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Δπραξηζηίεο
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ/ηελ θαζέλα/θαζεκία πνπ ζπλέβαιε κε ηνλ έλαλ ή ηνλ
άιιν ηξφπν ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο θαη ηνπ
ζεσξεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ κνπ θαηά ηε δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ. Πξψηα θαη θχξηα
ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Γεκήηξε Παηέιε γηα ηελ ειεπζεξία πνπ κνπ έδσζε ζηελ
εξεπλεηηθή κνπ δξαζηεξηφηεηα, γηα ηηο πνιχηηκεο επηζεκάλζεηο ηνπ θαη γηα ηε ζπλνιηθή
αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηχμακε φια απηά ηα ρξφληα, ε νπνία μεπεξλά θαηά πνιχ ηελ ηππηθή
ζρέζε δηδάζθνληα θαη δηδαζθφκελνπ. Δπραξηζηψ ηδηαηηέξσο ηα άιια δπν κέιε ηεο ηξηκεινχο
επηηξνπήο, Μαλψιε Γαθέξκν θαη Πεξηθιή Παπιίδε, γηα ηηο ζπκβνπιέο, ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο
ζπδεηήζεηο καο. Θα ήζεια επίζεο λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο θαη ηε βαζχηαηε εθηίκεζε κνπ
γηα ηε ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ησλ κειψλ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο κέζσ ηνπ ζεσξεηηθνχ,
επηζηεκνληθνχ θαη δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ, ην νπνίν απνηέιεζε εθ ησλ σλ νπθ άλεπ φξν γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο αιιά θαη γηα ηε δηακφξθσζε κνπ σο πξνζσπηθφηεηαο.
Θα ήζεια επηπιένλ λα επραξηζηήζσ ηα ππφινηπα κέιε ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο,
ηνλ Δπάγγειν Γξεγνξνχδε, ηνλ Βαζίιεην Μνπζηάθε, ηνλ Θσκά Ννπηζφπνπιν θαη ηνλ
Αιέμαλδξν Υξχζε, γηα ηηο πνιχηηκεο παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο ηνπο θαζψο θαη γηα ην
εξεπλεηηθφ θαη δηδαθηηθφ ηνπο έξγν.
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φζνπο θαη φζεο κε βνήζεζαλ κε απνθαζηζηηθφ ηξφπν θαζ‘
φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο κνπ δηαδηθαζίαο έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο. Θα ήζεια λα
επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηνλ Γεκήηξε Κνχιν θαη ηελ Νηθφι αξιά γηα ηελ αλεθηίκεηε βνήζεηα
πνπ κνπ πξφζθεξαλ ζηελ επηκέιεηα ηεο δηαηξηβήο αιιά θαη γηα ηελ αδηάιεηπηε ζπζηεκαηηθή
ζπδήηεζε πνπ αλαπηχμακε πάλσ ζηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία ζηαδηαθά θαηέιεγα. Ηδηαίηεξεο
επραξηζηίεο επίζεο ζηνλ ίκν Μπνδίθε, νη ζπκβνπιέο θαη ε ζηήξημε ηνπ νπνίνπ ζε θάζε ζηάδην
ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο ήηαλ θαίξηεο γηα κέλα. Σέινο, ζα ήζεια λα
επραξηζηήζσ ηνλ Θάλν Ληάπα, ηνλ Σξηαληάθπιιν Μετκάξε, ηελ Διέλε Μηραινπνχινπ, ηνλ
πχξν Μπφηθν, ηνλ Θάλν πηιησηαθάξα, ηνλ Γεκήηξε Σζηιηκπάξε θαη ηνλ Κψζηα Φαγνγέλε,
πνπ κε βνήζεζαλ, ν/ε θαζέλαο/θαζεκία κε ην δηθφ ηνπ/ηεο ηδηαίηεξν ηξφπν, ζηελ νινθιήξσζε
ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο.
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Πεξίιεςε

ηελ παξνχζα δηαηξηβή εμεηάδεηαη ε δηαιεθηηθή ινγηθή σο αλαπηπμηαθή
δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα εμεηάδνληαη νη δηαξζξσηηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο ηεο αλάπηπμεο, ππφ ην
πξίζκα ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ. Έηζη, επηρεηξείηαη ν εληνπηζκφο θαη ε
εμέηαζε ηνπ κεραληζκνχ αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο.
Ζ δηαιεθηηθή ινγηθή δηεξεπλάηαη σο κεζνδνινγία επηζηεκνληθήο έξεπλαο,
δειαδή σο κεζνδνινγία δηεξεχλεζεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ, ε νπνία έρεη ηε κνξθή
ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Χο εθ ηνχηνπ, ε έξεπλα
εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζε εθείλα ηα θηινζνθηθά θαη επηζηεκνληθά έξγα ζηα νπνία
ε δηαιεθηηθή ινγηθή έρεη ηε κνξθή ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν. Έσο ην λπλ ζηάδην αλάπηπμεο ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο επηζηήκεο,
ηα κνλαδηθά έξγα ζηα νπνία ε δηαιεθηηθή ινγηθή απνθηά ηε κνξθή ηεο αλάβαζεο
απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν είλαη ην ζπλνιηθφ θηινζνθηθφ ζχζηεκα ηνπ
Γθ. Υέγθει, ην νπνίν ζπκππθλψλεηαη ζε θαζαξή κνξθή ζηελ «Δπηζηήκε ηεο
Λνγηθήο», ην «Κεθάιαην» ηνπ Κ. Μαξμ θαη ε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» ηνπ Β.Α.
Βαδηνχιηλ. Δπνκέλσο, ε εμέηαζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο αλαπηπμηαθήο
δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη δηακέζνπ ησλ ηξηψλ πξναλαθεξζέλησλ έξγσλ. Με
άιια ιφγηα, ζηε δηαηξηβή εμεηάδεηαη ην πψο κεηαβάιιεηαη ε δηαιεθηηθή ινγηθή
απφ ηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο» ζην «Κεθάιαην» θαη απφ εθεί ζηε «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο».
Ζ δηαηξηβή δηαθξίλεηαη ζε ηξία θχξηα κέξε. ην πξψην κέξνο (Δλφηεηα 1),
πξνζδηνξίδεηαη ε δηαιεθηηθή σο κέζνδνο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη απεηθνλίδεηαη
ε γεληθφηεξε λνκνηειήο θίλεζε δηακέζνπ ηεο νπνίαο αλέθπςε ε δηαιεθηηθή
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ινγηθή. Πξνζδηνξίδεηαη θαη αλαιχεηαη ε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ θαζψο
επίζεο θαη ε αλάπηπμε ησλ θηινζνθηθψλ αληηιήςεσλ πεξί ηεο ηζηνξηθφηεηαο, ε
νπνία απνηειεί νπζηψδε πιεπξά ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο.
ην δεχηεξν κέξνο (Δλφηεηεο 2,3,4,5) πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθξηηηθή
αληηπαξαβνιή ηεο «Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο», ηνπ «Κεθαιαίνπ» θαη ηεο «Λνγηθήο
ηεο Ηζηνξίαο» σο πξνο ηε ζέζε θαη ηνλ ξφιν ζπγθεθξηκέλσλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ
θαη ζηηγκψλ αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο. ηε βάζε ηεο ζπγθξηηηθήο εμέηαζεο
ζπλάγνληαη βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ θαη γηα ηε
δηάξζξσζε θαη ηε δνκή ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο.
ην ηξίην κέξνο (Δλφηεηα 6), αμηνπνηψληαο ηα βαζηθά πνξίζκαηα ηεο
ζπγθξηηηθήο εμέηαζεο, ζπλάγνληαη γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην γίγλεζζαη ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο, γηα ηνλ κεραληζκφ ηεο αλάπηπμήο ηεο θαη δηαηππψλνληαη
νξηζκέλεο ππνζέζεηο γηα ηηο δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμήο ηεο.
Ζ θχξηα ζπκβνιή θαη ε πξσηνηππία ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο έγθεηηαη ζηελ
πξνζέγγηζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, εηιεκκέλεο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο, σο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ
κεραληζκνχ ηεο αλάπηπμήο ηεο.

Λέμεηο Κιεηδηά:
Γηαιεθηηθή ινγηθή, ινγηθφ θαη ηζηνξηθφ, αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν,

ηζηνξηθφηεηα,

νξγαληθφ

«Κεθάιαην», «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο».
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φιν,

«Δπηζηήκε

ηεο

Λνγηθήο»,

Abstract
In the present Dissertation dialectical logic is examined as a developmental
process. Specifically, the structural transformations of dialectical logic are
examined within the process of its historical development, from the point of view
of the relation between the logical and the historical. Thus, an attempt to detect and
examine the mechanism of the development of dialectical logic is to be undertaken.
Dialectical logic is examined as a methodology of scientific research,
meaning as a methodology of examining the organic whole, which has the form of
the ascent from the abstract to the concrete. Hence, our research here focuses
exclusively on those philosophical and scientific works in which dialectical logic
has the form of the ascent from the abstract to the concrete. Until the current stage
of development in philosophy and science, the only works in which dialectical
logic takes the form of the ascent from the abstract to the concrete is Hegel‘s entire
philosophical system, which is summarized in pure form in his ―Science of
Logic»‖, Κ. Marx‘s ―Capital‖ and V.A. Vazulin‘s ―Logic of History‖. Therefore,
the examination of dialectical logic as a developmental process takes place through
the three aforementioned works. In other words, this Ph.D Dissertation examines
how dialectical logic is evolving from the ―Science of Logic‖ to the ―Capital‖ and
from the latter to the ―Logic of History‖.
This Dissertation is divided into three main parts. In the first part (Unit 1)
dialectic is defined as a method of scientific research, and the wider law-governed
movement, through which it emerged, is depicted.

The relation between the

logical and the historical is determined and analyzed, as well as the development of
the philosophical conception of historicity, which is essential aspect of dialectical
logic.
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The second part (Units 2,3,4,5,) undertakes a comparative examination
between ―Science of Logic‖, ―Capital‖ and ―Logic of History‖ concerning the
position and the role of specific logical categories, as well as specific moments of
the development of dialectic. On the basis of this comparative examination, basic
conclusions are drawn about the relation between the logical and the historical and
the composition and structure of dialectical logic.
The third part (Unit 6) utilizes the main findings of the above comparative
examination, and draws general conclusions about dialectical logic‘s becoming,
about the mechanism of its development, while some hypothesis are formulated
concerning the possibilities of its further development.
The main contribution and originality of this Ph.D Dissertation lies in
examining the specific historical process of dialectical logic, seen as methodology
of scientific research, and in determining the mechanism of its development.

Key Words:
Dialectical logic, logical and historical, historicity, ascent from the abstract to the
concrete, organic whole, ―Science of Logic‖, ―Capital‖, ―Logic of History‖.
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Παηδεία ἄξα ἐζηὶλ ἡ ἔληεπμηο ηῶλ ἠζῶλ.
ηνῦην θαὶ Θνπθπδίδεο ἔνηθελ ιέγεηλ, πεξὶ ἱζηνξίαο ιέγσλ,
ὅηη θαὶ ἱζηνξία θηινζνθία ἐζηὶλ ἐθ παξαδεηγκάησλ.
Γηνλχζηνο ν Αιηθαξλαζζεχο (Γηνλχζηνο ν Αιηθαξλαζζεχο, Ρεηνξηθή, 11.2)

Γελ ππάξρεη θακία βαζηιηθή νδφο γηα ηελ επηζηήκε,
θαη κφλν εθείλνη πνπ δελ θνβνχληαη λα κνρζήζνπλ
γηα λα ζθαξθαιψζνπλ ζηα απφθξεκλα κνλνπάηηα ηεο
έρνπλ ηελ πξννπηηθή λα θηάζνπλ
ζηηο αγιαέο θνξπθέο ηεο
Κ. Μαξμ (Marx, 2016: 15)
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Δηζαγσγή

ε κηα εηζαγσγή ελφο ηέηνηνπ εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο, ζα πξέπεη πξψηνλ λα
εθηίζεληαη νη θχξηνη εμσηεξηθνί ηνπ φξνη, νη φξνη δειαδή πνπ κε απνηειψληαο άκεζε πιεπξά
ηνπ, σο πιεπξά ηνπ εηδηθνχ ζέκαηνο, ζπγθξνηνχλ ηα εζσηεξηθά θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ.
Καηά δεχηεξνλ, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ην γεληθφηεξν πεξίγξακκα ηνπ εξεπλεηηθνχ
πξνβιήκαηνο κέζσ πξναπεηθαζκάησλ, ηα νπνία δελ ζα απνθαιχπηνπλ ην πεξηερφκελν ησλ
εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, αιιά ζα ζθηαγξαθνχλ ηηο πνιχ αδξέο θαηεπζχλζεηο, ζηηο νπνίεο
ζα θηλεζεί ε λφεζε θαζψο θαη ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ζα εθηπιηρζεί ε ζπλνιηθή εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία. Μέζσ απηνχ ηνπ δηηηνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζηε βάζε
εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ ζα θαηαζηεί ζαθήο ε ζεκαζία ηεο παξνχζαο έξεπλαο
θαζψο θαη ε ππνζηεξηδφκελε απφ εκάο κεζνδνινγηθή ηεο πξνζέγγηζε.
Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηαιεθηηθή ινγηθή σο κέζνδνο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Ζ ηειεπηαία απνηειεί ηε βαζηθή αξηεξία αλάπηπμεο ηνπ

καξμηζκνχ

εηιεκκέλνπ σο απηναλαπηπζζφκελνπ ζπζηήκαηνο.1
Όηαλ θάλνπκε ιφγν πεξί ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο,
ελλννχκε ηε δηαιεθηηθή ινγηθή, εηιεκκέλε απζηεξά, σο κέζνδν ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν
ζην ζπγθεθξηκέλν ζηελ ελφηεηά ηεο κε ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε. Δπνκέλσο, αληηθείκελν ηεο παξνχζαο
έξεπλαο είλαη ε δηαιεθηηθή ππφ ηε κνξθή ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν ζηελ
ελφηεηά ηεο κε ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε. Δηδηθφηεξα, ε δηαιεθηηθή ινγηθή θαη κεζνδνινγία ζα
εξεπλεζεί απφ ηε ζθνπηά ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ. πσο αλαθέξεη ν Βαδηνχιηλ:
ην πξφβιεκα ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν απνβαίλεη [ζπλαθέο κε] ην πξφβιεκα ηνπ
ηζηνξηθνχ θαη ηνπ ινγηθνχ, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην πξφβιεκα ηεο ζρέζεο ηεο απεηθφληζεο ζηε λφεζε ηεο
πξαγκαηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο αλάπηπμεο (ηνπ ινγηθνχ) θαη ηεο ίδηαο ηεο πξαγκαηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο
αλάπηπμεο (ηνπ ηζηνξηθνχ) (Βαδηνχιηλ, 1992α).

1

Ο Γ. Παηέιεο δίλεη έλαλ νπζηαζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ καξμηζκνχ σο απηναλαπηπζζφκελνπ ζπζηήκαηνο: «Ο
καξμηζκφο είλαη έλα αλνηθηφ θαη αλαπηπζζφκελν επηζηεκνληθφ ζχζηεκα θηινζνθηθψλ, πνιηηηθφ-νηθνλνκηθψλ θαη
θνηλσληθφ-πνιηηηθψλ αληηιήςεσλ, πνπ έρνπλ σο βαζηθφ πεξηερφκελν ηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο κεηάβαζεο ηεο
θνηλσλίαο απφ ηελ θεθαιαηνθξαηία ζηνλ ζνζηαιηζκφ» (Παηέιεο, 2014α: 4).
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Ζ ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ αθνξά πνιιέο πηπρέο θαη δεηήκαηα ηεο γλσζηνζεσξίαο
ηνπ καξμηζκνχ θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζηεκψλ. εκαληηθή εκβάζπλζε, θαηαλφεζε θαη
επίιπζε δεηεκάησλ θαη πιεπξψλ ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ επεηεχρζε ζηηο έξεπλεο
ζνβηεηηθψλ ζηνραζηψλ θπξίσο ησλ δεθαεηηψλ 60-70 κε ηδηαίηεξε ηε ζπκβνιή ηνπ θηινζνθηθνχ
θαη επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηνπ Β.Α. Βαδηνχιηλ. ηελ παξνχζα έξεπλα δελ ζα αζρνιεζνχκε κε
θάζε πηπρή ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, παξά κφλν κε εθείλεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη
ζηελά θαη άκεζα κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Καη’
απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα ζα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζηε
δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.
Ο βαζηθφο ιφγνο πνπ νδεγεζήθακε ζηελ επηινγή απηνχ ηνπ εηδηθνχ εξεπλεηηθνχ
ζέκαηνο έγθεηηαη ζηελ πεπνίζεζε καο φηη, κέρξη ην λπλ ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ καξμηζκνχ, ηεο
επηζηήκεο θαη ηεο θηινζνθίαο, ε δηαιεθηηθή ινγηθή, σο κέζνδνο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, δειαδή
σο κέζνδνο ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν ζηελ ελφηεηά ηεο κε ηελ
ηζηνξηθή εμέηαζε, δελ έρεη θαηαζηεί κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ζηε βάζε
ηεο ηζηνξηθήο ηεο αλάπηπμεο. Βεβαίσο, ηφζν νη θιαζηθνί ηνπ καξμηζκνχ φζν θαη κεξηθνί άιινη
ζηνραζηέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν Β.Η. Λέληλ, αληηιακβάλνληαλ ην γεγνλφο φηη ε δηαιεθηηθή
ινγηθή θαη κεζνδνινγία απνηειεί κηα αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Δπί παξαδείγκαηη, ν Φ. Έλγθειο
επεζήκαηλε φηη κε θάζε λέα αλαθάιπςε πνπ αθήλεη επνρή ζα πξέπεη λα αιιάδεη θαη ε κνξθή ηνπ
πιηζκνχ (Έλγθειο, 2007:26). Δληνχηνηο, απηή ε δηαπίζησζε δελ έιαβε κέρξη ζήκεξα ηε κνξθή
ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο γηα ιφγνπο πνπ ζα εμεγήζνπκε παξαθάησ.
Ζ δηαιεθηηθή ινγηθή θαη κεζνδνινγία, αθξηβψο σο κέζνδνο ηεο αλάβαζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν ζηελ ελφηεηά ηεο κε ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε, εληνπίδεηαη ζηελ
ηζηνξία ηεο κεζφδνπ ησλ επηζηεκψλ απνθιεηζηηθά ζε ηξία έξγα· ζην θηινζνθηθφ έξγν ηνπ Γθ.
Υέγθει, ην κεζνδνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ ζπκππθλψλεηαη κε ηνλ πιένλ αλάγιπθν ηξφπν
ζηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», ζην «Κεθάιαην» ηνπ Κ. Μαξμ θαη ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο»
ηνπ Β.Α. Βαδηνχιηλ. ε θαλέλα άιιν έξγν ζηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θηινζνθίαο,
πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, δελ πθίζηαηαη ε δηαιεθηηθή ινγηθή σο ζχζηεκα ηεξαξρηθά
δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ πνπ αξζξψλεηαη απφ ην απιφ ζην ζχλζεην θαη έρεη ηε κνξθή ηεο
αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Αλακθίβνια ε παξνχζα εξεπλεηηθή ππφζεζε
αλέθπςε κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηνπ ζεσξεηηθνχ αλαζηνραζκνχ ηεο κεζφδνπ ηεο «Λνγηθήο
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ηεο Ηζηνξίαο». Μηα εθ ησλ βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ καο ππνζέζεσλ είλαη φηη ζηε «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο» ε δηαιεθηηθή ινγηθή θαη κεζνδνινγία, σο κέζνδνο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, έρεη
απνθηήζεη κηα λέα πην αλεπηπγκέλε κνξθή ελ ζπγθξίζεη κε ηε κέζνδν ηνπ Μαξμ ζην
«Κεθάιαην» πφζν κάιινλ κε ηε δηαιεθηηθή κέζνδν ηνπ Υέγθει. Ζ ελ ιφγσ εηθαζία νδεγεί ζε
κηα ζεηξά εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ σο πξνο ηνπο δνκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη ηηο
δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε δηαιεθηηθή ινγηθή θαη κεζνδνινγία θαηά ηελ
αλάπηπμή ηεο ζηηο ηξείο θχξηεο ηζηνξηθέο ηεο ζηηγκέο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, κε ηελ εκθάληζε
ηνπ έξγνπ «Ζ Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» δηακνξθψλεηαη κηα λέα γλσζηαθή ζπγθπξία σο πξνο ηε
κειέηε ηεο αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, εηιεκκέλεο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο, δειαδή σο κεζφδνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Ζ γλσζηαθή
ζπγθπξία πξνζδηνξίδεηαη ζηε βάζε νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ. πσο αλαθέξνπλ νη Γ. Παηέιεο θαη
Γ. Καθαξίλνο, ηα θξηηήξηα ηεο γλσζηαθήο ζπγθπξίαο ζρεηίδνληαη κε: 1. ηελ πθή θαη ηελ
ηδηνηππία ησλ λφκσλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, 2. κε ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο θεθηεκέλεο
γλψζεο πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ, 3. ην επίπεδν ηεο γλσζηαθήο θαη κεζνδνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ
εξεπλεηή/-ήηξηαο, 4. ηελ επξχηεξε ηζηνξηθή-πνιηηηζκηθή πεξίνδν (Παηέιεο & Καθαξίλνο, 2019:
18).
Πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», ε ηζηνξηθή αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο
ινγηθήο, εηιεκκέλεο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, δειαδή σο κεζφδνπ ηεο
αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν ζηελ ελφηεηά ηεο κε ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε,
κπνξνχζε θαηά ην βέιηηζην ηξφπν λα εμεηαζηεί κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο αληηπαξαβνιήο ηεο
ινγηθήο ηνπ Υέγθει θαη ηεο ινγηθήο ηνπ «Κεθαιαίνπ» ηνπ Μαξμ. Σν ελ ιφγσ έξγν έθεξε εηο
πέξαο, κε ηνλ πιένλ βέιηηζην ηξφπν, ν Βαδηνχιηλ κε ην έξγν ηνπ «Ζ Λνγηθή ηνπ ―Κεθαιαίνπ‖
ηνπ Κ. Μαξμ». Παξ‘ φια απηά, πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», ε δπλαηφηεηα
εμέηαζεο ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο,
ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλε. Σνχην νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κέρξη ηφηε ε δηαιεθηηθή ινγηθή, σο
κέζνδνο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, πθίζηαην κνλάρα ζε δπν ηζηνξηθέο ηεο κνξθέο, ζε εθείλε ηεο
ινγηθήο ηνπ Υέγθει θαη ζε εθείλε ηεο ινγηθήο ηνπ «Κεθαιαίνπ» ηνπ Μαξμ. Δπηπιένλ,
αλαζηαιηηθφ ξφιν σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηζηνξηθήο εμέηαζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, σο
κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, δηαδξακαηίδεη ην γεγνλφο φηη ε κέζνδνο ηνπ Υέγθει θαη ε
κέζνδνο ηνπ Μαξμ δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην φηη ε πξψηε είλαη κηα ηδεαιηζηηθή ελψ ε
δεχηεξε κηα πιηζηηθή κέζνδνο. Ζ ελ ιφγσ ζεκειηψδεο δηαθνξά αλαπφδξαζηα ππεξηνλίδεη ηελ
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αληίζεζε ηεο ινγηθήο ηνπ Μαξμ απφ ηε ινγηθή ηνπ Υέγθει θαη φρη ηφζν ηε δηαθνξά εληφο ηεο
ελφηεηαο ή ηεο ζπλέρεηάο ηνπο.
Με ηελ εκθάληζε ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», ε νπνία απνηειεί ηελ ηξίηε ηζηνξηθή
κνξθή ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο, αλαβαζκίδεηαη ξηδηθά ε
δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο ζπγθεθξηκέλεο θαη πξνζδηνξηζκέλεο
ηζηνξηθήο θαη αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ δηέπεηαη απφ νξηζκέλνπ ηχπνπ λνκνηέιεηεο. Με
άιια ιφγηα, ε χπαξμε ηνπ ηξίηνπ ηζηνξηθνχ ζηαδίνπ ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζηε «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο» παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο πεξί ηεο αλάπηπμεο
ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Γηα παξάδεηγκα, ε αξρηθή
ζπγθξηηηθή εμέηαζε ηεο κεζφδνπ ηνπ Υέγθει, ηεο κεζφδνπ ηνπ «Κεθαιαίνπ» ηνπ Μαξμ θαη ηεο
κεζφδνπ ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο» ηνπ Βαδηνχιηλ, καο νδήγεζε ζηνλ εληνπηζκφ κηαο ζεηξάο
βαζηθψλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε έξγν. Χο εθ ηνχηνπ ηίζεηαη ην
εξψηεκα: Γηα πνην ιφγν πξαγκαηνπνηνχληαη κηα ζεηξά απφ αιιαγέο ζηελ ίδηα ηε δνκή ηεο
δηαιεθηηθήο κεζφδνπ ζηα ηξία πξναλαθεξζέληα έξγα; Απνηεινχλ άξαγε απηέο νη δηαξζξσηηθέο
αιιαγέο θαη νη δνκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ελδείμεηο θάπνηαο λνκνηεινχο αλάπηπμεο ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο ή κήπσο είλαη απζαίξεηεο;
Ζ θχξηα εξεπλεηηθή ππφζεζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη φηη νη παξαπάλσ
δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη δνκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί είλαη ζπλπθαζκέλνη κε ηε λνκνηειή
αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Δθ ησλ πξαγκάησλ,
ε ελ ιφγσ εξεπλεηηθή ππφζεζε πεξί λνκνηεινχο αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη
κεζνδνινγίαο, εηιεκκέλεο σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο, πξνηάζζεη θαη ηελ αλαγθαηφηεηα
πεξηνδνιφγεζήο ηεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηελ παξνχζα έξεπλα ζα επηρεηξεζεί 1. ν φζν ην
δπλαηφλ ζπζηεκαηηθφηεξνο εληνπηζκφο ησλ λνκνηειεηψλ πνπ δηέπνπλ ηε δηαιεθηηθή ινγηθή θαη
κεζνδνινγία σο αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, 2. ε πεξηνδνιφγεζε ησλ ηξηψλ ηζηνξηθψλ κνξθψλ πνπ
πθίζηαηαη ε δηαιεθηηθή ινγηθή κέρξη ζήκεξα ζηε βάζε ησλ εληνπηζκέλσλ λνκνηειεηψλ θαη 3. ε
δηαηχπσζε κηαο ζεηξάο ππνζέζεσλ εξγαζίαο σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο κειινληηθήο
αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
Έλαο επηπξφζζεηνο, αλ θαη δεπηεξεχσλ, ιφγνο πνπ θαζφξηζε ηελ επηινγή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο, ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ππφζεζεο
εξγαζίαο, είλαη ε κεγάιε αζάθεηα πνπ δεζπφδεη κεηαμχ ησλ θηινζφθσλ, επηζηεκφλσλ αιιά θαη
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ησλ καξμηζηψλ σο πξνο ηε δηαιεθηηθή ινγηθή. Οη πεξηζζφηεξνη δηαλνεηέο ηνπ πεξαζκέλνπ
αηψλα, είηε άλεθαλ ζηνπο ππνζηεξηθηέο είηε άλεθαλ ζηνπο πνιέκηνπο ηνπ καξμηζκνχ,
αλαθέξνληαλ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν ζηε δηαιεθηηθή. Ζ δηαιεθηηθή φκσο θαηαλννχληαλ
απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δηαλνεηψλ θαηά βάζε σο έλα ζχλνιν άθακπησλ ζέζεσλ θαη
αμησκάησλ θαη ζε θακηά πεξίπησζε σο κεζνδνινγία επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Καηαλννχληαλ, κε
άιια ιφγηα, πξσηίζησο σο έλαο ηξφπνο θνζκνζεψξεζεο θαη σο κηα νληνινγηθή αξρή. Μάιηζηα,
απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν ε ζχγρπζε ηεο δηαιεθηηθήο σο νξηζκέλνπ ηχπνπ θνζκνζεψξεζεο
κε ηε δηαιεθηηθή σο κέζνδν επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ε ηαχηηζε θαη αλαγσγή ηεο ηειεπηαίαο
ζηελ πξψηε.
ζνλ αθνξά ζηνπο καξμηζηέο ή έζησ ζηνπο θίια πξνζθείκελνπο ζηνλ καξμηζκφ, απφ ηνλ
Γθ. Πιεράλνθ, ηνλ Ν. Μπνπράξηλ θαη ηνλ Λ. Σξφηζθη έσο ηνλ Μ. Σζεηνχλγθ, ηνλ Α. Γθξάκζη
θαη ηελ Ρ. Λνχμεκπνπξγθ, αιιά θαη απφ ηνλ Γθ. Λνχθαηο, ηνλ Σ. Αληφξλν θαη ηνλ Υ. Μαξθνχδε
έσο ηνλ Γθ. Νηεκπφξ, ηνλ Γθ. Νηέια Βφιπε θαη ηνλ Α. Μπαληηνχ, φινη θαηά θαλφλα νκηινχλ,
γξάθνπλ θαη επηρεηξεκαηνινγνχλ πεξί ηεο δηαιεθηηθήο. Χζηφζν, θαλείο απφ ηνπο παξαπάλσ
δηαλνεηέο δελ αλαθέξεηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζηε δηαιεθηηθή ινγηθή σο κέζνδν
επηζηεκνληθήο έξεπλαο, δειαδή σο κέζνδν ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν,
πφζν κάιινλ δελ έρεη επηρεηξήζεη λα εξεπλήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ αληηθείκελν
κέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ. Αθφκε θαη ζε κεξηθνχο ζνβηεηηθνχο ζηνραζηέο, πνπ αλαθέξνληαη ζηε
δηαιεθηηθή σο ηε κέζνδν ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν θαη ηνλίδνπλ ηελ
επηζηεκνληθή ηεο ζπνπδαηφηεηα, δελ απαληάκε θάπνην επηζηεκνληθφ έξγν ζην νπνίν απηή ε
κέζνδνο λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. Ο Βαδηνχιηλ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηνχην:
Πέξαζε ηφζνο ρξφλνο απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ ζηελ ΔΓ θαη ζε θακηά επηζηήκε δελ
επαλαιήθζεθε ε εκπεηξία ηεο κεγαινθπνχο ηνκήο ζηελ πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο θεθαιαηνθξαηίαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Κ. Μαξμ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν δηαιεθηηθφο πιηζκφο γηλφηαλ αληηιεπηφο σο κηα
2

ηδέα απνθνκκέλε απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαγκαηηθέο έξεπλεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηαιεθηηθή κέζνδνο

2

Ζ ελ ιφγσ δηαπίζησζε ηνπ Βαδηνχιηλ ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα ηζρχεη θαη γηα ηε ρψξα καο θαζψο θαη γηα άιιεο
ρψξεο. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ νξηζκέλνη ζηνραζηέο πνπ έρνπλ γξάςεη κνλνγξαθίεο αθηεξσκέλεο ζηε δηαιεθηηθή
ή έζησ πνπ δηαηείλνληαη φηη αλαπηχζζνπλ κηα δηαιεθηηθή πξνζέγγηζε ζηα εθάζηνηε εξεπλεηηθά ηνπο ζέκαηα.
Κνηλφο ηφπνο φισλ απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ είλαη φηη θακία δελ επαλαιακβάλεη, πφζν κάιινλ λα
ππεξβαίλεη ή λα αλαπηχζζεη πεξαηηέξσ, ην κεζνδνινγηθφ θεθηεκέλν ηνπ «Κεθαιαίνπ» ηνπ Μαξμ ή εθείλν ηεο
«Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο» ηνπ Βαδηνχιηλ. Μάιηζηα, ε πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ θηλείηαη ζηνλ αληίπνδα
ηεο θαηαλφεζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο κεζφδνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Δθ ησλ
πξαγκάησλ, φπσο ζα δείμνπκε θαη ζην πξψην θεθάιαην, ε θαηαλφεζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, σο κεζφδνπ
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δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο, παξέκελε απνθνκκέλε απφ απηέο (Βαδηνχιηλ, 2017:
3

78-79).

ηε βάζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξίλνπκε ζθφπηκν λα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ηελ
αλάπηπμε ηεο θηινζνθηθήο θαη επηζηεκνληθήο ζπδήηεζεο, ε νπνία νδήγεζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο, αθξηβψο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, δειαδή σο κεζφδνπ ηεο
αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.
Σνλίζηεθε φηη ε ελαζρφιεζε κε ηε δηαιεθηηθή ινγηθή θαη κεζνδνινγία αθνξά ηε
ζπλνιηθή ηζηνξία ηνπ καξμηζκνχ. Λακβάλνληαο σο αθεηεξία ηνπο θιαζηθνχο ηνπ καξμηζκνχ,
απηή ε ελαζρφιεζε ζπλερίδεη λα ιακβάλεη ρψξα απφ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, κε δηαθνξεηηθφ
βάζνο θαη ππφ δηαθνξεηηθνχο φξνπο. Αθφκε θαη νη ερζξνί ηεο δηαιεθηηθήο, καξμηζηηθήο
αλαθνξάο ή φρη, θαηαπηάλνληαη κε ηε δηαιεθηηθή κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη ππφ
δηαθνξεηηθνχο φξνπο. Μηα απφ ηηο βαζηθέο ζέζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη φηη ε ηεξάζηηα
πιεηνλφηεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ ηεο δηαιεθηηθήο απφ ηα ηέιε ηνπ 19 αιιά θαη νιφθιεξν ηνλ 20ν
νπ

αηψλα, είηε απφ ηε ζθνπηά ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο είηε απφ ηε ζθνπηά ησλ αξλεηψλ ηεο, δελ
θαηάθεξε λα θαηαλνήζεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηε δηαιεθηηθή ινγηθή σο κεζνδνινγία
επηζηεκνληθήο έξεπλαο, δειαδή σο κέζνδν ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν
ζηελ ελφηεηά ηεο κε ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε.
Σα αίηηα απηήο ηεο ειιηπνχο θαηαλφεζεο –ή θαιχηεξα απνπζίαο ζπζηεκαηηθήο
θαηαλφεζεο– ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο εληνπίδνληαη ήδε ζην έξγν ησλ θιαζηθψλ ηνπ καξμηζκνχ.
Ο Μαξμ, φηαλ αλαθέξεηαη ζηε δηαιεθηηθή, ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηα γεληθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά.
Αληίζηνηρα, ν Έλγθειο αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθά ζπγθείκελα γηα ηνπο θαζνιηθνχο λφκνπο θαη
ηηο ζρέζεηο ηεο. Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηππψζεηο ησλ θιαζηθψλ γηα ηε δηαιεθηηθή, ν Μαξμ
δελ πξφιαβε λα παξαδψζεη έλα έξγν, ην νπνίν λα παξνπζηάδεη ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν έξεπλάο
ηνπ ζην επηζηεκνληθφ magnum opus ηνπ, ζην «Κεθαιαίν».4

αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, απνηειεί γηα ηνλ/ηελ εθάζηνηε εξεπλεηή/ηξηα κηα επίπνλε θαη
ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ε επηηπρήο αθνκνίσζε ηεο νπνίαο ηειεί ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο.
3
Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» ηνπ Βαδηνχιηλ.
4
πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Μαξμ ζην γξάκκα ηνπ πξνο ηνλ Έλγθειο ζηηο 16 Γελάξε 1858: «ηε κέζνδν ηεο
επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ κε βνήζεζε πνιχ ην γεγνλφο φηη by mere acccident (απφ απιφ αηχρεκα) -ν Φξάηιηγθξαζ
βξήθε νξηζκέλνπο ηφκνπο ηνπ Υέγθει πνπ αλήθαλ αξρηθά ζηνλ Μπαθνχληλ θαη κνπ ηνπο έζηεηιε σο δψξνμεθχιιηζα θαη πάιη ηε Λνγηθή ηνπ Υέγθει. Αλ έξζεη πνηέ ε ζηηγκή πνπ θαηαζηεί αλαγθαίν θαη πάιη, ζα ραηξφκνπλ
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ηελ εγγχηεξε, κεηά ηνπο θιαζηθνχο, πεξίνδν ελαζρφιεζεο κε ηε δηαιεθηηθή ινγηθή, νη
δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο εζηίαζαλ θπξίσο ζηηο δηαηππψζεηο ησλ πξψησλ. Ο Λέληλ ήηαλ εθείλνο
πνπ ζεκαηνπνίεζε κε ξεηφ ηξφπν ην ξφιν ηνπ Υέγθει θαη ηνπ θηινζνθηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο
ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, δηεπξχλνληαο έηζη ην πεδίν ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο
πξνζεγγίζεσλ. Δγρεηξήκαηα πνπ θαηαπηάλνληαη κε δηαθφξνπο ηξφπνπο κε ηε δηαιεθηηθή,
εληάζζνληαο ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ηε ζπζηεκαηηθή πξαγκάηεπζε ηνπ εγειηαλνχ
ζπζηήκαηνο, ζπλαληάκε ζηα έξγα ηνπ Γθ. Λνχθαηο θαη εηδηθφηεξα ζην έξγν «Ο Νεαξφο Υέγθει.
Μειέηεο ζηηο ζρέζεηο Γηαιεθηηθήο θαη Οηθνλνκίαο», ην νπνίν νινθιεξψλεηαη ην 1938, ζηα έξγα
ηνπ X. Μαξθνχδε, «Ζ νληνινγία ηνπ Υέγθει θαη ε ζεσξία ηεο ηζηνξηθφηεηαο» θαη «Λφγνο θαη
Δπαλάζηαζε», ην 1932 θαη ην 1941 αληίζηνηρα, θαζψο επίζεο θαη ζηα έξγα δηάθνξσλ άιισλ
ζηνραζηψλ. Αλαθέξνπκε ηα έξγα απηήο ηεο πεξηφδνπ, δηφηη κεηαμχ 1939-1941 πξαγκαηνπνηείηαη
έλα θνκβηθφ γεγνλφο γηα ηελ παξνχζα πξνβιεκαηηθή· εθδίδνληαη γηα πξψηε θνξά απφ ην
ηλζηηηνχην Μαξμ-Έλγθειο ηεο Μφζραο ηα Υεηξφγξαθα ηνπ Μαξμ ηεο πεξηφδνπ 1857-1858, ηα
νπνία έγηλαλ γλσζηά σο «Grundrisse». Σα «Υεηξφγξαθα ηνπ 1857-1858» απνηεινχλ ην
κνλαδηθφ θείκελν, ζην νπνίν ν Μαξμ πεξηγξάθεη κε ζρεηηθά αλαιπηηθφ ηξφπν ηε δηαιεθηηθή σο
κέζνδν επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα, σο κέζνδν αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν. Όζηεξα απφ ηελ έθδνζε ησλ ρεηξνγξάθσλ, νη κειέηεο γηα ηε δηαιεθηηθή
παίξλνπλ λέα ηξνπή. Φπζηθά, δελ εμαθαλίζηεθαλ νη δηάθνξεο παιαηφηεξεο απφςεηο, νχηε εθείλνη
πνπ αδηαθφξεζαλ ή εμέιαβαλ επηδεξκηθά ηηο κφιηο πξφζθαηα εθδνζείζεο αληηιήςεηο ηνπ Μαξμ.
Γηα εθείλνπο φκσο πνπ ε δηαιεθηηθή απνηεινχζε πξάγκαηη έλα πεδίν θηινζνθηθήο θαη
επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ε αλαθάιπςε απηψλ ησλ γξαπηψλ άλνημε έλα λέν εξεπλεηηθφ δξφκν.
Ζ πξαγκάηεπζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο, δειαδή σο
κεζφδνπ αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, αλαπηχρζεθε θπξίσο, αλ θαη φρη
απνθιεηζηηθά, ζηελ ΔΓ. ην βαζκφ πνπ ζηα «Υεηξφγξαθα ηνπ 1857-1858», σο πξσηαξρηθέο
ζεκεηψζεηο ηνπ «Κεθαιαίνπ», ε πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ απφ ηνλ Μαξμ ζπλδέεηαη κε ην
αληηθείκελν ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, εθ ησλ πξαγκάησλ, ε έθδνζε ηνπο νδήγεζε ηνπο
ζηνραζηέο, πνπ θαηαπηάλνληαλ κε ηε κειέηε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ζην λα επηθεληξσζνχλ
ζηηο θαηεγνξίεο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ζε εθείλεο ηνπ «Κεθαιαίνπ». Έσο ηελ
έθδνζε ησλ «Υεηξνγξάθσλ ηνπ 1857-1858» ε κειέηε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο απφ ηνπο
πνιχ λα έγξαθα 2-3 ηππνγξαθηθά θχιια γηα λα θάλσ πξνζηηφ ζηνλ θνηλφ αλαγλψζηε ην νξζνινγηθφ ζηνηρείν ηεο
κεζφδνπ πνπ αλαθάιπςε -αιιά ηαπηφρξνλα κπζηηθνπνίεζε- ν Υέγθει» (Μαξμ & Έλγθειο, 2019: 117).
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δηάθνξνπο ζηνραζηέο πξαγκαηνπνηνχληαλ θπξίσο κέζσ ηεο κειέηεο ησλ θαζνιηθψλ ηεο λφκσλ
ζηε θχζε, ζηελ θνηλσλία θαη ζηε λφεζε θαη πξσηίζησο ζηε βάζε παξαδεηγκάησλ. Ο Βαδηνχιηλ
ζρνιηάδνληαο ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ Λέληλ ζηα «Φηινζνθηθά Σεηξάδηα» σο πξνο ηνπο καξμηζηέο
παξαηεξεί φηη «ν Β. Η. Λέληλ επηζεκαίλεη κηα ζεκειηψδε αλεπάξθεηα ζηελ αληίιεςε ηνπ Γ. Β.
Πιεράλνθ πεξί δηαιεθηηθήο: «…ε ηαχηηζε ησλ αληηζέησλ εθιακβάλεηαη σο άζξνηζκα
παξαδεηγκάησλ,

[«επί

παξαδείγκαηη,

ν

ζπφξνο»,

«επί

παξαδείγκαηη,

ν

πξσηφγνλνο

θνκκνπληζκφο»…». (Βαδηνχιηλ, 2008). Με ηελ έθδνζε ησλ «Υεηξνγξάθσλ ηνπ 1857-1858»
δφζεθε ην έλαπζκα γηα ηε ζηξνθή ησλ κειεηψλ ηεο δηαιεθηηθήο πξνο ηηο θαηεγνξίεο ηεο
πνιηηηθήο νηθνλνκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα πξνο ην «Κεθάιαην». Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, κε ηελ
έθδνζε ησλ «Υεηξνγξάθσλ ηνπ 1857-1858» θαη κε ηελ πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ απφ ηνλ Μαξμ
σο δηαδηθαζίαο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, εθ ησλ πξαγκάησλ, ηέζεθε
επηηαθηηθά ην δήηεκα ηεο Λνγηθήο ηνπ «Κεθαιαίνπ»5· ην θαζήθνλ δειαδή πνπ ρξφληα πξηλ ν
Λέληλ κε κεγάιε δηνξαηηθφηεηα είρε ζέζεη γηα ηνπο καξμηζηέο. πσο έγξαθε ραξαθηεξηζηηθά
«αλ ν Μαξμ δελ άθεζε ‗Λνγηθή‘ (κε θεθαιαίν γξάκκα), φκσο άθεζε ηε ινγηθή ηνπ ‗Κεθαιαίνπ‘
θαη απηφ ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί πιήξσο ζην δνζκέλν δήηεκα (Λέληλ, 1989: 301).
ηνραζηέο απφ ηελ ΔΓ φπσο νη Μ. Μ. Ρφδεληαι, Β. Ν. Σηπνχρηλ, Λ. Α. Μαλθφθζθη, Ε.
Μ. Οξνχληδηεθ θαη Δ. Β. Ηιηέλθνθ θαζψο θαη ζηνραζηέο απφ άιιεο ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο φπσο ν
Γ. Εειέλη, θαηαπηάλνληαη κε ην δήηεκα ηεο κεζφδνπ ηνπ «Κεθαιαίνπ» (Παηέιεο ζην Βαδηνχιηλ,
2013· Παπιίδεο, 2017). Με ηε κέζνδν επίζεο ηνπ «Κεθαιαίνπ» θαηαπηάζηεθαλ θαη δπηηθνί
ζηνραζηέο φπσο νη Ch. Arthur (2004, 2008), J. Bidet (2000), Ρ. Fausto (1997), A. Callinicos
(2016), R. Rosdolsky (1977), T. Sekine (2008), Σ. Smith (1990), Κ. Uno, H. Ushida (1988) θ.ά.
ηελ πξψηε νκάδα ζηνραζηψλ, ηέζεθε ην δήηεκα ηεο δηαθξίβσζεο θαη ηνπ εληνπηζκνχ
ηεο κεζφδνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν ζην «Κεθάιαην». Δπηπιένλ,
άξρηζε ζηαδηαθά λα ηίζεηαη ην δήηεκα ησλ φξσλ εθαξκνγήο απηήο ηεο κεζφδνπ. Μαδί κε ηνπο
φξνπο εθαξκνζηκφηεηαο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο άξρηζε λα πξνθχπηεη ζηαδηαθά θαη ην εξψηεκα
γηα ηνπο φξνπο κε εθαξκνζηκφηεηάο ηεο. Με ηελ αλάδπζε ηεο πξνβιεκαηηθήο πεξί ησλ φξσλ κε
εθαξκνζηκφηεηαο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο αλαθχπηεη κε ηνλ πιένλ θαζαξφ ηξφπν ε δπλαηφηεηα
δηάθξηζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο απφ ηε δηαιεθηηθή σο

5

Γηα κηα αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θηινζνθηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ζηελ ΔΓ γχξσ απφ ην
«Κεθάιαην» βι. (Παηέιεο ζην Βαδηνχιηλ, 2013).
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νξηζκέλνπ ηχπνπ θνζκνζεψξεζε θαη θνζκναληίιεςε. Ζ ζηαδηαθή ζεκαηνπνίεζε ηεο δηαιεθηηθήο
ινγηθήο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, δειαδή σο κεζφδνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, αλαπφδξαζηα νδήγεζε ηηο δηάθνξεο έξεπλεο ζηελ απνκάθξπλζε
απφ εθείλε ηελ αληίιεςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηαιεθηηθή γηλφηαλ θαηά βάζε αληηιεπηή ζηε
βάζε θάπνησλ γεληθψλ λφκσλ θαη αξρψλ.
Τπφ ην θσο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, εκθαλίζηεθε ε ηάζε λα δίλεηαη έκθαζε θαη ζηε
ζρέζε ηεο δηαιεθηηθήο κε ηελ πξν-δηαιεθηηθή6 βαζκίδα ηεο λφεζεο. ηα «Υεηξφγξαθα ηνπ 18571858», ν Μαξμ δελ πεξηγξάθεη κνλάρα ηε δηαιεθηηθή βαζκίδα ηεο λφεζεο, δειαδή ηελ αλάβαζε
απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, αιιά εμεηάδεη ηελ ηειεπηαία ζηελ αλαθνξά θαη ζηελ
ελφηεηά ηεο κε ηελ αλαιπηηθή βαζκίδα ηεο λφεζεο, δειαδή κε ηελ πνξεία ηεο θίλεζεο απφ ηε
ραψδε πεξί ηνπ φινπ αληίιεςε πξνο ην αθεξεκέλν. Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε φισλ απηψλ
ησλ εξεπλεηηθψλ πξνβιεκάησλ, αλαπηχζζεηαη θαη ε πξνβιεκαηηθή αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε
ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ. Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ εκθαλίδεηαη ζηελ
πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλεηψλ, νη νπνίνη θαηαπηάλνληαη κε ην δήηεκα ηεο αλάβαζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Δλ ηνχηνηο, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δηεξεπλάηαη ε γεληθφηεξε
ζπζρέηηζε ηεο ινγηθήο θίλεζεο κε ηελ ηζηνξηθή πηπρή θαη φρη κε ηδηαίηεξε ζπζηεκαηηθφηεηα.
Δλδεηθηηθέο είλαη νη απφςεηο ησλ Μ.Μ. Ρφδεληαι, Β.. βηξηφθ (2019), Μπ.Α. Γθξνχζηλ,
Δ. Β. Ηιηέλθνθ (2017,2018) θ.ά., νη νπνίεο ελ γέλεη θαη ελ ζπλφισ θαη ζε κηθξφηεξν ή
κεγαιχηεξν βαζκφ αλάγνπλ ην ηζηνξηθφ ζην ινγηθφ.7 Ο Ρφδεληαι, επί παξαδείγκαηη, ζεσξεί φηη
ην ινγηθφ απνηειεί ζπκπχθλσζε ηνπ ηζηνξηθνχ απαιιαγκέλν απφ ηπραηφηεηεο· φπσο αλαθέξεη
«ε ινγηθή ηεο θίλεζεο ηεο λφεζεο ζηνλ εγθέθαιν ηνπ μερσξηζηνχ αλζξψπνπ γεληθά θαη
ζπλνιηθά, ζε πεξηιεπηηθή θαη «απαλζηζκέλε» κνξθή, αλαπαξάγεη ηε ινγηθή ηεο ηζηνξηθήο
αλάπηπμεο ηεο λφεζεο, ζπκπίπηεη κε απηήλ» (Ρφδεληαι, 1962: 131). Καηαιήγεη επνκέλσο ζε δχν
βαζηθά γλσξίζκαηα σο πξνο ηε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ: 1. Ζ ινγηθή απεηθφληζε ηεο
ηζηνξίαο ηεο γλψζεο απνηειεί απεηθφληζε απαιιαγκέλε απφ ηπραηφηεηεο θαη απφ ηε
ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή κνξθή ηεο αλάπηπμεο ηεο γλψζεο 2. Ζ ινγηθή απεηθφληζε αλαπαξάγεη ην
ηζηνξηθφ ζε αλψηεξε κνξθή, δειαδή ζε εθείλε πνπ έρεη επηηεπρζεί απφ ηελ έσο ηψξα πνξεία ηεο

6

ηελ παξνχζα δηαηξηβή ν φξνο «πξν-δηαιεθηηθή» βαζκίδα ηεο λφεζεο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ βαζκίδσλ ηεο
γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνεγνχληαη ηεο ψξηκεο απεηθφληζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο αλάβαζεο
απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.
7
Βι. Βαδηνχιηλ, 2019α, 2019β.
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γλψζεο (Ρφδεληαι, 1962: 141). Ο βηξηφθ, βαζηδφκελνο ζηε βηβιηνθξηηηθή ηνπ Έλγθειο ζηελ
«Κξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο» ηνπ 1859, εζηηάδεη ζην γεγνλφο φηη ην ηζηνξηθφ θαη ην
ινγηθφ απνηεινχλ δχν αιιειέλδεηνπο, αιιά ζπλάκα δηαθξηηνχο ηξφπνπο εμέηαζεο ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Υαξαθηεξηζηηθά γξάθεη φηη:
ην ηζηνξηθφ απνηειεί ηε δηαδηθαζία ηεο γέλεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ· ην ινγηθφ απνηειεί
ηε ζεσξεηηθή αλαπαξαγσγή ηνπ αληηθεηκέλνπ ην νπνίν έρεη θηάζεη ζε έλα ζηάδην αλάπηπμεο θαη ζπλερίδεη
λα αλαπηχζζεηαη ζε φιεο ηνπ ηηο νπζηαζηηθέο, λνκνηειεηαθέο ζπλδέζεηο θαη ζρέζεηο (βηξηφθ, 2019: 177).

Ο Ηιηέλθνθ αληίζηνηρα ηνλίδεη φηη ην ινγηθφ ζπλίζηαηαη ζηελ απεηθφληζε ησλ θαζνιηθψλ
θαη αλαγθαίσλ ζηηγκψλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη φρη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπκπησκαηηθψλ
ζηηγκψλ, νη νπνίεο δελ δηαηεξνχληαη ζην ψξηκν ζηάδην ηνπ αληηθεηκέλνπ (Ηιηέλθνθ, 2018: 173).
Δπηπξφζζεηα γξάθεη:
Ζ επηζηήκε πξέπεη λα μεθηλά κε απηφ πνπ μεθηλά ε πξαγκαηηθή ηζηνξία. Ζ ινγηθή αλάπηπμε ησλ
ζεσξεηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ πξέπεη, ζπλεπψο, λα εθθξάδεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή δηαδηθαζία ηεο
αλάδπζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ ινγηθή παξαγσγή δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηε ζεσξεηηθή
έθθξαζε ηεο πξαγκαηηθήο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηεο ππφ κειέηε ζπγθεθξηκελφηεηαο (Ηιηέλθνθ, 2017: 280).

Παξά ηηο αδπλακίεο ηνπο, νη παξαπάλσ αληηιήςεηο θηλνχληαη ζε έλα πιαίζην νξζήο
θαηαλφεζεο ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ. Σν ζηνηρείν ηεο κνλνκέξεηαο πνπ ηηο
ραξαθηεξίδεη έγθεηηαη ζηελ εμάληιεζε ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζηε ζηηγκή ηεο
νπζηψδνπο ηαπηφηεηαο, ζηε ζηηγκή δειαδή πνπ ην ινγηθφ θαη ην ηζηνξηθφ εληφο ηεο δηαθνξάο
ηνπο ηαπηίδνληαη. Θα πξέπεη εδψ λα ηνλίζνπκε φηη νη αληηιήςεηο πνπ αληηιακβάλνληαη
κνλνκεξψο θαη επηθαλεηαθά ηε δηαθνξά ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ θαηαιήγνπλ ζην λα απνξξίπηνπλ
ζπιιήβδελ ηελ φπνηα ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ. ηα αξρηθά ζηάδηα δηεξεχλεζεο ελφο
αληηθεηκέλνπ, κηαο δηαδηθαζίαο, ε απνιπηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο είλαη ελ κέξεη αλαπφδξαζηε,
δηφηη εδψ δεζπφδεη ν εληνπηζκφο ηεο ελφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ, δειαδή ην γεγνλφο φηη ε
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία απνηειεί πξάγκαηη έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν, κηα ππαξθηή
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Ο εληνπηζκφο ηεο δηαθνξάο σο νπζηψδνπο δηαθνξάο αλαθχπηεη –αλ θαη
κε αληηθαηηθφ ηξφπν– χζηεξα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ, δειαδή
χζηεξα απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα ζπγθεθξηκέλε
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Υαξαθηεξηζηηθή ησλ αληηιήςεσλ πνπ αδπλαηνχλ λα εληνπίζνπλ ηελ
ηαπηφηεηα ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, εμαηηίαο ηεο έκθαζεο ζηε δηαθνξά ηνπο, είλαη ε αληίιεςε ηνπ
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Bidet. Ο ηειεπηαίνο, ζηελ παξά ηαχηα ελδηαθέξνπζα έξεπλά ηνπ γηα ην «Κεθάιαην», γξάθεη
ραξαθηεξηζηηθά: «Έδεημα φηη ε θαηεγνξηαθή αλάπηπμε δελ κπνξεί κε ηίπνηα λα ζηεξίδεηαη εδψ
ζηελ ηζηνξηθή αιιεινπρία, θαη φηη επίζεο ν Μαξμ είρε απνηχρεη [σο πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε]
κηαο «δηαιεθηηθήο» θαηεγνξηαθήο αλάπηπμεο ηεο έξεπλάο ηνπ, εηιεκκέλεο ελίνηε σο ινγηθνηζηνξηθήο» (Bidet, 2000: 160). Ο Bidet αλαγλσξίδεη κηα νξηζκέλε ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ
ινγηθψλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ ζεηξψλ αλάπηπμεο, ελψ παξάιιεια εληνπίδεη δηαθνξεηηθέο
ζεσξεηηθέο αλαπηχμεηο, πνπ άιινηε πξνζηδηάδνπλ ζε κηα ηζηνξηθή αλάπηπμε θαη άιινηε ζε κηα
ινγηθή. Δλ ηνχηνηο, εθιακβάλεη σο ηπραία απηή ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζεσξεηηθψλ
αλαπηχμεσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ αλαγλσξίδεη ηε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ σο
κηα ζεκειηψδε ζρέζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ «Κεθαιαίνπ». πσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη:
είλαη πξνθαλψο ππφ ηελ πξνυπφζεζε απηήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο [πνηθηινκνξθίαο] ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ
θαηεγνξηαθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζεηξψλ πνπ νη αλαπηχμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ απνθηνχλ ηε ζπλάθεηα ηνπο. Ζ
ζρέζε ηεο ζεσξεηηθήο έθζεζεο πξνο ην ηζηνξηθφ ηεο αληηθείκελν δελ ζπλεπάγεηαη κε θαλέλα ηξφπν κηα
ππνηηζέκελε νκνινγία δηάηαμεο… (φ.π.: 160).

ρεηηθά κε ηηο πξψηεο αληηιήςεηο, ν Βαδηνχιηλ αλαθέξεη φηη ζε απηέο «ην πξφβιεκα ηνπ
ηζηνξηθνχ θαη ηνπ ινγηθνχ ηίζεηαη κφλν σο δήηεκα πεξί ηεο ζρέζεο απιψο θαη κφλν ησλ
πιεπξψλ εθείλσλ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, νη νπνίεο δηαηεξνχληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο
έθζεζεο, πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ ππφ έξεπλα πιηθνχ αληηθεηκέλνπ, πξάγκαηνο, δηαδηθαζίαο»
(Βαδηνχιηλ, 2019β: 163). Δλ ηνχηνηο, δεηνχκελν είλαη θαη ε αλάδεημε ηεο νπζηψδνπο δηαθνξάο
κεηαμχ ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ. πσο ζεκεηψλεη ν Βαδηνχιηλ, εάλ ε δηαθνξά ηνπ ηζηνξηθνχ
(ηξφπνπ έξεπλαο) απφ ην ινγηθφ (ηξφπνπ έθζεζεο) δελ εμαληιείηαη απνθιεηζηηθά ζηηο ηζηνξηθέο
ηπραηφηεηεο, ηφηε αλαδχεηαη ε νπζηψδεο δηαθνξά κεηαμχ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο θαη ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο έθζεζεο, ην γεγνλφο δειαδή φηη απνηεινχλ δχν δηαδηθαζίεο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ λνκνηέιεηεο (φ.π).
Δηξήζζσ ελ παξφδσ, ζα πξέπεη εδψ λα δηεπθξηληζηεί φηη ην ηζηνξηθφ δελ εμαληιείηαη
απιψο ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο σο δηαθνξεηηθή απφ ηε δηαδηθαζία ηεο έθζεζεο (ινγηθφ). ην
παξαπάλσ παξάζεκα ν Βαδηνχιηλ αλαθέξεηαη ζην πξφβιεκα ηνπ ινγηθνχ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ππφ
κηα νξηζκέλε ηνπ πηπρή, εθείλε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζρέζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο θαη ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο έθζεζεο. Χζηφζν, φπσο έρεη ηνληζηεί, ε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ
πεξηιακβάλεη θαη κηα ζεηξά άιιεο πηπρέο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ηζηνξηθφ δελ εμαληιείηαη ζε
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κηα πξνζθφιιεζε ζηα εκπεηξηθά δεδνκέλα, νχηε αθνξά απνθιεηζηηθά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη
ηεο έθζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Αθελφο ην ηζηνξηθφ αθνξά ηε δηαδηθαζία
κεηάβαζεο απφ ην εκπεηξηθφ πξνο ην ζεσξεηηθφ επίπεδν ηεο γλψζεο θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο
βαζκίδεο ηεο λφεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο ψξηκεο αλαζχζηαζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ,
αθεηέξνπ ην ηζηνξηθφ απνηειεί ζεκειηψδε πιεπξά ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έθζεζεο έλεθα ηνπ
γεγνλφηνο φηη απνηειεί βαζηθή πιεπξά ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν. Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ζπληζηά επίζεο ινγηθφ, ην νπνίν
πξαγκαηψλεηαη ηφζν δηακέζνπ ηεο βαζκίδαο ηεο λφεζεο πνπ δεζπφδεη ε δηάλνηα 8 φζν θαη θαηά
ηε βαζκίδα πνπ δεζπφδεη ν ιφγνο θαη νη νπνίεο πξνεγνχληαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάβαζεο απφ
ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. ε απηή ηε βαζκίδα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ε παξαγσγή
ελλνηψλ,

θαηεγνξηψλ,

αθαηξέζεσλ

θ.ιπ.,

πξαγκαηνπνηείηαη

κέζσ

ινγηθψλ

θξίζεσλ,

ζπιινγηζκψλ, ζπκπεξαζκάησλ θ.ιπ. Σν ινγηθφ ζε απηή ηε δηαδηθαζία αληηπαξαβάιεη δηαξθψο
ηηο αθαηξέζεηο κε ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη ηαλάπαιηλ θαζψο επίζεο ζπζρεηίδεη θαηεγνξίεο θαη
έλλνηεο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε νπζηψδεο δηαθνξά ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, γηα ηελ νπνία θάλεη
ιφγν ν Βαδηνχιηλ παξαπάλσ, απνηειεί κία εθ ησλ νπζησδψλ δηαθνξψλ ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ. Δπί παξαδείγκαηη, κε ην έξγν ηνπ Βαδηνχιηλ «Ζ Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», κπνξεί λα
γίλεηαη πιένλ ιφγνο πεξί νπζηψδνπο δηαθνξάο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ
ίδηνπ ηνπ ινγηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο, δειαδή πεξί δηαθνξάο εληφο ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.9
Παξ‘ φηη ε πξνβιεκαηηθή αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ απαληάηαη σο
ζεκειηψδεο δήηεκα γηα ηε δηαιεθηηθή ινγηθή ήδε ζηνπο θιαζηθνχο ηνπ καξμηζκνχ, ε αλάδεημή
ηεο ζην πξνζθήλην, ζηε κεηά ηνπο θιαζηθνχο επνρή, σο ελφο θεληξηθνχ πξνβιήκαηνο γηα ηελ
θαηαλφεζε ηεο δηαιεθηηθήο κεζνδνινγίαο, πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε ηε ζεκαηνπνίεζε ηεο
πξνβιεκαηηθήο ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Ο Ηιηέλθνθ απνηππψλεη κε
ζαθήλεηα ην ελ ιφγσ δήηεκα:

8

Ζ δηάλνηα είλαη ε βαζκίδα ηεο λφεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε απφ ηα αηζζεηεξηαθά δεδνκέλα πξνο ηηο
αθεξεκέλεο έλλνηεο. Ο Παηέιεο αλαθέξεη φηη «ζην πιαίζην ηεο δηάλνηαο σο πξψηεο άξλεζεο ηεο αηζζεηεξηαθήο
ακεζφηεηαο ηνπ εκπεηξηθνχ πιηθνχ απφ ηε λφεζε, ζπγθξνηνχληαη ζεσξεηηθέο ζπιιήςεηο, έλλνηεο,
θαηεγνξηνπνηήζεηο, θ.ιπ., ζηηο νπνίεο λνεηηθέο ζπιιήςεηο θαη αηζζεηεξηαθή ακεζφηεηα, ζεσξεηηθφ θαη εκπεηξηθφ,
πξνβάιινπλ σο αιιειναπνθιεηφκελνη πφινη κηαο αληίζεζεο» (Παηέιεο, 2019: 266). Με ην δήηεκα ηεο δηάλνηαο θαη
ηνπ ιφγνπ ζα αζρνιεζνχκε πην εηδηθά παξαθάησ.
9
Δηδηθφηεξε εμέηαζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο ζα γίλεη ζην ηξίην ππνθεθάιαην ηνπ δέθαηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ.
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Απηφ ην ζεκαληηθφηαην ζεκείν ηεο ινγηθήο ηνπ Μαξμ —ε ζέζε ηνπ γηα ηε ζρέζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη
ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο (ηε ζρέζε ηνπ ινγηθνχ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ)— πξέπεη λα εμεηαζηεί εηδηθά· ρσξίο
θάηη ηέηνην, ε κέζνδνο ηεο αλφδνπ απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν παξακέλεη αλεμήγεηε (Ηιηέλθνθ,
2017: 280).

Παξεκπηπηφλησο, νη κειέηεο γχξσ απφ ηε ζρέζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο κε ηε δηαιεθηηθή ή
κε ην θηινζνθηθφ ζχζηεκα ηνπ Υέγθει, κνινλφηη ζπλδένληαη κε ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ινγηθνχ
θαη ηνπ ηζηνξηθνχ, δελ αλήθνπλ απζηεξά ζε απηήλ. Λφγνπ ράξηλ, ε εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα
κειέηε ηνπ Μαξθνχδε «Ζ νληνινγία ηνπ Υέγθει θαη ε ζεσξία ηεο ηζηνξηθφηεηαο» απνηειεί κηα
ηέηνηα πεξίπησζε.
Ζ ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ αθνξά απζηεξά ηε ζπζρέηηζε ηεο αλάβαζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν κε ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξία ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη φρη κηα επξχηεξε
κειέηε ηεο ηζηνξηθφηεηαο, ππφ ην πξίζκα ησλ κελ ή ησλ δε ζρέζεσλ θαη πιεπξψλ. Δπηπιένλ,
παξ‘ φηη ε πξνβιεκαηηθή ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ δελ εμαληιείηαη κνλάρα ζηελ πξναλαθεξζείζα
ζρέζε, αιιά πεξηιακβάλεη θαη δηάθνξνπο άιινπο ηχπνπο ζπζρέηηζεο, ζηνπο νπνίνπο ζα
αλαθεξζνχκε ιίαλ ζπληφκσο, νη ηειεπηαίνη είλαη ακηγψο ζπλπθαζκέλνη κε απηήλ –ηελ
πξναλαθεξζείζα ζρέζε– θαη ηελ πξνυπνζέηνπλ.
Ζ πξνβιεκαηηθή πνπ θιηκαθψζεθε ινηπφλ ζην ρψξν ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ
επηζηεκψλ, θπξίσο ζηελ ΔΓ, σο πξνο ηε Λνγηθή ηνπ «Κεθαιαίνπ», νδήγεζε ζηαδηαθά ζηε
ζπζηεκαηηθή θαηαλφεζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο. Ζ ελ ιφγσ πνξεία πξνο ηε
ζπζηεκαηηθή θαηαλφεζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο δελ ήηαλ γξακκηθή αιιά, αληίζεηα, ήηαλ κηα
αληηθαηηθή δηαδηθαζία. Αλακθίβνια ε ζπζηεκαηηθή θαηαλφεζε ηεο δηαιεθηηθήο μεθίλεζε λα
αλαθχπηεη κε ηελ θαηαλφεζε ηεο δηαιεθηηθήο σο δηαδηθαζίαο λνεηηθήο αλάβαζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Σν δήηεκα, σζηφζν, είλαη ην πψο θαηαλνείηαη ζπγθεθξηκέλα απηή
ε θίλεζε. πσο ηνλίζηεθε, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηνραζηέο, αθφκε θαη ζηνπο πην
ζπζηεκαηηθνχο φπσο ν Ηιηέλθνθ, ε θίλεζε ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν
εθιακβαλφηαλ κε κηα απνιπηνπνηεκέλε κνξθή, ελψ ε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ γηλφηαλ
αληηιεπηή, θαηά βάζε, κέζσ ηεο αλαγσγήο ηνπ δεπηέξνπ ζην πξψην. Κάηη ηέηνην ζήκαηλε φηη,
παξά ην γεγνλφο φηη ε θαηαλφεζε ηεο δηαιεθηηθήο είρε θάλεη έλα βήκα εκπξφο θαη είρε
απεγθισβηζηεί απφ εθείλεο ηηο αληηιήςεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θαηαλννχληαλ απνθιεηζηηθά
ζην πιαίζην ησλ παξαδεηγκάησλ ησλ γεληθψλ λφκσλ ηεο θχζεο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο λφεζεο,
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ηαπηνρξφλσο, παξέκελε αθφκε δέζκηα ελφο ηέηνηνπ επηπέδνπ θαηαλφεζεο θαη αληίιεςεο, θαη σο
εθ ηνχηνπ δελ είρε νινθιεξψζεη απηφ ην βήκα πξνο ηα εκπξφο.
Παξά ηελ έθδνζε ησλ «Υεηξνγξάθσλ ηνπ 1857-1858» θαη ησλ δηαηππψζεσλ ηνπ Μαξμ,
ε εζθαικέλε θαη απνιπηνπνηεκέλε πξφζιεςε ηεο δηαιεθηηθήο, κε ηελ ζπλεπαγφκελε αδπλακία
θαηαλφεζεο ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ε νπνία είρε αξρίζεη ακέζσο
κεηά ηνπο θιαζηθνχο, ζπλέρηζε θαη ζπλερίδεη λα θπξηαξρεί έσο ηηο κέξεο καο. Απηή ε
επαλαιακβαλφκελε πιάλε θαη ε αδπλακία δηάθξηζεο ηεο δηαιεθηηθήο, σο κεζνδνινγίαο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο, απφ ηε δηαιεθηηθή, σο νξηζκέλνπ ηχπνπ θνζκνζεψξεζε, θαη ε
αληίζηνηρε ηαχηηζε ηεο πξψηεο κε ηε δεχηεξε, ππνδειψλεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ ηξφπν
θαηαλφεζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη αθξηβψο γη‘ απηφ έρεη έλα αληηθεηκεληθφ πιηθφ
ππφβαζξν. Οη ξίδεο απηήο ηεο πιάλεο ζα πξέπεη πξψηα απ‘ φια λα αλαδεηεζνχλ ζηηο
δηαηππψζεηο θαη ζηε ζθέςε ησλ ίδησλ ησλ θιαζηθψλ ηνπ καξμηζκνχ. Ο Μαξμ, ζηνλ επίινγν ηεο
δεχηεξεο έθδνζεο ηνπ «Κεθαιαίνπ», ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:
Ζ δηαιεθηηθή κέζνδφο κνπ είλαη σο πξνο ην ζεκέιηφ ηεο φρη απιψο δηαθνξεηηθή απφ ηελ εγειηαλή, αιιά ην
αθξηβψο αληίζεηφ ηεο. Γηα ηνλ Hegel ε λνεηηθή δηαδηθαζία, ηελ νπνία κάιηζηα κεηαηξέπεη ζε απηνηειέο
ππνθείκελν ππφ ην φλνκα ηεο Ηδέαο, είλαη ν δεκηνπξγφο ηεο πξαγκαηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία απνηειεί
κφλν ην εμσηεξηθφ θαηλφκελφ ηεο. ε εκέλα, αληίζηξνθα, ην ηδεαηφ ζηνηρείν δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ην
πιηθφ ζηνηρείν ην νπνίν έρεη κεηαηεζεί θαη κεηαθξαζηεί ζην αλζξψπηλν κπαιφ (Marx, 2016: 733).

ρνιηάδνληαο ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα, ν Βαδηνχιηλ παξαηεξεί, θαη‘ αξράο, φηη
«αληίζεην» ζεκαίλεη θάηη πνπ άκεζα πξνυπνζέηεη ηελ άξλεζή ηνπ, δειαδή απηφ ην νπνίν
αξλείηαη. πγθεθξηκέλα γξάθεη: «Ση είλαη γεληθά ε αληίζεζε; Αληίζεηεο πιεπξέο είλαη νη πιεπξέο,
νη νπνίεο απνθιείνπλ ε κηα ηελ άιιε θαη είλαη εληαίεο εληφο απηνχ ηνπ αιιειναπνθιεηζκνχ
ηνπο» (Βαδηνχιηλ, 2017: 74). Δπηπιένλ, ν Μαξμ ηνλίδεη φηη ν Υέγθει ήηαλ ν πξψηνο πνπ
αλαθάιπςε κε νξζφ ηξφπν ηεο γεληθέο κνξθέο ηεο δηαιεθηηθήο. πσο αλαθέξεη ζηε ζπλέρεηα
ηνπ πξναλαθεξζέληνο απνζπάζκαηνο: «Ζ κπζηηθνπνίεζε ηελ νπνία πθίζηαηαη ε δηαιεθηηθή ζηα
ρέξηα ηνπ Hegel δελ αλαηξεί δηφινπ ην γεγνλφο φηη ήηαλ ν πξψηνο πνπ παξνπζίαζε ηηο γεληθέο
κνξθέο θίλεζήο ηεο κε πεξηεθηηθφ θαη ζπλεηδεηφ ηξφπν» (Marx, 2016: 734).10 πλερίδνληαο ηνλ
10

Αληίζηνηρε δηαηχπσζε εληνπίδνπκε ζηελ επηζηνιή ηνπ Μαξμ πξνο ηνλ Κνχγθεικαλ, ζηελ νπνία αλαθέξεη: «ε
δηθή κνπ κέζνδνο αλάπηπμεο [ηεο ζεσξίαο] δελ είλαη ε ρεγθειηαλή, αθνχ εγψ είκαη πιηζηήο ελψ ν Υέγθει
ηδεαιηζηήο. Ζ δηαιεθηηθή ηνπ Υέγθει απνηειεί ηε βαζηθή κνξθή θάζε δηαιεθηηθήο, αιιά κφλν αθφηνπ
απνβάιιεη ηε κπζηηθηζηηθή ηεο κνξθή θαη απηφ αθξηβψο είλαη πνπ δηαθξίλεη ηε δηθή κνπ κέζνδν» (Μαξμ &
Έλγθειο, 2019: 335).
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θξηηηθφ ζρνιηαζκφ, ν Βαδηνχιηλ παξαηεξεί φηη γηα ηνλ Μαξμ νη γεληθέο κνξθέο ηεο δηαιεθηηθήο
δχλαληαη λα απνθαιπθζνχλ αλεμάξηεηα απφ ην εάλ είλαη θαλείο πιηζηήο ή ηδεαιηζηήο. Κάηη
ηέηνην δελ ζεκαίλεη ηίπνηε άιιν, παξά φηη ε δηαιεθηηθή γίλεηαη αληηιεπηή σο απνζπαζκέλε απφ
ηα εηδηθά θαηλφκελα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ κειεηά (Βαδηνχιηλ, 2017: 69-90). Αληίζηνηρεο
δηαηππψζεηο βξίζθνπκε θαη ζηνλ Έλγθειο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζηε «Γηαιεθηηθή ηεο
Φχζεο» φηη ζηνλ Υέγθει,
νη θαηεγνξίεο παξνπζηάδνληαη ζαλ πξνυπάξρνπζεο θαη ε δηαιεθηηθή ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ζαλ απιή
αληαλάθιαζε ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκβαίλεη ην αληίζεην: ε δηαιεθηηθή κέζα ζην κπαιφ δελ είλαη
παξά ε αληαλάθιαζε ησλ κνξθψλ θίλεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, ηφζν ηεο θχζεο φζν θαη ηεο ηζηνξίαο
11

(Έλγθειο, 2008: 182).

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, νη γεληθέο κνξθέο ηεο δηαιεθηηθήο εθιακβάλνληαη, έσο έλα βαζκφ,
σο απνζπαζκέλεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ απεηθνλίδνπλ, απφ ηα ζπγθεθξηκέλα
γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηεξεπλνχλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην θαζνιηθφ γίλεηαη θαηά βάζε
αληηιεπηφ σο απνζπαζκέλν απφ ην κεξηθφ θαη ην εληθφ (εηδηθφ), ελψ ηα ηειεπηαία πξνβάιινπλ
σο παζεηηθέο ηνπ ελζαξθψζεηο (Βαδηνχιηλ, 2017). Απηή ε ζρέζε θαζνιηθνχ, κεξηθνχ θαη εληθνχ
(εηδηθνχ) είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο εγειηαλήο αληίιεςεο πεξί ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ.
Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ε αληίζεηε ηεο εγειηαλήο πιηζηηθή αληίιεςε ηνπ Μαξμ αλαπαξάγεη ζε
γεληθέο γξακκέο, αλ θαη ζε έλα αλψηεξν θαη βαζχηεξν επίπεδν θαηαλφεζεο θαη κε αληηθαηηθφ
ηξφπν, έλα αληίζηνηρν επίπεδν ζχιιεςεο ηεο δηαιεθηηθήο. Αθξηβψο γηα απηφ ην ιφγν ν
Βαδηνχιηλ θαηαιήγεη ζηελ αθφινπζε δηαπίζησζε: «Παξά ηελ πξναλαθεξζείζα θιαζηθή
δηαηχπσζε ηνπ Μαξμ, παξά ηελ αληηπαξάζεζε θαη αθξηβψο σο ζπλέπεηα ελφο ηδηαίηεξνπ είδνπο
αληηπαξάζεζεο –σο θαηεπζείαλ αληίζεζεο– ν Μαξμ –είλαη ηξνκεξφ πνπ ην ιέσ– δελ έρεη αθφκε
μεπεξάζεη πιήξσο ηνλ εγειηαλφ ηδεαιηζκφ» (Βαδηνχιηλ, 2017: 78). χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ
δηαπηζηψζεηο, ζην βαζκφ πνπ ν Μαξμ θαηαλνεί ελ γέλεη ηε δηαιεθηηθή ππφ ην πξίζκα ηνπ
θαζνιηθνχ, σο απνζπαζκέλνπ απφ ην κεξηθφ θαη ην εληθφ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ν ίδηνο
ν Μαξμ θαηαλνεί, ελ πνιινίο, ηε δηαιεθηηθή κέζνδν ζε απνιπηνπνηεκέλε κνξθή. Δδψ ζα πξέπεη
επίζεο λα ζεκεηψζνπκε φηη ε ζθέςε ηνπ Μαξμ είλαη αληηθαηηθή θαη εθθξάδεηαη ζηηο
δηαηππψζεηο ηνπ. Απφ ηε κία δηαηππψλεη φηη ε δηαιεθηηθή ηνπ είλαη ην αληίζεην ηεο δηαιεθηηθήο
ηνπ Υέγθει θαη απφ ηελ άιιε ζην «Κεθάιαην» αλαπηχζζεη πεξαηηέξσ ηε δηαιεθηηθή ινγηθή. Ζ
δηαιεθηηθή κεζνδνινγία ηνπ «Κεθαιαίνπ» δελ δηαθέξεη απιψο απφ ηελ εγειηαλή απφ ην γεγνλφο
11

Οη εκθάζεηο δηθέο καο.
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φηη είλαη πιηζηηθή. Γηαθέξεη επίζεο, φπσο έρεη δείμεη ν Βαδηνχιηλ ζην έξγν ηνπ «Ζ Λνγηθή ηνπ
―Κεθαιαίνπ‖ ηνπ Κ. Μαξμ», ζε δνκηθφ θαη δηαξζξσηηθφ επίπεδν. Ζ ελ ιφγσ αληηθαηηθφηεηα
έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν Μαξμ δελ έρεη πιήξε ζπλείδεζε ησλ ίδησλ ησλ κεζνδνινγηθψλ ηνπ
επηηεπγκάησλ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ελψ ν Μαξμ κε ην «Κεθάιαην» ππεξβαίλεη πνηνηηθά ηε
δηαιεθηηθή κέζνδν ηνπ Υέγθει, ηελ ίδηα ζηηγκή αλαπαξάγεη, κε αληηθαηηθφ ηξφπν, κηα αληίιεςε
ε νπνία θαηαλνεί ηε δηαιεθηηθή κέζνδν σο απνιπηνπνηεκέλε. Χο εθ ηνχηνπ, νη ξίδεο ηεο
θαηαλφεζεο ηεο δηαιεθηηθήο απφ ηνπο καξμηζηέο ζε απνιπηνπνηεκέλε κνξθή βξίζθνληαη ζε
νιφθιεξε ηελ ηζηνξηθή βαζκίδα ηνπ θιαζηθνχ καξμηζκνχ. Αθξηβψο νη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη
απφ απηήλ ηελ ηζηνξηθή βαζκίδα απνηξέπνπλ θαη ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο δηαιεθηηθήο σο
θνζκνζεψξεζεο θαη ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη νδεγνχλ ζηελ
ηαχηηζε ηεο δεχηεξεο κε ηελ πξψηε. Ζ επίηεπμε ηεο ζαθνχο επηζηεκνληθήο δηάθξηζεο ηεο
δηαιεθηηθή ινγηθήο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ρξεηάζηεθε ηελ εηδηθή εμαγσγή ηεο
κεζφδνπ ηνπ «Κεθαιαίνπ» ζε θαζαξή κνξθή, θαζήθνλ πνπ επηηέιεζε ν Βαδηνχιηλ ηε δεθαεηία
ηνπ 60.
Αο δηαζαθελίζνπκε φκσο πεξαηηέξσ ην ηη επαθφινπζα έρεη ε θαηαλφεζε ηεο δηαιεθηηθήο
ζε απνιπηνπνηεκέλε κνξθή, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ε ηειεπηαία
θαηαλνείηαη σο αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.
Απνιπηνπνίεζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζεκαίλεη απνιπηνπνίεζε ηεο θαζνιηθφηεηάο
ηεο, απνιπηνπνίεζε ηνπ εχξνπο εθαξκνζηκφηεηάο ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα αδπλακία εληνπηζκνχ
ηνπ νξίνπ ηεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη αδπλακία ζπζηεκαηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο, δηφηη, φπσο
γλσξίδνπκε απφ ηνπο πηλφδα θαη Υέγθει, ν πξνζδηνξηζκφο επηηπγράλεηαη δηακέζνπ ηεο
άξλεζεο θαη ηνπ νξίνπ. Απηή ε έιιεηςε ζπζηεκαηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ζεκαίλεη φηη ε δηαιεθηηθή
θαη νη λφκνη ηεο εθιακβάλνληαη ελ γέλεη σο νη θαζνιηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ζχλνιε
πξαγκαηηθφηεηα θαη φρη σο νη λφκνη ελφο εηδηθνχ αληηθεηκέλνπ, κηαο ζπγθεθξηκέλεο αλαπηπμηαθήο
δηαδηθαζίαο. Αθξηβψο ππφ απηφ ην πξίζκα, ε δηαιεθηηθή σο κέζνδνο επηζηεκνληθήο έξεπλαο,
δειαδή σο κέζνδνο ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, δελ δχλαηαη λα εηδσζεί
σο ζπγθεθξηκέλε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Χο εθ ηνχηνπ, ε ππφζεζε εξγαζίαο καο δελ ζα
κπνξνχζε λα αλαθχςεη ζην πιαίζην κηαο ηέηνηαο αληίιεςεο, θαηά ηελ νπνία ε δηαιεθηηθή
θαηαλνείηαη κε κηα απνιπηνπνηεκέλε κνξθή.
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Ζ ζπζηεκαηηθή θαηαλφεζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο είλαη αιιειέλδεηε κε ηε
ζπζηεκαηηθή θαηαλφεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ θαη αληηζηξφθσο. Μφλν ππφ
ην θσο κηαο ζπζηεκαηηθήο αληίιεςεο γηα ηε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ήηαλ εθηθηή ε
δηαθξίβσζε ηεο ηδηνηππίαο ηεο ινγηθήο θίλεζεο ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν, εληφο ηεο ελφηεηάο ηεο κε ηελ θίλεζε απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν πξνο
ην αθεξεκέλν. Ο κνλαδηθφο ζηνραζηήο πνπ αλακεηξήζεθε επηηπρψο κε απηφ ην δήηεκα, ήηαλ ν
Β.Α. Βαδηνχιηλ.
Ο Βαδηνχιηλ ήδε απφ ηα πξψηε βήκαηα ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ πνξείαο θαηαπηάζηεθε
ζπγρξφλσο κε ην δήηεκα ηεο ινγηθήο ηνπ «Κεθαιαίνπ» θαη κε ηελ πξνβιεκαηηθή ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ. Σν έξγν ηνπ «Ζ ινγηθή ηνπ ―Κεθαιαίνπ‖ ηνπ Κ. Μαξμ» απνηειεί, θαηά ηε γλψκε
καο, ην κνλαδηθφ εγρείξεκα, ζην νπνίν ε κέζνδνο ηνπ «Κεθαιαίνπ» παξνπζηάδεηαη κε
ζπζηεκαηηθή θαηεγνξηαθή κνξθή θαη ηαπηφρξνλα ζε ζπγθξηηηθή αληηπαξαβνιή κε ηε ζχλνιε
εγειηαλή ινγηθή (αληηθεηκεληθή ινγηθή). Ζ απνθάιπςε ηεο ινγηθήο ηνπ «Κεθαιαίνπ» απνηειεί
ζπγρξφλσο θαη βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ.
Σα πξψηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εκβάζπλζεο ζην πξφβιεκα ηνπ ινγηθνχ θαη ηνπ
ηζηνξηθνχ εληνπίδνληαη ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Ο κεζνδνινγηθφο ξφινο ηνπ πξνβιήκαηνο
ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο», ην 1970, ζην νπνίν αλαζηνράδεηαη ηα
ηζηνξηθά ζηάδηα ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο.12 Αθφκε κεγαιχηεξε θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε
ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πξαγκαηνπνηεί ζην θχξην έξγν ηνπ «Ζ Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο».
ε ηη ζπλίζηαηαη ινηπφλ ε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ θαη νη δηαθνξεηηθνί ηεο ηχπνη;
Ζ ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, ζηελ πιένλ θαζνιηθή ηεο κνξθή, έγθεηηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ
λνεηηθήο (ινγηθήο) αλαζχζηαζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο πξαγκαηηθήο ηζηνξηθήο ηνπ
αλάπηπμεο. Ζ ελ ιφγσ ζρέζε δελ απνηειεί παξά ηε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ απφ ηε
ζθνπηά ηεο λφεζεο ε νπνία κειεηά έλα αλαπηπζζφκελν (ηζηνξηθφ) αληηθείκελν, ε ζπγθεθξηκέλε
αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ θαηεπζχλεηαη απφ ην απιφ ζην ζχλζεην.
ην έδαθνο απηήο ηεο ζρέζεο δηαθξίλνληαη κηα ζεηξά απφ ηχπνη, νη νπνίνη είλαη νη εμήο:

12

Ο Εειέλη επίζεο αλαζηνράδεηαη ζε κηα πξψηκε θαη κε θαζ‘ φια αλεπηπγκέλε κνξθή ηα ζηάδηα ηεο αλαπηπμηαθήο
δηαδηθαζίαο (Zeleny, 1980).
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1.

ε ζπζρέηηζε ηεο ινγηθήο απεηθφληζεο ηνπ δεδνκέλνπ ψξηκνπ γλσζηηθνχ

αληηθεηκέλνπ κε ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξηθή ηνπ αλάπηπμε.
2.

ε ζπζρέηηζε ηεο ηζηνξηθήο απεηθφληζεο ηνπ δεδνκέλνπ ψξηκνπ γλσζηηθνχ

αληηθεηκέλνπ κε ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξηθή ηνπ αλάπηπμε.
3.

ε ζπζρέηηζε ηεο ελφηεηαο ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο απεηθφληζεο ηνπ

δεδνκέλνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ κε ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξηθή ηνπ αλάπηπμε.
4.

ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θαζεκίαο απφ ηηο παξαπάλσ λνεηηθέο κνξθέο

απεηθφληζεο ηνπ δεδνκέλνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ κε ηελ πξνγελέζηεξε ηζηνξηθή θαη
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, δηακέζνπ ηεο νπνίαο ην ππφ δηεξεχλεζε αληηθείκελν αλέθπςε
θαη δηακνξθψζεθε.
5.

ε ζπζρέηηζε ηεο ινγηθήο απεηθφληζεο ηνπ δεδνκέλνπ ψξηκνπ γλσζηηθνχ

αληηθεηκέλνπ κε ηελ ηζηνξηθή απεηθφληζε ηνπ δεδνκέλνπ ψξηκνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ.
6.

ε ζπζρέηηζε ηεο ηζηνξίαο ηεο ζεσξίαο θαη ηεο επηζηήκεο πεξί ηνπ

αληηθεηκέλνπ κε ηε ζεσξία θαη ηελ επηζηήκε πεξί ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ.
7.

ε ζπζρέηηζε ηεο θπινγέλεζεο ηεο ζεσξίαο θαη ηεο επηζηήκεο πεξί ηνπ

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηελ νληνγέλεζε, ηελ θαζ‘ εαπηή ηζηνξία ηεο ψξηκεο ζεσξίαο
πεξί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
8.

ε ζπζρέηηζε κεηαμχ δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο θαη ηειηθήο έθζεζεο ησλ

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.
9.

ε

ζπζρέηηζε

ηεο

ηζηνξηθά

δεδνκέλεο

κεζνδνινγίαο

λνεηηθήο

αλαζχζηαζεο ηνπ δεδνκέλνπ ψξηκνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηελ ηζηνξία ηεο
επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο ζην γίγλεζζαη ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζηεκψλ.
10.

ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ηζηνξηθά δεδνκέλεο κεζνδνινγίαο λνεηηθήο

αλαζχζηαζεο ηνπ δεδνκέλνπ ψξηκνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε
ηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο πεξί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ.
Ζ ηειεπηαία ζρέζε (10), αλ εθαξκνζηεί ζηελ ίδηα ηε δηαιεθηηθή ινγηθή θαη κεζνδνινγία,
καο επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή ζρέζε (1), θαηά ηελ νπνία ε ίδηα ε δηαιεθηηθή κέζνδνο έρεη
θαηαζηεί γλσζηηθφ αληηθείκελν. Οη πξναλαθεξζέληεο ηχπνη ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο ζπζρέηηζεο
δχλαηαη λα αλαιπζνχλ θαη λα δηαθξηζνχλ ζε αθφκε πεξηζζφηεξνπο, κέζσ ηεο εηδηθήο εζηίαζεο
ζηνλ θαζέλαλ.
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Ζ νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ινγηθνχ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ, δηαηππσκέλε ζε θαζνιηθή
κνξθή, έγθεηηαη ζηα γλσζηνζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη
αληηθεηκέλνπ ζην πιαίζην ηεο δηαιεθηηθήο βαζκίδαο ηεο λφεζεο. Ζ παξνχζα πξνβιεκαηηθή
ζπλδέεηαη ακηγψο κε ην επηζηεκνινγηθφ πξφβιεκα ηεο πεξηνδνιφγεζεο θάζε αλαπηπμηαθήο
δηαδηθαζίαο. ηηο κέξεο καο, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζεσξεηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ
πξνζεγγίζεσλ επηρεηξνχληαη νξηζκέλνπ ηχπνπ πεξηνδνινγήζεηο. Οη πεξηνδνινγήζεηο απηέο,
αλεμάξηεηα απφ ην πψο απηναπνθαινχληαη (ηζηνξηθφηεηα, αξραηνινγία, γελεαινγία θ.ά.), αθφκε
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ αξλνχληαη ινγηθέο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο, απνηεινχλ ζε θάζε πεξίπησζε
κνξθέο πεξηνδνιφγεζεο. Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο επηζηεκνληθήο πεξηνδνιφγεζεο δηαδηθαζηψλ θαη
θαηλνκέλσλ απνηειεί έλα απφ ην πην ζχλζεηα επηζηεκνινγηθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο θαη ε
βαξχλνπζα ζεκαζία ηνπ ζα αλαδχεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ θιηκαθνχκελε αλάπηπμε ησλ
επηζηεκψλ.
Σν πξφβιεκα ηνπ ινγηθνχ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ απνηειεί ηνλ ελδφηεξν ππξήλα ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο πεξηνδνιφγεζεο. πσο ηφληδε ν Υέγθει, ε δηαίξεζε ηεο ηζηνξίαο ζε αλαγθαίεο
πεξηφδνπο νθείιεη λα πξνθχπηεη απφ ηελ έλλνηα ηνπ αληηθεηκέλνπ, σο νξγαληθφ αλαπηπζζφκελν
φιν, σο έλαο ινγηθφο ζπζρεηηζκφο, δηά ηνπ νπνίνπ ε ηζηνξία θαηαθηά ηελ αμία κηαο επηζηήκεο
(Υέγθει, 2013β: 6-7). Χο εθ ηνχηνπ, ε παξνχζα πξνβιεκαηηθή ζα πξέπεη λα ελδηαθέξεη ηνλ/ηελ
θάζε επηζηήκνλα, εξεπλεηή/-ήηξηα, ζηνραζηή, ν νπνίνο/ε νπνία θαηαλνεί ηελ πεξηπινθφηεηα θαη
ηνλ πνιπζχλζεην ραξαθηήξα ηνπ κεζνδνινγηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο λνεηηθήο απεηθφληζεο θαη
αλαπαξάζηαζεο αλαπηπζζφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη θαηλνκέλσλ.
Ζ παξνχζα κειέηε εγθνιπψλεη δεηήκαηα ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ηα νπνία ζπλδένληαη κε
αξθεηνχο απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο. πγθεθξηκέλα, ζα δηεξεπλήζνπκε ηε ζρέζε ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ ζην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, πξσηίζησο απφ ηελ ζθνπηά ηνπ ηχπνπ (1),
δειαδή ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο λνεηηθήο απεηθφληζεο ηνπ δεδνκέλνπ ψξηκνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ θαη ηεο πξαγκαηηθήο ηζηνξηθήο ηνπ αλάπηπμεο. ε απηή ηελ πνξεία, θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην πξψην θεθάιαην, ζα νξίζνπκε ηε δηαιεθηηθή ινγηθή βαζηδφκελνη ζηα
θεθηεκέλα ηεο ζθέςεο ηνπ Βαδηνχιηλ θαη εηδηθφηεξα ηεο «Λνγηθήο ηνπ ―Κεθαιαίνπ‖ ηνπ Κ.
Μαξμ» θαη ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο». Δπηπιένλ, ζα πξνβνχκε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, εηιεκκέλεο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
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Πην ζπγθεθξηκέλα, εληνπίδνπκε ην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, εηιεκκέλεο σο
κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ζηα έξγα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε λνεηηθή
αλαζχζηαζε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. πσο
ηνλίζηεθε θαη ζηελ αξρή ηεο εηζαγσγήο απηή ε κέζνδνο εληνπίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην έξγν ηνπ
Υέγθει «Ζ Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο»13, ζην έξγν ηνπ Μαξμ «Σν Κεθάιαην» θαη ζην έξγν ηνπ
Βαδηνχιηλ «Ζ Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο». Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε έξεπλα ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ ζα θηλεζεί πάλσ ζηνλ άμνλα ησλ ηξηψλ απηψλ έξγσλ.
ην βαζκφ πνπ εμεηάδνπκε ηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, εηιεκκέλεο
σο

κεζνδνινγίαο

επηζηεκνληθήο

έξεπλαο,

δηακέζνπ

ησλ

ζπγθεθξηκέλσλ

ηζηνξηθψλ

αληηθεηκελνπνηεκέλσλ κνξθψλ ηεο, έπεηαη φηη ε παξνχζα έξεπλα ζπλδέεηαη ακηγψο θαη κε ηνπο
ηχπνπο ζπζρέηηζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ (9) θαη (10). Οχησο εηπείλ, κε ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ
ηεο

ηζηνξηθά δεδνκέλεο

βαζκίδαο

δηαιεθηηθήο

κεζνδνινγίαο, δηακέζνπ

ηεο

νπνίαο

πξαγκαηνπνηείηαη ε λνεηηθή αλαζχζηαζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ψξηκνπ δεδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ,
θαη ηεο πξαγκαηηθήο ηζηνξίαο ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ ζην γίγλεζζαη ηνπ ζπλφινπ ησλ
επηζηεκψλ, θαζψο θαη κε ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ηζηνξηθά ζπγθεθξηκέλεο βαζκίδαο αλάπηπμεο
ηεο δηαιεθηηθήο κεζνδνινγίαο, δηακέζνπ ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη ε λνεηηθή αλαζχζηαζε ελφο
δεδνκέλνπ ψξηκνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, κε ηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο πεξί
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ.
Δθφζνλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε ίδηα ε δηαιεθηηθή
κεζνδνινγία έξεπλαο, σο απηναλαπηπζζφκελν ζχζηεκα, ηφηε ν ηχπνο (1) κε ηνπο ηχπνπο (9) θαη
(10) αιιειεπηδξνχλ εζσηεξηθά. Οη φπνηεο πεξαηηέξσ δηαζαθήζεηο θξίλνληαη απαξαίηεηεο,
απνηεινχλ κέξνο ηεο πξαγκάηεπζεο, κε ηελ νπνία θαηαπηάλεηαη ε παξνχζα εξγαζία, θαη ζα
αλαπηπρζνχλ ζηα θαηνπηλά θεθάιαηα.
ηε «Λνγηθή ηνπ ―Κεθαιαίνπ‖ ηνπ Κ. Μαξμ», ν Βαδηνχιηλ αλαπηχζζεη κηα ηαμηλφκεζε
πεξί ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ζπζρέηηζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ. ηελ παξνχζα έξεπλα έρεη
αθνκνησζεί θαη αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ε παξνχζα πξνβιεκαηηθή. Γελ ζα επηκείλνπκε, φκσο,
ζηε δηάθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ζχκπησζεο θαη κε ζχκπησζεο ηεο ινγηθήο θαη ηεο
ηζηνξηθήο ζεηξάο, ζηε βάζε απηήο ηεο ηαμηλφκεζεο, παξά κφλν ζε θάπνηα ζεκεία. Θεσξνχκε φηη
13

ηελ παξνχζα έξεπλα εμεηάδεηαη απνθιεηζηηθά ε αληηθεηκεληθή ινγηθή ηεο «Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο», δειαδή ε
δηδαζθαιία πεξί ηνπ Δίλαη θαη ε δηδαζθαιία πεξί ηεο Οπζίαο.
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ε δηαθξίβσζε απηψλ ησλ ζπζρεηίζεσλ ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, ε νπνία επηηπγράλεηαη ζηε
«Λνγηθή ηνπ ―Κεθαιαίνπ‖ ηνπ Κ. Μαξμ», απνθηά ηελ νινθιεξσκέλε ηεο κνξθή ζηε «Λνγηθή
ηεο Ηζηνξίαο» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αληίιεςε πεξί ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηνπ νξγαληθνχ
φινπ. Χο εθ ηνχηνπ, απφ ην βάζξν ηεο θαη‘ εμνρήλ αλεπηπγκέλεο αληίιεςεο πεξί ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ, ηνπ Βαδηνχιηλ, ζα πξαγκαηεπηνχκε ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπζρέηηζεο ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ, δηακέζνπ ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ.
Σα βαζηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ είλαη ηα αθφινπζα:
1.

ε αξρή, δειαδή ην ζηάδην ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εκθάληζε ηεο

ππφ δηεξεχλεζε δηαδηθαζίαο (γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ).
2.

ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηεο δεδνκέλεο δηαδηθαζίαο κέζα απφ ηελ

πξνγελέζηεξε κνξθή θίλεζεο.
3.

ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο, θαηά ην νπνίν ζπληειείηαη ν βαζκηαίνο

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο θιεξνδνηεζείζαο βάζεο θαη δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά ε
απηνθίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ.
4.

ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο, θαηά ην νπνίν ην αληηθείκελν έρεη δηακνξθψζεη κηα

αληίζηνηρε εαπηνχ βάζε θαη ε εζσηεξηθή ηνπ απηνθίλεζε έρεη κεηαηξαπεί απφ άγνπζα
ζε θπξίαξρε (Βαδηνχιηλ, 2013).
Ζ έξεπλα ζα δηεμαρζεί ζηε βάζε κηαο δηαξθνχο ζπγθξηηηθήο αληηπαξαβνιήο ησλ ηξηψλ
έξγσλ, ηεο «Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο», ηνπ «Κεθαιαίνπ» θαη ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο». ην
θαζέλα ζα εμεηάδεηαη ε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ. πγθεθξηκέλα, κέζσ ηνπ ηξφπνπ πνπ
αλαπηχζζεηαη ε θίλεζε ησλ θαηεγνξηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν
ζην ζπγθεθξηκέλν (ινγηθή πηπρή), ζα επηρεηξείηαη ν εληνπηζκφο ηεο αλεξεκέλεο, εληφο ηεο
ηειεπηαίαο, ηζηνξηθήο πηπρήο. ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ αλαβαζκίδεηαη ε ηζηνξηθή πηπρή,
αληίζηνηρα, ζα εληνπίδεηαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ ινγηθή πηπρή θαζψο θαη νη αηηίεο ηεο ελ ιφγσ
αλαβάζκηζεο. Θα δηεμαρζεί, κε άιια ιφγηα, έλαο ζπζηεκαηηθφο εληνπηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ
κνξθψλ θαη επηπέδσλ αιιειεπίδξαζεο ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο ζε θνκβηθέο
ζηηγκέο αλάπηπμεο ηεο λφεζεο ζην θάζε έξγν.
ηελ πνξεία ζα δηεμάγεηαη ζπγθξηηηθή αληηπαξαβνιή απηψλ ησλ εληνπηζκέλσλ ζρέζεσλ
αιιειεπίδξαζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζην ζπγθεθξηκέλν κέξνο (ελφηεηα, ππνθεθάιαην) ηνπ
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θάζε έξγνπ κε ηηο εληνπηζκέλεο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζην αληίζηνηρν
κέξνο (ελφηεηα, ππνθεθάιαην) ησλ άιισλ έξγσλ. θνπφο ηεο ζπγθξηηηθήο αληηπαξαβνιήο είλαη
ε απνθάιπςε ηφζν ησλ ζηηγκψλ ηεο ελφηεηαο (ηαπηφηεηαο), ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ
ζηα ηξία έξγα, φζν θαη ησλ ζηηγκψλ ηεο δηαθνξάο. Δθφζνλ ε δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν δηαθνξνπνηείηαη ζηα ηξία έξγα θαη ππφθεηηαη ζε ξηδηθνχο
κεηαζρεκαηηζκνχο, ζα επηρεηξεζεί κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο αληηπαξαβνιήο ηνπο, απφ ηε ζθνπηά
ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, ν εληνπηζκφο ηνπ κεραληζκνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηψλνληαη νη ελ
ιφγσ κεηαζρεκαηηζκνί. Ο ηειεπηαίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο
ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε δηαιεθηηθή ινγηθή, σο αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, θαζψο επίζεο ζα
επηηξέςεη θαη ηε δηαηχπσζε νξηζκέλσλ κεζνδνινγηθψλ ππνζέζεσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή
ηεο. Σνχησλ δνζέλησλ, ζην επίθεληξν ηεο παξνχζαο έξεπλαο βξίζθεηαη ε θίλεζε, ε κεηαβνιή θαη ε
αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο, εηιεκκέλεο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο. Δπνκέλσο, θχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ
δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα ηε κέζνδν ηεο αλάβαζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν κέζσ ηνπ πεξάζκαηνο απφ ηε κηα ηζηνξηθή ηεο κνξθή ζηελ άιιε,
δειαδή κέζσ ηεο θίλεζεο απφ ηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο» ηνπ Υέγθει ζην «Κεθάιαην» ηνπ
Μαξμ θαη απφ ην ηειεπηαίν ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» ηνπ Βαδηνχιηλ. Δπηπιένλ, ε θαηαλφεζε
ηνπ κεραληζκνχ αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, σο κεζφδνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, ζα νδεγήζεη θαη ζην εγρείξεκα πεξηνδνιφγεζήο ηεο. Θεσξνχκε
φηη ε παξνχζα εξεπλεηηθή ππφζεζε, πέξαλ ησλ εηδηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ζηα νπνία θαηαιήγεη
ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, αλνίγεη έλα λέν δξφκν γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο δηαιεθηηθήο
κεζνδνινγίαο, εηιεκκέλεο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, γηα άιινπο κειινληηθνχο
εξεπλεηέο/-ήηξηεο.
Δθφζνλ ε παξνχζα κειέηε ζα δηεμαρζεί κέζσ κηαο δηαξθνχο ζπγθξηηηθήο
αληηπαξαβνιήο, εθ ησλ πξαγκάησλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξνπζίαζε ηνπ αληίζηνηρνπ κέξνπο
ηνπ θάζε έξγνπ, ζην νπνίν ζα εμεηάδεηαη ε αλάπηπμε ηεο ζθέςεο, νη αληίζηνηρεο ινγηθέο
θαηεγνξίεο θαη ε ζπζρέηηζε ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο πηπρήο. Αλαθνξηθά κε ηηο ινγηθέο θαηεγνξίεο
ηνπ «Κεθαιαίνπ» εθθηλνχκε απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο «Λνγηθήο ηνπ «Κεθαιαίνπ» ηνπ Κ.
Μαξμ» ηνπ Βαδηνχιηλ θαη επηρεηξνχκε ζε νξηζκέλα ζεκεία λα ηα αλαπηχμνπκε πεξαηηέξσ.
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ρεηηθά κε ηηο ινγηθέο θαηεγνξίεο ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», ζα πξνβνχκε ζηελ
απνθάιπςε εθείλσλ ησλ θαηεγνξηψλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο πιεπξέο ηεο
ζπγθξηηηθήο εμέηαζεο· εθείλσλ δειαδή πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε ζπγθξηηηθή αληηπαξαβνιή. Θα
πξέπεη, σζηφζν, λα δηεπθξηληζηεί, φηη ε απνθάιπςε ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ κηαο λνεηηθήο
αλαζχζηαζεο, ε νπνία εδξάδεηαη ζηελ θίλεζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, δελ είλαη
εθηθηή δίρσο ηε ζπλνιηθή θαηεγνξηαθή ηεο απνθάιπςε. πλεπψο, ε έθζεζε ησλ θαηεγνξηψλ ηεο
«Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, έρεη πξνθχςεη απφ ηε
ζπζηεκαηηθή

πξνζπάζεηα

αλάιπζεο

ηεο

νιφηεηαο

ηεο

κεζφδνπ

ηνπ

Βαδηνχιηλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο. Δλ ηνχηνηο, ζην βαζκφ πνπ αληηθείκελν ηεο
παξνχζαο έξεπλαο δελ είλαη ε κεζνδνινγία ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», αιιά ε ζρέζε ινγηθνχ
θαη ηζηνξηθνχ ζην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, δελ ζα πξνβνχκε ζηελ απεηθφληζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηεο πξψηεο.
Οη αλαγθαίεο παξαπνκπέο, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηα ηξία έξγα, ζα βαζηζηνχλ
ζηηο ειιεληθέο ηνπο κεηαθξάζεηο. ζνλ αθνξά ζηηο παξαπνκπέο ζηνλ πξψην ηφκν ηνπ
«Κεθαιαίνπ», επηιέγνπκε αλεπηθχιαθηα ηελ πξφζθαηε κεηάθξαζε ηνπ Θ. Γθηνχξα. Γηα ην
δεχηεξν θαη ηξίην ηφκν ζα βαζηζηνχκε ζηηο θιαζηθέο κεηαθξάζεηο ηνπ Π. Μαπξνκκάηε. ηηο
παξαπνκπέο, ζηηο νπνίεο αθνξνχλ ην δεχηεξν θαη ηξίην ηφκν, ζα επεκβαίλνπκε κεηαθξαζηηθά,
φπνπ θξίλνπκε φηη είλαη απαξαίηεην. Έηζη γηα παξάδεηγκα ηνλ φξν «Prozess», ζα ηνλ
απνδίδνπκε πάληνηε σο «Γηαδηθαζία». Καη γηα ηνπο ηξεηο ηφκνπο ηνπ «Κεθαιαίνπ» έρνπκε
βαζηζηεί ζηε γεξκαληθή, γαιιηθή θαη αγγιηθή έθδνζε.
Σηο κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ησλ κεηαθξαζηηθψλ απνδφζεσλ
ηηο ζπλαληάκε ζηελ εγειηαλή νξνινγία. Καη‘ αξράο, ζηελ ειιεληθή γιψζζα ππάξρνπλ ηξείο
δηαθνξεηηθέο κεηαθξάζεηο ηεο «Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο», ε εκηηειήο κεηάθξαζε ηνπ Γ.
Σδσξηδφπνπινπ, ε νινθιεξσκέλε κεηάθξαζε ηνπ . Γηαθνπκή θαη ε κεηάθξαζε ηεο
«Γηδαζθαιίαο πεξί ηεο Οπζίαο» ηνπ Θ. Πελνιίδε. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε κεηάθξαζε ηεο
«Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο» απφ ηελ εγθπθινπαίδεηα ησλ θηινζνθηθψλ επηζηεκψλ ηνπ Γ.
Σδαβάξα, θαζψο θαη ε αξθεηά παιηά, ηνπ 1915, κεηάθξαζε ηνπ ίδηνπ έξγνπ απφ ηνλ Π.
Γξαηζηάην. Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ εγειηαλή νξνινγία ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζπλαληάκε
θαη ζηα ππφινηπα κεηαθξαζκέλα έξγα ηνπ Υέγθει. Δπί παξαδείγκαηη, ππάξρνπλ νη
κεηαθξαζηηθέο επηινγέο ηνπ Γ. Φαξάθια ζηελ έθδνζε ηεο «Φαηλνκελνινγίαο ηνπ Ννπ», ηνπ Π.
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Κιηκαηζάθε ζην βηβιίν «Οη Απνδείμεηο πεξί ηεο χπαξμεο ηνπ Θενχ», ηνπ Π. Θαλαζά ζην βηβιίν
«Ο Λφγνο ζηελ Ηζηνξία, Δηζαγσγή ζηε θηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο», ηνπ Γ. Ζιηφπνπινπ ζηε
κεηάθξαζε ηνπ έξγνπ «Ζ Γηαθνξά ησλ θηινζνθηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Φίρηε θαη ηνπ έιιηλγθ»,
θαζψο θαη κεξηθέο άιιεο.
Ζ παξνχζα κειέηε έρεη βαζηζηεί ζε κηα επηιεθηηθή ζρέζε σο πξνο ηηο παξαπάλσ
κεηαθξαζηηθέο απνδφζεηο, ζπγθξίλνληαο θάζε απφδνζε κε ην γεξκαληθφ πξσηφηππν, ηελ
αγγιηθή κεηάθξαζε ηεο «Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο» ηνπ G. di Giovanni θαζψο θαη εθείλε ηνπ A.
V. Miller, ηε κεηάθξαζε ηεο κηθξήο ινγηθήο ησλ K. Brinkmann θαη D. O. Dahlstrom θαζψο θαη
ηνπ A. V. Miller, ηηο δηάθνξεο επηινγέο ζηελ αγγιηθή νξνινγία πνπ πηνζεηνχλ νη S. Houlgate, N.
Limnatis θαη A. Nuzzo, T. Rockmore θ.ά., κε ηε γαιιηθή κεηάθξαζε ησλ G. Jarczyk θαη P.J.
Labarrière θαη ηηο δηάθνξεο επηινγέο ζηε γαιιηθή νξνινγία πνπ πηνζεηνχλ νη B. Bourgeois, J.
D‘Hondt, J.F. Marquet, D. Pagani θ.ά.
Έηζη, επί παξαδείγκαηη, ηνλ φξν «Wirklichkeit», ν νπνίνο ζπλήζσο απνδίδεηαη ζηελ
αγγιηθή σο «Actuality», ελψ ζηε γαιιηθή σο «Effectivité», ζεσξνχκε φηη ηνλ απνδίδεη θαηά ηνλ
βέιηηζην ηξφπν ν Θ. Πελνιίδεο, σο «Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηα». Αληίζηνηρα, γηα ηνλ
ιαηηλνγελή φξν «Reflexion» (ιαη: reflexio), ηνλ νπνίν ν Υέγθει πηνζεηεί απφ ηε γαιιηθή
γιψζζα, επηιέγνπκε ηε κεηαθξαζηηθή απφδνζε «Αλαζθφπεζε» ησλ Γ. Σδαβάξα θαη Γ.
Σδσξηδφπνπινπ.
Κιείλνληαο, νθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε, φηη ε ζπλνιηθή καο πξνζέγγηζε απνζθνπεί θαη
θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο-άξζεο ηνπ καξμηζκνχ. πλεπψο, θχξηα
επηδίσμε ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ καξμηζκνχ ζηε βαζηθή
ηνπ αξηεξία. ηηο ζεκεξηλέο παγθφζκηεο ζπλζήθεο αλαπηχζζνληαη δηαθφξσλ κνξθψλ, θιίκαθαο
θαη επηπέδσλ αληηθάζεηο, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξννπηηθέο ππέξβαζήο
ηνπο. Ζ θαηαλφεζε ησλ ζεκειησδψλ πξνβιεκάησλ ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ 21νπ
αηψλα απαηηεί ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο ζεσξίαο αιιά θαη ζπλνιηθά ηεο επηζηήκεο. Ο
Βαδηνχιηλ, ζε κηα απφ ηηο ηειεπηαίεο ηνπ ζπλεληεχμεηο, επεζήκαηλε φηη ζηε ζεκεξηλή επνρή, ην
θχξην δεηνχκελν γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο αλζξσπφηεηαο εθθηλεί πξσηίζησο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο
ζεσξίαο θαη ηεο κεζνδνινγίαο (Βαδηνχιηλ, 2017: 70). Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε
επαλαζηαηηθνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο ζεσξίαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ καξμηζκνχ, εθ ησλ πξαγκάησλ,
απαηηεί ηελ αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο κεζνδνινγίαο. Έλαο ηέηνηνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο δελ
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κπνξεί παξά λα αξρίδεη απφ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ λνκνηειεηψλ ηεο αλάπηπμήο
ηεο, παζρίδνληαο λα αλαθαιχςεη ηηο θσηεηλέο αλαιακπέο ηνπ δπλεηηθνχ κέιινληφο ηεο.
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Πξψηε Δλφηεηα
Γηαιεθηηθή θαη Ιζηνξία

Οη θαζνιηθέο κνξθέο ηεο δηαιεθηηθήο κεηαβάιινληαη
επεηδή είλαη εζσηεξηθά εληαίεο κε ηα εηδηθά, κνλαδηθά πξάγκαηα,
ηηο δηαδηθαζίεο, ηα θαηλφκελα.
Β.Α. Βαδηνχιηλ (Βαδηνχιηλ, 2013).
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Κεθάιαην Πξψην
Ση είλαη ε δηαιεθηηθή ινγηθή θαη πνην ην γίγλεζζαί ηεο;

Αξρίδνπκε ηελ έξεπλά καο ζέηνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ κε ηε κνξθή
εξσηήκαηνο. Ζ επηινγή απηή δηθαηνινγείηαη απφ ηελ πεπνίζεζή καο φηη θαηά ηελ αθεηεξία ηεο
παξνχζαο έξεπλαο, ην πξψην πνπ ζα πξέπεη λα δηαιεπθαλζεί, αλ θαη πξνθαηαξθηηθά, είλαη ν
ηίηινο ηεο.
Ο Έλγθειο γξάθεη φηη «ε δηαιεθηηθή δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ ηελ επηζηήκε ησλ
γεληθψλ λφκσλ ηεο θίλεζεο θαη ηεο εμέιημεο14 ηεο θχζεο, ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη ηεο
λφεζεο» (Έλγθειο, 2006α: 182). Ο ελ ιφγσ νξηζκφο παξνπζηάδεη εμαηξεηηθέο νκνηφηεηεο κε ηνλ
νξηζκφ ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζηε γεληθή ηεο κνξθή. ην άξζξν ηνπ «Ο
κεζνδνινγηθφο ξφινο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηνπ ινγηθνχ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
επηζηήκεο» o Βαδηνχιηλ αλαθέξεη:
Γηαηππψλνπκε ηελ νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηνπ ινγηθνχ, εηιεκκέλνπ ζηελ πην γεληθή,
αδηαθνξνπνίεηε κνξθή ηνπ, σο ην εξψηεκα πνπ αθνξά ηε ζρέζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ελφο
αληηθεηκέλνπ πξνο ηε ινγηθή αληαλάθιαζή ηνπ. Σν εξψηεκα απηφ δε ζπκπίπηεη κε ην βαζηθφ εξψηεκα ηεο
θηινζνθίαο, ήδε ιφγσ ηνπ φηη θάζε θίλεζε δε ζπληζηά αλάπηπμε. Ζ αλάπηπμε είλαη έλα ηδηαίηεξν είδνο
θίλεζεο, ε θίλεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ην αλνδηθφ ζηάδην απφ ην απιφ ζην ζχλζεην, απφ ην θαηψηεξν
ζην αλψηεξν θαη θαηά ην θαζνδηθφ ζηάδην -απφ ην αλψηεξν ζην θαηψηεξν, απφ ην ζχλζεην ζην απιφ
(Βαδηνχιηλ, 2019α: 71-72).

Ο νξηζκφο ηνπ Έλγθειο αλαδεηθλχεη ζε θαζνιηθή θαη αθεξεκέλε κνξθή, ηνλ
ηδηαίηεξν θιάδν ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, σο εηδηθήο επηζηήκεο, δειαδή ηελ επηζηεκνληθή
14

Ο Έλγθειο ζην πξσηφηππν ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «Entwicklungsgesetzen», ε αθξηβήο κεηάθξαζε ηνπ νπνίνπ
είλαη «λφκνη αλάπηπμεο». Ζ αθξηβψο ζεκαζία ηνπ φξνπ «Entwicklung» είλαη ε «αλάπηπμε». ηελ Γεξκαληθή ζθέςε
ηνπ 19νπ αηψλα θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη σο επί ην πιείζηνλ ζαθήο δηάθξηζε ηνπ φξνπ αλάπηπμε απφ ηνλ φξν
εμέιημε (evolution). Δλ ηνχηνηο, κε ηελ αλάδεημε ηνπ φξνπ εμέιημε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο σο κηαο θεληξηθήο
έλλνηαο θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε δηάθξηζή ηνπ απφ ηνλ φξν «αλάπηπμε». Ο Παηέιεο επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά:
«Ζ εμέιημε (αγγι. evolution) κε ηελ επξεία έλλνηα, ζεσξείηαη ελίνηε ε λνκνηειήο πνηνηηθή αιιαγή ηδεαηψλ θαη
πιηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο αλαληηζηξεπηή (κε αλάζηξνθε, κε αλαζηξέςηκε) θαη θαηεπζπλφκελε,
ζεσξείηαη δειαδή ζπρλά ζρεδφλ ζπλψλπκε ηεο αλάπηπμεο. Με ηε ζηελή έλλνηα, ν φξνο επηζεκαίλεη (ζε
αληηδηαζηνιή κε ηνλ φξν επαλάζηαζε, αγγι. revolution) νξηζκέλεο πιεπξέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάπηπμεο,
νξηζκέλνπ ηχπνπ θαη κνξθήο αλάπηπμε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη θαη‘ εμνρήλ απφ ζπλερείο (ελ πνιινίο γξακκηθέο)
αιιαγέο, απφ βαζκηαίεο κεηαβνιέο σο πξνο ηνπο πνζνηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο θαη ηε κνξθή ηεο ελ ιφγσ
δηαδηθαζίαο, ζην πιαίζην νξηζκέλσλ, θαη‘ αξρήλ δεδνκέλσλ θαη ακεηάβιεησλ, πνηνηηθψλ θαη νπζησδψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο» (Παηέιεο, 2019 :23-24).
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δηεξεχλεζε ησλ γεληθψλ λφκσλ ηεο θίλεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο θχζεο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο
λφεζεο. Αληίζηνηρα, ν νξηζκφο ηνπ Βαδηνχιηλ ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζηε γεληθή ηεο
κνξθή αθνξά ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ αληαλάθιαζε ησλ λφκσλ ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο θαη
ηε ζρέζε απηήο ηεο αληαλάθιαζεο πξνο ηελ πξαγκαηηθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Σφζν ζηνλ
πξψην φζν θαη ζηνλ δεχηεξν νξηζκφ εθείλν πνπ δηαηππψλεηαη είλαη ε γλσζηνζεσξεηηθή ζρέζε
ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ ζηε δηαιεθηηθήο βαζκίδα ηεο λφεζεο. Δλ ηνχηνηο, εληνπίδεηαη θαη
κηα ζεκειηψδεο δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν νξηζκψλ. Απφ ηε κία κεξηά, ν Έλγθειο νξίδεη ζε
θαζνιηθή κνξθή ηε δηαιεθηηθή, εζηηάδνληαο ζηε δηαθνξά ηεο απφ ηελ ηππηθή ινγηθή θαη
ηδηαίηεξα απφ ηε κεηαθπζηθή θηινζνθηθή κέζνδν. Έηζη, ζηνλ παξφληα νξηζκφ, δελ θαηαπηάλεηαη
ζε πξψην πιάλν κε ηνπο εηδηθνχο θαη ηζηνξηθνχο φξνπο εθαξκνγήο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζε
δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα, αιιά πξσηίζησο κε ην θαζήθνλ ηεο απφδεημεο φηη ηφζν ν
θπζηθφο θφζκνο φζν θαη ε θνηλσλία θαη ε λφεζε, ραξαθηεξίδνληαη απφ νξηζκέλνπ ηχπνπ
αιιειεπίδξαζε, λνκνηέιεηεο θαη αλάπηπμε απφ ην απιφ ζην νινέλα θαη πην ζχλζεην θαη
πεξίπινθν· γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηε θηινζνθηθή δηαιεθηηθή πιηζηηθή αληίιεςε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο. Ο Βαδηνχιηλ, απφ ηελ άιιε κεξηά, αλαθέξεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο
αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ελφο αληηθεηκέλνπ. Οη δπν παξαπάλσ νξηζκνί δελ είλαη αληηθαηηθνί,
δεδνκέλνπ φηη θάζε ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν δελ κπνξεί παξά λα πθίζηαηαη εληφο
ηεο γεληθφηεξεο ηαμηλφκεζεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξνβαίλεη ν Έλγθειο, δειαδή
ηεο θχζεο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο λφεζεο. Παξ‘ φια απηά, νη δπν παξαπάλσ νξηζκνί, εληφο ηεο
ελφηεηάο ηνπο, εζηηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ δηαιεθηηθνχ γλσξίδεηλ. Ο νξηζκφο ηεο
ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ηνπ Βαδηνχιηλ ζηξέθεη ηελ πξνζνρή πξνο ηε δηαδηθαζία
αλαζχζηαζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ, ελψ ν νξηζκφο ηνπ Έλγθειο επηθεληξψλεηαη ζην
γεγνλφο φηη ε θχζε, ε θνηλσλία θαη ε λφεζε ζπληζηνχλ αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο. ε αληίζηνηρν
πλεχκα θηλνχληαη θαη νη δηαηππψζεηο ηνπ Έλγθειο πεξί δηαιεθηηθήο ζην έξγν ηνπ «ΑληηΝηίξηλγθ». πγθεθξηκέλα γξάθεη:
Γηα ην κεηαθπζηθφ, ηα πξάγκαηα θαη νη απεηθνλίζεηο ηνπο ζηε ζθέςε, νη έλλνηεο, είλαη κεκνλσκέλα, πάγηα,
άθακπηα, κηα γηα πάληα δνζκέλα αληηθείκελα ηεο έξεπλαο, πνπ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ ην έλα κεηά ην άιιν
θαη ρσξίο ην άιιν. θέθηεηαη ζε θαζαξέο μαθληθέο αληηζέζεηο: Λέεη λαη, λαη, φρη, φρη θαη φ,ηη πάεη πην πέξα
ηνχ θαθνθαίλεηαη. Γη‘ απηφλ, έλα πξάγκα ππάξρεη ή δελ ππάξρεη: έλα πξάγκα δελ κπνξεί λα είλαη
ηαπηφρξνλα ν εαπηφο ηνπ θαη θάηη άιιν. Σν ζεηηθφ θαη ην αξλεηηθφ αιιειναπνθιείνληαη απφιπηα. Δπίζεο,
ε αηηία θαη ην απνηέιεζκα βξίζθνληαη αληηκέησπα ζε κηα άθακπηε αληίζεζε. Ο ηξφπνο απηφο ηεο ζθέςεο
κάο θαίλεηαη κε ηελ πξψηε καηηά εμαηξεηηθά αμηέπαηλνο, γηαηί είλαη ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπ ιεγφκελνπ πγηνχο
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αλζξψπηλνπ λνπ. Μφλν πνπ απηφο ν πγηήο θνηλφο λνπο, πνπ είλαη θαηά η‘ άιια έλαο αμηνζέβαζηνο
ζχληξνθνο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ηεζζάξσλ ηνίρσλ, δεη ζαπκάζηεο πεξηπέηεηεο κφιηο
ηνικήζεη λα πεξάζεη ζηνλ πιαηχ θφζκν ηεο έξεπλαο. Ο κεηαθπζηθφο ηξφπνο ζεψξεζεο, φζν θαηάιιεινο
θαη αθφκα θαη απαξαίηεηνο θη αλ είλαη ζηνπο επξείο, ηνπο εθηελείο ηνκείο, αλάινγα κε ην ραξαθηήξα ηνπ
αληηθεηκέλνπ, ζθνληάθηεη θάπνηα ζηηγκή, αξγφηεξα ή λσξίηεξα, ζ‘ έλα θξαγκφ, πέξα απ‘ ηνλ νπνίν αξρίδεη
λα είλαη κνλφπιεπξνο, ζηελνθέθαινο, αθεξεκέλνο θαη λα κπιέθεηαη ζε άιπηεο αληηθάζεηο, επεηδή μερλάεη,
πέξα απφ ηα επηκέξνπο πξάγκαηα, ηε ζπλάξηεζε ηνπο, πέξα απφ ην είλαη, ην γίγλεζζαη θαη ηε θζνξά ηνπο,
πέξα απφ ηελ εξεκία, ηελ θίλεζε ηνπο, επεηδή, απφ ηα πνιιά ηα δέλδξα, δε βιέπεη ην δάζνο. Γηα
παξάδεηγκα: ε θαζεκεξηλέο πεξηπηψζεηο, γλσξίδνπκε θαη κπνξνχκε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα, αλ έλα δψν
ππάξρεη ή φρη· φηαλ θάλνπκε κηα αθξηβέζηεξε έξεπλα, δηαπηζηψλνπκε φηη απηφ, πνιιέο θνξέο, είλαη κηα
εμαηξεηηθά πεξίπινθε ππφζεζε, φπσο ην μέξνπλ πνιχ θαιά νη λνκηθνί, νη νπνίνη, θαηά η‘ άιια,
βαζαλίζηεθαλ γηα λα αλαθαιχςνπλ έλα ινγηθφ φξην, απφ ην νπνίν ε ζαλάησζε ελφο παηδηνχ ζην ζψκα ηεο
κεηέξαο είλαη δνινθνλία. Σν ίδην αδχλαην είλαη λα δηαπηζησζεί ε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ, γηαηί ε θπζηνινγία
απνδείρλεη φηη ν ζάλαηνο δελ είλαη έλα κνλαδηθφ, ζηηγκαίν γεγνλφο, αιιά κηα πνιχ καθξφρξνλε
δηαδηθαζία. Δπίζεο, ην θάζε νξγαληθφ νλ είλαη, θάζε ζηηγκή, ην ίδην θαη δελ είλαη. Κάζε ζηηγκή,
επεμεξγάδεηαη νπζίεο, πνπ πξνζθνκίδνληαη απέμσ, θαη εθθξίλεη άιιεο. Κάζε ζηηγκή, λεθξψλνπλ θχηηαξα
ηνπ ζψκαηνο ηνπ θαη ζρεκαηίδνληαη λέα. Μεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, ε χιε απηνχ ηνπ ζψκαηνο έρεη
πιήξσο αλαλεσζεί, έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ άιια άηνκα ηεο χιεο. Έηζη, ην θάζε νξγαλσκέλν νλ είλαη
ζπλερψο ην ίδην θαη, φκσο, έλα άιιν. Δπίζεο δηαπηζηψλνπκε κε ηελ αθξηβέζηεξε ζεψξεζε φηη νη δχν πφινη
κηαο αληίζεζεο, ν ζεηηθφο θαη ν αξλεηηθφο, φζν αδηαρψξηζηνη θη αλ είλαη ηφζν αληίζεηνη είλαη θαη φηη ν έλαο
δηεηζδχεη ζηνλ άιιν, παξ‘ φιε ηελ αληηζεηηθφηεηά ηνπο. Αιιά θαη ε αηηία θαη ην απνηέιεζκα είλαη
παξαζηάζεηο, πνπ έρνπλ ηζρχ κφλν ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζε επηκέξνπο πεξηπηψζεηο θαζεαπηέο· αλ, φκσο,
πάλε καδί, φηαλ εμεηάδνπκε ηε κεκνλσκέλε πεξίπησζε ζηε γεληθή ηεο αιιεινπρία κε ην ζχκπαλ,
δηαιχνληαη κέζα ζηε ζεψξεζε ηεο παγθφζκηαο αιιειεπίδξαζεο, φπνπ αηηίεο θαη απνηέιεζκα αιιάδνπλ
ζέζε. Απηφ πνπ είλαη εδψ θαη ηψξα απνηέιεζκα, γίλεηαη εθεί θαη ηφηε αηηία θαη αληίζηξνθα. ιεο απηέο νη
δηαδηθαζίεο θαη κέζνδνη ζηνραζκνχ δελ ηαηξηάδνπλ ζην πιαίζην ηνπ κεηαθπζηθνχ ζηνραζκνχ. Αληηζέησο,
γηα ηε δηαιεθηηθή, ε νπνία αληηιακβάλεηαη νπζηαζηηθά ηα πξάγκαηα, θαζψο θαη ηηο ελλνηνινγηθέο
απεηθνλίζεηο ηνπο ζηελ αιιεινπρία ηνπο, ζηελ αιιεινπινθή ηνπο, ζηελ θίλεζε ηνπο θαζψο θαη ζην
γίγλεζζαη θαη ζηε θζνξά ηνπο, νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο είλαη νη ηζάξηζκεο επηβεβαηψζεηο ηνπ δηθνχ ηεο
ηξφπνπ δνπιεηάο. Ζ θχζε είλαη ε δνθηκή ηεο δηαιεθηηθήο θαη πξέπεη λα παξαδερηνχκε φηη νη ζχγρξνλεο
θπζηθέο επηζηήκεο έδσζαλ γηα ηε δνθηκή απηή έλα εμαηξεηηθά πινχζην πιηθφ, ην νπνίν ζπζζσξεχεηαη
θαζεκεξηλά, θαη έρεη απνδείμεη κ‘ απηφ ηνλ ηξφπν φηη ζηε θχζε, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, νη δηαδηθαζίεο
είλαη δηαιεθηηθέο θαη φρη κεηαθπζηθέο (Έλγθειο, 2006: 27-28).

ην πλεχκα ηνπ νξηζκνχ ηεο δηαιεθηηθήο ηνπ Έλγθειο, κηα ζεηξά ζπνπδαίσλ καξμηζηψλ,
φπσο νη Δ. Μπηηζάθεο, L. Sève, θ.ά., ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζχγρξνλεο αλαθαιχςεηο ζηε
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ζθαίξα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ζπλερίδνπλ λα επηβεβαηψλνπλ ηνπο βαζηθνχο λφκνπο ηεο
δηαιεθηηθήο θαη ηε δηαιεθηηθή πιηζηηθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ.
ηε βάζε απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ, επίζεο, ν Έλγθειο πεξηνδνινγεί ηελ ηζηνξία θαη ηελ
αλάπηπμε ηεο κεζφδνπ δηαθξίλνληαο ηξείο βαζηθέο επνρέο, ηελ επνρή φπνπ δεζπφδεη ε
απζφξκεηε δηαιεθηηθή, ηελ επνρή ηεο κεηαθπζηθήο θαη ηελ επνρή ηεο ζπλεηδεηήο δηαιεθηηθήο
(Έλγθειο, 2006, 2007). ηελ αλαηνιηθή ζθέςε, αιιά αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ αξραία ειιεληθή
θηινζνθία, δίλεηαη έκθαζε ζηελ ελφηεηα, ζηελ αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ
θαηλνκέλσλ, θαζψο επίζεο ζηελ θίλεζε θαη ζηε δηελεθή κεηαβνιή. ε απηέο ηηο θηινζνθηθέο
αληηιήςεηο δχλαηαη λα αληρλεπζνχλ ηα ζπέξκαηα ηεο χζηεξεο ζπλεηδεηήο δηαιεθηηθήο. Δθείλν ην
νπνίν επί ηεο νπζίαο εληνπίδεηαη ζηηο αληηιήςεηο πεξί ηεο απζφξκεηεο δηαιεθηηθήο, είλαη ε
γεληθφηεξε δηαιεθηηθή θνζκναληίιεςε θαη ζπγθεθξηκέλα νη απαξρέο ησλ βαζηθψλ λφκσλ ηεο
δηαιεθηηθήο.15 Γχλαηαη λα εηπσζεί, φηη ν νξηζκφο ηεο δηαιεθηηθήο ηνπ Έλγθειο απνηειεί έλαλ
πξνζδηνξηζκφ ζε ινγηθφ επίπεδν, ελψ ε πεξηνδνιφγεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο θηινζνθίαο, ηεο
επηζηήκεο θαη ηεο κεζφδνπ απνηειεί πξνζδηνξηζκφ ζε ηζηνξηθφ επίπεδν.
Σφζν ν νξηζκφο ηεο δηαιεθηηθήο φζν θαη ε πεξηνδνιφγεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο θηινζνθίαο,
ηεο επηζηήκεο θαη ηεο κεζφδνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ Έλγθειο κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ζπγθείκελν. Σν θχξην θαζήθνλ ηνπ νξηζκνχ ηνπ Έλγθειο ήηαλ
ε δηάθξηζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο απφ ηε κεηαθπζηθή θηινζνθία θαη απφ ηηο ππφινηπεο
αζηηθέο θηινζνθηθέο αληηιήςεηο ηνπ 19νπ αηψλα, νη νπνίεο αληηιακβάλνληαλ ηνλ θφζκν θαη ηελ
θεθαιαηνθξαηία σο έλα αζπλάξηεην ζπλνλζχιεπκα αηφκσλ θαη σο αηψληεο θαη ακεηάβιεηεο
θαηαζηάζεηο. πλεπψο, ην θχξην δεηνχκελν γηα ηελ επνρή ηνπ Έλγθειο, ζην νπνίν
αληαπνθξηλφηαλ κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν ε δηαιεθηηθή αληίιεςε, ήηαλ ε θαηαλφεζε ηεο
αιιειεμάξηεζεο θαη ηεο παξνδηθφηεηαο ησλ πάλησλ. Ο Έλγθειο αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα φηη
ζηφρνο είλαη «λα αλαπηπρζεί ν γεληθφο ραξαθηήξαο ηεο δηαιεθηηθήο σο επηζηήκεο ησλ
αιιειεμαξηήζεσλ, ζε αληίζεζε κε ηε κεηαθπζηθή» (Έλγθειο, 2008: 43). Γηαπηζηψλεηαη έηζη φηη
ε δηαιεθηηθή, σο ε επηζηήκε ησλ αιιειεμαξηήζεσλ, νξίδεηαη κέζσ ηνπ αληηζέηνπ ηεο, ηεο
15

Τπελζπκίδνπκε φηη ν Έλγθειο δηαηππψλεη ζην έξγν «Ζ Γηαιεθηηθή ηεο Φχζεο», ηνπο βαζηθνχο λφκνπο ηεο
δηαιεθηηθήο: «Απφ ηελ ηζηνξία ζπλεπψο ηεο θχζεο θαη ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, ζπλάγνληαη νη λφκνη ηεο
δηαιεθηηθήο. Γηαηί δελ είλαη ηίπνηα άιιν, παξά νη πην γεληθνί λφκνη απηψλ ησλ δχν φςεσλ ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο,
θαζψο θαη ηεο ίδηαο ηεο ζθέςεο. Καη πξάγκαηη, κπνξνχλ νπζηαζηηθά λα αλαρζνχλ ζηνπο ηξεηο αθφινπζνπο λφκνπο:
ην λφκν ηεο κεηαηξνπήο ηεο πνζφηεηαο ζε πνηφηεηα θαη αληίζηξνθα· ην λφκν ηεο αιιεινδηείζδπζεο ησλ αληηζέησλ·
ην λφκν ηεο άξλεζεο ηεο άξλεζεο» (Έλγθειο, 2008: 64).
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κεηαθπζηθήο. Καηά ηε γλψκε καο, ην θχξην δεηνχκελν ηνπ νξηζκνχ ηνπ Έλγθειο δελ ρξήδεη
πεξαηηέξσ απνδείμεσλ θαη ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο έλα επηζηεκνληθφ δεδνκέλν, ην γεγνλφο
δειαδή φηη ε θχζε, ε θνηλσλία θαη ε λφεζε ραξαθηεξίδνληαη απφ αιιειεμάξηεζε,
αιιειεπίδξαζε θαη ηζηνξηθή αλάπηπμε. κσο, ε δηαιεθηηθή αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο,
δειαδή εθείλε ε αληίιεςε ε νπνία ζπιιακβάλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηελ αιιειεμάξηεζή ηεο
θαη ζηελ δηαξθή ηεο αλάπηπμε, δελ ζπληζηά απηφκαηα θαη θαηαλφεζε ηεο δηαιεθηηθήο σο
κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
Δπηζεκάλζεθε φηη ν νξηζκφο ηνπ Έλγθειο εζηηάδεη ζηελ αλάδεημε ηνπ θαζνιηθνχ
δηαιεθηηθνχ ραξαθηήξα ησλ θαηλνκέλσλ, ηνπ θφζκνπ θαη ελ γέλεη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη φρη
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο ηζηνξηθά ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο
έξεπλαο ζηε ζπλάθεηά ηεο κε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα. Σνλίδνπκε εκθαηηθά ην ελ
ιφγσ δήηεκα, δηφηη, φπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ, ε πιεηνλφηεηα ησλ καξμηζηψλ
απνιπηνπνηψληαο ηνλ νξηζκφ ηνπ Έλγθειο θαη αγλνψληαο ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ ηνπ πιαίζην,
θαζψο θαη ηνπο ζθνπνχο – θαη ηα πνιηηηθά θαζήθνληα – εθιαΐθεπζεο, αδπλαηεί λα δηαθξίλεη ηε
δηαιεθηηθή σο θνζκνζεψξεζε απφ ηε δηαιεθηηθή σο κέζνδν επηζηεκνληθήο έξεπλαο. ε
αληίζεζε, φκσο, κε ηέηνηνπ ηχπνπ ζρεκαηνπνηεκέλεο αληηιήςεηο πεξί δηαιεθηηθήο, ν Έλγθειο
δηφινπ δελ παξαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ δηεξεχλεζεο ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηα γλσζηνζεσξεηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη
κε απηφ. ρεηηθά κε ηε δηαιεθηηθή κέζνδν ηνπ Μαξμ γξάθεη φηη «πξψηνο απηφο έθεξε μαλά ζην
πξνζθήλην ηε ιεζκνλεκέλε δηαιεθηηθή κέζνδν, ηε ζρέζε θαζψο θαη ηε δηαθνξά ηεο απφ ηε
ρεγθειηαλή δηαιεθηηθή θαη ηαπηφρξνλα εθάξκνζε απηή ηε κέζνδν ζην Κεθάιαην, ζηα γεγνλφηα
κηαο εκπεηξηθήο επηζηήκεο, ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο» (φ.π: 30).16

16

Σνλίδνπκε ην ελ ιφγσ δήηεκα, δηφηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνπο καξμηζηηθήο αλαθνξάο ζηνραζηέο αλαπηχζζεηαη
κηα ηάζε θξηηηθήο θαη ππνηίκεζεο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ Έλγθειο ζηνλ καξμηζκφ θαη αληίζηνηρε πξνζπάζεηα
απφζπαζεο ησλ αληηιήςεψλ ηνπ απφ ην θχξην καξμηθφ έξγν. Ζ δηθή καο πξνζέγγηζε απνξξίπηεη ξεηά ηηο ελ ιφγσ
επηθαλεηαθέο θαη δηαζηξεβισηηθέο αληηιήςεηο. πσο εχζηνρα παξαηεξεί ν η. Μαπξνπδέαο: «ζπρλά ν Έλγθειο έρεη
ππνζηεί επηζέζεηο θαηεγνξνχκελνο φηη παξακφξθσζε ηελ ζθέςε ηνπ Μαξμ. Σν θνηλφ έδαθνο πίζσ απφ φιεο απηέο
ηηο επηζέζεηο είλαη ην γεγνλφο φηη ν Έλγθειο έθαλε ηνλ Μαξμηζκφ κηα πνιηηηθή θαη ζεσξεηηθή δχλακε
ζπζηεκαηνπνηψληαο ηνλ θαη νξγαλψλνληαο θαη δηεπζχλνληαο πνιηηηθά θφκκαηα κε βάζε ηνλ Μαξμηζκφ. Απηφ
πξνθαιεί ηελ νξγή πνιιψλ ερζξψλ αιιά θαη πνιιψλ ακθίβνισλ «θίισλ», πνπ πξνηηκνχλ ν Μαξμηζκφο λα είλαη κηα
άκνξθε «θξηηηθή» πξνζέγγηζε ρσξίο πνιηηηθή παξέκβαζε» (Μαπξνπδέαο, 2020). ηελ παξνχζα έξεπλα, φηαλ
εληνπίδνληαη δεηήκαηα ζηα νπνία επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ηνπ ηζηνξηθνχ πεξηνξηζκνχ θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο
αληίιεςεο ησλ Υέγθει, Έλγθειο, Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ, ε αλάδεημε απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην
πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο δηαιεθηηθήο άξζεο ζηνηρείσλ θαη κεξψλ ηνπ θεθηεκέλνπ ησλ ηειεπηαίσλ θαη φρη ηεο
νινθιεξσηηθήο απφξξηςεο ησλ ζεσξεηηθψλ αληηιήςεσλ απηψλ ησλ θνξπθαίσλ δηαλνεηψλ.
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Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζην πξνζθήλην έξρεηαη ην δήηεκα ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζε ζρέζε
κε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα, ηφηε αλαδεηθλχεηαη θαη ην δήηεκα ηεο δηαιεθηηθήο σο
κεζνδνινγίαο δηεξεχλεζεο, δηάγλσζεο θαη απεηθφληζεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Απηφ πνπ
πιένλ πξνβάιιεη ζε πξψην πιάλν δελ είλαη ε αλάγθε επηβεβαίσζεο ηεο νληνινγηθήο
εγθπξφηεηαο ησλ βαζηθψλ λφκσλ ηεο δηαιεθηηθήο ζε θάπνηα πιεπξά ή πηπρή ηνπ πξαγκαηηθνχ,
αιιά ην πψο ε δηαιεθηηθή θαη νη λφκνη ηεο θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ επηζηεκνληθή απεηθφληζε ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
ηελ εηζαγσγή ησλ «Υεηξνγξάθσλ ηνπ 1857-1858», ν Μαξμ αθηεξψλεη έλα θεθάιαην
ζηε κέζνδν ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. Δθεί ν Μαξμ δελ ελδηαθέξεηαη λα δηαηππψζεη ηνπο
γεληθνχο λφκνπο ηεο δηαιεθηηθήο, νχηε λα αζθήζεη θξηηηθή ζηελ ηδεαιηζηηθή δηαιεθηηθή ηνπ
Υέγθει, αληηπαξαζέηνληάο ηελ κε ηελ πιηζηηθή δηαιεθηηθή αληίιεςε φπσο ζηα έξγα ηεο
λεαληθήο ηνπ πεξηφδνπ, αιιά ελδηαθέξεηαη πάλσ απ‘ φια γηα ην πψο ε λφεζε θαη ε κέζνδνο
ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. πσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη:
ηαλ εμεηάδνπκε κηα δεδνκέλε ρψξα απφ ηε ζθνπηά ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, μεθηλνχκε κε ηνλ πιεζπζκφ
ηεο, ηελ θαηαλνκή ηνπ ζε ηάμεηο, ζηελ πφιε, ζηελ χπαηζξν, ζηα παξάιηα, ηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο
παξαγσγήο, ηηο εμαγσγέο θαη ηηο εηζαγσγέο, ηελ εηήζηα παξαγσγή θαη θαηαλάισζε, ηηο εκπνξεπκαηηθέο
ηηκέο θ.ιπ. Σν νξζφ θαίλεηαη λα είλαη λα μεθηλάκε κε ην πξαγκαηηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν, κε ηελ πξαγκαηηθή
πξνυπφζεζε, δειαδή, γηα παξάδεηγκα, ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε κε ηνλ πιεζπζκφ, ν νπνίνο απνηειεί ην
ζεκέιην θαη ην ππνθείκελν ηεο ζπλνιηθήο θνηλσληθήο παξαγσγηθήο πξάμεο. Χζηφζν, κε εγγχηεξε εμέηαζε
απηφ απνθαιχπηεηαη σο ζθάικα. Ο πιεζπζκφο είλαη κηα αθαίξεζε εάλ, γηα παξάδεηγκα, παξαιείςσ ηηο
ηάμεηο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη. Απηέο νη ηάμεηο, πάιη, είλαη κηα θελή ιέμε εάλ δελ γλσξίδσ ηα ζηνηρεία
ζηα νπνία βαζίδνληαη, θεξεηπείλ κηζζσηή εξγαζία, θεθάιαην θ.ιπ. Απηά πξνυπνζέηνπλ αληαιιαγήο,
θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, ηηκέο θ.ιπ. Γηα παξάδεηγκα, ην θεθάιαην ρσξίο ηε κηζζσηή εξγαζία δελ είλαη
ηίπνηε, [φπσο θαη] ρσξίο ηελ αμία, ην ρξήκα, ηελ ηηκή θ.ιπ. Δάλ ινηπφλ μεθηλήζσ κε ηνλ πιεζπζκφ, ηφηε
απηφ ζα ήηαλ κηα ραψδεο παξάζηαζε ηνπ φινπ, θαη κέζα απφ απζηεξφηεξν πξνζδηνξηζκφ ζα θαηέιεγα
αλαιπηηθά ζε φιν θαη πεξηζζφηεξν απινχζηεξεο έλλνηεο· απφ ην αλαπαξηζηάκελν πγθεθξηκέλν [ζα
πξνρσξνχζα] ζε φιν θαη πην ςηιά Abstracta [αθαηξέζεηο], έσο φηνπ ζα θαηέιεγα ζηνπο απινχζηεξνπο
πξνζδηνξηζκνχο. Απφ εθεί ζα έπξεπε θαη πάιη λα μεθηλήζσ ην ηαμίδη πξνο ηα πίζσ, έσο φηνπ θαηαιήμσ θαη
πάιη ζηνλ πιεζπζκφ, απηή ηε θνξά φκσο φρη σο κηα ραψδε παξάζηαζε ελφο φινπ, αιιά σο κηα πινχζηα
νιφηεηα πνιιψλ πξνζδηνξηζκψλ θαη ζρέζεσλ (Marx, 2018: 1077).

Ο Μαξμ παξαηεξεί φηη αξρηθά, θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ,
δεζπφδεη ε αλάιπζε, ε θίλεζε απφ ηα άκεζα δεδνκέλα ηεο αηζζεηεξηαθήο επνπηείαο πξνο φιν
θαη κεγαιχηεξεο αθαηξέζεηο θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο. Ζ θίλεζε απηή είλαη ε πξψηε πνξεία ηεο
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ζθέςεο, ε νινθιήξσζε ηεο νπνίαο νδεγεί ζηε δεχηεξε πνξεία ηεο ζθέςεο. Ζ δεχηεξε θίλεζε
ηεο ζθέςεο είλαη ε ζχλζεζε, ε θίλεζε απφ ηνπο πιένλ αθεξεκέλνπο πξνζδηνξηζκνχο πξνο ηελ
επηθάλεηα, κηα επηθάλεηα φκσο, ε νπνία δελ πξνβάιιεη πιένλ σο ραψδεο αηζζεηεξηαθή
πνιιαπιφηεηα, αιιά σο κηα νιφηεηα ελλνηαθά πνιιαπιψλ πξνζδηνξηζκψλ.17 Απηή ηε δεχηεξε
θίλεζε ηεο λφεζεο απνθαιεί ν Μαξμ αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Ζ
δηαιεθηηθή ινηπφλ, απφ ηε ζθνπηά ηεο ζπζρέηηζήο ηεο κε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα,
απνθαιχπηεηαη κε πην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη πξνζδηνξίδεηαη έηζη σο ε κέζνδνο ηεο αλάβαζεο
απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Δπηπιένλ, ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη απφ ηνλ Μαξμ
θαη ζηελ πξψηε θίλεζε ηεο λφεζεο, ε νπνία απνηειεί θαη αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο αλάβαζεο
απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.
ηε βάζε ηνπ νξηζκνχ ηεο δηαιεθηηθήο ηνπ Έλγθειο δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ιφγνο πεξί
ζπγθεθξηκέλνπ εχξνπο θαη φξσλ εθαξκνζηκφηεηαο ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ, θαζψο ε
δηαιεθηηθή πξνέβαιιε σο θάηη ην νπνίν αγθαιηάδεη «φιεο» ηηο πεξηνρέο ηνπ πξαγκαηηθνχ· θαη
πξάγκαηη, σο πξνο ην θνζκνζεσξεηηθφ ηεο πεξηερφκελν θαη ελ αληηζέζεη πξνο ηε κεηαθπζηθή
ζθέςε, απηφ είλαη θάηη πνπ ην ζεκεξηλφ επίπεδν αλάπηπμεο ησλ επηζηεκψλ θαίλεηαη λα
επηβεβαηψλεη. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Έλγθειο, ε δηαθνξά ηεο δηαιεθηηθήο απφ ηελ
πξν-δηαιεθηηθή βαζκίδα ηεο λφεζεο θαη γεληθφηεξα απφ ηελ ηππηθή ινγηθή πξνβάιιεη ζην
επίπεδν ηεο αληίζεζεο. Ζ δηαιεθηηθή πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο κέζσ ηνπ αληηζέηνπ ηεο, κέζσ
απηνχ πνπ αξλείηαη.
Αο επαλέξζνπκε φκσο, ζε απηφ ην ζεκείν, ζηηο θχξηεο βαζκίδεο ηεο αλάπηπμεο ηεο
γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν
ζην ζπγθεθξηκέλν. Οη δχν θχξηεο βαζκίδεο ηεο λφεζεο είλαη ε δηάλνηα (Verstand) θαη ν ιφγνο
(Vernunft).18 Ζ πεξί ηεο δηάλνηαο λφεζε ζπλίζηαηαη ζηελ θίλεζε απφ ηα δεδνκέλα ηεο
17

Καζίζηαηαη επλφεην φηη ε αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζπγθεθξηκέλν, παξ‘ φηη ζπληζηά επηζηξνθή ζηελ
επηθάλεηα θαη κηα ηξφπνλ ηηλά επηζηξνθή ζηελ αηζζεηεξηαθή ακεζφηεηα, δελ ζπληζηά επαλάθακςε ζε έλαλ
κεκνλσκέλν αηζζεηεξηαθφ εκπεηξηθφ πξνζδηνξηζκφ, αιιά ζπληζηά ηελ νιφηεηα ησλ πξνζδηνξηζκψλ ηνπ
αληηθεηκέλνπ, ζπληζηά ην αληηθείκελν πξνζδηνξηζκέλν ελλνηαθά, δειαδή επηζηεκνληθά. Ο T. Sekine νξζά
δηαπηζηψλεη φηη «ην ―ζπγθεθξηκέλν‖ δελ ζεκαίλεη ―ζπγθεθξηκέλν-εκπεηξηθφ‖ ή ―εκπεηξηθφ-ηζηνξηθφ‖· ζεκαίλεη
―ζπγθεθξηκέλν-ζπλζεηηθφ‖ ππφ ηελ έλλνηα φηη πεξηέρεη πεξηζζφηεξνπο πξνζδηνξηζκνχο ηνπ ζέκαηνο» (Sekine, 2008:
200).
18
Ζ δηάλνηα θαη ν ιφγνο, σο νη δχν θχξηεο βαζκίδεο ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, παξ‘ φηη ηίζεληαη ζην επίθεληξν θαη
εμεηάδνληαη ζπζηεκαηηθά απφ θηινζφθνπο φπσο νη Καλη θαη Υέγθει, ελ ηνχηνηο εληνπίδνληαη σο ζηηγκέο ήδε απφ
ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο ηζηνξίαο ηεο θηινζνθίαο. Υαξαθηεξηζηηθέο ηνπ βάζνπο ηνπ αξραηνειιεληθνχ ζηνραζκνχ σο
πξνο απηφ ην δήηεκα είλαη νη αληηιήςεηο ηνπ Πιάησλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαιεθηηθή. ην πεξίθεκν απφζπαζκα
ηεο Πνιηηείαο αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: «Καη ζα μέξεηο επίζεο φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηα νξαηά ζρήκαηα θαη
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αηζζεηεξηαθήο επνπηείαο πξνο ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο, ελψ ν ιφγνο ζπλίζηαηαη ζηελ θίλεζε απφ
ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο πξνο ηελ ακεζφηεηα. Ζ πξψηε θίλεζε, ε δηάλνηα ζπληζηά ηελ αλαιπηηθή
βαζκίδα ηεο λφεζεο, ην αλαιπηηθφ γλσξίδεηλ, ελψ ε δεχηεξε, ν ιφγνο ζπληζηά ηελ ζπλζεηηθή
βαζκίδα ηεο λφεζεο, ην ζπλζεηηθφ γλσξίδεηλ. Ο Υέγθει ζεκεηψλεη φηη «ε δηάλνηα πξνζδηνξίδεη
θαη ζηαζεξνπνηεί ηνπο πξνζδηνξηζκνχο. Ο Λφγνο είλαη αξλεηηθφο θαη δηαιεθηηθφο, επεηδή
δηαιχεη ηνπο πξνζδηνξηζκνχο ηεο δηάλνηαο· απηφο είλαη ζεηηθφο, επεηδή παξάγεη ην θαζνιηθφ θαη
εδψ κέζα ζπιιακβάλεη ην κεξηθφ ζηελ έλλνηα ηνπ» (Υέγθει, 2013: 47).19 Έρεη ηδηαίηεξε
ζεκαζία λα κελ ηαπηίδεηαη ε βαζκίδα ηνπ ιφγνπ κε ηε βαζκίδα ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν
ζην ζπγθεθξηκέλν θαη λα θαηαλνείηαη φηη ε ηειεπηαία απνηειεί ην αλψηαην ζηάδην ηεο πξψηεο
(ηεο βαζκίδαο ηνπ ιφγνπ). Ο Υέγθει εμεγεί φηη ην αλαιπηηθφ γλσξίδεηλ είλαη «ν
κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ δεδνκέλνπ πιηθνχ ζε Λνγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο» (Υέγθει, 2005: 561). ε
μεδηπιψλνπλ ηνπο ζπιινγηζκνχο ηνπο πάλσ ζ‘ απηά, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αληηθείκελα ηνπ ζηνραζκνχ ηνπο
δελ είλαη απηά, ηα νξαηά, αιιά εθείλα, ησλ νπνίσλ ηνχηα εδψ απνηεινχλ νκνηψκαηα, αθνχ νη ζπιινγηζκνί ηνπο
αλαθέξνληαη ζην ηεηξάγσλν απηφ θαζεαπηφ θαη ζηε δηάκεηξν απηή θαζεαπηήλ θη φρη ζε ηνχηελ εδψ, ηελ νπνία
ζρεδηάδνπλ, θαη ην ίδην γηα ηα άιια· απηά ηα ζρήκαηα πνπ ηα πιάζνπλ θαη ηα ζρεδηάδνπλ – ζρήκαηα γηα ηα νπνία
ππάξρνπλ θαη ζθηέο θαη απεηθνλίζεηο ηνπο πάλσ ζηηο πδάηηλεο επηθάλεηεο– ηα ρξεζηκνπνηνχλ θη απηά πάιη σο
εηθφλεο πνπ κε ηε βνήζεηά ηνπο επηδηψθνπλ λα δνπλ αθξηβψο εθείλα, ηα νπνία δελ ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηα δεη κε
θαλέλαλ άιιν ηξφπν παξά κφλν κε ην ινγηζκφ. […]Σνχην ινηπφλ ην είδνο ραξαθηήξηζα σο λνεηφ, επηζεκαίλνληαο
φηη ε ςπρή, φηαλ ην εξεπλά, είλαη αλαγθαζκέλε λα ρξεζηκνπνηεί ππνζέζεηο, ρσξίο λα θαηεπζχλεηαη ζε έλα
αθεηεξηαθφ ζεκείν, αθνχ αδπλαηεί λα βγεη έμσ θαη πάλσ απφ ηηο ππνζέζεηο, αιιά ρξεζηκνπνηεί σο εηθφλεο απηά ηα
νπνία απεηθνλίζηεθαλ ζην θαηψηεξν ηκήκα, επίζεο απηά ηα νπνία ζε ζχγθξηζε κε εθείλεο ηηο απεηθνλίζεηο
ζεσξήζεθαλ θαη εθηηκήζεθαλ σο ζαθή θαη επθξηλή. […] ιέγνληαο εγψ ‗ην άιιν ηκήκα ηνπ λνεηνχ‘ ελλνψ απηφ πνπ
ε πνξεία ηνπ ιφγνπ ην αγγίδεη κε ηε δχλακε ηεο δηαιεθηηθήο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππνζέζεηο φρη σο πξψηεο αξρέο
αιιά ησφληη σο ππνζέζεηο, θάηη ζαλ πάηεκα θαη αθεηεξία γηα λα θζάζεη ίζακε ην αλππφζεην, ηελ πξψηε αξρή ηνπ
παληφο, λα ηελ αδξάμεη, θη χζηεξα πάιη, ζηεξηγκέλνο ζε φζα βαζίδνληαη ζ‘ εθείλε, νινθιεξψλεη ηελ θαηάβαζή ηεο
ρσξίο λα θάλεη ρξήζε απνιχησο θαλελφο αηζζεηνχ αιιά ρξεζηκνπνηψληαο κφλνλ είδε θαηαιήγεη κε ακηγψο
απαγσγηθφ ηξφπν ζε είδε θαη ζηακαηάεη ζε απηά» (Πιάησλ, Πνιηηεία, 511b). Δλδεηθηηθέο επίζεο κηαο αξθεηά
αλεπηπγκέλεο ζχιιεςεο ηεο ελ ιφγσ πξνβιεκαηηθήο είλαη νη αληηιήςεηο πεξί κεζφδνπ ηεο ζρνιήο ηεο Πάδνβαο, νη
νπνίεο άζθεζαλ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηε ζεψξεζε πεξί αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο ηνπ Γαιηιαίνπ. Ο Π. Βαιιηάλνο
ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Οη δχν πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε αλάιπζε (resolutio) θαη ε ζχλζεζε
(compositio). Ζ αλάιπζε είλαη ε αλάβαζε απφ ην απνηέιεζκα ζηελ αηηία. Ζ ζχλζεζε είλαη ε θάζνδνο απφ ηελ αηηία
ζην απνηέιεζκα. Ζ αλάιπζε αξρίδεη απφ έλα πεξίπινθν θαηλφκελν ην νπνίν βξίζθεηαη πξν νθζαικψλ θαη επνκέλσο
καο είλαη ακέζσο θαηαιεπηφ (εκπίπηεη δειαδή πξψην ζηελ αληίιεςή καο, είλαη πξφηεξν θαηά ηελ ηάμε ηεο γλψζεο,
ordo cognoscendi). Σν θαηλφκελν απηφ ν επηζηήκνλαο ην ζεσξεί σο απφξξνηα, σο απνηέιεζκα αηηηψλ ηα νπνία
αθφκε δελ γλσξίδεη. Απφ ηε ζθνπηά, ινηπφλ, ηεο επηζηεκνληθήο εμήγεζεο ην ελψπηφλ καο θαηλφκελν είλαη χζηεξν (a
posteriori), έξρεηαη κ‘ άιια ιφγηα δεχηεξν ζε ζρέζε κε ηελ αηηία πνπ ην πξνθάιεζε. Γηα λα αλαθαιχςνπκε ηελ αηηία
απηή ρξεηάδεηαη ηψξα λα δηαζπάζνπκε (λα αλαιχζνπκε) ην πξνο εμήγεζε θαηλφκελν (explanandum) ζηα απιά ηνπ
ζπζηαηηθά, ζπλερψο κέρξη λα θζάζνπκε ζηα πξσηνγελή θαη ζεκειηαθά εθείλα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε ζπκπινθή
παξάγεη απηφ πνπ καο παξνπζηάδεη ε εκπεηξία. Έρνληαο πξνρσξήζεη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ζηηο «πξψηεο αηηίεο θαη
αξρέο» κπνξνχκε ζηε ζπλέρεηα λα αληηζηξέςνπκε ηελ πνξεία. Υξεζηκνπνηψληαο ηψξα σο ινγηθή αθεηεξία (σο
πξνθείκελεο ππνζέζεηο ζηνλ ζπιινγηζκφ καο) ηα «πξφηεξα» εθείλα είκαζηε ζε ζέζε «κε απνδεηθηηθφ ηξφπν» λα
παξαγάγνπκε φια ηα θαηλφκελα πνπ ε χπαξμή ηνπο είλαη απφξξνηα ησλ αηηηψλ πνπ είλαη πιένλ πξφηεξα φζνλ αθνξά
ηε ζεσξεηηθή καο γλψζε σο πξνο ηελ νπζηψδε νληνινγηθή ζπγθξφηεζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, δει. ordo essendi
(θαη φρη κε αλαθνξά ζηελ αληίιεςε)» (Βαιιηάλνο, 2008: 54-55).
19
πσο γιαθπξά ην απνηππψλεη ν J-F. Marquet, «ε δηάλνηα είλαη ε δχλακε ζηεξέσζεο, ελψ ν ιφγνο είλαη ε δχλακε
εθξίδσζεο» (Marquet, 2009: 25).
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απηή ηε πξψηε βαζκίδα αλάπηπμεο ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο απηφ πνπ δεζπφδεη είλαη «ε
άκεζε αλαθνξά ηεο έλλνηαο ζην αληηθείκελν· επνκέλσο, ε ηαπηφηεηα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο, ηνλ
νπνίν ην ίδην [ην γλσξίδεηλ] (αλα)γλσξίδεη φηη είλαη δηθφο ηνπ· απηφ δελ είλαη παξά ε πξάμε πνπ
ζπιιακβάλεη εθείλν ην νπνίν είλαη» (Υέγθει, 2005: 569). Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, φπσο ηνλίδεη ν
Υέγθει, ην αλαιπηηθφ γλσξίδεηλ:
μεθηλά απφ έλα πξνυπνηεζεηκέλν αληη-θείκελν, άξα εληθφ, ζπγθεθξηκέλν· απηφ ινηπφλ κπνξεί λα είλαη ήδε
έλα έηνηκν γηα ηελ παξαζηαζηαθή ζθέςε αληη-θείκελν ή έλα θαζήθνλ: δειαδή είλαη δεδνκέλν κφλν ζηηο
πεξηζηάζεηο ηνπ θαη ζηηο ζπλζήθεο, αιιά δελ έρεη αθφκα απαγθηζηξσζεί απ‘ απηέο γηα λα γίλεη γηα ηνλ
εαπηφ ηνπ θαη λα παξνπζηάδεηαη ζε απιή απζππαξμία (φ.π. : 560).

Σν αλαιπηηθφ γλσξίδεηλ, δειαδή ε βαζκίδα ηεο δηάλνηαο, αληηζηνηρεί ζηε βαζκίδα ηεο
λφεζεο ε νπνία δεζπφδεη θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ακεζφηεηαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Σν ζπλζεηηθφ γλσξίδεηλ «ζηνρεχεη ζην λα ζπιιακβάλεη ελλνηαθά εθείλν πνπ είλαη,
δειαδή λα ζπιιακβάλεη ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ πξνζδηνξηζκψλ κέζα ζηελ ελφηεηα ηνπο» (φ.π.
:569). Σν ζπλζεηηθφ γλσξίδεηλ, δειαδή ε βαζκίδα ηνπ ιφγνπ, αληηζηνηρεί ζηε βαζκίδα εμέηαζεο
ηεο νπζίαο20 ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζηφρνο ηνπ είλαη ε απεηθφληζε ηνπ θαζνιηθνχ, ηεο
εζσηεξηθήο αλαγθαηφηεηαο θαη ησλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ην αληηθείκελν.21 ε απηή ηε βαζκίδα ηα
πάληα πξνβάιινπλ αλαζθνπηθά, δειαδή ζηε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε θαη αιιειεμάξηεζε. Ο
20

Δδψ ν φξνο «νπζία» ρξεζηκνπνηείηαη ππφ ην πξίζκα ηεο δηδαζθαιία ηεο νπζίαο θαη φρη ππφ ηε ζηελή ζθαίξα ηεο
νπζίαο. Δπνκέλσο, ν φξνο εδψ «νπζία» πεξηιακβάλεη ηελ νπζία, ην θαηλφκελν θαη ηελ ελεξγεία πξαγκαηηθφηεηα.
21
Ο Γ. Σδσξηδφπνπινο εχζηνρα επηζεκαίλεη φηη «ην ζπλζεηηθφ γλσξίδεηλ αληηζηνηρεί ζην επίπεδν ηεο ππνζηαζηαθήο
αλαγθαηφηεηαο, ε νπνία αθήλεη εθηφο εαπηνχ ηελ ειεπζεξία ηεο έλλνηαο θαη δελ κπνξεί κε θαλέλα ηξφπν λα ζπληζηά
ηε γέλεζε ηεο. Καη‘ απηφ ην πλεχκα απνηηκά ν Υέγθει θαη ηνπο Wolff, Spinoza, Kant, Jacobi: νπδέπνηε κπφξεζαλ
λα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ ην ζηάδην απηήο ηεο αλαγθαηφηεηαο» (Σδσξηδφπνπινο ζε Υέγθει, 2005: 605). Ο Υέγθει
ζεσξεί ηε γεσκεηξηθή κέζνδν ηνπ πηλφδα σο ελδεηθηηθή απηήο ηεο βαζκίδαο αλάπηπμεο ηεο γλψζεο θαη ηεο
θηινζνθίαο. Ο Μαξμ, αληίζηνηρα, ζηε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ απνζπάζκαηνο ζηα «Υεηξφγξαθα ηνπ 18571858» ζπλδέεη ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ηεο επηζηήκεο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο κε απηφ ην ζηάδην. Γξάθεη
ραξαθηεξηζηηθά: «Ζ πξψηε νδφο [ε θίλεζε απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν πξνο ην αθεξεκέλν] είλαη εθείλε
πνπ πήξε ε νηθνλνκηθή επηζηήκε θαηά ηελ ηζηνξηθή γέλεζή ηεο. Γηα παξάδεηγκα, νη νηθνλνκνιφγνη ηνπ 17νπ αηψλα
αξρίδνπλ πάληα κε ην δσληαλφ φιν, ηνλ πιεζπζκφ, ην έζλos, ην θξάηνο, κε πεξηζζφηεξα θξάηε θ.ιπ.· αιιά πάληα
θαηαιήγνπλ κέζσ ηεο αλάιπζεο λα αλαθαιχπηνπλ νξηζκέλεο θαζνξηζηηθέο αθεξεκέλεο, γεληθέο ζρέζεηο, φπσο
θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, ρξήκα, αμία θ.ιπ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ απηέο νη κεκνλσκέλεο ζηηγκέο είραλ πεξηζζφηεξν
ή ιηγφηεξν παγησζεί θαη απνθηεζεί δηά ηεο αθαηξέζεσο, μεθίλεζαλ ηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία αλέξρνληαη
απφ ην απιφ [ζηνηρείν], φπσο εξγαζία, θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, αλάγθε, αληαιιαθηηθή αμία, κέρξη ην θξάηνο,
ηελ αληαιιαγή κεηαμχ ησλ εζλψλ θαη ηε δηεζλή αγνξά. Απηφ ην ηειεπηαίν είλαη πξνθαλψο ε επηζηεκνληθά νξζή
κέζνδνο» (νη εκθάζεηο δηθέο καο) (Marx, 2018: 1078). ην ελ ιφγσ απφζπαζκα ηφζν ε πξψηε φζν θαη ε δεχηεξε
θίλεζε γίλνληαη αληηιεπηέο σο δηαδηθαζίεο. ην δεχηεξν ζηάδην δξνκνινγνχληαη εγρεηξήκαηα ζχλζεζεο, ηα νπνία
κνλάρα βαζκηαία θαηαιήγνπλ ζηελ ψξηκε κνξθή ζχλζεζεο, ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν. πλεπψο, ε κέζνδνο ηνπ «Κεθαιαίνπ» ηνπ Μαξμ ζπληζηά ηελ ψξηκε κνξθή ζχλζεζεο θαη
δηαθξίλεηαη απζηεξά απφ ηηο κεζφδνπο ησλ πξνγελέζηεξσλ εγρεηξεκάησλ ζπλζεηηθήο αλαζχζηαζεο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ.
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πεξηνξηζκφο ηνπ ζπλζεηηθνχ γλσξίδεηλ ζπλίζηαηαη ζην φηη νη δηάθνξνη πξνζδηνξηζκνί ηνπ είλαη
θαηά θχξην ιφγν εμσηεξηθνί κεηαμχ ηνπο θαη δελ παξάγνληαη ν έλαο απφ ηνλ άιιν κε
παξαγσγηθφ ηξφπν, δειαδή εκκελψο. Δπνκέλσο, ε κεηάβαζε απφ θαηεγνξία ζε θαηεγνξία, απφ
έλλνηα ζε έλλνηα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε κηα εμσηεξηθήο πξνο ην αληηθείκελν αξρήο.22
Αθξηβψο γηα απηφ ην ιφγν ν Υέγθει γξάθεη ηα εμήο:
ε εληθφηεηα εμαθνινπζεί λα ιείπεη απφ ηελ ηδηάδνπζα ζηελ έλλνηα εηζρψξεζε ηεο ζην αληη-θείκελν·
πξάγκαηη, φ,ηη αληηζηνηρεί ζηελ έλλνηα, κέζα ζην αληηθείκελν, δελ είλαη πιένλ ε αθεξεκέλε, αιιά ε
πξνζδηνξηζκέλε κνξθή, άξα ε κεξηθφηεηα ηεο έλλνηαο, ελψ ην εληθφ ζηνηρείν ηεο ηειεπηαίαο είλαη αθφκε
έλα δεδνκέλν πεξηερφκελν. Παξφκνηα, απηφ βξίζθεη πξνηάζεηο θαη λφκνπο θαη απνδεηθλχεη ηελ
αλαγθαηφηεηα ηνπο, αιιά φρη σο κηα αλαγθαηφηεηα ηνπ Πξάγκαηνο θαζεαπηφ θαη δηεαπηφ…» (φ.π. :571).

Ζ άξζε ηνπ αλαιπηηθνχ θαη ηνπ ζπλζεηηθνχ γλσξίδεηλ επηηπγράλεηαη δηακέζνπ εθείλνπ
πνπ ν Υέγθει απνθαιεί σο «απφιπηε κέζνδν», δειαδή ηελ πξαγκαηηθή ελλνηαθή κέζνδν, ηε
δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν κέζσ ηεο νπνίαο νη
πξνζδηνξηζκνί ηνπ αληηθεηκέλνπ παξάγνληαη εκκελψο. Ο Υέγθει, ζηελ Δγθπθινπαίδεηα ησλ
Φηινζνθηθψλ Δπηζηεκψλ, πξνβαίλεη ζηελ δηαίξεζε ηεο Λνγηθήο. πγθεθξηκέλα γξάθεη: «Ζ
Λνγηθή σο πξνο ηε κνξθή έρεη ηξεηο πιεπξέο: α) ηελ αθεξεκέλε πιεπξά, πνπ αθνξά ηε δηάλνηα
β) ηε δηαιεθηηθή πιεπξά, πνπ αθνξά ηελ αξλεηηθή ινγηθή ηθαλφηεηα· γ) ηε ζεσξεζηαθή πιεπξά,
πνπ αθνξά ηε ζεηηθή ινγηθή ηθαλφηεηα (Υέγθει, 1991: 194). Ζ δηάλνηα αθνξά ηε δηδαζθαιία
ηνπ Δίλαη, δειαδή εθείλε ηε βαζκίδα θαηά ηελ νπνία ε λφεζε θαηεπζχλεηαη απφ ηελ ακεζφηεηα
πξνο ηελ νπζία, πξνο ηε ζθαίξα ηεο δηακεζνιάβεζεο. Ο ιφγνο αθνξά ηε δηαιεθηηθή πιεπξά,
εηιεκκέλε σο αξλεηηθή ινγηθή ηθαλφηεηα. πσο ηνλίδεη ν Υέγθει, «ην δηαιεθηηθφ ζηάδην είλαη
εθείλν, κέζα ζην νπνίν απηά ηα πεπεξαζκέλα ραξαθηεξηζηηθά απηναλαηξνχληαη θαη κεηαβαίλνπλ
ζηα αληίζεηα ηνπο» (φ.π.: 195). Ζ απφιπηε κέζνδνο, κε ηε κνξθή ηεο αλάβαζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, ζπλίζηαηαη ζηελ άξζε ηεο δηάλνηαο θαη ηεο αξλεηηθήο ινγηθήο
ηθαλφηεηαο θαη ζηε κεηάβαζε ζε απηφ πνπ ν Υέγθει νλνκάδεη ζεσξεζηαθφ ζηάδην. ε απηφ ην
ζηάδην ε δηαιεθηηθή απνθηά ζεηηθφ απνηέιεζκα παξάγνληαο εκκελψο κέζσ ηεο αληηζεηηθφηεηαο
ησλ φξσλ κηα λέα ζρέζε. Ο Υέγθει ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:
22

Χο πξνο ηνχην ν Υέγθει ηνλίδεη ηα αθφινπζα: «Σα δηακεζνιαβεηηθά κέιε ζπλπθαίλνληαη κε εθείλα πνπ πξέπεη
λα δηακεζνιαβνχληαη· αιι‘ εθφζνλ ε δηακεζνιάβεζε θαη ην ζεψξεκα δελ πξνέξρνληαη απφ ηελ έλλνηα ζε ηνχην ην
γλσξίδεηλ, ζην νπνίν ε κεηάβαζε ζην αληί-ζεην είλαη γεληθά μέλε, νη δηακεζνιαβεηηθνί πξνζδηνξηζκνί, πνπ
ζηεξνχληαη ηελ έλλνηα ηεο ελδνζπλάθεηαο, πξέπεη θαη‘ αλάγθε λα πξνζάγνληαη σο έλα πξνζσξηλφ πιηθφ γηα ηελ
ππνδνκή [Gerüst] ηεο απφδεημεο απφ θάπνπ αιινχ. Απηή ε πξνπαξαζθεπή είλαη ε ζπλδφκεζε [Konstruktion]»
(Υέγθει, 2005: 597).
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Σν ζεσξεζηαθφ ζηάδην, πνπ αθνξά ηε ζεηηθή ινγηθή ηθαλφηεηα· ζπιιακβάλεη ηελ ελφηεηα ησλ φξσλ κέζα
ζηελ αληίζεζε ηνπο, [ζπιιακβάλεη δειαδή] ην θαηαθαηηθφ ζηνηρείν πνπ πεξηέρεηαη κέζα ζηε δηάιπζε ηνπο
θαη κέζα ζηε κεηάβαζε ηνπο. 1) Ζ δηαιεθηηθή έρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα, γηαηί έρεη έλα νξηζκέλν
πεξηερφκελν θαη ην απνηέιεζκα ηεο δελ είλαη ην θελφ θαη αθεξεκέλν κεδέλ αιιά ε άξλεζε νξηζκέλσλ
φξσλ πνπ πεξηέρνληαη κέζα ζην απνηέιεζκα — αθξηβψο επεηδή εηνχην είλαη απνηέιεζκα θαη φρη έλα
άκεζν κεδέλ. 2) Άξα απηφ ην έιινγν απνηέιεζκα, κνινλφηη είλαη θάηη λννχκελν θαη αθεξεκέλν, είλαη
ηαπηφρξνλα θάηη ζπγθεθξηκέλν, γηαηί δελ είλαη κηα απιή, κνξθηθή ελφηεηα, αιιά είλαη ελφηεηα
23

δηαθνξεηηθψλ φξσλ (φ.π. :196-197).

ηε βάζε ησλ παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη κνλάρα ε κέζνδνο ηεο αλάβαζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν απνηειεί ηελ απζεληηθή ζπλζεηηθή κέζνδν δηακέζνπ ηεο νπνίαο
απεηθνλίδεηαη ζε θαζαξή κνξθή ε εζσηεξηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ ελ ιφγσ
κέζνδνο αίξεη δηαιεθηηθά ηηο βαζκίδεο ηνπ αλαιπηηθνχ θαη ηνπ ζπλζεηηθνχ γλσξίδεηλ, κε άιια
ιφγηα νη ηειεπηαίεο πθίζηαληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν ζε αλεξεκέλε κνξθή. Σν πξφβιεκα ηνπ ηδεαιηζκνχ ηνπ Υέγθει δελ έγθεηηαη ζην
φηη δελ αλαγλσξίδεη ηα πξνγελέζηεξα ζηάδηα ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. Σνπλαληίνλ, ηα
εμεηάδεη κε κεγάιε ζπζηεκαηηθφηεηα. Σν πξνβιεκαηηθφ ζηνηρείν ζπλίζηαηαη ζην φηη γηα ηνλ
Υέγθει κνλάρα ε απφιπηε κέζνδνο, δειαδή ε αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν,
απνηειεί αιεζή γλψζε. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, παξ‘ φηη δηαγηγλψζθνληαη ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα
ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο εληφο ηεο ελφηεηάο ηνπο, κνλάρα ην ηειεπηαίν ζηάδην εθιακβάλεηαη
σο εθείλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αιεζή γλψζε πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δλ ηνχηνηο, απφ πιηζηηθήο
επηζηεκνινγηθήο ζθνπηάο θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη. Ζ αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην
23

Ο Γ. Σδαβάξαο αλαθέξεη ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ δήηεκα: «Ζ αλζξψπηλε δηάλνηα (γεξκαληθά: Verstand) είλαη ε
δηαζθεπηηθή ηθαλφηεηα, πνπ θαηνξζψλεη λα δηαθξίλεη φζα δηαθέξνπλ, θαη λα ηα αληηδηαζηέιιεη κε ζαθήλεηα. Δίλαη
ινηπφλ ηθαλή λα βιέπεη φηη θάζε Α δελ είλαη κφλν ν εαπηφο ηνπ, αιιά είλαη επηπιένλ θάηη αλφκνην θαη αληίζεην απφ
θάηη άιιν· φηη π.ρ. ην άζπξν δηαθέξεη απφ ην καχξν, ην αιεζηλφ απφ ην εζθαικέλν, ην εζηθφ απφ ην αλήζηθν. Αιιά
ε δηάλνηα μέξεη κφλν λα εληνπίδεη θαη λα ζηαηηθνπνηεί ηα δηαθνξεηηθά, θαη έηζη λα ηα αληηπαξαζέηεη σο
αιιειναπνθιεηφκελα· απηή ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα είλαη αλακθηζβήηεηα ρξήζηκε, αιιά γηα κηα πιεξέζηεξε
ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ αλεπαξθήο. Απνηειεζκαηηθφηεξε είλαη θαηά ηνλ Υέγθει εθείλε ε αλζξψπηλε ηθαλφηεηα,
πνπ δηαπηζηψλεη φηη αθφκα θαη ηα έζραηα αληίζεηα είλαη δπλαηφ λα ελαξκνλίδνληαη, λα αιιεινπεξηέρνληαη θαη λα
αιιεινεηζδχνπλ. Απηή είλαη ε ινγηθή ηθαλφηεηα (γεξκαληθά: Vernunft). Απηή δηαπηζηψλεη φηη κέζα ζε θάζε ηη
θξχβεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ σο άξλεζε ηνπ, πνπ φκσο δελ ζπλεπάγεηαη έλαλ άκεζν απνθιεηζκφ ηνπ, αιιά κηα
αιιεινζπλχθαλζε. Ζ ινγηθή ηθαλφηεηα κπνξεί λα δηαβιέπεη εθείλε ηελ άιιε δηάζηαζε πνπ ν Υέγθει νλνκάδεη
«ζεσξεζηαθή» (spekulativ), ηε δηάζηαζε πνπ φρη κφλν απνθαιχπηεη πίζσ απφ θάζε ηη ην αληίζεην ηνπ, αιιά θαη
ζπκπεξηιακβάλεη ηα δχν αληίζεηα σο ελαξκνληδφκελα κέζα ζε έλα ηξίην. Έηζη π.ρ. δελ αξθείηαη λα δηαπηζηψζεη φηη
ην Δίλαη ζπκπίπηεη κε ην κεδέλ, αιιά αλαθαιχπηεη θαη ην γίγλεζζαη σο έλα ηξίηνλ φξν, κέζα ζηνλ νπνίν νη δπν
πξνεγνχκελνη ζπλππάξρνπλ: ην γίγλεζζαη είλαη εθείλε ε κεηάβαζε, θαηά ηελ νπνία θάηη μεθεχγεη απφ ην κεδέλ θαη
κεηαβαίλεη (κε γέλεζε) ζην Δίλαη, ή θαη αληίζηξνθα μεθεχγεη απφ ην Δίλαη θαη κεηαβαίλεη (κε θζνξά) ζην κεδέλ κε
απηφ ην λφεκα ην γίγλεζζαη πεξηθιείεη κέζα ηνπ ηα δχν πξσηχηεξα «ζηάδηα» φρη εμαθαλίδνληαο ηα, αιιά
ζπλάπηνληαο ηα θαη δηαηεξψληαο ηα ζε ελφηεηα» (Σδαβάξαο ζε Υέγθει, 1991: 16-17)
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ζπγθεθξηκέλν ζπληζηά απεηθφληζε ηεο δηάξζξσζεο ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ ζε θαζαξή κνξθή.
Ζ ελ ιφγσ γλψζε παξ‘ φηη ζπληζηά άξζε, επνκέλσο κεηαζρεκαηηζκφ θαη δηαηήξεζε ηεο γλψζεο
πνπ παξάρζεθε ζηηο πξνγελέζηεξεο βαζκίδεο ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ ίδηα ζηηγκή δελ
αλαπαξάγεη πιήξσο νξηζκέλεο πιεπξέο ηεο γλψζεο πνπ παξάρζεθαλ ζηα πξνγελέζηεξα ζηάδηα.
Με άιια ιφγηα, πθίζηαληαη πιεπξέο ηεο γλψζεο πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ παξάρζεθαλ ζηα
πξνγελέζηεξα ζηάδηα, νη νπνίεο δελ αλαπαξάγνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ψξηκεο λνεηηθήο
αλαζχζηαζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, θαλεξψλεηαη θαη ε ζεηηθή
ζεκαζία ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ ηεο εληαίαο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο σο πξνο ηελ γλψζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ.
ηε βάζε ησλ παξαπάλσ θαη απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ σο
δηαδηθαζίαο αλαζχζηαζεο ηεο δηάξζξσζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε θαζαξή κνξθή, ε
ζρέζε ηεο δηαιεθηηθήο κε ηηο πξνγελέζηεξεο βαζκίδεο ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο πξνβάιιεη ζην
επίπεδν ηεο αληίθαζεο. ε απηφ ην επίπεδν, αλαδεηθλχεηαη θαη ε ζεηηθή ζεκαζία ηεο πξψηεο
θίλεζεο ηεο λφεζεο σο αλαγθαίαο λνεηηθήο βαζκίδαο ζηε ζπλνιηθή γλσζηηθή δηαδηθαζία ελφο
ηζηνξηθά ζπγθεθξηκέλνπ αληηθείκελνπ. Δπίζεο, αλαδεηθλχεηαη κε ζεηηθφ ηξφπν θαη ε πιεπξά ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ο Βαδηνχιηλ ηνλίδεη φηη ε αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν είλαη κηα δηαδηθαζία, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε νξηζκέλνπο αλαβαζκνχο θαη ζηάδηα
ηεο ίδηαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Βαδηνχιηλ, 1988, 1992, 2013). Τπφ απηφ
ην πξίζκα, ε αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν δελ απνηειεί έλα πνιπεξγαιείν γηα
θάζε ρξήζε, ην νπνίν κπνξεί λα εθαξκφδεηαη θαηά ην δνθνχλ ζε θάζε αληηθείκελν, αιιά κηα
κέζνδν, ε νπνία δχλαηαη λα πξαγκαησζεί ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
Ο Γ. Εειέλη κε εμαηξεηηθή επζηνρία δηαπηζηψλεη ζρεηηθά κε ηε κέζνδν ηνπ Μαξμ ζην
«Κεθάιαην»:
Ο Μαξμ ζπλδέεη ηε κέζνδφ ηνπ κε ην (i) ππφ δηεξεχλεζε πιηθφ, (ii) ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο ελ ιφγσ
επηζηήκεο, δειαδή ηελ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ θαη (iii) ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ
ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ. Χο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη απνδεθηφ λα ζεσξνχκε ηε δνκηθή-γελεηηθή αλάιπζε
φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζην Κεθάιαην σο πξφηππν επηζηεκνληθήο αλάιπζεο γηα νπνηνδήπνηε είδνο
αληηθεηκέλνπ (Zeleny, 1980: 113).

Βάζεη ησλ παξαπάλσ πξνθχπηεη έλα εξψηεκα. Πνηά είλαη ηα αληηθείκελα πνπ δχλαληαη
λα δηεξεπλεζνχλ κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν θαη ππφ
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πνηνχο φξνπο; Αο ζηξαθνχκε ζην παξάδεηγκα ηνπ Μαξμ, ε ζθέςε ηνπ νπνίνπ απνηειεί πξφηππν
ηεο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.
Ο Ηιηέλθνθ επηζεκαίλεη φηη ζηνλ Μαξμ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην «Κεθάιαην», ε κέζνδνο
ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν απέθηεζε επηζηεκνληθή πξαγκαηηθφηεηα:
Ο Μαξμ φρη κφλν ζεκειίσζε απηφλ ηνλ λφκν ζε έλα γεληθφ ζεσξεηηθφ επίπεδν, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
ηνλ εθάξκνζε ζηελ αλάπηπμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο, ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. Σν Κεθάιαην, ην
νπνίν δεκηνπξγήζεθε κε ηε βνήζεηα απηήο ηεο κεζφδνπ, πεξηέρεη κηα ζπγθεθξηκέλε θαη εθηεηακέλε
πξαθηηθή απφδεημε ηεο αλαγθαηφηεηαο απηήο ηεο κεζφδνπ, ηελ πξαγκαηηθά πιηζηηθή ηεο ζεκειίσζε σο ηεο
κνλαδηθήο κεζφδνπ πνπ ζπκθσλεί κε ηε δηαιεθηηθή ηεο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Ηιηέλθνθ, 2017:
233).24

ην «Κεθάιαην» αληηθείκελν επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο είλαη ν θεθαιαηνθξαηηθφο
ηξφπνο παξαγσγήο. Ο ηειεπηαίνο απνηειεί έλα πνιχπινθν θαη εζσηεξηθά απηναλαπηπζζφκελν
ζχζηεκα. χκθσλα κε ηνλ Βαδηνχιηλ, «ζην Κεθάιαην, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία, ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν κηαο εληαίαο επηζηήκεο (ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ)
δηεξεπλήζεθε

θαη

απεηθνλίζηεθε

ζαλ

έλα

αλαπηπζζφκελν

ζχζηεκα

κε

βάζε

ηε

δηαιεθηηθνυιηζηηθή κέζνδν» (Βαδηνχιηλ, 1988: 13). Σν αληηθείκελν ινηπφλ, γηα λα κειεηεζεί
κέζσ ηνπ ηξφπνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, ζα πξέπεη λα απνηειεί
έλα απηναλαπηπζζφκελν ζχζηεκα ή αιιηψο έλα «νξγαληθφ φιν» (Μαξμ, 1990: 66). Οξγαληθφ
φιν είλαη εθείλν ην φιν (αληηθείκελν, δηαδηθαζία) ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνίνπ είλαη ε
απηνθίλεζε θαη ν εζσηεξηθφο ακνηβαίνο δεζκφο ησλ πιεπξψλ ηνπ, δειαδή ε θαη‘ εμνρήλ
εζσηεξηθή αιιειεπίδξαζε (Βαδηνχιηλ, 1988, 2013).
πσο ε αλάπηπμε, έηζη θαη ε δηεξεχλεζε ηνπ νξγαληθνχ φινπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
ζηάδηα θαη βαζκίδεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν δελ κπνξεί
λα θαηαζηεί δπλαηή ζε θάζε ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ, αιιά κφλν ζε νξηζκέλε
βαζκίδα ηεο αλάπηπμήο ηνπ. Ο Βαδηνχιηλ ηνλίδεη φηη γηα λα είλαη εθηθηή ε αλαζχζηαζε ησλ
πιεπξψλ ελφο αληηθεηκέλνπ, δηα ηεο κεζφδνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην

24

Ήδε απφ απηφ ην παξάζεκα ηνπ Ηιηέλθνθ, κπνξνχλ λ‘ αληρλεπζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο απνιπηνπνηεκέλεο ζχιιεςεο
ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη ηεο αληίζηνηρεο απνιπηνπνίεζεο ηεο θίλεζεο ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν.
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ζπγθεθξηκέλν, απαξαίηεηνο φξνο είλαη ην αληηθείκελν λα έρεη σξηκάζεη, δειαδή λα είλαη θαζ‘
φια αλεπηπγκέλεο νη πιεπξέο θαη ε δηάξζξσζή ηνπ (Βαδηνχιηλ, 2013: 82).25
Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ε κέζνδνο ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν
πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο αληηθεηκέλνπ (ή αληηθεηκέλσλ), ην νπνίν απνηειεί νξγαληθφ φιν,
δειαδή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εζσηεξηθή ακνηβαία ζπλάθεηα ησλ πιεπξψλ ηνπ θαη απφ
ηδηφηππε απηνθίλεζε. Ζ ακνηβαία ζπλάθεηα ησλ πιεπξψλ θαη ε ηδηφηππε απηνθίλεζε δελ
ζεκαίλνπλ ηίπνηε άιιν παξά φηη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αληηθεηκέλνπ δεζπφδεη ε εζσηεξηθή
αιιειεπίδξαζε. Αθξηβψο γηα απηφ ην ιφγν ε ινγηθή απεηθφληζε ησλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ
ζε θαζαξή κνξθή έρεη ηε κνξθή ηεο εκκελνχο παξαγσγήο (deduction) ησλ θαηεγνξηψλ, κε άιια
ιφγηα ε δηαδηθαζία ηεο έθζεζεο πξνβάιιεη ζηελ επηθάλεηα ζαλ νη πιεπξέο ηνπ αληηθεηκέλνπ λα
παξάγνπλ ε κηα ηελ άιιε. Τπφ απηή ηελ άπνςε ν Μαξμ ηφληδε ηα αθφινπζα:
Αζθαιψο, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο πξέπεη λα δηαθέξεη κνξθηθά απφ ηνλ ηξφπν έξεπλαο. Ζ έξεπλα πξέπεη λα
ηδηνπνηείηαη ην πιηθφ ζηε ιεπηνκέξεηά ηνπ, λα αλαιχεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο αλάπηπμήο ηνπ θαη λα αλαδεηά
ηνλ εζσηεξηθφ δεζκφ ηνπο. Μφλν εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί απηή ε εξγαζία κπνξεί λα παξαζηαζεί
επαξθψο ε πξαγκαηηθή θίλεζε. ηαλ επηηεπρζεί απηφ θαη ε δσή ηνπ πιηθνχ αληαλαθιάηαη πιένλ ηδεαηά,
ηφηε ζα κπνξνχζε λα θαλεί ζαλ λα έρεη θαλείο λα θάλεη κε κηα a priori θαηαζθεπή. (Marx, 2016: 733).

Ζ παξαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν
απνηειεί ηελ απεηθφληζε ηεο δηάξζξσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε θαζαξή κνξθή θαη ε αληίζηνηρε
ηαχηηζή ηεο κε ην ζχλνιν ηεο γλψζεο πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηζνχηαη κε ηελ απνιπηνπνίεζε ηεο
εζσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, δειαδή κε ηδεαιηζκφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ
κπνξεί λα πθίζηαηαη ε εζσηεξηθή αιιειεπίδξαζε δίρσο ηελ εμσηεξηθή θαη αληηζηξφθσο. Δθείλν
πνπ ραξαθηεξίδεη ηε βαζκίδα ηεο δηάλνηαο είλαη ε θπξηαξρία ηεο εμσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο
θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Αθφκε θαη ε βαζκίδα ηνπ ζπλζεηηθνχ γλσξίδεηλ, πνπ
πξνεγείηαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, θαη ζην νπνίν
εληνπίδνληαη θαη ηαπηφρξνλα απεηθνλίδνληαη πιεπξέο ηεο εζσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο, εθείλν
πνπ δεζπφδεη ζηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία λνεηηθήο απεηθφληζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη ε
εμσηεξηθή ζπλάθεηα ησλ πιεπξψλ, δειαδή ε εμσηεξηθή δηαζχλδεζε ηνπ εληθνχ κε ην θαζνιηθφ
θαη ην κεξηθφ.

25

Γειαδή λα έρεη επηηεπρζεί ην επίπεδν ηεο θαη‘ εμνρήλ εζσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο ηεο δεδνκέλεο δηαδηθαζίαο.
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Ζ κνλαδηθή κέζνδνο ζηελ ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ, ε νπνία απεηθνλίδεη ηε δηάξζξσζε
ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε θαζαξή κνξθή, σο θαη‘ εμνρήλ δηαδηθαζία εζσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο,
είλαη ε δηαιεθηηθή ινγηθή θαη κεζνδνινγία. Σαπηφρξνλα, ε ελ ιφγσ κέζνδνο πξνυπνζέηεη ην
νξγαληθφ φιν λα έρεη απνθηήζεη ηελ ψξηκε κνξθή ηνπ, λα έρεη δειαδή θηάζεη ζην ζηάδην ηεο
σξηκφηεηαο ηεο αλαπηπμηαθήο ηνπ δηαδηθαζίαο. Πσο κπνξεί άξαγε, ζηε βάζε ησλ παξαπάλσ, λα
γίλεη ζπγθεθξηκέλα αληηιεπηή ε θίλεζε ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν;
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Μαξμ ζηα «Υεηξφγξαθα ηνπ 1857-1858», ε κέζνδνο ηεο
αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο γεληθήο θίλεζεο ηεο
λφεζεο, απφ ηηο πιένλ αθεξεκέλεο θαη θαζνιηθέο έλλνηεο πξνο ηηο φιν θαη πην ζπγθεθξηκέλεο.
Πξφθεηηαη γηα ηελ αλαζχζηαζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ εθθηλεί απφ ηηο πιένλ
αθεξεκέλεο θαη απινχζηεξεο έλλνηεο θαη νδεχεη πξνο ηηο πην ζχλζεηεο θαη ζπγθεθξηκέλεο. Ζ
αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν ινηπφλ ζπγθξνηεί έλα ζπλνιηθφ πιέγκα
θαηεγνξηψλ ην νπνίν αξζξψλεηαη απφ ην απιφ ζην ζχλζεην.
Ο Έλγθειο ζηε βηβιηνθξηζία ηνπ έξγνπ ηνπ Μαξμ «Κξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο»
ηνπ 1859 γξάθεη:
‘ έλα ζχγγξακκα ζαλ θη απηφ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά καο, δελ κπνξεί λα γίλεηαη ιφγνο γηα κηα απιή
ζπκπησκαηηθή θξηηηθή δηαθφξσλ μερσξηζηψλ θεθαιαίσλ ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ή γηα ηελ ηδηαίηεξε
εμέηαζε ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ ακθηιεγφκελνπ νηθνλνκηθνχ δεηήκαηνο. Αληίζεηα, ην ζχγγξακκα απηφ
απνβιέπεη απφ ηελ αξρή ζε κηα ζπζηεκαηηθή ζπλφςηζε ηνπ ζπλνιηθνχ πιέγκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο
επηζηήκεο, ζε κηα ζπλαθή αλάπηπμε ησλ λφκσλ ηεο αζηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο αζηηθήο αληαιιαγήο. Κη
επεηδή νη νηθνλνκνιφγνη δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ εξκελεπηέο θαη απνινγεηέο απηψλ ησλ λφκσλ, ε
αλάπηπμε απηή είλαη ηαπηφρξνλα ε θξηηηθή φιεο ηεο νηθνλνκηθήο θηινινγίαο. Απφ ην ζάλαην ηνπ Hegel,
είλαη δήηεκα αλ έγηλε έζησ θαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζεί κηα νπνηαδήπνηε επηζηήκε κέζα ζηε δηθή
26

ηεο, ηελ εζσηεξηθή ζπλάθεηα (Έλγθειο ζην Μαξμ, 2010: 366).

Ζ αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν δελ έρεη λα θάλεη κε κηα αφξηζηε
θίλεζε ηεο ζθέςεο, ε νπνία απιά αθνινπζεί κηα γεληθή πνξεία θαη θαηεχζπλζε, επηιέγνληαο ηηο
ηάδε ή ηηο δείλα πιεπξέο ηνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά, αληίζεηα, πξφθεηηαη γηα κηα απζηεξά
26

Σν λφεκα ηεο θξηηηθήο δηέθεξε ζηελ επνρή ηνπ Υέγθει θαη ηνπ Μαξμ απφ ηε ζεκεξηλή. ε αληίζεζε κε ην
ζεκεξηλφ πνιεκηθφ θαη θαηαγγειηηθφ ηεο λφεκα, ε θξηηηθή είρε ηε ζεκαζία αλάδεημεο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο
πιάλεο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Θ. Γθηνχξαο (2018:166) ε θξηηηθή «απηφθαηαλνείηαη σο θξηηηθή ηεο
κεηαθπζηθήο, φρη σο απιή θαηαγγειηηθή απφξξηςε ηεο, αιιά σο εκπξάγκαηε εμήγεζε ηεο αλάδεημεο ηεο, κε άιια
ιφγηα εληξπθεί ζην πσο θαη γηαηί ην αληηθείκελν ηεο θξηηηθήο αξζξψλεηαη κε ηξφπν πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζηξέβισζε
ηνπ σο ζπληαθηηθή ζηηγκή ηνπ».
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πξνζδηνξηζκέλε εκκελή θίλεζε, ε νπνία αλαπαξηζηά ηηο ππαξθηέο πιεπξέο θαη ηελ πξαγκαηηθή
δηάξζξσζε θαη δνκή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε θαζαξή κνξθή. ε απηή ηε δηαδηθαζία ε
θάζε μερσξηζηή θαηεγνξία απνθηά ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζηε δνκή θαη ζηελ αιιεινπρία ηνπ
ζπλνιηθνχ πιέγκαηνο ησλ θαηεγνξηψλ. Οη επηδξάζεηο θαη νη αιιαγέο ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία
δελ επηθέξνπλ επηδξάζεηο κφλν ζηηο άκεζα κε απηήλ ζπλαπηφκελεο θαηεγνξίεο, αιιά
πξαγκαηνπνηείηαη επίδξαζε ζην ζπλνιηθφ πιέγκα ησλ θαηεγνξηψλ, ζε θάζε μερσξηζηή
θαηεγνξία. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε κέζνδνο ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν ζπληζηά έλα ζχζηεκα ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ27, κέζσ ηνπ νπνίνπ
απεηθνλίδεηαη ζε θαζαξή κνξθή ε δνκή θαη ε δηάξζξσζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη
ηαπηφρξνλα απεηθνλίδεηαη, ζε αλεξεκέλε κνξθή28, ε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ.
ην παξφλ θεθάιαην εθθηλήζακε απφ ηνλ νξηζκφ ηεο δηαιεθηηθήο ηνπ Έλγθειο θαη
θαηαιήμακε ζηνλ νξηζκφ ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν θαη σο ζπζηήκαηνο ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ. Οη παξαπάλσ νξηζκνί
είλαη φινη εμίζνπ νξζνί θαη εζσηεξηθά εληαίνη δίλνληαο ν θαζέλαο ηνπο έκθαζε ζε δηαθνξεηηθέο
πηπρέο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Δλ ηνχηνηο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ν πεπεξαζκέλνο
ραξαθηήξαο θάζε κνξθήο νξηζκνχ. Ο Υέγθει έγξαθε φηη «ην αιεζέο είλαη ην φινλ» (Υέγθει,
2007: 46)· θαη‘ αληηζηνηρία θαη ε δηαιεθηηθή δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί ζπζηεκαηηθά, παξά κφλν
ζηε δσληαλή έθπηπμή ηεο, ζηε δηεξεχλεζε θαη αλαπαξάζηαζε ελφο πξαγκαηηθνχ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ, ζην νπνίν επηηπγράλεη ηελ ελεξγεία πξαγκαηηθφηεηά ηεο.
Ο νξηζκφο ηνπ Έλγθειο είλαη ν θαη‘ εμνρήλ άκεζνο θαη θαζνιηθφο νξηζκφο θαη δίλεη
έκθαζε ζηελ θνζκνζεσξεηηθή ζεκαζία ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Ο Έλγθειο κε απηφλ ηνλ
νξηζκφ δείρλεη ηε κεηάβαζε ζηελ ηζηνξηθή επνρή ηεο ζπλεηδεηήο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη ηεο
ζπλζεηηθήο επηζηήκεο, ζε κηα επνρή πνπ αλαζηνράδεηαη ηελ ελφηεηα, ηελ αιιειεμάξηεζε θαη
ηελ εζσηεξηθή ζπλάθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ απειεπζεξσκέλε πηα απφ ηα δεζκά ηεο κεηαθπζηθήο
ζθέςεο. Θα κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε ηνλ νξηζκφ ηνπ Έλγθειο σο νξηζκφ ηνπ δηαιεθηηθνχ
ραξαθηήξα ή γεληθφηεξα σο θνζκνζεσξεηηθφ νξηζκφ ηεο δηαιεθηηθήο.
27

Ο Βαδηνχιηλ ηνλίδεη φηη «ην ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο νθείιεη λα είλαη ηεξαξρηθά
δηαηεηαγκέλν ζε αληηζηνηρία κε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αλνδηθνχ ζηαδίνπ ηεο αλάπηπμεο» (Vazjulin, 2006: 29).
28
Πξνο ην παξφλ δελ θαηαπηαλφκαζηε εηδηθά κε ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν αλαπαξίζηαηαη ε ηζηνξηθή πηπρή ζε
αλεξεκέλε κνξθή ζηελ θίλεζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.
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Ο νξηζκφο ηεο δηαιεθηηθήο ηνπ Μαξμ, σο κεζφδνπ αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν, εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν πνπ ε δηαιεθηηθή ινγηθή δηεξεπλά έλα ζπγθεθξηκέλν
γλσζηηθφ αληηθείκελν, δειαδή εζηηάδεη ζηε δηαιεθηηθή σο κεζνδνινγία επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
Δδψ δελ δίλεηαη έκθαζε ζηηο βαζηθέο αξρέο ή ζηνπο λφκνπο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο
επηζηεκνληθήο θνζκναληίιεςεο, αιιά ζηε δηαιεθηηθή ινγηθή σο ζπγθεθξηκέλε κέζνδν
επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
Ο ηξίηνο νξηζκφο ηεο δηαιεθηηθήο, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ην έξγν «Ζ Λνγηθή ηνπ
―Κεθαιαίνπ‖ ηνπ Κ. Μαξμ» ηνπ Βαδηνχιηλ, δελ δηαθνξνπνηείηαη νπζηαζηηθά απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ
Μαξμ, απιά ζπγθεθξηκελνπνηεί πεξαηηέξσ ην εηδηθφ ηνπ πεξηερφκελν. Έηζη, ν νξηζκφο ηεο
δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν απνηππψλεη
πεξηζζφηεξν ην γεληθφ ραξαθηήξα θαη ηε κνξθή ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο
έξεπλαο, ελψ ν νξηζκφο ηεο δηαιεθηηθήο σο ζπζηήκαηνο ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ
απνηππψλεη ην εζσηεξηθφ, δειαδή ην πεξηερφκελν ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο κεζφδνπ
επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Πξφθεηηαη γηα δχν φςεηο ηεο ίδηαο αθξηβψο δηαδηθαζίαο πνπ ζηελ πξψηε
ε δηαιεθηηθή νξίδεηαη πην γεληθά, ελψ ζηε δεχηεξε πην εηδηθά.
χκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο θαη θπξίαξρεο αληηιήςεηο πεξί δηαιεθηηθήο, ζα κπνξνχζε
θαλείο λα αζθήζεη θξηηηθή ζε φια ηα παξαπάλσ, σο κεζνδνινγηζκνχο θαη γλσζηνινγηθά
παηρλίδηα, απνδίδνληάο καο θαηεγνξίεο γηα παξεξκελεία ηεο δηαιεθηηθήο. Αλακθίβνια, απηφ πνπ
επηρεηξείηαη ζε απηφ ην θεθάιαην είλαη ε δηάθξηζε ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο
έξεπλαο απφ ηε δηαιεθηηθή σο επηζηεκνληθή θνζκνζεψξεζε.
Απηφ πνπ ππνζηεξίδεηαη είλαη φηη ε δηαιεθηηθή, σο κεζνδνινγία επηζηεκνληθήο έξεπλαο,
δελ αλάγεηαη ζην αθεξεκέλν θαη θαζνιηθφ δηαιεθηηθφ ζηνηρείν θαη ζηνπο γεληθνχο λφκνπο ηεο
δηαιεθηηθήο. Σα ηειεπηαία απνηεινχλ ζεκειηψδε πιεπξά ηεο θαη κάιηζηα ηελ πιένλ άκεζε.
Χζηφζν, γηα λα θαηαλνεζεί ε δηαιεθηηθή κέζνδνο ζε φιν ηεο ην βάζνο θαη γηα λα απνηειέζεη έλα
πξαγκαηηθφ εξγαιείν επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ζα πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ε δηαιεθηηθή
κέζνδνο απνηειεί κηα εμαηξεηηθήο πνιππινθφηεηαο κέζνδν θαη φηη ε θαηαλφεζή ηεο απαηηεί
επίπνλεο πξνζπάζεηεο θαη δελ νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαλφεζε απιψλ παξαδεηγκάησλ γηα ηε
γεληθή δηαιεθηηθή θαη ζρεζηαθή θχζε ησλ πξαγκάησλ.
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Δπίζεο, σο πξνο ηηο δηαηππψζεηο ησλ θιαζηθψλ ηνπ καξμηζκνχ θαη ηελ εξκελεία ηνπο,
είλαη ζχλεζεο λα παξαγλσξίδεηαη ην ηζηνξηθφ πιαίζην θαζψο θαη ηα ζεσξεηηθά θαη
θνηλσληθνπνιηηηθά θαζήθνληα, ηα νπνία ιαλζάλνπλ ζηηο δηαηππψζεηο ηνπο. Δπί παξαδείγκαηη, ν
νξηζκφο ηνπ Μαξμ ηεο δηαιεθηηθήο δίλεηαη ζηα «Υεηξφγξαθα ηνπ 1857-1858», θείκελα πνπ δελ
πξννξίδνληαλ γηα έθδνζε. Αληίζεηα, ν νξηζκφο ηνπ Έλγθειο δίλεηαη ζηα έξγα «Αληη-Νηίξηλγθ»
θαη «Ζ Γηαιεθηηθήο ηεο Φχζεο», θείκελα θξηηηθήο, θνηλσληθνπνιηηηθήο παξέκβαζεο θαη
ηαπηφρξνλα καδηθήο απεχζπλζεο. Ο Έλγθειο, κάιηζηα, αλαθέξεη ξεηά ζηελ επηζηνιή ηνπ πξνο
ηνλ Φξαληο Μέξηλγθ, ζηηο 14 Ηνχιε ηνπ 1893, φηη ηφζν ν ίδηνο φζν θαη ν Μαξμ αλαγθαία έδηλαλ
έκθαζε ζηηο βαζηθέο πιεπξέο νξηζκέλσλ δεηεκάησλ, νη νπνίεο απνηεινχζαλ ηα ζεσξεηηθά θαη
θνηλσληθνπνιηηηθά δηαθπβεχκαηα ηεο επνρήο ηνπο, ππνηηκψληαο ή ηνλίδνληαο ιηγφηεξν θάπνηεο
άιιεο. Δλδεηθηηθή ήηαλ ε έκθαζε ζηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ παξάγνληα ζηε δσή
ηεο θνηλσλίαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Έλγθειο:
Καηά ηα άιια, ιείπεη κφλν έλα αθφκε ζεκείν, πνπ ν Μαξμ θαη εγψ απνηχρακε λα ηνλίζνπκε επαξθψο ζηα
έξγα καο, θαη πνπ ζρεηηθά κ‘ απηφ καο βαξχλεη φινπο ην ίδην θηαίμηκν. πγθεθξηκέλα φινη καο δψζακε,
θαη έπξεπε λα δψζνπκε, πξψηα ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ παξαγσγή ησλ πνιηηηθψλ, λνκηθψλ θαη
άιισλ ηδενινγηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ησλ πξάμεσλ πνπ θαζνξίδνληαη απ‘ απηέο ηηο παξαζηάζεηο απφ ηα
νηθνλνκηθά ζεκειηαθά γεγνλφηα. Κάλνληάο ην απηφ ακειήζακε γηα ράξε ηνπ πεξηερνκέλνπ ην δήηεκα ηεο
κνξθήο: κε πνην ηξφπν γελληνχληαη απηέο νη παξαζηάζεηο θ.ιπ. Απηφ έδσζε ζηνπο αληηπάινπο καο
εππξφζδεθηε αθνξκή γηα παξαλνήζεηο, ή γηα δηαζηξεβιψζεηο (Μαξμ & Έλγθειο, 1990: 584)

ηελ ίδηα γξακκή ζθέςεο, αξθεί λα ηνλίζνπκε φηη ν Λέληλ ζηηο κειέηεο ηνπ γηα ηνλ
Υέγθει δηαηχπσζε ζηα Φηινζνθηθά Σεηξάδηα ηνλ αθφινπζν αθνξηζκφ: «Γελ είλαη δπλαηφ λα
θαηαλνήζεη θαλείο πιήξσο ην «Κεθαιαίν» ηνπ Μαξμ θαη ηδηαίηεξα ην Η θεθάιαην ηνπ, ρσξίο λα
κειεηήζεη θαη λα θαηαλνήζεη φιε ηε Λνγηθή ηνπ Υέγθει. Δπνκέλσο, θαλέλαο απφ ηνπο
καξμηζηέο δελ θαηάιαβε ηνλ Μαξμ, αλ θαη πέξαζε κηζφο αηψλαο!!» (Λέληλ, 1989: 162). ε
απηνχο πνπ δελ θαηαλφεζαλ ηνλ Μαξμ πεξηιακβάλνληαη πάξα πνιχ ζεκαληηθνί καξμηζηέο, φπσο
νη Γθ. Πιεράλσθ, Κ. Κάνπηζθη, Ρ. Λνχμεκπνπξγθ θ.ά. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην εμήο:
ε αδπλακία ησλ Πιεράλσθ, Κάνπηζθη, Λνχμεκπνπξγθ θαη ησλ ππνινίπσλ καξμηζηψλ, ήηαλ
άξαγε ε απνπζία θαηαλφεζεο ηνπ γεληθνχ νξηζκνχ θαη ησλ βαζηθψλ λφκσλ ηεο δηαιεθηηθήο;
Δζηηάδνληαο πξνζεθηηθά ζην αθνξηζκφ ηνπ Λέληλ, κε έθπιεμε γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη ε
έκθαζε δελ δίλεηαη ζηνπο βαζηθνχο λφκνπο ηεο δηαιεθηηθήο, σο απαξαίηεηεο πξνυπφζεζεο ηεο
ζπζηεκαηηθήο θαηαλφεζεο ηνπ «Κεθαιαίνπ», αιιά ζε νιφθιεξε ηε Λνγηθή ηνπ Υέγθει, ε νπνία,
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κάιηζηα, απνηειεί κηα ηδεαιηζηηθή ινγηθή. Ο Λέληλ, ζηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε, ζπλεηδεηνπνηεί
κε ξεμηθέιεπζν ηξφπν φηη, γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ «Κεθαιαίνπ», δελ αξθεί ε θαηαλφεζε ηεο
δηαιεθηηθήο ζην επίπεδν ησλ βαζηθψλ ηεο λφκσλ θαη αξρψλ, αιιά απαηηείηαη ε θαηαλφεζε ηεο
δηαιεθηηθήο σο ζπζηήκαηνο ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ. Ζ θαηαλφεζε φκσο ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο, σο ζπζηήκαηνο ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ, ζεκαίλεη
θαηαλφεζε ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν,
δειαδή σο κεζφδνπ αλαζχζηαζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κέζσ ησλ αληηθάζεψλ ηνπ θαη
ηεο εζσηεξηθήο, εκκελνχο απηνθίλεζήο ηνπ.
Ο Βαδηνχιηλ ζην άξζξν ηνπ «Γηα ηε ζεκαζία ηεο Λνγηθήο ηνπ «Κεθαιαίνπ» ηνπ Κ.
Μαξμ» (Βαδηνχιηλ, 2008) αλαπηχζζεη ηελ αληίιεςε πεξί ηξηψλ επηπέδσλ θαηαλφεζεο ηεο
δηαιεθηηθήο κεζφδνπ θαη ηνπ καξμηζκνχ δίλνληαο έλα παξάδεηγκα.29 ην πξψην θαη πιένλ
επηθαλεηαθφ επίπεδν ε δηαιεθηηθή, ην «Κεθάιαην» θαη ελ γέλεη ν καξμηζκφο θαηαλννχληαη ελ
είδε απνκνλσκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαμχ ηνπο ζέζεσλ θαη αξρψλ. Απηφ ην επίπεδν
αθνκνίσζεο ηεο δηαιεθηηθήο αληηζηνηρεί θαη‘ αλαινγία κε ηε ρξήζε κηαο ηειενπηηθήο ζπζθεπήο
φπνπ νη άλζξσπνη γλσξίδνπλ κνλάρα λα ηελ ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ή εθηφο ιεηηνπξγίαο (φ.π: 2125). ε απηφ ην πξψην επίπεδν ε δηαιεθηηθή γίλεηαη αληηιεπηή θπξίσο ζην πιαίζην ηνπ λνείλ
θαηά δηάλνηα, δειαδή ζην πιαίζην ηεο θίλεζεο απφ ηελ ακεζφηεηα πξνο ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο
θαη αθαηξέζεηο. Ζ θαηαλφεζε ηεο δηαιεθηηθήο, ζην επίπεδν ησλ βαζηθψλ λφκσλ θαη ελ γέλεη ζην
πιαίζην ηνπ θνζκνζεσξεηηθνχ νξηζκνχ ηεο, ζρεηίδεηαη πξσηίζησο κε απηφ ην επίπεδν
θαηαλφεζεο.30 Καηά ηε γλψκε καο, δηαηππψζεηο φπσο ηνπ Α. Υέξηζελ πεξί δηαιεθηηθήο σο
29

Θα πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε φηη θαη ν Υέγθει αλαθέξεηαη ζην παηδαγσγηθφ δήηεκα ηεο Λνγηθήο θαη ζηα
δηαθνξεηηθά ζηάδηα θαηαλφεζεο ηεο ινγηθήο ηνπ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «Δλ ηέιεη, φζνλ αθνξά ηελ παηδεία [ηε
δηακφξθσζε (Bildung)] θαη ηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ πξνο ηε Λνγηθή παξαηεξψ πεξαηηέξσ φηη ε επηζηήκε απηή, ζαλ ηε
γξακκαηηθή, εκθαλίδεηαη ππφ δχν δηαθνξεηηθέο πηπρέο ή ηηκέο. Ζ ελ ιφγσ Λνγηθή είλαη άιιν πξάγκα γηα εθείλνλ
πνπ πξνζέξρεηαη ζ‘ απηήλ θαη ζηηο επηζηήκεο ελ γέλεη γηα πξψηε θνξά θαη άιιν γηα εθείλνλ πνπ απφ εηνχηεο
επηζηξέθεη ζ‘ απηή. πνηνο αξρίδεη λα γλσξίδεηαη κε ηε γξακκαηηθή, βξίζθεη ζηηο κνξθέο θαη ζηνπο λφκνπο ηεο
μεξέο αθαηξέζεηο, απζαίξεηνπο θαλφλεο, γεληθψο έλα απνκνλσκέλν, απνζπλδεδεκέλν πιήζνο πξνζδηνξηζκψλ [θαη
φξσλ], νη νπνίνη δελ έρνπλ θακηά άιιε αμία θαη ζεκαζία παξά φ,ηη δειψλνπλ άκεζα· αξρηθά δελ ππάξρεη ηίπνηα λα
γλσξίδεηαη ζ‘ απηνχο εθηφο απφ ηνπο ίδηνπο. Απελαληίαο, φπνηνο είλαη θάηνρνο κηαο γιψζζαο θαη ζπγρξφλσο
δηαζέηεη ζπγθξηηηθή γλψζε άιισλ γισζζψλ, απηφο κφλν κπνξεί λα αηζζάλεηαη ζηε γξακκαηηθή κηαο γιψζζαο ην
πλεχκα θαη ηελ παηδεία, ήηνη ηνλ πνιηηηζκφ, ελφο ιανχ· νη απηνί θαλφλεο θαη κνξθέο ηψξα έρνπλ κηα
εκπινπηηζκέλε, δσληαλή αμία. Μέζσ ηεο γξακκαηηθήο κπνξεί λα γλσξίζεη, λα αλαγλσξίζεη ηελ έθθξαζε ηνπ
πλεχκαηνο ελ γέλεη, δειαδή ηε Λνγηθή» (Υέγθει, 2013: 96).
30
Θα πξέπεη εδψ λα γίλεη ζαθέο, φηη νη βαζηθνί λφκνη, φπσο δηαηππψλνληαη απφ ηνλ Έλγθειο ζην έξγν «Ζ
Γηαιεθηηθή ηεο Φχζεο», απνηππψλνπλ θαη ηελ νπζία ηνπ θαηεγνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο δηαιεθηηθήο. Σνχησλ
δνζέλησλ, ε πιήξεο θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ λφκσλ σο ηέηνησλ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί, παξά κνλάρα κέζσ ηεο
ζπζηεκαηηθήο θαηαλφεζεο ηεο δηαιεθηηθήο σο ζπζηήκαηνο ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ. ζν νη βαζηθνί
λφκνη ηεο δηαιεθηηθήο θαηαλννχληαη ζε έλα επίπεδν ακεζφηεηαο, κέζσ ηεο θαηαλφεζεο κεκνλσκέλσλ ζέζεσλ θαη
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«άιγεβξαο ηεο επαλάζηαζεο» απνηππψλνπλ θαηά βάζε κηα ηέηνηνπ ηχπνπ θαηαλφεζε ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο.31
ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη θαλεξή ε πξναλαθεξζείζα αληίιεςε ηεο αιιειεμάξηεζεο σο
ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο δηαιεθηηθήο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεκειησδψλ έξγσλ ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο είλαη φηη ε έθζεζε θαη εθηχιημε ηεο ζθέςεο ζπληειείηαη κέζσ δηπφισλ,
κέζσ δειαδή ηεο ελφηεηαο θαη ηεο πάιεο ησλ αληηζέησλ. Ζ θαηαλφεζε ηεο ελφηεηαο θαη πάιεο
ησλ αληηζέησλ απνηειεί ηελ πιένλ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη σο εθ ηνχηνπ
ζπληζηά ην πξψην βήκα, ηελ αξρή ηεο αθνκνίσζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Δπηπιένλ,
εμεηάδνληαο ην δήηεκα θαη απφ ηελ ηζηνξηθή πηπρή, ην πξψην θαη άκεζν επίπεδν αθνκνίσζεο
ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο είλαη εθείλν πνπ πξνβάιιεη θπξίσο κέζσ ηεο άξλεζήο ηεο απφ ηελ
ηππηθή ινγηθή. Απφ ινγηθή-θαηεγνξηαθή ζθνπηά, ε άξλεζε ηεο ηππηθήο ινγηθήο έγθεηηαη ζην
αληί-ζεηφ ηεο, ζηελ ελφηεηα θαη πάιε ησλ αληηζέησλ, δειαδή ζηελ ηαπηφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο
θαη ηεο δηαθνξάο. Απφ ηε ζθνπηά ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο, ε δηαδηθαζία εκβάζπλζεο θαη
θαηαλφεζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ζην επίπεδν ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ/ηεο
κεκνλσκέλνπ/λεο εξεπλεηή/-ήηξηαο, αληηζηνηρεί κε ηα γεληθφηεξα ηζηνξηθά ζηάδηα αλάπηπμεο,
εκβάζπλζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζπλνιηθά. ην δεχηεξν επίπεδν, ν
Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη φηη,
έγθεηηαη ζηελ αθνκνίσζε, αλάπηπμε θαη ρξήζε ησλ κελ είηε ησλ δε [ζεκαηηθψλ] ελνηήησλ, νκάδσλ ζέζεσλ
(θεξ‘ εηπείλ, ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ρξήκαηνο). Δδψ ππάξρεη κελ [θάπνηα] αλάπηπμε ηνπ καξμηζκνχ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ «Κεθαιαίνπ»), αιιά απηή αθνξά θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ επί κέξνπο
δεηήκαηα. ε απηφ ην επίπεδν, φπσο θαη ζην πξψην, ν καξμηζκφο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
«Κεθαιαίνπ», ηεο Λνγηθήο ηνπ «Κεθαιαίνπ», ηεο δηαιεθηηθήο πιηζηηθήο κεζφδνπ) πξνβάιιεη ελ είδεη
αζξνίζκαηνο ζέζεσλ θαη φρη σο νιφηεηα, αθφκα θαη εάλ νη άλζξσπνη πνπ επξίζθνληαη ζε απηφ ην επίπεδν
κηινχλ θαη γξάθνπλ παξαθνινπζψληαο ηνλ Κ. Μαξμ θαη ηνλ Φ. Έλγθειο πεξί ηεο νιφηεηαο ηνπ καξμηζκνχ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαιεθηηθήο πιηζηηθήο κεζφδνπ» (φ.π.: 21-25).
πιεπξψλ, ηφζν θαζίζηαηαη αδχλαηε ε ζχιιεςή ηνπο απφ ηε λφεζε ζε φιν ηνπο ηνλ πινχην θαη ην βάζνο. πλεπψο
ζην πξψην επίπεδν θαηαλφεζεο ηεο δηαιεθηηθήο αληηζηνηρεί ελ γέλεη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ λφκσλ ηεο
δηαιεθηηθήο σο ζέζεσλ.
31
ε θακηά πεξίπησζε δελ ππνηηκψληαη ηα εγρεηξήκαηα εθιαΐθεπζεο θαη πνιηηηθήο πξνπαγάλδαο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε δηαιεθηηθή. Παξ‘ φια απηά, θάζε ηχπνπ εθιαΐθεπζε θαη απινπνίεζε ζέηεη φξηα θαη πεξηνξηζκνχο ζηελ
επηζηεκνληθή παξνπζίαζε ηνπ θάζε δεηήκαηνο. Θα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη πάληνηε ππφςε ην ηζηνξηθφ,
πνιηηηθφ θαη επξχηεξα θνηλσληθφ πιαίζην κηαο δηαηχπσζεο, άπνςεο, ζέζεο θ.ιπ. Ο Ρψζνο επαλαζηάηεο Α. Υέξηζελ
ζηε δηαηχπσζή ηνπ ηνλίδεη ηελ θνζκνζεσξεηηθή δηάζηαζε ηεο δηαιεθηηθήο. Χζηφζν, αθφκε θαη ε θαηαλφεζε ηνπ
θνζκνζεσξεηηθνχ νξηζκνχ ηεο δηαιεθηηθήο, ν νπνίνο απφ εξεπλεηηθή ζθνπηά πξνβάιιεη ελ γέλεη σο πεξηνξηζκέλνο,
ζπληζηά έλα κείδνλνο ζεκαζίαο επαλαζηαηηθφ γεγνλφο, εάλ ιάβνπκε ππφςε ηελ ηζηνξηθή επνρή ηεο δηαηχπσζεο θαη
ην θαζήθνλ θαηάθηεζεο απηήο ηεο αληίιεςεο απφ ηηο πιαηηέο κάδεο.
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ην δεχηεξν επίπεδν, απφ ηε κία ε δηαιεθηηθή ινγηθή ζπλερίδεη σο επί ην πιείζηνλ λα
θαηαλνείηαη ζην πιαίζην ηνπ λνείλ θαηά δηάλνηα θαη απφ ηελ άιιε ε θαηαλφεζε θαη ρξήζε
κεξψλ, ζέζεσλ ηνπ «Κεθαιαίνπ», θαηεγνξηαθψλ νκάδσλ ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, αλαβαζκίδεη
ζεκαληηθά ηελ θαηαλφεζε θαη ρξήζε ηεο ζην πιαίζην ηνπ λνείλ θαηά ιφγν.
ε απηφ ην επίπεδν, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην λνείλ θαηά ιφγν αξρίδεη λα πξνβάιιεη
φιν θαη πην έληνλα, αλ θαη φρη σο δεζπφδνπζα ζηηγκή, αξρίδεη λα πξνβάιιεη θαη ν ζπζηεκηθφο
ραξαθηήξαο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ην γεγνλφο δειαδή φηη ζπληζηά ζχζηεκα. Γηα παξάδεηγκα,
ε θαηαλφεζε ηεο θαηεγνξηαθήο νκάδαο ησλ Οπζηνηήησλ ή Πξνζδηνξηζκψλ Αλαζθφπεζεο, ηφζν
ζην «Κεθάιαην», κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηζηνξηθψλ κνξθψλ παξαγσγήο ππεξαμίαο, φζν θαη
ζηε ζρεηηθή ινγηθή ηεο απηνηέιεηα, ζπλνδεπφκελε απφ ηελ ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηεο ζε
δηάθνξεο πιεπξέο-κέξε αληηθεηκέλσλ, ζεκαίλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξηαθή νκάδα έρεη
θαηαλνεζεί θαη αθνκνησζεί θπξίσο ζην πιαίζην ηνπ λνείλ θαηά ιφγν. Γηα παξάδεηγκα, ε
θαηαλφεζε θαη ε ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο ινγηθήο ησλ Οπζηνηήησλ, σο ζπγθεθξηκέλεο
θαηεγνξηαθήο νκάδαο, απφ θάπνηνλ/θάπνηα εξεπλεηή/ηξηα, θαλεξψλεη φηη ν ηειεπηαίνο/ε
ηειεπηαία έρεη αξρίζεη λα θαηαλνεί θαη λα δηεξεχλα ηηο πιεπξέο ελφο απηναλαπηπζζφκελνπ
αληηθεηκέλνπ ή αληηθεηκέλσλ κέζσ ηεο ινγηθήο αλάπηπμεο ησλ ζηαδίσλ απηήο ηεο νκάδαο, ηεο
ηαπηφηεηαο, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηεο αληίζεζεο θαη ηεο αληίθαζεο.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο δηεξεχλεζεο ελφο αληηθεηκέλνπ ή γεληθφηεξα πιεπξψλ ελφο
αληηθεηκέλνπ, αλαθχπηεη ε ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ ζρέζεο θαη ζπλζεηηθήο
απεηθφληζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο νξηζκέλσλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ κέζσ ηεο
ηειεπηαίαο. Δδψ, φκσο, αθξηβψο επεηδή ε θαηεγνξηαθή νκάδα θαηαλνείηαη αθφκα, ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ, σο απνθνκκέλε θαη απνζπαζκέλε απφ ην επξχηεξν ζχζηεκα ησλ δηαηεηαγκέλσλ
θαηεγνξηψλ, κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ζε πιεπξέο ηνπ αληηθεηκέλνπ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε
άιιεο θαηεγνξηαθέο νκάδεο ή αθφκε θαη ελφηεηεο. Μπνξεί έηζη ε θαηεγνξηαθή νκάδα ησλ
νπζηνηήησλ λα εθαξκφδεηαη ζηελ θαηεγνξηαθή νκάδα ηνπ Θεκειίνπ ή ζηελ ελφηεηα ηνπ Δίλαη ή
ηνπ Φαηλνκέλνπ ή αθφκε θαη ηεο Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, αθφκε θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ εθαξκνζηεί ε παξαπάλσ ζρέζε κε πιήξε αληηζηνηρία ζην επίπεδν ησλ
Οπζηνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ν/ε εξεπλεηήο/-ήηξηα δελ κπνξεί λα ην επαιεζεχζεη, δηφηη δελ
κπνξεί λα έρεη επίγλσζε ηεο ζπλνιηθήο ζπζηεκαηηθήο απεηθφληζεο θαη αλαπαξάζηαζεο ησλ
πιεπξψλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε απνζπαζκαηηθή θαηαλφεζε θαη
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αθνκνίσζε θάπνηαο νκάδαο θαηεγνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε κία ζην πιαίζην ηνπ λνείλ
θαηά ιφγν, ζε ζρέζε κε φ,ηη αθνξά ζηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε ησλ κεξψλ ηεο, θαη απφ ηελ άιιε
πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ λνείλ θαηά δηάλνηα, ζε ζρέζε κε φ,ηη αθνξά ζηε ζπζρέηηζε
ηεο θαηεγνξηαθήο νκάδαο κε ηηο ππφινηπεο πιεπξέο θαη ζρέζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Ο Βαδηνχιηλ, ζπλερίδνληαο ην παξάδεηγκα κε ηελ ηειενπηηθή ζπζθεπή, ηνλίδεη φηη ην
δεχηεξν επίπεδν αθνκνίσζεο ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ αληηζηνηρεί ελ γέλεη θαη ελ ζπλφισ κε
ηελ ηθαλφηεηα επηζθεπήο ηεο ηειενπηηθήο ζπζθεπήο απφ θάπνηνλ ηερληθφ ή αθφκε θαη κε ηελ
ηθαλφηεηα νξηζκέλεο ηειεηνπνίεζεο ηεο ηειενπηηθήο ζπζθεπήο.
Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, ζηε δηαδηθαζία θαηαλφεζεο θαη αθνκνίσζεο ηεο δηαιεθηηθήο
ινγηθήο σο λνκνηεινχο δηαδηθαζίαο, είλαη ην γεγνλφο φηη φζν πην απνζπαζκαηηθή είλαη ε
θαηαλφεζε θαη ε αθνκνίσζε ησλ θαηεγνξηαθψλ νκάδσλ θαη ελνηήησλ ηφζν πην εχθνιε
πξνβάιιεη ε ρξήζε ηνπο, δειαδή φζν πην απνζπαζκαηηθά θαη απηνηειψο έρεη θαηαλνεζεί κηα
θαηεγνξηαθή νκάδα ηφζν πην έληνλε, επξεία θαη πνηθηιφκνξθε πξνβάιιεη ε δπλαηφηεηα
εθαξκνγήο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε εθαξκνγή θαη ε ρξήζε ηεο θαηεγνξηαθήο νκάδαο ησλ
Οπζηνηήησλ ζηηο πιεπξέο ελφο αληηθεηκέλνπ ζπληειείηαη κε κεγαιχηεξε επθνιία απφ φ,ηη ε
εθαξκνγή ησλ θαηεγνξηαθψλ νκάδσλ ησλ Οπζηνηήησλ θαη ηνπ Θεκειίνπ ζηελ ελφηεηα θαη ζηνλ
αιιεινζπζρεηηζκφ ηνπο. Αθξηβψο γη‘ απηφ ην ιφγν, ζηελ θαη‘ εμνρήλ επηθαλεηαθή πξφζιεςε
ηεο δηαιεθηηθήο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο θαηαλφεζήο ηεο, δειαδή ζην πξψην
επίπεδν αθνκνίσζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ε ηειεπηαία θαηαλνείηαη σο κηα αθεξεκέλε θαη
γεληθή ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ησλ αληηζέησλ, ελψ ε δπλαηφηεηα «εθαξκνγήο»32 ηεο πξνβάιιεη
σο απφιπηε.
Αληηζέησο, φζν ζπζηεκαηηθφηεξε είλαη ε αθνκνίσζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, δειαδή
φζν πεξηζζφηεξν θαηαλνείηαη σο έλα ζχζηεκα ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ, ηφζν
δπζθνιφηεξε θαη επίπνλε θαζίζηαηαη ε ρξήζε θαη ε εθαξκνγή ηεο.33 Απφ εδψ δχλαηαη λα
32

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε κηα ηφζν επηθαλεηαθή ζεψξεζε ηεο δηαιεθηηθήο δελ αλαθχπηεη θαλ ε αληίιεςε πεξί
εθαξκνζηκφηεηαο. Ζ δηαιεθηηθή δελ κπνξεί λα ζπιιεθζεί σο κέζνδνο δηεξεχλεζεο αιιά εμαληιείηαη ζην πιαίζην
κηαο θαζνιηθήο νληνινγηθήο θαη θνζκνζεσξεηηθήο αληίιεςεο πεξί θαζνιηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηνλ θφζκν θαη
ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
33
Πξνο δηεπθξίληζε ηπρφλ παξεξκελεηψλ, κε ηνπο φξνπο «ρξήζε» θαη «εθαξκνγή», δελ ππνζηεξίδεηαη κηα
θνξκαιηζηηθνχ ραξαθηήξα αληίιεςε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Δπίζεο, δελ ππνζηεξίδεηαη θαη κηα εγειηαλνχ ηχπνπ
αληίιεςε πεξί απφιπηεο κεζφδνπ, δειαδή κηα αληίιεςε ηαπηφηεηαο ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ. ε κηα ηέηνηα
αληίιεςε δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ιφγνο πεξί ηνπ γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Ζ κφλε πξνζέγγηζε πεξί ηνπ
γίγλεζζαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα ήηαλ ε αληίιεςε ηεο εγειηαλήο θηινζνθίαο αλαθνξηθά κε ην επξχηεξν
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ζπλαρζεί φηη νη αληηιήςεηο πνπ κέλνπλ δέζκηεο ζε έλα γεληθφ θαη αθεξεκέλν επίπεδν
θαηαλφεζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα επηθαλεηαθή θαη ππνηππψδε
θαηαλφεζε. Δληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ αθνκνίσζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο,
φζν εγγχηεξα βξηζθφκαζηε ζηα αλψηεξα ζηάδηά ηνπ (δειαδή ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ), ηφζν
εληνλφηεξα αλαθχπηεη ην θαζήθνλ θαη ε αλάγθε αθνκνίσζεο ηεο δηαιεθηηθήο σο ζπζηήκαηνο
ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ· αληηζηξφθσο, φζν εγγχηεξα βξηζθφκαζηε ζηα αξρηθά θαη
θαηψηεξα ζηάδηά ηνπ, δειαδή φζν ιηγφηεξν ζπλεηδεηνπνηείηαη ν ζπζηεκηθφο ραξαθηήξαο ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ηφζν πεξηζζφηεξν ε δηαιεθηηθή ινγηθή θαηαλνείηαη άκεζα θαη
επηθαλεηαθά.
Σν ηξίην επίπεδν, ζπλερίδεη ν Βαδηνχιηλ, είλαη ην βαζχηεξν θαη νπζηαζηηθφηεξν επίπεδν
αθνκνίσζεο ηνπ καξμηζκνχ, ηνπ «Κεθαιαίνπ» θαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. ε απηή ηε βαζκίδα
εκβάζπλζεο θαη αθνκνίσζεο ηνπ καξμηζκνχ θαη ηεο δηαιεθηηθήο επηηπγράλεηαη ε θαηαλφεζε ηεο
νιφηεηαο ηνπ πιέγκαηνο ησλ θαηεγνξηψλ ηεο δηαιεθηηθήο κεζνδνινγίαο, απνθαιχπηνληαη νη
βαζχηεξεο ξίδεο ηνπ καξμηζκνχ θαη δηαλνίγνληαη νη δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ ζηελ
θαηεχζπλζε ηεο βαζηθήο ηνπ αξηεξίαο (φ.π). ην ηξίην επίπεδν ε δηαιεθηηθή ινγηθή θαηαλνείηαη
σο νιφηεηα, σο ζχζηεκα ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ, ελψ ν καξμηζκφο γίλεηαη
αληηιεπηφο σο αλαπηπζζφκελν ζχζηεκα. Ζ θαηαλφεζε ηεο δηαιεθηηθήο ζε απηφ ην επίπεδν είλαη
εθηθηή κνλάρα κέζσ ηεο θξηηηθήο απνηίκεζήο ηεο δηακέζνπ ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Γηα
παξάδεηγκα, ν Μαξμ αλαπηχζζεη ηελ εγειηαλή δηαιεθηηθή κνλάρα κέζσ ηεο θξηηηθήο
απνηίκεζήο ηεο θαη επαλεπεμεξγαζίαο ηεο δηακέζνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο
ηεο θεθαιαηνθξαηίαο. Δθηφο ηνπ πιαηζίνπ δηεξεχλεζεο ηνπ «Κεθαιαίνπ», ε νπζηαζηηθή
αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ παξά ηε κεγαινθπΐα ηνπ Μαξμ ζα ήηαλ αλέθηθηε.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε νπζηαζηηθή θαη ζπζηεκαηηθή θαηαλφεζε ελφο ζηαδίνπ ηεο
δηαιεθηηθήο κεζφδνπ είλαη εθηθηή κνλάρα κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ
πεξηνξηζκψλ ηεο ζε απηφ ην ζηάδην. πζηεκαηηθή θαηαλφεζε ζεκαίλεη θαηαλφεζε ησλ θξαγκψλ
θαη ησλ νξίσλ, ζεκαίλεη θαηαλφεζε ηεο δηαιεθηηθήο σο ζπγθεθξηκέλεο θαη πξνζδηνξηζκέλεο
γίγλεζζαη ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο, ην νπνίν θνξπθψλεηαη ζηε δηαιεθηηθή ινγηθή. Μηα ηέηνηα αληίιεςε φκσο είλαη
ιαλζαζκέλε. ην βαζκφ πνπ ε δηαιεθηηθή ζπληζηά κέζνδν, ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιιν βαζκφ απνηειεί θαη εξγαιείν, ην
νπνίν πθίζηαηαη ζε εζσηεξηθή ζπλάθεηα, αιιά θαη ζε ζρεηηθή αλεμαξηεζία κε ην αληηθείκελν. Μέζνδνο θαη
αληηθείκελν απφ ηε ζθνπηά ηεο πιηζηηθήο επηζηεκνινγίαο δελ δχλαληαη λα ηαπηίδνληαη. Σν ελ ιφγσ πξφβιεκα
απνδεηθλχεηαη ελ ηέιεη σο πξφβιεκα ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ. Χζηφζν, ζην παξφλ θεθάιαην εζηηάδνπκε ζην δήηεκα
ηεο θαηαλφεζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Γηα κηα εθηελέζηεξε αλάιπζε βι. ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο.
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νιφηεηαο, θάηη ηέηνην φκσο θαζίζηαηαη εθηθηφ κνλάρα κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαιεθηηθήο επί
ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηνπ νπνίνπ ην επίπεδν ηζηνξηθήο αλάπηπμεο είλαη ηέηνην πνπ ζα
επηηξέςεη ηελ αλάδεημε ησλ νξίσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ εθείλεο ηεο ηζηνξηθήο βαζκίδαο, ζηελ
νπνία βξίζθεηαη ε δηαιεθηηθή κέζνδνο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπζηεκαηηθή θαηαλφεζε ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο ζπζηήκαηνο ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ βξίζθεηαη ζε
εζσηεξηθή ζπλάθεηα κε ηνπο αλαβαζκνχο δηεξεχλεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη κε ηελ
αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν έρεη αξρίζεη θαη πξνβάιιεη φιν θαη
πην έληνλα σο νξγαληθφ φιν. Σν ηξίην επίπεδν θαηαλφεζεο ηεο δηαιεθηηθήο, γξάθεη ν Βαδηνχιηλ,
«αληηζηνηρεί ζηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λένπ ηχπνπ ηειενπηηθήο ζπζθεπήο, είηε αθφκα θαη
κεηάβαζεο ζε θάπνην λέν ηχπν επεμεξγαζίαο, αλακεηάδνζεο θαη αλαπαξαγσγήο εηθφλαο θαη
ήρνπ» (φ.π.).
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε δηαιεθηηθή ινγηθή, αθξηβψο σο κέζνδνο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο, απνηειεί έλα ζχζηεκα ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ, ζην νπνίν ε λφεζε
κεηαβαίλεη απφ θαηεγνξία ζε θαηεγνξία θαη ε φιε πνξεία ηεο θίλεζεο ηεο λφεζεο ζπληζηά
θίλεζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.
Ζ ζχγρπζε πνπ απαληάηαη κεηαμχ ηεο δηαιεθηηθήο σο θνζκνζεψξεζεο θαη ηεο
δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο εδξάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ
απνιπηνπνίεζε ηνπ θνζκνζεσξεηηθνχ νξηζκνχ ηεο δηαιεθηηθήο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε
ηειεπηαία ζπιιακβάλεηαη σο απφιπηε θαη ζρεηηθά αλεμάξηεηε απφ ηα κεξηθά θαη εληθά
αληηθείκελα πνπ δηεξεπλά. Μηα ηέηνηα φκσο θαηαλφεζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο απνηξέπεη,
θαηά θχξην ιφγν, ηε ζπγθξφηεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο πεξί ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο
ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
Αο επηζηξέςνπκε ζηελ πεξηνδνιφγεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο θηινζνθίαο, ηεο επηζηήκεο θαη
ηεο κεζφδνπ ζηελ νπνία πξνβαίλεη ν Έλγθειο. Σνλίζηεθε θαη πξνεγνπκέλσο φηη ν Έλγθειο
δηαθξίλεη ηξία βαζηθά ζηάδηα ζηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε ηεο θηινζνθίαο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο
κεζφδνπ δηαθξίλνληαο ηα ζηάδηα ηεο απζφξκεηεο δηαιεθηηθήο, ηεο κεηαθπζηθήο θαη ηεο
ζπλεηδεηήο δηαιεθηηθήο. ην πξψην ζηάδην εληνπίδεηαη ε αληίιεςε ηεο αιιειεμάξηεζεο, ηεο
αιιειεπίδξαζεο, ηεο θίλεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
πξσηίζησο ζε έλα επίπεδν πνπ θέξεη αθφκε έληνλα ζηνηρεία ηεο θαη‘ αίζζεζε αληίιεςεο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο. Γξάθεη επί παξαδείγκαηη ν Έλγθειο:
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Τπνβάιινληαο ηε θχζε ή ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία ή ηε δηθή καο πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε
ζθεπηφκελε ζεψξεζε, βιέπνπκε πξψηα κπξνζηά καο ηελ εηθφλα κηαο αηέξκνλεο δηαπινθήο ζπλαξηήζεσλ
θαη αιιειεπηδξάζεσλ, ζηελ νπνία ηίπνηα δε κέλεη απηφ πνπ ήηαλ, φπνπ ήηαλ θαη φπσο ήηαλ, αιιά φια
θηλνχληαη, αιιάδνπλ, γίλνληαη θαη θζείξνληαη. Μ‘ απηφ ηνλ αξρέγνλν, αθειή, αιιά, ζηελ νπζία, ζσζηφ
ηξφπν, ζεσξνχζε ηνλ θφζκν ε αξραία ειιεληθή θηινζνθία· ηε ζεψξεζε απηή ηε δηαηχπσζε γηα πξψηε
θνξά θαζαξά ν Ζξάθιεηηνο: ηα πάληα είλαη θαη δελ είλαη, γηαηί ηα πάληα ξεη, ηα πάληα αιιάδνπλ ζπλερψο,
βξίζθνληαη ζ‘ έλα αδηάθνπν γίγλεζζαη θαη παξέξρεζζαη. Ζ ζεψξεζε απηή, φκσο, παξ‘ φιε ηε ζσζηή
αληίιεςε ηεο ζ‘ φ,ηη αθνξά ην γεληθφ ραξαθηήξα ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ησλ θαηλνκέλσλ, δελ αξθεί γηα λα
εμεγεί ηηο ιεπηνκέξεηεο, απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ε ζπλνιηθή εηθφλα θαη, φζν δελ κπνξνχκε λα ην
θάλνπκε απηφ ηφζν δελ έρνπκε ζαθή αληίιεςε γηα ηε ζπλνιηθή εηθφλα (Έλγθειο, 2006: 26).

Ζ αλάγθε κεηάβαζεο ζηε γλψζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ πξνυπέζεηε ηελ απνκφλσζε ησλ
πιεπξψλ απφ ην φιν θαη ηελ εζηίαζε ζε θάζε κηα μερσξηζηά. Αθξηβψο απηή ε αλάγθε νδήγεζε
ζην δεχηεξν ζηάδην ζην νπνίν θπξηάξρεζε ν κεηαθπζηθφο ηξφπνο αληίιεςεο. Ο Έλγθειο
ελδεηθηηθά αλαθέξεη:
Έπξεπε πξψηα λα εμεηαζηνχλ ηα πξάγκαηα, πξνηνχ κπνξέζνπλ λα εμεηαζηνχλ νη δηαδηθαζίεο. Έπξεπε
πξψηα λα μέξεη θαλείο ηη ήηαλ έλα νπνηνδήπνηε πξάγκα, γηα λα κπνξέζεη έπεηηα λα αληηιεθζεί ηηο αιιαγέο
πνπ παζαίλεη. Κη απηφ αθξηβψο έγηλε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Ζ παιηά κεηαθπζηθή, πνπ ζεσξνχζε ηα
πξάγκαηα ηειεησκέλα, γελλήζεθε απφ κηα επηζηήκε ηεο θχζεο πνπ εξεπλνχζε ηα λεθξά θαη δσληαλά
πξάγκαηα ζαλ πξάγκαηα ηειεησκέλα. ηαλ, φκσο, ε έξεπλα απηή είρε πξνρσξήζεη ηφζν, πνπ έγηλε δπλαηή
ε απνθαζηζηηθή πξφνδνο, ην πέξαζκα ζηε ζπζηεκαηηθή έξεπλα ησλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη ζηα
πξάγκαηα απηά κέζα ζηελ ίδηα ηε θχζε, ηφηε θαη ζην θηινζνθηθφ ηνκέα ζήκαλε ε ψξα ηνπ ζαλάηνπ ηεο
παιηάο κεηαθπζηθήο (Έλγθειο, 2007: 47).

Σν ηξίην ζηάδην ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε ζηε ζπλεηδεηή δηαιεθηηθή, δειαδή ζηελ
επηζηεκνληθή θαη ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο, ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο
αλάπηπμεο ησλ δηαδηθαζηψλ.
Ζ παξαπάλσ πεξηνδνιφγεζε είλαη επηζηεκνληθά νξζή απφ ηε ζθνπηά ηεο ηζηνξηθήο
αλάπηπμεο ηεο θηινζνθίαο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο κεζφδνπ. Δλ ηνχηνηο, αλ κέζσ απηήο ηεο
πεξηνδνιφγεζεο επηρεηξείηαη ε εμέηαζε ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ηφηε
θαζίζηαηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ πεξηνξηζηηθή. ηελ πεξηνδνιφγεζε ηνπ Έλγθειο, ν
πξνζδηνξηζκφο ηφζν ηνπ πξψηνπ φζν θαη ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν
δηακέζνπ ηνπ θνζκνζεσξεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο δηαιεθηηθήο θαη φρη δηακέζνπ ηεο
δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. πσο
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επηζεκάλακε θαη παξαπάλσ, ν ίδηνο ν Μαξμ δελ αληηιακβάλεηαη ζε πιήξε βαζκφ ην
κεζνδνινγηθφ επίηεπγκα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζην «Κεθάιαην». Απηφ ηζρχεη αθφκε
πεξηζζφηεξν γηα ηνλ Έλγθειο. Γελ είλαη δηφινπ ηπραίν φηη ζρεδφλ θαλέλα απφ ηα παξαδείγκαηα
πνπ θέξλεη ν Έλγθειο γηα ηελ εμήγεζε ηεο δηαιεθηηθήο δελ είλαη απφ ην «Κεθάιαην», αιιά
θπξίσο απφ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ δηαδηθαζίεο ηεο θχζεο. Θα πξέπεη φκσο λα πξνθαιεί απνξία,
ην γεγνλφο φηη ν Έλγθειο, έρνληαο εκπξφο ηνπ έλα έξγν ππφδεηγκα δηαιεθηηθήο κεζφδνπ φπσο ην
«Κεθάιαην», επηιέγεη λα εμεγήζεη ηε δηαιεθηηθή κε παξαδείγκαηα πνπ δελ αθνξνχλ ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν. ζν θαη αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηα ηζηνξηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά
θαζήθνληα εθιαΐθεπζεο, ε ελ ιφγσ επηινγή δελ αλάγεηαη απιψο ζε απηά. Καηά ηε γλψκε καο, ν
ηξφπνο πνπ αληηιακβάλεηαη ν Έλγθειο ηε δηαιεθηηθή σο κέζνδν επηζηεκνληθήο έξεπλαο είλαη
αληηθαηηθφο. Παξ‘ φηη ηνλίδεη θαη θαηαλνεί ην γεγνλφο φηη ν Μαξμ πξψηνο εθάξκνζε ηε
δηαιεθηηθή κέζνδν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ζηελ πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο
θεθαιαηνθξαηίαο, ηελ ίδηα ζηηγκή δελ έρεη πιήξε εηθφλα ηεο δηαδηθαζίαο «εθαξκνγήο» απηήο
ηεο κεζφδνπ. Ζ ελ ιφγσ αληηθαηηθφηεηα εθδειψλεηαη θαη ζε νξηζκέλεο δηαηππψζεηο ηνπ. Γηα
παξάδεηγκα ζε έλα γξάκκα ηνπ πξνο ηνλ Μαξμ ζηηο 16 Ηνχλε 1867 γξάθεη: «ε ζχγθξηζε κε
ηελ πξνεγνχκελε παξνπζίαζε (Νηνχλθεξ), είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε πξφνδνο ζηελ νμχηεηα
ηεο δηαιεθηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, αλ θαη φζνλ αθνξά ηνλ ίδην ηνλ ηξφπν ηεο
παξνπζίαζεο κεξηθά ζηνηρεία κνπ αξέζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ πξψηε κνξθή» (Μαξμ &
Έλγθειο, 2019: 264). ηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε είλαη ζαθέο φηη ν Έλγθειο θάλεη ιφγν πεξί ηεο
αλαζχζηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ κέζσ ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ. Δπνκέλσο, απφ ην παξαπάλσ
απφζπαζκα θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν Έλγθειο θαηαλνεί ηε δηαιεθηηθή σο κεζνδνινγία
επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Αο δνχκε φκσο θαη ηνλ δηάινγν ησλ Μαξμ θαη Έλγθειο ζηελ
αιιεινγξαθία κεηαμχ 26 θαη 27 Ηνχλε 1867, δειαδή δέθα κέξεο αξγφηεξα απφ ηελ
πξνεγνχκελε επηζηνιή ηνπ Έλγθειο.
Γξάθεη ν Έλγθειο ζηνλ Μαξμ ζηηο 26 Ηνχλε 1867:
Αγαπεηέ «Μαχξε».
[···]
ρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ηεο ππεξαμίαο, άιιν έλα ζεκείν: Ο εξγνζηαζηάξρεο θαη καδί κε απηφλ
θαη ν ρπδαίνο νηθνλνκνιφγνο ζα ζνπ αληηηάμνπλ ακέζσο: Αλ ν θαπηηαιηζηήο πιεξψλεη ζηνλ εξγάηε
γηα ηηο 12 ψξεο ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ ηνπ κφλν ηελ ηηκή ησλ 6 σξψλ, ηφηε δελ κπνξεί λα
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πξνθχςεη απφ απηφ θακία ππεξαμία, αθνχ, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, θάζε εξγάζηκε ψξα ηνπ
εξγνζηαζηαθνχ εξγάηε κεηξάεη κφλν 1/2 εξγάζηκε ψξα, = ην πνζφ γηα ην νπνίν πιεξψλεηαη- κφλν
απηφ ην πνζφ αμίαο κπαίλεη ζηελ αμία ηνπ πξντφληνο ηεο εξγαζίαο. Απ‘ απηφ, άιισζηε, πξνθχπηεη
σο παξάδεηγκα θαη ν ζπλήζεο ηχπνο ππνινγηζκνχ: Σφζα γηα πξψηεο χιεο, ηφζα γηα θζνξά, ηφζα
γηα κηζζνχο (νη κηζζνί πνπ πξαγκαηηθά μνδεχηεθαλ αλά πξαγκαηηθφ σξηαίν πξντφλ), θιπ. ζν
θξηρηά ξερφ θη αλ είλαη απηφ ην επηρείξεκα, φζν θη αλ ηαπηίδεη ηελ αληαιιαθηηθή αμία κε ηελ
ηηκή θαη ηελ αμία ηεο εξγαζίαο θαη κε ηνλ εξγαηηθφ κηζζφ, φζν παξάινγε θη αλ είλαη ε
πξνυπφζεζε ηνπ φηη 1 ψξα εξγαζίαο κπαίλεη κφλν σο 1/2 ψξα ζηελ αμία, αλ πιεξσζεί κφλν γηα
1/2 ψξα, παξφι‘ απηά κε εθπιήζζεη πνπ δελ ην έρεηο ιάβεη ήδε ππφςε, αθνχ ζα ην βξεηο εληειψο
ζίγνπξα ακέζσο κπξνζηά ζνπ θαη είλαη θαιχηεξα λα δηεπζεηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Ίζσο
επηζηξέςεηο ζε απηφ ζην επφκελν ηππνγξαθηθφ θχιιν.
[···]
Θεξκνχο ραηξεηηζκνχο (φ.π.: 271-272).

Απαληάεη ν Μαξμ ζηνλ Έλγθειο ζηηο 27 Ηνχλε 1867:
Αγαπεηέ Φξελη.
[···]
ζνλ αθνξά ηηο αλαπφθεπθηεο ελζηάζεηο ησλ κηθξναζηψλ θαη ρπδαίσλ νηθνλνκνιφγσλ (νη νπνίνη
θπζηθά μερλάλε φηη, ελψ ππνινγίδνπλ ηελ πιεξσκέλε εξγαζία θάησ απφ ηνλ ηίηιν εξγαηηθνί
κηζζνί, ηελ ίδηα ζηηγκή, ππνινγίδνπλ ηελ απιήξσηε εξγαζία θάησ απφ ηνλ ηίηιν θέξδε θιπ.), ηφηε
ην δήηεκα ζπλίζηαηαη εθθξαζκέλν κε επηζηεκνληθφ ηξφπν, ζην εμήο εξψηεκα:
Πψο κεηαηξέπεηαη ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο ζηελ ηηκή παξαγσγήο ηνπ, ζηελ νπνία:
1.

[Απφ ηε κία] Οιφθιεξε ε εξγαζία εκθαλίδεηαη σο πιεξσκέλε κε ηε κνξθή ηνπ εξγαηηθνχ

κηζζνχ.
2.

Δλψ [απφ ηελ άιιε] ε ππεξεξγαζία ή ε ππεξαμία πξνζιακβάλεη ηε κνξθή κηαο

πξνζαχμεζεο ηεο ηηκήο -κε ηνλ ηίηιν ηφθνο, θέξδνο θιπ - πάλσ ζηελ ηηκή θφζηνπο (= ηηκή ηνπ
ζηαζεξνχ κέξνπο ηνπ θεθαιαίνπ + εξγαηηθνί κηζζνί).
Ζ απάληεζε απηήο ηεο εξψηεζεο πξνυπνζέηεη:
I.

ηη έρεη παξνπζηαζηεί ε κεηαηξνπή ηεο -π.ρ., εκεξήζηαο- αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ζε
κηζζφ ή αμία ηεο εκεξήζηαο εξγαζίαο. Απηφ γίλεηαη ζην θεθάιαην V απηνχ ηνπ ηφκνπ.

II.

ηη έρεη παξνπζηαζηεί ε κεηαηξνπή ηεο ππεξαμίαο ζε θέξδνο, ηνπ θέξδνπο ζε κέζν
θέξδνο θιπ. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ πξνεγνχκελε παξνπζίαζε ηνπ πξνηζέο θπθινθνξίαο
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ηνπ θεθαιαίνπ, αθνχ εδψ παίδεη ξφιν ε πεξηζηξνθή ηνπ θεθαιαίνπ θιπ. Απηφ ην πξάγκα
κπνξεί, επνκέλσο, λα παξνπζηαζηεί κφλν ζην 3ν Βηβιίν (ν ΣφκνοII πεξηιακβάλεη ην 2ν
θαη 3ν Βηβιίν). Δδψ ζα δεηρηεί απφ πνπ απνξξέεη ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο

ησλ

παξαζηάζεσλ ησλ κηθξναζηψλ θαη ρπδαίσλ νηθνλνκνιφγσλ, ζα δεηρηεί δειαδή φηη ζηνλ
εγθέθαιν ηνπο αληαλαθιάηαη, πάληα, κφλν ε άκεζε κνξθή εκθάληζεο ησλ ζρέζεσλ θαη
φρη ε εζσηεξηθή ηνπο ζχλδεζε. Αλ ίζρπε, άιισζηε, ην ηειεπηαίν, γηαηί ζα ρξεηαδφηαλ
γεληθά ε επηζηήκε·, Αλ ήζεια λα αληηθξνχζσ, εθ ησλ πξνηέξσλ, φιεο απηέο ηηο ελζηάζεηο,
ηφηε ζα θαηέζηξεθα νιφθιεξε ηε δηαιεθηηθή κέζνδν αλάπηπμεο [ηεο ζεσξίαο]. Αληίζεηα,
ην θαιφ ζε απηήλ ηε κέζνδν είλαη φηη ζηήλεη ζπλερψο παγίδεο ζε απηνχο ηνπο ηχπνπο,
πξνθαιψληαο ηνπο ζηελ πξφσξε εθδήισζε ηεο βιαθείαο ηνπο.
Παξεκπηπηφλησο, κεηά απφ ηελ §3: «Σν πνζνζηφ ηεο ππεξαμίαο», πνπ είλαη θαη ην ηειεπηαίν πνπ
έρεηο παξαιάβεη, αθνινπζεί ε §: «Ζ εξγάζηκε κέξα» (πάιε γηα ηε δηάξθεηα ηεο εξγάζηκεο κέξαο),
ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο δείρλεη ad aculos (κε παξαζηαηηθφ ηξφπν) πφζν θαιά θαηαλννχλ νη
θχξηνη αζηνί ζηελ πξάμε ηελ πεγή θαη ηελ νπζία ηνπ θέξδνπο ηνπο. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη ζηελ
πεξίπησζε ηνπ εληφξ (Senior), ζηελ νπνία ν αζηφο καο δηαβεβαηψλεη φηη νιφθιεξν ην θέξδνο θαη
ν ηφθνο πξνέξρνληαη απφ ηελ ηειεπηαία απιήξσηε ψξα εξγαζίαο.
Θεξκνχο ραηξεηηζκνχο ζηελ θπξία Λίδη.
Γηθφο ζνπ
Κ. Μ

Απφ ηελ παξαπάλσ αιιεινγξαθία ησλ Μαξμ θαη Έλγθειο δηαπηζηψλεηαη φηη ν Έλγθειο
πξνηείλεη ζηνλ Μαξμ λα αλαδείμεη θαηά ηελ εμέηαζε ηεο παξαγσγήο ππεξαμίαο, δειαδή ηεο
νπζίαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ζθαίξα ηεο
θπθινθνξίαο θαη ζηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο, δειαδή ζηε
ζθαίξα ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζηε ζθαίξα ηεο ελεξγεία πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ
ηξφπνπ παξαγσγήο. Απφ εδψ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν Έλγθειο παξ‘ φηη αληηιακβάλεηαη ηε
δηαιεθηηθή σο κέζνδν επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο, ηαπηφρξνλα δελ ηελ θαηαλνεί κε πιήξε
ζπζηεκαηηθφηεηα. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, παξ‘ φηη ζπιιακβάλεη ηε δηαιεθηηθή σο κέζνδν
επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ δηαηππψζεψλ ηνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαιεθηηθή
θαη ζηνπο λφκνπο ηεο πξσηίζησο ππφ ην πξίζκα ηνπ θνζκνζεσξεηηθνχ νξηζκνχ ηεο, δειαδή ππφ
ην πξίζκα ηεο θαζνιηθήο ηζρχνο πνπ έρνπλ απηνί νη λφκνη ζηε θχζε, ζηελ θνηλσλία θαη ζηε
λφεζε. Ζ θαηαλφεζε φκσο ηεο δηαιεθηηθήο ππφ ην πξίζκα ηνπ θνζκνζεσξεηηθνχ νξηζκνχ ηεο
ζεκαίλεη φηη ε ηειεπηαία θαηαλνείηαη θαηά βάζεη δηακέζνπ ηνπ λνείλ θαηά δηάλνηα. Απηή ε
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αληίθαζε κεηαμχ θαηαλφεζεο ηεο δηαιεθηηθήο ζηε βαζκίδα ηεο δηάλνηαο θαη ζηε βαζκίδα ηνπ
ιφγνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο ζθέςεο ηνπ Έλγθειο.
Ζ αληίιεςε πεξί απζφξκεηεο δηαιεθηηθήο θαη ε αλαδήηεζε ελ γέλεη ηνπ
θνζκνζεσξεηηθνχ ηεο πεξηερνκέλνπ ζηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία θαη αλαηνιηθή ζθέςε,
αιιά αθφκε θαη ζε ζξεζθεπηηθήο πξνέιεπζεο παξαβνιέο θαη δηδαρέο, θαζψο αθφκε θαη ν
εληνπηζκφο ηεο ζηα θηινζνθηθά ξεχκαηα πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκθάληζεο ηεο εγειηαλήο
θηινζνθίαο, απνηειεί εμαηξεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο θαη ζεκαζίαο εξεπλεηηθφ έξγν, ην νπνίν,
σζηφζν, δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θαζ’ εαπηή δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο, σο
κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο, δειαδή κε ηε δηαιεθηηθή σο κέζνδν αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν
ζην ζπγθεθξηκέλν, αιιά κε ην ζηάδην ησλ επξχηεξσλ ηζηνξηθψλ ηεο πξνυπνζέζεσλ, δειαδή κε ην
ζηάδην ηεο αξρήο ηεο. Με ηνλ φξν θαζ‘ εαπηή αλάπηπμε ελφο αληηθεηκέλνπ

ελλννχκε ηε

δηαδηθαζία αλάπηπμεο πνπ αθνξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη δηαθξίλεηαη απφ ην
ζηάδην ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηά ην νπνίν ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν δελ πθίζηαηαη αθφκε.
Έρεη ηδηαίηεξε κεζνδνινγηθή ζεκαζία λα γίλεη ζαθήο ε ελ ιφγσ δηάθξηζε, δειαδή ε δηάθξηζε
ηεο θαζ‘ εαπηήο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο, σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο,
απφ ην ζηάδην ησλ ηζηνξηθψλ ηεο πξνυπνζέζεσλ.
Γλσξίδνπκε βέβαηα φηη ν ίδηνο ν παηέξαο ηεο δηαιεθηηθήο, ν Υέγθει, πνιιέο θνξέο
αλαθέξεηαη ζηελ εξαθιείηεηα δηαιεθηηθή, ζηε δηαιεθηηθή ηνπ Πξφθινπ, ηνπ Πιάησλα ζηνλ
Παξκελίδε θ.ά., θαη κάιηζηα ν ίδηνο ν φξνο δηαιεθηηθή πξνέξρεηαη απφ ηελ θιαζηθή ειιεληθή
θηινζνθία. Ο Πιάησλαο, γηα παξάδεηγκα, ζεσξεί πσο κε ηε δηαιεθηηθή ε λφεζε δχλαηαη λα
ζπιιάβεη ην αιεζέο θαη ηελ αλψηεξε βαζκίδα ηνπ θφζκνπ ησλ ηδεψλ.34 Ο Έλγθειο ηνλίδεη φηη ην
κεγάιν επίηεπγκα ηεο Γεξκαληθήο θιαζηθήο θηινζνθίαο «ήηαλ φηη μαλαγχξηζε ζηε δηαιεθηηθή
ζαλ αλψηεξε κνξθή ζηνραζκνχ. Οη αξραίνη Έιιελεο ήηαλ φινη γελλεκέλνη δηαιεθηηθνί απφ ηε
θχζε ηνπο θαη ην πην θαζνιηθφ κπαιφ αλάκεζα ηνπο, ν Αξηζηνηέιεο, έρεη ήδε δηεξεπλήζεη ηηο
πην νπζηψδεηο κνξθέο ηνπ δηαιεθηηθνχ ζηνραζκνχ» (Έλγθειο, 2006: 25). Δλ ηνχηνηο, φπσο ήδε
παξαηεξήζακε, νη ελ ιφγσ δηαηππψζεηο ηνπ Έλγθειο αλαθέξνληαη πξσηίζησο ζηνλ
θνζκνζεσξεηηθφ νξηζκφ ηεο δηαιεθηηθήο θαη φρη ζηε δηαιεθηηθή σο κέζνδν ηεο αλάβαζεο απφ
34

Δλδεηθηηθφ είλαη ην αθφινπζν απφζπαζκα ηεο Πνιηηείαο: «πνηε θάπνηνο δηακέζνπ ηεο δηαιεθηηθήο επηρεηξεί,
ρψξηα απφ θάζε αηζζεηεξηαθή αληίιεςε, λα ζηξαθεί κε ηε λφεζε ζε φ,ηη απνηειεί κέζα ζην θάζε πξάγκα ρσξηζηά
ηελ νπζία ηνπ, θαη δελ παξαηάεη απηή ηνπ ηελ πξνζπάζεηα σζφηνπ λα κπνξέζεη λα ζπιιάβεη δηακέζνπ απηήο ηεο
ίδηαο ηεο λφεζεο ην Αγαζφ ζηελ θαζεαπηφηεηά ηνπ, θζάλεη ζηνλ ηειηθφ ζηφρν ηνπ λνεηνχ» (Πιάησλ, Πνιηηεία,
532a).
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ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Αληίζηνηρα, νη δηαηππψζεηο ηνπ Υέγθει πηζηνπνηνχλ ηελ
εχξεζε ηνπ δηαιεθηηθνχ ζηνηρείνπ ή αθφκε θαη ηελ πξσηνγελή, αηζζεηηθή ζχιιεςε ηνπ λνείλ
θαηά ιφγν. πσο, άιισζηε, έρεη επηζεκαλζεί θαη απφ ηνλ ίδην, ε δηαιεθηηθή ηεο αξραηφηεηαο
ήηαλ θπξίσο κηα ηέρλε αλαζθεπήο θαη αλαίξεζεο ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ αληηπάινπ ζηνλ
θηινζνθηθφ θαη πνιηηηθφ δηάινγν, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ζνθηζηψλ, θαη φηη ελ γέλεη ην
απνηέιεζκα ηεο ήηαλ ην Μεδέλ. Ο Αξηζηνηέιεο κάιηζηα ζεσξεί ηε δηαιεθηηθή κηα ηέρλε ηεο
ινγνκαρίαο.35
Ο Υέγθει παξαηεξεί φηη αθξηβψο ν δηαιεθηηθφο ιφγνο σο δηαδηθαζία αλαίξεζεο ησλ
επηρεηξεκάησλ, σο ηξφπνο αλάδεημεο ησλ αληηθαηηθψλ πξνηάζεσλ, ζα θαηαλνεζεί πνιιά ρξφληα
αξγφηεξα απφ ηνλ Η. Καλη (1724-1804) σο αλαγθαηφηεηα θαη λνκνηειέο ελέξγεκα ηεο ίδηαο ηεο
θχζεο ηνπ Λφγνπ. Σν γεγνλφο φηη ε δηαιεθηηθή ζεσξήζεθε σο ηέρλαζκα εμαπάηεζεο θαη
δεκηνπξγίαο ςεπδαηζζήζεσλ ή αθφκε θαη σο βαζκίδα, θαηά ηελ νπνία ε λφεζε πέθηεη αλαγθαία
ζε αλεπίιπηεο αληηθάζεηο, δελ απνθαιχπηεη ηίπνηε άιιν, παξά ηελ ίδηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
αληίθαζεο, απηφ πνπ ν Υέγθει νλνκάδεη «αληηθεηκεληθφηεηα ηεο θαηλνκεληθφηεηαο» ηνπ
δηαιεθηηθνχ ιφγνπ (Υέγθει, 2013: 95). Παξ‘ φια απηά, απνηειεί γεγνλφο φηη ν Υέγθει εληνπίδεη
ηελ θαζ‘ εαπηή αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζηελ ηζηνξία ηεο ζπλνιηθήο θηινζνθίαο.
Καηά ηε γλψκε καο, θαη πξνηξέρνληαο ιίγν, ε ελ ιφγσ αληίιεςε ηνπ Υέγθει είλαη εζθαικέλε
θαη απηφ νθείιεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο θνηλσληθνχο φξνπο ηεο επνρήο ηνπ. πλεπψο, ην ελ
ιφγσ ζθάικα απνηειεί κηα λνκνηειή πιάλε πνπ ζρεηίδεηαη κε νξηζκέλν επίπεδν αλάπηπμεο ηεο
θηινζνθίαο θαη ηεο επηζηήκεο. πγθεθξηκέλα, ν Υέγθει δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ζπιιάβεη φηη, κε ην
θηινζνθηθφ ηνπ ζχζηεκα, απνηέιεζε ηελ αθεηεξία κηαο λέαο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, εθείλεο
ηεο δηαιεθηηθήο βαζκίδαο ηεο λφεζεο θαη ηεο ζπλζεηηθήο επηζηήκεο. Αλη‘ απηνχ, εμέιαβε ην
θηινζνθηθφ ηνπ εγρείξεκα σο πιήξσζε ηεο ζχλνιεο ηζηνξίαο ηεο θηινζνθίαο.
Ο Υέγθει αλαπφδξαζηα ππέπεζε ζηελ ελ ιφγσ πιάλε, θαζψο κε ηε Λνγηθή ηνπ
ζεκαηνδφηεζε ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, σο κεζνδνινγίαο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο, δειαδή εθείλν ην ζηάδην, θαηά ην νπνίν νη εζσηεξηθέο ζηηγκέο
δηαθνξνπνίεζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο δελ είραλ ιάβεη αθφκε ρψξα. Ζ ελ ιφγσ
αληηθεηκεληθή θαηλνκεληθφηεηα απνηειεί ίδηνλ ηεο πξαγκάηεπζεο πνπ θαηαθάζθεη ζηε ζηηγκή
ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ απνπζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηηγκψλ ηεο
35

Βι. Αξηζηνηέιεο, Μεηά ηα Φπζηθά.
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νπζηψδνπο δηαθνξάο νδεγεί λνκνηειψο ζηελ αλαδήηεζε απηψλ ησλ δηαθνξψλ ζηελ
πξνγελέζηεξε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, κε απνηέιεζκα ην λπλ ζηάδηφ ηεο λα πξνβάιιεη σο
θνξχθσζε

αθξηβψο

ηεο

πξνγελέζηεξεο

δηαδηθαζίαο.

Απφ

δηαιεθηηθήο

πιηζηηθήο

επηζηεκνινγηθήο ζθνπηάο, πξφθεηηαη γηα ηε ζχγρπζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο αξρήο, δειαδή ησλ
ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ, κε ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο, δειαδή γηα ηε ζχγρπζε ηεο
πξνγελέζηεξεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο κε ηε δεδνκέλε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία.36
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε θαζ‘ εαπηή αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, σο κεζφδνπ
επηζηεκνληθήο έξεπλαο, εληνπίδεηαη ζε θαζαξή κνξθή ζε εθείλεο ηηο ηζηνξηθέο ζηηγκέο ζηηο
νπνίεο ε ηειεπηαία πθίζηαηαη σο θαηαθαηηθή δηαιεθηηθή, σο εξγαζία ηνπ αξλεηηθνχ, δειαδή σο
κέζνδνο πνπ ζέηεη ζεηηθά ην αξλεηηθφ θαη έρεη ηε κνξθή ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν. ηελ πεξίπησζε εθείλε φπνπ θπξηαξρεί ε ζχγρπζε κεηαμχ ηεο δηαιεθηηθήο σο
ζπγθεθξηκέλεο θνζκνζεψξεζεο θαη ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαζψο
θαη ε ζπλεπαγφκελε αλαγσγή ηεο δεχηεξεο ζηελ πξψηε, πξνθχπηεη λνκνηειψο ε ζχγρπζε
κεηαμχ ηνπ ζηαδίνπ ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηνπ ζηαδίνπ ηεο θαζ‘ εαπηήο αλάπηπμεο ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο κε ηε ζπλεπαγφκελε αλαγσγή ηνπ δεχηεξνπ ζην πξψην. Απφ ηε ζθνπηά ηεο
απνιπηνπνίεζεο ηνπ θνζκνζεσξεηηθνχ νξηζκνχ ηεο δηαιεθηηθήο, ε δηαιεθηηθή εληνπίδεηαη
θπξίσο ζηελ ελφηεηα θαη πάιε ησλ αληηζέησλ θαζψο θαη ζηελ αδηάιεηπηε θίλεζε. Ζ χπαξμε
φκσο ηεο ελφηεηαο θαη πάιεο ησλ αληηζέησλ, ε αιιειεμάξηεζε θαη ε αδηάιεηπηε θίλεζε δελ
ζπλεπάγνληαη αλαγθαία ηελ χπαξμε ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.37
Γηα παξάδεηγκα, ζηελ θηινζνθία ηνπ Ζξαθιείηνπ, παξ‘ φηη πθίζηαηαη ε αληίιεςε πεξί ηεο
ελφηεηαο θαη πάιεο ησλ αληηζέησλ θαζψο θαη ε αληίιεςε ηεο αδηάιεηπηεο θίλεζεο, δελ
πθίζηαηαη ε αληίιεςε πεξί ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο, δειαδή σο
κεζφδνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. πλεπψο, φπνπ ππάξρνπλ
αληηιήςεηο πεξί ηεο ελφηεηαο θαη ηεο πάιεο ησλ αληηζέησλ, δελ ππάξρεη αλαγθαία θαη
36

ην πιαίζην απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο ζα είρε ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζνχλ νη νκνηφηεηεο ηεο ελ ιφγσ πιάλεο κε
ηηο πιάλεο ησλ πξψηκσλ αληηιήςεσλ ηεο επηζηήκεο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο θαη ελ γέλεη κε ηηο αληηιήςεηο πεξί
Ρνβηλζσληάδαο θαζψο θαη κε ηηο αληηιήςεηο πνπ ηαχηηδαλ ην θεθάιαην κε ηελ χπαξμε ηνπ ρξήκαηνο θαη ησλ
εκπνξεπκαηηθψλ ζρέζεσλ. Βι. Μαξμ, 1982, 1984, 1985.
37
Γηα παξάδεηγκα, ζηε ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ πθίζηαηαη ηφζν ε αληίιεςε πεξί ηεο ελφηεηαο θαη πάιεο ησλ
αληηζέησλ φζν θαη ε αληίιεςε πεξί ηεο αδηάιεηπηεο θίλεζεο. Βι. (Γεκεηξίνπ, 1995. Kelso, 1995. Luhmann, 2010.
Maturana & Varela, 1980). Γελ είλαη δηφινπ ηπραία ε ζπρλή ηαχηηζε ηεο ζεσξίαο ησλ ζπζηεκάησλ κε ηε
δηαιεθηηθή. Τπφ ην πξίζκα ηνπ θνζκνζεσξεηηθνχ νξηζκνχ ηεο δηαιεθηηθήο, ε ηειεπηαία θαίλεηαη λα ηαπηίδεηαη κε
ηε ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ ή έζησ λα κελ έρεη αξθεηέο δηαθνξέο απφ απηήλ. Τπφ ην πξίζκα φκσο ηεο δηαιεθηηθήο
σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, δειαδή σο κεζφδνπ αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, ε
δηαιεθηηθή ινγηθή δηαθέξεη ξηδηθά απφ ηε ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ.
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δηαιεθηηθή, σο κεζνδνινγία επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ελψ, γηα λα ππάξρεη δηαιεθηηθή ινγηθή, ζα
πξέπεη αλαγθαία λα ππάξρεη αληίιεςε πεξί ηεο ελφηεηαο θαη ηεο πάιεο ησλ αληηζέησλ.
ηελ βάζε ησλ παξαπάλσ ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «γίγλεζζαη» γηα λα πεξηγξάςεη ηελ
θαζ‘ εαπηή αλάπηπμε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ο φξνο «γίγλεζζαη» ιακβάλεηαη κε ην θιαζηθφ
θηινζνθηθφ ηνπ λφεκα. Σν γίγλεζζαη απνηειεί κηα θαηεγνξία, ε νπνία εκθαλίδεηαη απφ ηηο
απαξρέο θηφιαο ηεο ηζηνξίαο ηεο θηινζνθίαο (Αλαμίκαλδξνο, Παξκελίδεο θ.ά.) θαη ζπλδέεηαη
πξσηίζησο κε ηε θηινζνθία ηνπ φληνο, ε νπνία ήηαλ άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε ηνλ πεξί θχζεσο
ζηνραζκφ. Ο θηιφζνθνο φκσο ν νπνίνο απνδίδεη ζην γίγλεζζαη ην πιήξεο ηνπ πεξηερφκελν, είλαη
ν Ζξάθιεηηνο. Σν γίγλεζζαη πξνζδηνξίδεηαη σο αέλαε κεηαβνιή, σο δηαξθήο ξνή. Ο Πιάησλ
αλαθέξεη ζηνλ Κξαηχιν: «Λέγεη πνπ Ἡξάθιεηηνο, ὅηη «πάληα ρσξεῖ θαὶ νὐδὲλ κέλεη», θαὶ
πνηακνῦ ῥνῇ ἀπεηθάδσλ ηὰ ὄληα ιέγεη, ὡο «δὶο ἐο ηὸλ αὐηὸλ πνηακὸλ νὐθ ἂλ ἐκβαίεο»»38
(Πιάησλ, Κξαηχινο, 402a1). Ο Υέγθει, ζηηο παξαδφζεηο ηνπ γηα ηελ ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο,
ηζρπξίδεηαη φηη κε ηνλ Ζξάθιεηην ην απφιπην ζπιιακβάλεηαη σο αληηθεηκεληθή δηαδηθαζία θαη
δηαιεθηηθή. ην γίγλεζζαη, ην απφιπην πξνζδηνξίδεηαη σο ελφηεηα αληηζέησλ (Υέγθει, 2013:
238). Ο Παηέιεο, επίζεο, ζεκεηψλεη φηη «άξλεζε θαη θαηάθαζε, κεηαβιεηφηεηα θαη
ζηαζεξφηεηα, ηαχηηζε ησλ αληηζέησλ, βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηεο εξαθιείηεηαο δηαιεθηηθήο θαη
θάζε δηαιεθηηθήο» (Παηέιεο, 2009: 192-209). Δπνκέλσο, ην γίγλεζζαη είλαη ε δηαξθήο
κεηαβνιή, ε αδηάιεηπηε γέλεζε θαη θζνξά. ηε «Φαηλνκελνινγία ηνπ Πλεχκαηνο» αλαθέξεηαη
φηη ην αιεζέο «είλαη ην γίγλεζζαη ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ, ν θχθινο πνπ πξνυπνζέηεη ην ηέινο
ηνπ ζαλ ζθνπφ ηνπ θαη ην θάλεη αξρή [= μεθίλεκα] ηνπ, θαη ν νπνίνο είλαη πξαγκαηηθφο κφλν
κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ θαη ηνπ ηέινπο ηνπ» (Υέγθει, 1993 : 139). Πνην είλαη ινηπφλ ην
γίγλεζζαη ή ε θαζ‘ εαπηή αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο;39

38

Ο Γ. Κεληξσηήο απνδίδεη ηνλ ελ ιφγσ ρσξίν ζηε λενειιεληθή σο εμήο: «Λέεη θάπνπ ν Ζξάθιεηηνο φηη ‗‗ηα πάληα
θηλνχληαη θαη ηίπνηα δελ κέλεη ζηαζεξφ‘‘, θαη θάπνπ αιινχ, παξνκνηάδνληαο ηα φληα κε ην ξεχκα ηνπ πνηακνχ, ιέεη
φηη ‗‗ζην ίδην πνηάκη δελ κπνξνχκε λα κπνχκε δχν θνξέο‘‘» (φ.π.).
39
ηελ παξνχζα έξεπλα ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο
έξεπλαο, εδξάδεηαη ζηελ ππφζεζε εξγαζίαο θαη είλαη αιιειέλδεηνο κε απηήλ. πσο επηζεκάλζεθε θαη ζηελ
εηζαγσγή, ε θχξηα ππφζεζε εξγαζίαο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο εδξάδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ζηε «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο» απαληάηαη έλα λέν ζηάδην ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ. Αθξηβψο απηφ ην ζηάδην θαζηζηά
εθηθηή κηα λέα πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο, εηιεκκέλεο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε δηαιεθηηθή ινγηθή αξρίδεη λα πξνβάιιεη σο κηα ζπγθεθξηκέλε αλαπηπμηαθή
δηαδηθαζία πνπ δηέπεηαη απφ νξηζκέλνπ ηχπνπ λνκνηέιεηεο. Δπνκέλσο, ε θαηάδεημε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ
γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. Θεσξνχκε φηη ν
εληνπηζκφο, θαη φρη ε πιήξεο ζπζηεκαηηθή εμέηαζε, ηνπ γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαζίζηαηαη εθηθηφο ήδε
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Σν γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζπλίζηαηαη ζην ζχλνιν ησλ έξγσλ, πνπ
εκπεξηέρνπλ ηε δηαιεθηηθή κέζνδν ζηελ νινθιεξσκέλε ηεο κνξθή θαη ζηα νπνία ε δηαιεθηηθή
ινγηθή πθίζηαηαη σο ζχζηεκα ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ, δειαδή σο κέζνδνο
αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Σα έξγα απηά, κέρξη ην λπλ επίπεδν αλάπηπμεο
ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θηινζνθίαο, είλαη ε «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο»40 ηνπ Υέγθει, ην
«Κεθάιαην» ηνπ Μαξμ θαη ε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» ηνπ Β.Α. Βαδηνχιηλ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν,
ην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο έγθεηηαη ζηελ χπαξμε θαη αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο
κεζφδνπ ζε απηά ηα ηξία έξγα.
Θα κπνξνχζε θαλείο λα απνξήζεη γηα ην πψο απνθιείνπκε απφ ην γίγλεζζαη ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο κηα ζεηξά θνξπθαίνπο ζηνραζηέο φπσο π.ρ., νη Δ. Ηιηέλθνθ, Γθ. Λνχθαηο, Λ.
εβ, Υ. Μαξθνχδε θ.ά, αιιά αθφκε πεξηζζφηεξν θαη ηνλ ίδην ηνλ Έλγθειο θαη ηνλ Λέληλ. Οη ελ
ιφγσ ζηνραζηέο, φπσο θαη αξθεηνί άιινη, ζπκκεηείραλ κε ην έξγν ηνπο ζην γίγλεζζαη ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο, αιιά ζπκκεηείραλ φκσο παξαπιεχξσο, φρη δειαδή ζε θαζαξή κνξθή. Ζ
χπαξμε ησλ έξγσλ πνπ πξαγκαηψλεηαη ην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ζα ήηαλ αλέθηθηε
δίρσο ηηο πξνζπάζεηεο, ηε ζπκβνιή θαη ηα έξγα κηαο πιεηάδαο δηαλνεηψλ. Ηδηαίηεξα ν ξφινο ηνπ
Έλγθειο θαη ηνπ Λέληλ είλαη θαηαιπηηθφο σο πξνο ηε δηακφξθσζε θαη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ
γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Δπίζεο, έξγα φπσο ε «Οληνινγία ηνπ Κνηλσληθνχ Δίλαη»41
ηνπ Λνχθαηο ή «Ζ δηαιεθηηθή ηνπ αθεξεκέλνπ θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζην «Κεθάιαην» ηνπ
Μαξμ» ηνπ Ηιηέλθνθ, δχζθνια θαλείο ζα κπνξνχζε λα ηα απνθαιέζεη κε δηαιεθηηθά έξγα. Παξ‘
φια απηά, ζε θαλέλα απφ φια απηά ηα έξγα ε δηαιεθηηθή κέζνδνο δελ απνθηά ηελ πιήξε θαη
ζπζηεκαηνπνηεκέλε ηεο κνξθή. ε θαλέλα απφ απηά ηα έξγα δελ δεζπφδεη ε κέζνδνο ηεο
θαηά ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Αλακθίβνια ε εμέηαζε ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ απφ ην επίπεδν ηεο σξηκφηεηαο ηεο αλαπηπμηαθήο ηνπ δηαδηθαζίαο παξέρεη ηηο βέιηηζηέο δπλαηφηεηεο
γηα ηνλ επηζηεκνληθφ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ ζπζηεκαηηθή θαηαλφεζε ηνπ γίγλεζζαί ηνπ. Χζηφζν, ην ηειεπηαίν δελ
ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη εγρεηξήκαηα πξνζδηνξηζκνχ θαη κειέηεο ηνπ γίγλεζζαη κηαο δηαδηθαζίαο
φηαλ απηή βξίζθεηαη αθφκε ζην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο. Ζ θάζε γλσζηηθή δηαδηθαζία, εηδηθά ζηα αξρηθά ηεο
ζηάδηα, εδξάδεηαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ππνζέζεσλ. Ο Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη «φηη ε κεζνδνινγηθή εθαξκνγή ησλ
θαηεγνξηψλ ζε θάζε λέν ηδηαίηεξν αληηθείκελν δελ κπνξεί παξά λα είλαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο γλψζεο ππνζεηηθή.
Μφλν ε νινθιήξσζε ηεο δηάγλσζεο απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζα θαηαδείμεη ηελ αμηφπηζηε ηδηφηππε κεζνδνινγηθή
ηζρχ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ ζην ππφ εμέηαζε ηδηφηππν αληηθείκελν» (Βαδηνχιηλ, 2019α: 84). Ζ ελ ιφγσ δηαπίζησζε
ηνπ Βαδηνχιηλ δελ αθνξά κνλάρα ηνλ κεκνλσκέλν εξεπλεηή αιιά θαη ηα αξρηθά ζηάδηα ζηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε
ηεο γλψζεο πεξί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ.
40
Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Υέγθει ε δηαιεθηηθή ινγηθή πθίζηαηαη ζε φια ηα έξγα ηνπ
κηαο θαη βξίζθνπκε ηε δηαιεθηηθή ζε φιν ηνπ ην θηινζνθηθφ ζχζηεκα. Παξ‘ φια απηά, ζηελ «Δπηζηήκε ηεο
Λνγηθήο», ε δηαιεθηηθή ηνπ Υέγθει απνθηά ηελ πιένλ θξπζηάιιηλε κνξθή ηεο.
41
Ζ άπνςε καο είλαη φηη ε κέζνδνο πνπ δεζπφδεη ζε απηφ ην έξγν, βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε βαζκίδα θαηαλφεζεο ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ζχκθσλα κε ηελ εθηεζείζα ηππνινγία ηνπ Βαδηνχιηλ.
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αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν σο ζχζηεκα ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ
θαηεγνξηψλ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, εθφζνλ ελλννχκε ηε
δηαιεθηηθή σο κέζνδν επηζηεκνληθήο έξεπλαο, έγθεηηαη ζηελ ηζηνξηθή ηεο αλάπηπμε ζηα ηξία
πξναλαθεξζέληα έξγα. Δπνκέλσο, ην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζε θαζαξή κνξθή ή
αιιηψο κε ηε ζηελή έλλνηα έγθεηηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο πξαγκαηνπνηεκέλεο κνξθέο ηεο αλάβαζεο
απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, ζε εθείλεο δειαδή ηηο κνξθέο πνπ ε αλάβαζε απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν έρεη ιάβεη ρψξα σο ηέηνηα.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί φηη ε «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», ην «Κεθάιαην» θαη ε
«Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» δελ εκθαλίζηεθαλ ελ θελψ, αιιά απνηέιεζαλ έξγα ηα νπνία παξήρζεζαλ
απφ κηα ζπλνιηθφηεξε δηαλνεηηθή, εξεπλεηηθή θαη ζπγγξαθηθή πνξεία πνπ δηέλπζαλ νη
δεκηνπξγνί ηνπο. Έηζη, ην «Κεθάιαην», γηα παξάδεηγκα, πξνυπνζέηεη ην γίγλεζζαη ηεο
επηζηεκνληθήο θαη θηινζνθηθήο ζθέςεο ηνπ Μαξμ –θαη θπζηθά ηνπ Έλγθειο– θαη ηα έξγα κέζσ
ησλ νπνίσλ απηή πξαγκαηψζεθε. Γίρσο ηελ «Κξηηηθή ηεο Δγειηαλήο Φηινζνθίαο ηνπ Κξάηνπο
θαη ηνπ Γηθαίνπ», δίρσο ηα «Υεηξφγξαθα ηνπ 1844», δίρσο ηηο κειέηεο ζηα «Υεηξφγξαθα ηνπ
1857-1858», αιιά θαη δίρσο ην ζχλνιν φισλ ησλ ππφινηπσλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ ηνπ Μαξμ, ην
«Κεθάιαην» δελ ζα είρε θαηαζηεί δπλαηφ. Αλακθίβνια ινηπφλ ην ζχλνιν ηεο εξεπλεηηθήο θαη
δηαλνεηηθήο πνξείαο ησλ ζπγγξαθέσλ ησλ έξγσλ ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο απνηειεί βαζηθή θαη
αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Χζηφζν, ελ γέλεη θαη ελ
ζπλφισ, ν ηχπνο ηεο λφεζεο πνπ δεζπφδεη ζε απηφ ην ζηάδην ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο
δηαδηθαζίαο δειαδή πνπ πξνεγείηαη ηεο ψξηκεο λνεηηθήο απεηθφληζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ,
εληάζζεηαη ελ γέλεη θαη ελ ζπλφισ ζηελ πξν-δηαιεθηηθή βαζκίδα ηεο λφεζεο, δειαδή ζηηο
βαζκίδεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.
Αθφκε θαη ηα εγρεηξήκαηα ζχλζεζεο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζηελ
ψξηκε απεηθφληζε ηνπ αληηθεηκέλνπ δελ απνθηνχλ ηε κνξθή ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν
ζην ζπγθεθξηκέλν, ζπλερίδνληαο, έηζη, λα αλαπαξάγνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κηα εμσηεξηθνχ ηχπνπ
δηαζχλδεζε ησλ πιεπξψλ θαη ησλ κεξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ.42

42

ην έξγν ηνπ Υέγθει πθίζηαληαη νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο κηαο θαη ε Λνγηθή ηνπ Υέγθει δελ εθθξάδεηαη κφλν
ζηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», αλ θαη ε ηειεπηαία απνηειεί ηελ θαζαξή ηεο κνξθή, αιιά ζε νιφθιεξν ην
θηινζνθηθφ ηνπ ζχζηεκα. Έηζη, πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο «Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο» εληνπίδεηαη ε κέζνδνο σο
δηαδηθαζία αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν ήδε ζηα γξαπηά ηεο Ηέλαο θαη ζηε «Φαηλνκελνινγία ηνπ
Πλεχκαηνο». Παξ‘ φια απηά, ε γεληθή πνξεία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ηζρχεη θαη γηα ηνλ Υέγθει. Ζ αλαιπηηθή

71

Ζ ζπζηεκαηηθή θαηαλφεζε ηεο αλαιπηηθήο πνξείαο ηεο λφεζεο, είλαη απαξαίηεηε θαη
αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ αθνκνίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν, φπσο πθίζηαηαη ζε θάζε ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη ζηελ ηειηθή έθζεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Ζ ελ ιφγσ πνξεία εληάζζεηαη ζην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο
ινγηθήο σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, σζηφζν, ππφ ηε ζηελή έλλνηα ηνπ γίγλεζζαη ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ζα πξέπεη λα ελλννχληαη νη βαζκίδεο εθείλεο, ζηηο νπνίεο ε δηαιεθηηθή
πθίζηαηαη σο δηαδηθαζία αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Έηζη, παξ‘ φιν πνπ νη
βαζκίδεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο ψξηκεο απεηθφληζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ απνηεινχλ
αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν θαη ε
θαηαλφεζή ηνπο ζπληζηά εθ ησλ νλ νπθ άλεπ φξν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηειεπηαίαο, νη ίδηεο δελ
εληάζζνληαη ζην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο εηιεκκέλν ππφ ηε ζηελή έλλνηα θαη ζε
θαζαξή κνξθή.
Απφ ηελ άιιε, εάλ εμεηαζηεί ε δηαιεθηηθή ινγηθή ππφ ην πξίζκα ησλ ζηαδίσλ ηζηνξηθήο
αλάπηπμεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ, ηφηε ζε θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν, ζην νπνίν έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί ε δηεξεχλεζή ηνπ κέζσ ηνπ ηξφπνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν, ζα πξέπεη λα εληαρζεί ηφζν ε αλαιπηηθή πνξεία ηεο λφεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ
εξεπλεηή, ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε ηελ αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, φζν θαη
ε ζπλνιηθή ηζηνξηθή αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο επηζηήκεο πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ
δηεξεχλεζε ησλ ζηαδίσλ ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ζην βαζκφ πνπ
εκπεξηέρεη θαη ππεξβαίλεη ην γίγλεζζαη, εηιεκκέλν σο ηελ θαζ‘ εαπηή αλάπηπμε ηνπ
αληηθεηκέλνπ, ζπλίζηαηαη ηφζν ζηελ εμέηαζε ηεο θαζ‘ εαπηήο αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, φζν
θαη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο αξρήο, θαηά ην νπνίν εμεηάδνληαη νη φξνη δηακέζνπ ησλ
νπνίσλ αλέθπςε ε ππφ δηεξεχλεζε δηαδηθαζία, θαζψο θαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο κειινληηθήο
θίλεζεο ηεο ππφ δηεξεχλεζε δηαδηθαζίαο, φπσο δηαγξάθεηαη απφ ηε λνκνηειή θίλεζε ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ζηελ έσο ζήκεξα αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη
εηδηθφηεξα ηεο δηαιεθηηθήο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ε δηεξεχλεζε ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο
αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο πεξηιακβάλεη ηε ζχλνιε ηζηνξηθή πνξεία

πνξεία ηεο λφεζεο ζηε δηαλνεηηθή πνξεία ηνπ Υέγθει απνθαιχπηεηαη ζηα πξψηα θηινζνθηθά θαη ζενινγηθά ηνπ
γξαπηά αιιά θαη γεληθφηεξα ζην πξψηκν έξγν ηνπ.
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ηεο ζεσξίαο θαη ηεο λφεζεο πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ινγηθήο43, ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο θαη
ηεο θνηλσλίαο.44
ηελ παξνχζα έξεπλα ζα εμεηαζηνχλ δεηήκαηα ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζην γίγλεζζαη ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο, εηιεκκέλν ην ηειεπηαίν σο ε θαζ‘ εαπηφ αλάπηπμε ηνπ αληηθεηκέλνπ. ε
απηφ ην θεθάιαην, ε πξαγκάηεπζε εζηίαζε ζηνλ νξηζκφ ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο
κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηαπηφρξνλα πξνζδηνξίζηεθε ην γίγλεζζαί ηεο, ην
νπνίν απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Μέρξη ζηηγκήο αλαθέξζεθε φηη ε δηαιεθηηθή
ινγηθή είλαη ε κέζνδνο ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Παξ‘ φια απηά, δελ
αλαιχζεθε ε ηδηνηππία απηήο ηεο κεζφδνπ, ζε ηη έγθεηηαη θαη ζε ηη ζπλίζηαηαη ελ ηέιεη ε
αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Κεληξηθφ δήηεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο
απνηειεί ε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν. Γηα λα θαηαλνεζνχλ ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, ζα πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζην
ζηάδην ηεο αξρήο45 ή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ζε εθείλν δειαδή ην ζηάδην,
ζην νπνίν ε δηαιεθηηθή ινγηθή θαη ην γίγλεζζαί ηεο δελ πθίζηαληαη αθφκε, αιιά
κνξθνπνηνχληαη ζηαδηαθά κέζα απφ ηηο ηζηνξηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπο. Σν ζηάδην ηεο αξρήο δελ
ζα ην εμεηάζνπκε κε πιήξε ζπζηεκαηηθφηεηα, δηφηη, φπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ, ην ελ ιφγσ
εξεπλεηηθφ δήηεκα απαηηεί κηα μερσξηζηή εηδηθή θαη ηεξάζηηνπ φγθνπ κειέηε. ηελ παξνχζα
έξεπλα ε εμέηαζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο αξρήο ή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, σο

43

Σν γεγνλφο φηη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Υέγθει, ην Απφιπην, είλαη έλα ςεπδναληηθείκελν, απηφ νδεγεί ζηελ
ππνλφκεπζε ηεο αλαιπηηθήο βαζκίδαο ηεο λφεζεο θαη ζηε δπζθνιία εληνπηζκνχ ηνπ. Σν γεγνλφο φηη ην αληηθείκελν
ηνπ Υέγθει δελ πθίζηαηαη πξαγκαηηθά, ζεκαίλεη φηη αληίζηνηρα δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη θαη πξαγκαηηθά ε
αλαιπηηθή βαζκίδα ηεο λφεζεο πεξί απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ην αληηθείκελν ηνπ Υέγθει είλαη
ε ινγηθή θαη κάιηζηα ηδσκέλε απφ νξηζκέλε νπηηθή γσλία. Καηά ηε γλψκε καο, ε εμέηαζε ηεο αλαιπηηθήο πνξείαο
ηεο λφεζεο ηεο εγειηαλήο θηινζνθίαο ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη πξσηίζησο ηζηνξηθά θαη ππφ ην θσο ηνπ βαζχηεξνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ επξχηεξνπ θηινζνθηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σελ ελ ιφγσ πξνβιεκαηηθή, ζα εμεηάζνπκε ζην
επφκελν θεθάιαην.
44
Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο πεξηιακβάλεηαη ε πνξεία ηεο
λφεζεο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο κέρξη θαη ην «Κεθάιαην». Αληίζηνηρα, ζηελ πνξεία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
θνηλσλίαο πεξηιακβάλνληαη φια ηα έξγα, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ θνηλσλία, νη έξεπλεο ηνπ Μαξμ γηα ηελ
πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο, ε «Οληνινγία ηνπ Κνηλσληθνχ Δίλαη» θαη πνιιέο άιιεο κειέηεο έσο ηελ «Λνγηθή
ηεο Ηζηνξίαο».
45
Ο Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο»: «Τπφ ηνλ φξν «πξνυπφζεζε» ππνγξακκίδεηαη ε δηαθνξά
ηεο απφ εθείλν, πξνυπφζεζε ηνπ νπνίνπ απηή ζπληζηά. Τπφ ηνλ φξν «αξρή» δηαθξίλεηαη πξνπαληφο ε ελφηεηα κε
εθείλν ηελ αξρή ηνπ νπνίνπ απηή απνηειεί. Δθ‘ φζνλ επηδηψθνπκε θαηά θχξην ιφγν λα απνθαιχςνπκε ηνπο
εζσηεξηθνχο δεζκνχο, ηελ εζσηεξηθή ελφηεηα ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, θξίλνπκε ζθφπηκν, ζ‘ απηφ ην
ζπγθείκελν, λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν «αξρή» θαη φρη ηνλ φξν «αλαγθαία ηζηνξηθή πξνυπφζεζε» (Βαδηνχιηλ,
2013: 87).
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κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ζα εζηηάζεη ζηελ αλάδεημε ησλ αλαγθαίσλ θαη ηθαλψλ
φξσλ γηα ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο.
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Κεθάιαην Γεχηεξν
Η αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο
θαη ε πξσηαξρηθή ηεο εκθάληζε

Ζ αιεζήο κνξθή, κε ηελ νπνία ππάξρεη ε αιήζεηα,
δελ κπνξεί παξά λα είλαη κφλν ην επηζηεκνληθφ ζχζηεκα απηήο ηεο αιήζεηαο.
Γθ. Υέγθει (Υέγθει, 1993: 125).
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I.
Η αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθόηεηαο ζηε θηινζνθία σο αλαγθαίνπ θαη ηθαλνύ όξνπ
ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο

Οη ηδέεο πξέπεη λα έρνπλ ζεηξά: λα δηαηάζζνληαη θαη λα θαηαηάζζνληαη
ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε θαη ηελ θαηάηαμε ησλ ζεζκψλ θαη ησλ πξαγκάησλ.
Σδ. Βίθν (Vico, 2015: 201)

Ζ έξεπλα ηνπ ζηαδίνπ ηεο αξρήο κηαο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο νθείιεη λα εθθηλεί απφ
ηελ απεηθφληζε ησλ αλαγθαίσλ φξσλ θαη λα νδεχεη πξνο ηελ απεηθφληζε ησλ ηθαλψλ φξσλ
εκθάληζεο ηεο ππφ δηεξεχλεζε αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Οη αλαγθαίνη φξνη είλαη εθείλνη νη
φξνη ε χπαξμε ησλ νπνίσλ θαζηζηά δπλαηή ηελ εκθάληζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο. Οη
ηθαλνί φξνη είλαη εθείλνη νη φξνη ε χπαξμε ησλ νπνίσλ, ζε ζπλδηαζκφ κε ηνπο αλαγθαίνπο φξνπο,
νδεγεί άκεζα ζηελ εκθάληζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο. Με άιια ιφγηα, νη αλαγθαίνη φξνη
αλαθέξνληαη ζηελ θαζνιηθή δπλαηφηεηα εκθάληζεο ηεο ππφ δηεξεχλεζε δηαδηθαζίαο, ελψ νη
ηθαλνί φξνη αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηεο δπλαηφηεηαο ζε ελεξγεία
πξαγκαηηθφηεηα.46 Οη δχν ηχπνη φξσλ, ζηελ ακνηβαία ελφηεηά ηνπο, απνηεινχλ ηνπο αλαγθαίνπο
θαη ηθαλνχο φξνπο γηα ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. ε «θαζαξή»
κνξθή, νη αλαγθαίνη φξνη γηα ηελ εκθάληζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, σο κεζνδνινγίαο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ζπκππθλψλνληαη ζηηο θηινζνθηθέο αληηιήςεηο πεξί ηεο ελφηεηαο θαη
πάιεο ησλ αληηζέησλ θαη αληίζηνηρα νη ηθαλνί φξνη ζπκππθλψλνληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ
θηινζνθηθψλ αληηιήςεσλ πεξί ηεο ηζηνξηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ε δηαιεθηηθή ινγηθή, σο
κεζνδνινγία επηζηεκνληθήο έξεπλαο, κειεηά ηηο ζρέζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ σο εζσηεξηθά
ζπλαξηψκελεο θαη αιιειέλδεηεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δηαιεθηηθή εμεηάδεη ηελ εζσηεξηθή
αιιειεμάξηεζε ησλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ αληίιεςε ηεο αιιειεμάξηεζεο εθθξάδεηαη κε
46

Γηα παξάδεηγκα, αλαγθαίν φξν γηα ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο θνηλσλίαο απνηεινχλ νη θπζηθέο
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, φπσο νξηζκέλε πνηθηιία θπηηθψλ θαη δσηθψλ εηδψλ, ε ζεξκνθξαζία, ην θιίκα, ε χπαξμε
νξγαληζκψλ κε ηθαλφηεηα κεηαθίλεζεο ζην ρψξν θηι. Οη ηθαλνί φξνη αξρίδνπλ λα αλαθχπηνπλ θαη λα
δηακνξθψλνληαη κε ηελ εκθάληζε ησλ νξγαληζκψλ κε δίπνδε βάδηζε θαη κε ηελ αληίζηνηρε απειεπζέξσζε ησλ άλσ
άθξσλ, κε ηνλ αγειαίν ηξφπν δσήο θαη κε ηε ρξήζε δεδνκέλσλ απφ ηε θχζε αληηθεηκέλσλ ππφ ηελ ηδηφηεηα ησλ
κέζσλ επελέξγεηαο.
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ηνλ βέιηηζην ηξφπν ππφ ηε κνξθή ηεο ελφηεηαο θαη πάιεο ησλ αληηζέησλ. Ζ ηειεπηαία σο
ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε εκθαλίδεηαη απφ ηηο απαξρέο ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ. Χζηφζν,
φπσο επηζεκάλακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε χπαξμε ηεο θηινζνθηθήο αληίιεςεο πεξί
ηεο ελφηεηαο θαη πάιεο ησλ αληηζέησλ θαη ε αληίζηνηρε εμέηαζε ελφο αληηθεηκέλνπ, κηαο
δηαδηθαζίαο ζηε βάζε απηήο ηεο αληίιεςεο, δελ ζπλεπάγεηαη φηη ε εμέηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ,
ηεο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ην πξίζκα ηεο δηαιεθηηθήο, σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο
έξεπλαο. Ζ δηαιεθηηθή ινγηθή, σο κεζνδνινγία επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ζπληζηά κηα εηδηθή
κνξθή ηεο αληίιεςεο ηεο ελφηεηαο θαη πάιεο ησλ αληηζέησλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ελφηεηα
θαη πάιε ησλ αληηζέησλ, κέζσ ηεο εζσηεξηθήο ηεο αιιειεπίδξαζεο, νδεγεί θάζε θνξά ζε κηα
λέα ζρέζε. Απηή ε θίλεζε ζπληζηά κηα πξνρσξεηηθή πνξεία απφ ην απιφ ζην ζχλζεην θαηά ηελ
νπνία απεηθνλίδεηαη ζε αλεξεκέλε κνξθή ε ηζηνξηθή αλάπηπμε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηεο
δηαδηθαζίαο. Δπνκέλσο, ζηε δηαιεθηηθή ινγηθή, σο κεζνδνινγία επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ε
ελφηεηα θαη πάιε ησλ αληηζέησλ βξίζθεηαη ζε εζσηεξηθή ζπλάθεηα κε ηελ ηζηνξηθφηεηα. Ζ
χπαξμε ηεο αληίιεςεο πεξί ηεο ελφηεηαο θαη πάιεο ησλ αληηζέησλ δίρσο ηελ αληίιεςε ηεο
ηζηνξηθφηεηαο δελ δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηελ ζχιιεςε θαη θαηαλφεζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο
σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Ζ ηζηνξηθφηεηα απφ ηελ άιιε, ε νπνία ζπληζηά εθ ησλ
σλ νπθ άλεπ φξν γηα ηελ αληίιεςε ηεο εμέηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηε βάζε ηεο ηδηφηππεο
αλάπηπμήο ηνπ, ζπληζηά ηνλ ηθαλφ φξν γηα ηελ εκθάληζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο
κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Ζ αληίιεςε ηεο ηζηνξηθφηεηαο απφ κφλε ηεο δελ νδεγεί
ζηε δηαιεθηηθή ινγηθή παξά κνλάρα ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ αληίιεςε πεξί ηεο ελφηεηαο θαη πάιεο
ησλ αληηζέησλ, δειαδή ππφ ην πξίζκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο αληίιεςεο πεξί ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ
νπνίν πξαγκαηψλεηαη θαη απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ,
ηεο δηαδηθαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, νη αλαγθαίνη φξνη ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ ακεζφηεηα, ελψ νη
δεχηεξνη κε ηελ νπζία ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο.
Ζ ελφηεηα θαη πάιε ησλ αληηζέησλ, ν αλαγθαίνο φξνο γηα ηελ εκθάληζε θαη χπαξμε ηεο
δηαιεθηηθήο, δχλαηαη λα αληρλεπζεί έσο ηελ αξραία αλαηνιή (Βνπδηζκφο, Ηλδνπηζκφο, Σανηζκφο
θ.ά.) θαη ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα (Πξνζσθξαηηθνί, Ζξάθιεηηνο, Πιάησλ θ.ά.), ελψ ήδε απφ ηνλ
θαξδηλάιην Ν. Κνπδάλν47 (1401-1464), αιιά θαη αθφκε παιαηφηεξα, φπσο ζε νξηζκέλεο
47

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζην έξγν ηνπ «De Coniecturis/Πεξί Δηθαζηψλ»: «ια είλαη φ,ηη είλαη κέζσ ηεο
κεζέμεψο ηνπο ην Έλα. ε φια, θαη κάιηζηα ζην θαζέλα κε νηθείν ηξφπν, αληηθαηνπηξίδεηαη (αληηιάκπεη) απηφ ην
Έλα. Ζ κέζεμε ζε απηφ απνηειεί ην Δίλαη θάζε πξάγκαηνο ρσξηζηά αιιά θαη φισλ ησλ πξαγκάησλ ελ γέλεη. Γη‘
απηφ δελ ρξεηάδεηαη άιιε ζεψξεζε παξά κφλν λα αλαδεηήζεηο ζηελ αιινηφηεηα (δηαθνξεηηθφηεηα) ησλ πξνο
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αληηιήςεηο ησλ λενπιαησληζηψλ48, αλαγλσξίδεηαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο.49 Ο Λνχθαηο
ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:
Απφ ηνλ Cusanus σο ηνλ Schelling έρνπκε ζπζηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα πάληα· πνπ παξνπζηάδνπλ,
ζην επίπεδν ησλ θαηεγνξηψλ, ηε ζπζηεκαηηθή παληαρνχ παξνπζία ηεο αληίθαζεο κε ηελ έλλνηα ελφο
θαζνιηθνχ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο απηνχ ηνπ είδνπο, ηφζν γηα ηνλ θφζκν φζν θαη γηα ηε γλψζε ηνπ.
Έηζη φκσο ε δηαδηθαζηαθή αληίθαζε κφλν θαηλνκεληθά θπξηαξρεί ζε νληνινγηθφ επίπεδν· δηφηη, ζην κέηξν
πνπ ε αλαίξεζε ησλ αληηθάζεσλ ηηο θάλεη λα εμαθαλίδνληαη, ε ηειηθή αλαίξεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
γλψζε ηνπ απφιπηνπ ζηε βάζε ηεο coincidentia oppositorum αθξηβψο ζην απφιπην, έθεξαλ ηνλ θφζκν
πίζσ ζηε ζηαηηθφηεηα· δηαδηθαζία θαη αληίθαζε -είηε ζθφπηκα είηε φρη- ππνβαζκίδνληαη ζε θαηεγνξηαθά
ραξαθηεξηζηηθά ελφο απινχ ελζάδε, κηαο απιήο πεξαηφηεηαο, ελψ ην απφιπην, σο επέθεηλα, δηαηεξείηαη
έκκνλα ζε κηα αλψηεξε θαηάζηαζε, ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζηαθφηεηα ηνπ ελζάδε, αθήλνληαο θάζε
αληηθαηηθφηεηα πνιχ πίζσ θαη πην ρακειά απ‘ απηφ (Λνχθαηο, 2015:132-33).

Ζ ηζηνξηθφηεηα, ε νπνία ζπληζηά ηνλ ηθαλφ φξν γηα ηελ εκθάληζε ηεο δηαιεθηηθήο,
αλαθχπηεη ζηαδηαθά ζηελ ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο κηαο ζεηξάο θηινζνθηθψλ
θαη επηζηεκνληθψλ δεηεκάησλ. Ζ ηζηνξηθφηεηα, πεξηέρεη σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηελ θίλεζε θαη
ηε κεηαβνιή, αιιά δελ αλάγεηαη ζε απηέο (Marcuse, 1987). Παξ‘ φηη δχλαηαη λα αληρλεπζνχλ ηα
πξψηα ηεο ζπέξκαηα ζε ηδέεο πνπ βξίζθνληαη αξθεηά πίζσ ζηνλ ρξφλν, ε εκθάληζε θαη ε
δηακφξθσζή ηεο ζπκπίπηεη, θαηά θχξην ιφγν, κε ηελ εκθάληζε ηεο θεθαιαηνθξαηίαο θαη ζε
κεγάιν βαζκφ αλαπηχζζεηαη εληφο απηήο. Χο εθ ηνχηνπ, νη αλαγθαίνη φξνη εκθάληζεο ηεο
δηαιεθηηθήο αλαθχπηνπλ θαη αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνληαη ήδε απ‘ ηηο απαξρέο ηηο θηινζνθίαο,
ελψ νη ηθαλνί ηεο φξνη αλαθχπηνπλ θαη δηακνξθψλνληαη θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο λεψηεξεο
ζθέςεο θαη θηινζνθίαο.
Ζ δηαιεθηηθή ινγηθή, ζεσξνχκελε σο αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ζπληζηά ηδηφηππε κνξθή
ζπζρέηηζεο ηεο ελφηεηαο ησλ αληηζέησλ θαη ηεο ηζηνξηθφηεηαο. Οη δχν παξαπάλσ πιεπξέο είλαη
εζσηεξηθά εληαίεο εληφο ηεο ζρεηηθήο ηνπο απηνηέιεηαο. Ζ ζρέζε ηεο ελφηεηαο θαη πάιεο ησλ
αληηζέησλ θαη ηεο ηζηνξηθφηεηαο αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ θεληξηθνχ θηινζνθηθνχ
πξνβιήκαηνο πεξί ηεο ζρέζεο λφεζεο (λνείλ) θαη Δίλαη. Ζ ελ ιφγσ πξνβιεκαηηθή ιακβάλεη ηελ

έξεπλα πξαγκάησλ ηελ ηαπηφηεηα ή ηελ ελφηεηα ζηελ εηεξφηεηα. Σφηε ζα ηδείο ζηελ εηεξφηεηα ησλ ζπλεξεκέλσλ
φλησλ νχησο εηπείλ ηξφπνπο ηεο απφιπηεο ελφηεηαο» (Κνπδάλνο, 2007: 163).
48
Δλδεηθηηθέο είλαη νη δηαιεθηηθέο αληηιήςεηο ηνπ Πισηίλνπ (204-270).
49
O E. Μνπηζφπνπινο ελδεηθηηθά αλαθέξεη φηη «ν Πιάησλ ππεδείθλπε ήδε ην κε νλ ηνπ φληνο, θαη ηαλάπαιηλ,
ρσξίο φκσο λα ζπιιακβάλεη ηελ ππέξβαζή ηνπο κέζα ζην γίγλεζζαη». (Μνπηζφπνπινο, 1969: 42).
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ψξηκε κνξθή ηεο κε ηε δηεπζέηεζε απηνχ ηνπ θεληξηθνχ θηινζνθηθνχ εξσηήκαηνο απφ ηνλ
Μαξμ.50
Καηά ηελ χζηεξε θενπδαξρία θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ εκθάληζε θαη δηακφξθσζε ηεο
θεθαιαηνθξαηίαο, ε αλάπηπμε ηεο ηερληθήο θαη ηεο παξαγσγηθήο επελέξγεηαο ηνπ αλζξψπνπ ζηε
θχζε κε ηελ επαθφινπζε θαη νινέλα απμαλφκελε επέθηαζε ηνπ εκπνξίνπ πξνθάιεζαλ
ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαλ ηνλ θφζκν. Ζ αλάπηπμε ηεο
λαπζηπινΐαο θαη ε επέθηαζε ηνπ εκπνξίνπ έδσζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κεραληθήο,
ηεο αζηξνλνκίαο, ηεο γεσγξαθίαο, ησλ καζεκαηηθψλ θαη κηαο ζεηξάο άιισλ επηζηεκνληθψλ
θιάδσλ. Ζ αλαθάιπςε ηνπ λένπ θφζκνπ θαη ην ππεξπφληην εκπφξην πνιιαπιαζίαζαλ ηηο
δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο απμάλνληαο πεξαηηέξσ ηνλ νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ. ε απηφ ην
πιαίζην άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη κηα φιν θαη πεξηζζφηεξν δηεπξπκέλε αγνξά, γεγνλφο πνπ
απνηέιεζε

ηφζν

πξνυπφζεζε

φζν,

βέβαηα,

θαη

απνηέιεζκα

ηνπ

θιηκαθνχκελνπ

πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξαγσγήο πξνο ηελ αγνξά. Ζ γλψζε δηαζπλδεφηαλ βαζκεδφλ κε ηηο
αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ηεο παξαγσγήο, γεγνλφο πνπ πξνψζεζε θαηαιπηηθά ηελ αλάγθε κειέηεο
θαη δηάγλσζεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, πξνζδίδνληαο έηζη θεληξηθή ζεκαζία ζην πείξακα, ζηελ
επαιήζεπζε θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηελ ηερληθή θαη ζηελ άκεζε
παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Πξφθεηηαη γηα ηελ επνρή πνπ ε αζηηθή ηάμε θαηαιακβάλεη ηα ελία ηεο
ηζηνξίαο θαη πνπ πξνσζψληαο ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα θαη ζθνπνχο, αξρίδεη φιν θαη πην έληνλα
λα ακθηζβεηεί ηελ πξνγελέζηεξε ηάμε πξαγκάησλ θαη ηηο απφιπηεο αμηαθέο ηεξαξρίεο ηνπ
παξειζφληνο.
Οχησο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ, ζην επίπεδν ηεο ζθέςεο θαη ηνπ θηινζνθηθνχ
αλαζηνραζκνχ, αξρίδεη λα θαηαξξέεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ην ζενινγηθφ θνζκνείδσιν, ην νπνίν
εγθαζίδξπε ην θενπδαξρηθφ stuatus quo κέζσ ελφο παξειζφληνο πνπ επηθχξσλε ηελ
θιεξνλνκηθή αλάιεςε ηεο εμνπζίαο θαη ελφο εμσπξαγκαηηθνχ ρξφλνπ πνπ πηζηνπνηνχζε ηελ
θνηλσληθή ηάμε ειέσ Θενχ. Ο Σδ. Νη. Μπεξλάι (1901-1971) απνηππψλεη ραξαθηεξηζηηθά ηελ ελ
ιφγσ ηζηνξηθή δηαδηθαζία γξάθνληαο: «πσο αθξηβψο ην ζχζηεκα ησλ νπξαλψλ δελ κπνξνχζε
λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο λαπζηπινΐαο ηεο λέαο εκπνξηθήο επνρήο ηεο Αλαγέλλεζεο, έηζη
50

Ο Βαδηνχιηλ πνιχ εχζηνρα επηζεκαίλεη φηη «ν Μαξμ είλαη ν πξψηνο πνπ έιπζε θαη‘ αξρήλ ην δήηεκα ηεο ζρέζεο
ηεο λφεζεο πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην πξφβιεκα ηεο ηζηνξηθήο εκθάληζεο θαη αλάπηπμεο ηεο λφεζεο, ηνπ
ηζηνξηθά παξνδηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηεγνξηψλ θάζε δεδνκέλεο επνρήο, ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ηεο
λφεζεο κε ηελ θνηλσληθή πξαθηηθή, θαζψο επίζεο θαη ηεο λφεζεο κε ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία» (Vazjulin, 2006: 26).
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θαη ε θνηλσληθή θηινζνθία ησλ Μέζσλ Υξφλσλ δελ κπνξνχζε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο
ηεο αμηψζεηο» (Bernal, 1999: 1089). Ζ εθξεθηηθή αλαβάζκηζε ηεο επελέξγεηαο ηνπ αλζξψπνπ
ζηε θχζε θαη ε αληίζηνηρε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο, απφ ηε κία πξνψζεζε
θαηαιπηηθά ηελ αλάδεημε ηνπ αλζξψπνπ σο ελεξγνχ ππνθεηκέλνπ ζηνλ θφζκν θαη απφ ηελ άιιε
απεγθιψβηζε θαη ελ ηέιεη ζπκθηιίσζε ηνλ άλζξσπν ηφζν κε ην θπζηθφ θφζκν φζν θαη κε ηνλ
ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπληειείηαη κηα ζεκαζηνινγηθή θαη λνεκαηηθή κεηαηφπηζε ηεο
έλλνηαο ηνπ κεξηθνχ θαη ηνπ πεπεξαζκέλνπ, ε νπνία, αζθαιψο, δελ αθήλεη αλεπεξέαζην ην
θαζνιηθφ. Ζ ππέξκεηξε ζεκαζηνδφηεζε ηνπ θαζνιηθνχ θαη ζενινγηθνχ απνιχηνπ απφ ηνλ
θενπδαξρηθφ θφζκν, ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ έληνλε ππνηίκεζε ηνπ πεπεξαζκέλνπ, ηεο θχζεο θαη
ηνπ αλζξψπνπ, ηφζν σο πξνο ην αλαζηνραζηηθφ επίπεδν φζν θαη σο πξνο εθείλν ηεο εζηθήο θαη
ηνπ πξαθηηθνχ βίνπ. Με ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε, ην θαζνιηθφ
παχεη λα ζπληζηά κηα απνθνκκέλε έλλνηα πνπ βξίζθεηαη ζην απφκαθξν βαζίιεην ησλ νπξαλψλ
θαη αξρίδεη βαζκηαία λα αλαδεηείηαη ε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηνλ θφζκν ηνπ ελζάδε.51 Ο Θ.
Γθηνχξαο ηνλίδεη φηη ν «Θεφο απσζείηαη, ζπξξηθλψλεηαη ή εμαυιψλεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ έλζθνπα
πξαθηηθά λνήκαηα πιεξνχλ (επηηπρψο ή αλεπηηπρψο, ελ είδε δαπαλεξνχ πεηξάκαηνο) ηνλ
ηζηνξηθφ νξίδνληα» (Γθηνχξαο, 2012: 22). Δγθαηαιείπεηαη ινηπφλ βαζκηαία ην ζενινγηθφ δφγκα
θαη ην αληίζηνηρφ ηνπ παζεηηθφ ππνθείκελν, ελ ηνχηνηο, ζηηο λέεο αληηιήςεηο θεληξηθφ ξφιν
ζπλερίδεη λα δηαδξακαηίδεη ε αληίιεςε πεξί πξαγκάησζεο ηεο ζείαο Πξφλνηαο.
Υαξαθηεξηζηηθή ηεο ελ ιφγσ ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ζχγθξνπζεο κε ηε
ζρνιαζηηθή παξάδνζε είλαη ε δηακάρε ξεαιηζηψλ θαη λνκηλαιηζηψλ. Οη ξεαιηζηέο, εθθηλψληαο
απφ ηελ πιαησληθή δηδαζθαιία, ζεσξνχζαλ φηη νη θαζνιηθέο έλλνηεο, ηα «universalia», έρνπλ
απηνηειή χπαξμε. Αληίζεηα, νη λνκηλαιηζηέο, βαζηδφκελνη πεξηζζφηεξν ζηελ αξηζηνηειηθή
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Θα πξέπεη λα ηνληζηεί, απνηξέπνληαο ηπρφλ παξεξκελείεο ηεο παξαπάλσ δηαηχπσζεο, φηη ε αλαηίκεζε ηεο θχζεο
θαη ε αλάδπζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ αλαθχπηνπλ θαη αλαπηχζζνληαη κέζα ζε κηα αξθεηά κεγάιε
πεξίνδν αηψλσλ θαη βαζκηαία απνζρίδνληαη απφ ην πξνγελέζηεξν ζενινγηθφ πιαίζην, ην νπνίν ηηο πεξηέβαιε. Γηα
παξάδεηγκα, θαη πάληνηε απφ ηε ζθνπηά ηεο ηζηνξίαο ηεο θηινζνθίαο, αιιαγέο ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ
ππνθεηκέλνπ θαη ζενινγηθνχ απνιχηνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ήδε απφ ηνλ Απγνπζηίλν (354-430). Δπηπξφζζεηα,
αλαγλψξηζε ηεο ζρέζεο ππνθεηκέλνπ, γλψζεο, πξάμεο θαη Λφγνπ ζπλαληάκε ζε αξθεηά αλεπηπγκέλε κνξθή ζηνλ
Θ. Αθηλάηε (1225-1274), ν νπνίνο εηζάγεη ηελ αληίιεςε ηεο αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα ην ζενινγηθνχ δφγκαηνο.
Γεληθφηεξα, ε ζξεζθεία ζα παξακείλεη γηα πνιχ θαηξφ κηα απνθαζηζηηθή ζπληζηψζα ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ,
ηελ νπζηαζηηθή απφξξηςε ηεο νπνίαο ζα δηεθπεξαηψζεη πξψηνο ν Μαξμ.
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δηδαζθαιία, ζεσξνχζαλ φηη νη θαζνιηθέο έλλνηεο απνηεινχλ κφλν νλφκαηα «nomina».52 πσο
παξαηεξεί ν Μπηηζάθεο, ε ζπγθεθξηκέλε αληηπαξάζεζε απνηέιεζε

«κηα ζπλνιηθή

θνζκνζεσξεηηθή ζχγθξνπζε ηεο ζενινγηθήο αληίιεςεο θαη ηνπ ηδεαιηζκνχ κε ηνλ εκπεηξηζκφ
θαη νξηαθά κε ηνλ πιηζκφ, ν νπνίνο αληηπξνζψπεπε ηελ θνζκναληίιεςε ησλ αζηηθψλ
ζηξσκάησλ πνπ δηακνξθψλνληαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο θενπδαξρηθήο θνηλσλίαο» (Μπηηζάθεο,
2008: 15).53
Ζ βαζκηαία ζχγθξνπζε κε ην ζρνιαζηηθηζκφ θαη ην ζενινγηθφ δφγκα ζπλδέζεθε κε ηελ
ακθηζβήηεζε ηεο αξηζηνηειηθήο θπζηθήο θηινζνθίαο, ε νπνία απνηεινχζε ζπζηαηηθφ ηνπο
ζηνηρείν θαη ζεξαπαηλίδα γηα ηελ δηθαηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο δνκήο ηνπ θενπδαξρηθνχ
θφζκνπ. ε απηφ ην πιαίζην, θαηαιπηηθφ ξφιν έπαημε ε αλαηξνπή ηνπ γεσθεληξηθνχ
52

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Γ. θακ (1285-1347), ελφο απφ ηνπο θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ
λνκηλαιηζκνχ. Ο Μ. Γαθέξκνο αλαθέξεη φηη ν ηειεπηαίνο «πηνζεηνχζε ηελ άπνςε φηη ε γλψζε μεθηλά απφ ηελ θαη‘
αίζζεζε επνπηεία θαη πξνρσξεί πξνο ηε λφεζε. Απφ ηε γλψζε ησλ επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ ε λφεζε κέζσ ηεο
αθαίξεζεο ζρεκαηίδεη ηηο έλλνηεο, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ ηα θνηλά ζηνηρεία ησλ αηζζεηψλ αληηθεηκέλσλ»
(Γαθέξκνο, 2010: 217). Γεληθφηεξα, ην πεξηερφκελν ησλ ελ ιφγσ αληηιήςεσλ ζα επεξεάζεη αξγφηεξα
απνθαζηζηηθά θαη ηνλ Νεχησλα. ην βηβιίν 3 ησλ «Principia» πνπ αθνξά ζην ζχζηεκα ηνπ θφζκνπ, ν Νεχησλαο
δηαηππψλεη ηνπο ηέζζεξηο θαλφλεο ηνπ θηινζνθείλ, σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε κεζνδνινγία ηνπ. χκθσλα
κε ηνλ πξψην θαλφλα δελ πξέπεη λα απνδίδνληαη ζηα θπζηθά πξάγκαηα πεξηζζφηεξεο αηηίεο απφ ηηο αιεζηλέο θαη ηηο
επαξθείο γηα ηελ εμήγεζε ησλ θαηλνκέλσλ. Ζ ελ ιφγσ ζεψξεζε εθθξάδεη ηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκίαο πνπ θπξηαξρεί
ζηε θηινζνθία, φπσο εθθξάδεηαη θαη κε ην μπξάθη ηνπ θακ· κάιηζηα ε έλλνηα ηεο νηθνλνκίαο πξνέξρεηαη αξρηθά
απφ ηε ζενινγία (ζεία νηθνλνκία). Γηα κηα αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ηνπ δεηήκαηνο βι. Armstrong, 1978·
Vignaux, 1948.
53
Οη Μαξμ θαη Έλγθειο ζεσξνχλ ην λνκηλαιηζκφ σο ηελ πξψηε κνξθή πιηζκνχ. Γξάθνπλ ραξαθηεξηζηηθά:
«Ννκηλαιηζκφο, ε πξψηε κνξθή ηνπ πιηζκνχ εληνπίδεηαη θπξίσο κεηαμχ ησλ Άγγισλ ζρνιαζηηθψλ» (Marx &
Engels, 1975: 127). Γηα ηελ αθξίβεηα, πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε κνξθή εκθάληζεο ηνπ πιηζκνχ ζηα πιαίζηα ηεο
αλαπηπζζφκελεο αληίζεζεο ηδεαιηζκνχ θαη πιηζκνχ. Δλ ηνχηνηο, ε ζχλνιε θιηκαθνχκελε αληίθαζε ηδεαιηζκνχ θαη
πιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηηγκψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο ζηηγκήο ηεο αληίζεζεο, εληνπίδεηαη θαη ζηελ
αξραία θηινζνθία. Ζ ζχγθξνπζε ξεαιηζηψλ θαη λνκηλαιηζηψλ απνηππψλεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή θάζε ηεο
ζεκειηψδνπο ζχγθξνπζεο ηδεαιηζκνχ θαη πιηζκνχ. Ζ ηειεπηαία απνηειεί ηε ραξαθηεξηζηηθή αληίθαζε πνπ δηέπεη
νιφθιεξε ηε ζθέςε ηεο ηζηνξίαο ησλ ηαμηθψλ θνηλσληψλ. Γελ πξφθεηηαη φκσο γηα κηα ζχγθξνπζε πνπ ν έλαο πφινο
βξίζθεηαη πάληνηε κε ην κέξνο ησλ πξννδεπηηθψλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ θαη ν άιινο κε ηηο δπλάκεηο ηεο
ζπληήξεζεο. Ζ εθάζηνηε θνηλσληθή πξννδεπηηθφηεηα θαη αληηζηνίρσο ν εθάζηνηε θνηλσληθφο ζπληεξεηηζκφο
ελαιιάζζνπλ ηνπο πφινπο ζηνπο νπνίνπο εθθξάδνληαη. Καηά ηε γλψκε καο, ε ζχλνιε λεσηεξηθή θηινζνθία έσο θαη
ηα πιένλ λενεκθαληζζέληα ξεχκαηα ησλ εκεξψλ καο δχλαηαη λα εηδσζεί ππφ ην πξίζκα ησλ δηαξθψλ
κεηακνξθψζεσλ ηεο αληίζεζεο ηδεαιηζκνχ θαη πιηζκνχ. Ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζα είρε ν εληνπηζκφο
απηψλ ησλ κεηακνξθψζεσλ ζε ξεχκαηα φπσο ν εκπεηξηζκφο, ν νξζνινγηζκφο, ν ζεηηθηζκφο, ν κεηαδνκηζκφο θ.ιπ.
θαη ε δηαθξίβσζε λνκνηειεηψλ ζηε βάζε ηεο ηζηνξηθήο αλάπηηπμεο ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ επηζηεκψλ. Σν ελ ιφγσ
δίπνιν ηδεαιηζκνχ θαη πιηζκνχ απνθξπζηαιιψλεη ηελ ηδηφηππε αληίζεζε δηεπζπληηθήο θαη εθηειεζηηθήο εξγαζίαο
επί θεθαιαηνθξαηίαο θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγηθή ζεκαζία ηεο θάζε πιεπξάο γηα ην θεθάιαην. Σν γεγνλφο επνκέλσο
φηη ην δίπνιν ηδεαιηζκνχ-πιηζκνχ είλαη θπξίαξρν ζε νιφθιεξε ηελ θεθαιαηνθξαηηθή ηζηνξία, νθείιεηαη ζηνλ
απνθαζηζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ γηα ην θεθάιαην ε δηεπζπληηθή θαη ε εθηειεζηηθή εξγαζία αληίζηνηρα.
Μνινλφηη ν πιηζκφο αλαθχπηεη αξρηθά ζηα πιαίζηα ηνπ εκπεηξηζκνχ, δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ ηειεπηαίν. Ο πιηζκφο
ζηελ αλεπηπγκέλε ηνπ κνξθή πθίζηαηαη κνλάρα σο δηαιεθηηθφο πιηζκφο. Ο ηειεπηαίνο φκσο δελ δχλαηαη λα
απνηειέζεη θπξίαξρε κνξθή ζθέςεο επί θεθαιαηνθξαηίαο. Ζ αληίζεζε ηδεαιηζκνχ θαη δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ ζπληζηά
ηελ θνξχθσζε ηεο αληίζεζεο ηδεαιηζκνχ θαη πιηζκνχ πνπ δηέπεη νιφθιεξε ηελ ηζηνξία ησλ ηαμηθψλ θνηλσληψλ θαη
ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππέξβαζεο ηνπ δηπφινπ ηδεαιηζκφο-πιηζκφο κε ηε κεηάβαζε ζηελ ψξηκε θνηλσλία.
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αξηζηνηειηθνχ-πηνιεκατθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηνλ Ν. Κνπέξληθν (1473-1543) θαη ε δηαηχπσζε
ηνπ ειηνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια, αλαπηχζζεηαη ε νξζνινγηθή ηαηξηθή, ε νπνία δίλεη
έκθαζε ζηε κειέηε ηνπ ζψκαηνο θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ
εγθαηαιείπνληαο ζηαδηαθά ηηο αληηιήςεηο πεξί πλεπκάησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ
αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ζα νδεγήζεη ζηελ
αλαθάιπςε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο απφ ηνλ Οπ. Υάξβευ (1578-1657) θαη ζηελ
κεραληζηηθή αληίιεςε πεξί αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. ηα ίδηα πιαίζηα, ν Φ. Μπέεθνλ (1561-1626)
αζθεί δξηκεία θξηηηθή ζην «ξγαλνλ» ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ζηελ αληίιεςε πεξί ηειηθψλ αηηίσλ
ηαπηίδνληαο ηα ηειεπηαία κε ηε κεηαθπζηθή. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Μπηηζάθεο:
Ο Φξάλζηο Μπέεθνλ ήηαλ ερζξφο ηεο αξηζηνηειηθήο νληνινγίαο θαη ηεο θηινζνθίαο ηεο θχζεο, θαζψο θαη
ηεο κεζφδνπ ηνπ, φπσο είλαη δηαηππσκέλε ζην ξγαλνλ. Γελ είλαη ινηπφλ ηπραίν φηη ηε δηθή ηνπ κέζνδν
ηελ εθζέηεη, θαη‘ αληηπαξάζεζε πξνο ηνλ Αξηζηνηέιε, ζην Novum Organum (1620). Μεηαμχ ησλ άιισλ, ν
Μπέεθνλ απέξξηςε ηα κνξθνινγηθά θαη ηα ηειηθά αίηηα ηεο αξηζηνηειηθήο θηινζνθίαο, δερφκελνο κφλν ηα
πιηθά θαη ηα πνηεηηθά αίηηα. Σα ηειηθά αίηηα, θαηά ηνλ Μπέεθνλ, είλαη αληηθείκελα ηεο Μεηαθπζηθήο. […]
Δπηζηήκε, θαηά ηνλ Μπέεθνλ, είλαη ε γλψζε ησλ πνηεηηθψλ αηηίσλ. Ζ θπζηθή έρεη σο αληηθείκελφ ηεο ηα
πνηεηηθά αίηηα, ελψ ηα ηειηθά αίηηα είλαη αληηθείκελα ηεο Μεηαθπζηθήο (Μπηηζάθεο, 2008: 61-62).

Τπνζηεξίδνληαο ηε γλψζε ησλ πνηεηηθψλ αηηίσλ κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηεο
επαγσγήο, ν Μπέεθνλ πξνσζεί ηνλ εκπεηξηζκφ θαη ηνλ πιηζκφ πνιεκψληαο ηελ ηειενινγία.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη,
γηα ηε ζθέςε ηα πην θαζνιηθά πξάγκαηα ζηε θχζε πξέπεη λα είλαη σκά γεγνλφηα, ηα νπνία είλαη αθξηβψο
φπσο ηα βξίζθνπκε θαη δελ είλαη θαζ‘ εαπηά πξαγκαηηθά αηηηαηά, ε αλζξψπηλε δηάλνηα δίρσο λα γλσξίδεη
πσο λα παξακείλεη, ζπλερίδεη λα πξνζπαζεί λα γλσξίζεη θαιχηεξα ηα πξάγκαηα. Καη έηζη φπσο παζρίδεη λα
πξνρσξήζεη πεξαηηέξσ, πέθηεη πίζσ ζηα πξάγκαηα πνπ ηεο είλαη πην νηθεία, ηα ιεγφκελα ηειηθά αίηηα, ηα
νπνία πξνέξρνληαη εληειψο απφ ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ αληί ηνπ ζχκπαληνο, θαη πνπ απφ ηελ απαξρή,
έρνπλ εμφρσο δηαθζείξεη ηε θηινζνθία (Bacon, 2000: 44).

Γεληθφηεξα, ε πεξίνδνο ηεο επηζηεκνληθήο επαλάζηαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ
απφξξηςε ηνπ αξηζηνηειηθνχ επηζηεκνινγηθνχ παξαδείγκαηνο. ηελ αξηζηνηειηθή ζεσξία ηεο
θίλεζεο, δχν είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηνλ, θπξηαξρεί ε κεηαθπζηθή αληίιεςε πεξί
ηεζζάξσλ εηδψλ αηηίσλ ζηε θχζε (πιηθφ, κνξθηθφ/εηδεηηθφ, πνηεηηθφ, ηειηθφ) (Μπηηζάθεο,
2008: 48). Γεχηεξνλ, ε θίλεζε απνηειεί ελδνγελή ηδηφηεηα ηεο χιεο, ελψ ηαπηφρξνλα νθείιεηαη
ζηελ ηάζε ηνπ ζψκαηνο λα πξαγκαηψλεη κηα ζθνπηκφηεηα· έηζη ε ηειενινγία απνηειεί βαζηθή
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κεηαθπζηθή αξρή ζηελ αξηζηνηειηθή θπζηθή θηινζνθία (Μπηηζάθεο, 2008: 49). Ζ λεφηεξε
θπζηθή θηινζνθία, ε νπνία θαιχπηεη ηελ πεξίνδν πνπ είζηζηαη λα νλνκάδεηαη επηζηεκνληθή
επαλάζηαζε, απνξξίπηεη ηελ έλλνηα ηεο ηειενινγίαο θαη δίλεη έκθαζε ζην πνηεηηθφ αίηην,
δειαδή ζηελ αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ ησλ θαηλνκέλσλ. Απηφ θαζίζηαηαη θαλεξφ ζηνλ πξφινγν
ηνπ R. Cotes ζηε δεχηεξε έθδνζε ησλ «Principia Mathematica» ηνπ Η. Νεχησλα (1643-1727), κε
ηνλ νπνίν θαη νινθιεξψλεηαη ε επηζηεκνληθή επαλάζηαζε. Ο Cotes, πξνζπαζψληαο λα
απαληήζεη ζηηο αληηξξήζεηο πνπ ζπλάληεζε ε πξψηε έθδνζε ησλ «Principia», αλαθέξεηαη ζηηο
ηξεηο θαηεγνξίεο θπζηθψλ θηινζφθσλ: ηνπο ζρνιαζηηθνχο, πνπ απνδίδνπλ ζηα πξάγκαηα
απφθξπθεο ηδηφηεηεο θαη δελ αλαθέξνπλ ηίπνηε γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο θχζεο ησλ πξαγκάησλ·
ηνπο θαξηεζηαλνχο, νη νπνίνη, αλ θαη ζεσξνχλ ηελ χιε σο νκνηνγελή θαη πξνρσξνχλ απφ ηα
απινχζηεξα ζηα ζπλζεηφηεξα, έρνπλ ηελ ηάζε λα θάλνπλ ππνζέζεηο – σο αξρέο –, απφ ηηο νπνίεο
ζπλάγνπλ ζπκπεξάζκαηα· ηνπο πεηξακαηηθνχο θηινζφθνπο πνπ ζπλάγνπλ ηα αίηηα φισλ ησλ
πξαγκάησλ απφ απινχζηεξεο αξρέο, ρσξίο λα δέρνληαη σο αξρή νηηδήπνηε δελ απνδεηθλχεηαη
απφ ηα θαηλφκελα (Cotes ζην Newton, 1999: 385-386). Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Cotes
αλαδεηθλχεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ρνιαζηηθνχο, δειαδή ηνπο Αξηζηνηειηθνχο, νη νπνίνη
δελ αλαδεηνχζαλ ηα αίηηα, αιιά απέδηδαλ απφθξπθεο ηδηφηεηεο ζηα πξάγκαηα, θαη ζηνπο
λεφηεξνπο θπζηθνχο θηινζφθνπο, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαλ πιένλ γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ
πνηεηηθψλ αηηίσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε εγθαηάιεηςε ηεο αλαδήηεζεο ησλ ηειηθψλ αηηίσλ είλαη
εζσηεξηθά ζπλπθαζκέλε κε ηελ απφξξηςε ηεο ηειενινγίαο, δειαδή κε ηε ζηξνθή ζηε
κεραληζηηθή θηινζνθία θαη ζηελ αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ πνπ πξνθαινχλ ηα παξαηεξνχκελα
θαηλφκελα.
Απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη επίζεο ε ζπκβνιή ηνπ Ρ. Νηεθάξη (1596-1650), ηνπ
νπνίνπ νη θηινζνθηθέο αληηιήςεηο, αλ θαη ηδεαιηζηηθνχ ραξαθηήξα, ζπλέβαιιαλ θαζνξηζηηθά
ζηελ εγθαζίδξπζε ηνπ κεραληζηηθνχ θνζκνεηδψινπ θαη ζηελ ζηξνθή πξνο ηα πξαγκαηηθά
εκπεηξηθά δεδνκέλα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:
Σν πξψην είηαλ λα κελ παξαδέρνκαη πνηέ ηίπνηα γηα αιεζηλφ, αλ δελ ην μέξσ νινθάλεξα αιεζηλφ· δειαδή
λ‘ απνθεχγσ πξνζεθηηθά ηε βηαζχλε θαη ηελ πξνθαηάιεςε, θαη λα κελ πεξηιακβάλσ ζηηο θξίζεηο κνπ
ηίπνηα παξαπάλσ απ‘ φηη ζα παξνπζηάδεηαη ζην λνπ κνπ ηφζν θαζαξά θαη ηφζν επδηάθξηηα ψζηε λα κε κνπ
δίλεηαη θακηά επθαηξία λ‘ ακθηβάιισ γη‘ απηφ. […] Να θαηεπζχλσ ηε ζθέςε κνπ κε ηάμε, αξρίδνληαο απφ
ηα πην απιά θη επθνινγλψξηζηα, γηα λ‘ αλέβσ ζηγά-ζηγά, ζαλ απφ βαζκίδεο σο ζηε γλψζε ησλ
ζπλζεηφηεξσλ (Νηεθάξη, 1976: 19).
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Δλδεηθηηθή επίζεο είλαη ε άπνςε ηνπ Νηεθάξη γηα ην ζχκπαλ, ην νπνίν αληηιακβάλεηαη
σο κηα κεραλή. ε απηφ ε λφεζε δελ δηαγηγλψζθεη παξά ηηο θηλήζεηο ησλ πιεπξψλ ηνπ πνπ έρνπλ
κεραληθφ ραξαθηήξα. Γεληθφηεξα, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θπζηθήο θηινζνθίαο είλαη ε αλεχξεζε
ησλ ζεκειησδψλ αηηίσλ ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, δειαδή ε απφδεημε φηη ηα ππφ κειέηε
θαηλφκελα απνξξένπλ απφ ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο θπζηθήο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο
απνξξένπλ απφ ηελ πξψηε θηινζνθία· ηνχην επηηπγράλεηαη φηαλ έρνπκε νξζψο απνδψζεη ηα ππφ
κειέηε θαηλφκελα ζε ππνιαλζάλνπζεο δνκέο ηεο θαξηεζηαλνχ ηχπνπ «χιεο ζε θίλεζε», φηαλ
δειαδή έρνπκε δηακνξθψζεη ην θαηάιιειν κεραληθφ κνληέιν γηα θάζε θαηλφκελν (Stein, 2004:
260). Αλ θαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαξηεζηαλήο κεζφδνπ απνηειεί ε έκθαζε ζηελ κεηάβαζε, κε
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη κε βεβαηφηεηα, απφ ηα παξαηεξνχκελα θαηλφκελα ζηηο αηηίεο ηνπο, νη
πξνζπάζεηεο απηέο εγθαηαιείθζεθαλ γηα λα «ζσζνχλ ηα θαηλφκελα». Δλ ηέιεη απηφ πνπ
ραξαθηήξηζε ηελ θαξηεζηαλή κεηαθπζηθή ήηαλ ε πξνζπάζεηα εχξεζεο κηαο κεραληθήο ππφζεζεο
πνπ ζα εμεγνχζε, κε ηε βνήζεηα νξζνινγηθψλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο
θίλεζεο, ηα επξήκαηα ησλ πεηξακάησλ. Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο πνπ επέηξεπε ηελ δηαηχπσζε
ππνζέζεσλ σο αξρψλ δελ ήηαλ αξθεηή γηα ηνλ Νεχησλα, ν νπνίνο ζηξάθεθε ζηελ επαγσγηθή
κέζνδν.
Σνχησλ δνζέλησλ, επηθέξεηαη κηα βαζχηεξε θαη εμαηξεηηθά θξίζηκε αιιαγή ζηε ζρέζε
ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ ζηνλ ηνκέα ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο θαη ελαηέληζεο. Ζ ζηαδηαθή
απφξξηςε ηνπ θαζνιηθνχ ζηελ ηζηνξία νδήγεζε ζε κηα γλσζηνζεσξεηηθή κεηαηφπηζε, ζηελ
νπνία ην θαζνιηθφ άξρηζε λα αλαδεηείηαη ζηηο δηάθνξεο ζθαίξεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Καη‘
απηφλ ηνλ ηξφπν, επαλαλνεκαηνδνηήζεθε ν αηζζεηφο θφζκνο ελ γέλεη, αιιάδνληαο, σο εθ
ηνχηνπ, θαη ε αληίιεςε γηα ηνλ ξφιν θαη ηε ζέζε ηνπ αλζξψπνπ. Ο άλζξσπνο πξνέβαιιε πιένλ
σο θνξέαο ηνπ ιφγνπ (θνξέαο ηνπ θαζνιηθνχ), σο έιινγν ππνθείκελν, ην νπνίν είλαη
πξννξηζκέλν λα γλσξίζεη ηνλ θφζκν θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο Π. Κνλδχιεο γξάθεη αλαθνξηθά κε ηα
αλσηέξσ:
Μαο αξθεί ε δηπιή δηαπίζησζε, πξψην, φηη ε απνθαηάζηαζε ηεο αηζζεηήο δηάζηαζεο ηνπ αλζξψπνπ δελ
πξνέθπςε, π.ρ., απφ θάπνηεο αιιαγέο ζηε βηνινγηθή πθή ηνπ, αιιά απφ ιφγνπο πλεπκαηηθνχο, αθνχ
απνηειεί ζπζηαηηθφ κέξνο κηαο νξηζκέλεο θνζκνζεσξίαο, θαη δεχηεξν, φηη ε απφθαζε ηεο απνθαηάζηαζεο
απηήο είρε πνιεκηθά θίλεηξα, αθνχ πάξζεθε ζηνλ αγψλα ελαληίνλ ελφο αληηπάινπ, πνπ έδηλε ηδηαίηεξε
ζεκαζία ζηελ αληίζεηε άπνςε πάλσ ζην ίδην ζέκα. Ο θνζκνζεσξεηηθφο νξζνινγηζκφο θαη ε
απνθαηάζηαζε ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ, ζπκκαρνχλ, ινηπφλ, αξρηθά κε πξφζεζε πνιεκηθή· ν ηδηαίηεξνο
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ηνληζκφο ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ απνηειεί ην φπιν κηαο λφεζεο, ε νπνία επηζπκεί λα θαηαξηίζεη έλα
ζχζηεκα ζθέςεο ζηξεθφκελν, θνληά ζηα άιια, θαη ελαληίνλ ηεο αμηνινγηθήο θιίκαθαο κηαο άιιε
θνζκνζεσξίαο. […] Πνιεκηθή πξφζεζε έρεη θαη ε ζχδεπμε ηνπ νξζνινγηζκνχ κε ηελ απφξξηςε ηεο
αζθεηηθήο εζηθήο θάησ απφ ην έκβιεκα ηεο ππαξμηαθήο έμαξζεο θαη έληαζεο: φπσο ε απζεληία θαη ε
αζθεηηθή εζηθή απνηεινχλ ηα δχν ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο εηεξνλνκίαο, πνπ ιέγεηαη φηη εθπξνζσπεί ν
αληίπαινο, έηζη θαη ε απηνλνκία νθείιεη, αληίζηξνθα, λα ζπλίζηαηαη αθ‘ ελφο ζηελ απνθνπή ηεο ζθέςεο
απφ ην θνζκνζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ αληηπάινπ θαη αθ‘ εηέξνπ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αηζζεηήο δηάζηαζεο
ηνπ αλζξψπνπ. […] Γηα ηνλ νξζνινγηζκφ ησλ Νέσλ Υξφλσλ ζην ζχλνιφ ηνπ, ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο
φηη ε απνθαηάζηαζε ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ δελ πεξηνξίζηεθε ζην ρψξν ηεο εζηθήο, αιιά πήξε ηε κνξθή
ηεο πξνγξακκαηηθήο ζέζεο, φηη ν αηζζεηφο γεληθά θφζκνο, δει. ε θχζε, φρη κφλν κπνξεί, αιιά θαη ην
αμίδεη λα γίλεη αληηθείκελν κειέηεο ηνπ Λφγνπ (Κνλδχιεο, 2004α: 64-66).

Απηή ε αληίιεςε πεξί ηεο θχζεο είλαη ελζσκαησκέλε ζηε θπζηθή θηινζνθία ηεο επνρήο
πνπ κεηέπεηηα θαηαλνείηαη σο επηζηεκνληθή επαλάζηαζε. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο
επελέξγεηαο ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε, κέζσ ηεο ζχιιεςήο ηεο σο αληηθεηκέλνπ κειέηεο ηνπ
Λφγνπ, είλαη εκθαλήο θαη ζηελ ίδηα ηε κεζνδνινγία ηεο επηζηεκνληθήο επαλάζηαζεο. Ζ ζηάζε
ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηε θχζε είλαη ζαλ απηή ηνπ δηθαζηή πνπ βάδεη ηε θχζε ζην θξεβάηη
ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ηελ αλαθξίλεη (Bacon, 2000: 20-21) ή ζέηεη ην θαινχπη, κέζσ ησλ
εξσηήζεσλ, ζην νπνίν ε θχζε πξέπεη λα ηαηξηάμεη (Kant, Κξηηηθή ηνπ Καζαξνχ Λφγνπ, Β ΥΗΗΗ).
Σν λέν κνληέιν ηνπ ππνθεηκέλνπ είλαη ν δηθαζηήο (ν νξζφο Λφγνο) πνπ αλαθξίλεη ηε θχζε θαη
ηελ εμαλαγθάδεη λα ηνπ απαληήζεη.54 Οχησο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ, ε κεζνδνινγία ηεο
θπζηθήο θηινζνθίαο – θαη κεηέπεηηα ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο – ελζσκαηψλεηαη θαη
ζεκειηψλεηαη ζε απηή ηελ αληίιεςε πεξί θχζεο. Ζ κεζνδνινγία απηή, ε νπνία κεηέπεηηα ζα
απνηειέζεη ην θχξην ππφδεηγκα ηεο επελέξγεηαο ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε, είλαη άξξεθηα
ζπληθαζκέλε κε ηελ άλνδν ησλ θεθαιαηνθξαηηθψλ ζρέζεσλ θαη κε ηε κεηαηξνπή ησλ
εκπξάγκαησλ φξσλ ηεο παξαγσγήο ζε εκπνξεχκαηα.
Ο άλζξσπνο δηαπηζηψλνληαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηε δπλαηφηεηα ηεο επελέξγεηάο ηνπ
ζηε θχζε, αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ σο έλα έιινγν νλ πνπ δξα ειεχζεξα θαη
κεηαζρεκαηίδεη ηνλ θφζκν, αθξηβψο ζχκθσλα κε ηε γλσζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Ζ παξαπάλσ
δηαδηθαζία αλαθχπηεη θαη δηακνξθψλεηαη απνθαζηζηηθά κε ηε εκθάληζε θαη ηε ζηαδηαθή
αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα θαζνιηθήο ηεο εγθαζίδξπζεο θαζψο
54

Βι. αλάιπζε ηεο C. Merchant 1990, 2006, 2008 γηα ην πείξακα θαη ηελ «παξελφριεζε», «εμαλαγθαζκφ» ηεο
θχζεο ηελ πεξίνδν ηεο επηζηεκνληθήο επαλάζηαζεο.
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επίζεο θαη κε ηελ ελαληίσζε ζηνπο θενπδαξρηθνχο ζεζκνχο, νη νπνίνη απνηεινχζαλ θξαγκφ γηα
ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ζρέζεσλ.55 Ζ ηδησηηθή ηδηνθηεζία, ε νπνία
αλαπηχζζεηαη ζπλάκα κε ηε δηακφξθσζε θαη αλάπηπμε ησλ θεθαιαηνθξαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ
νινέλα δηεπξπλφκελε αγνξά, ζέηεη ην δήηεκα ηεο ειεπζεξίαο φπσο δελ είρε ηεζεί πνηέ ζε
πξνγελέζηεξνπο ρξφλνπο. Ζ ειεπζεξία δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη δίρσο ηελ πνιηηηθή θαη λνκηθή
ειεπζεξία, δειαδή δίρσο κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή πνιηηεχκαηνο αληίζηνηρε ελφο ειεχζεξνπ θαη
έιινγνπ αλζξψπνπ. Ζ γεληθφηεξε ηδενινγηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ ηεο λέαο θαη αλαδπφκελεο
αζηηθήο ηάμεο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο κε ην πξνγελέζηεξν θενπδαξρηθφ θαζεζηψο θαη ηνπο
ζεζκνχο ηνπ παίξλεη ηε κνξθή ηεο ζχγθξνπζεο δχν δηαθνξεηηθψλ επνρψλ, ηνπ θσηφο θαη ηνπ
ζθφηνπο. Πξφθεηηαη ελ γέλεη γηα κηα πξνζπάζεηα ζπλνιηθήο άξλεζεο56 ηνπ άκεζνπ παξειζφληνο,
ζπλέπεηα ηνπ νπνίνπ είλαη ε αλαθνξά ζε κηα πνιχ παιαηφηεξε πεξίνδν, ηελ αξραία ειιεληθή θαη
ξσκατθή επνρή. Ο Α. Υξχζεο παξαηεξεί φηη «ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζηξνθήο ζηηο
αξραηνειιεληθέο θαη ξσκατθέο ξίδεο δελ πξνβάιιεηαη σο απηνζθνπφο, αιιά σο κέζν γηα ηελ
ηδενινγηθή ζσξάθηζε ηνπ ηζηνξηθνχ ππνθεηκέλνπ ζηνλ αγψλα γηα ηε ζεκειίσζε θαη ηελ
νηθνδφκεζε ηνπ θαηλνχξγηνπ» (Υξχζεο, 2004: 81). πλάκα φκσο κε ηελ ηδενινγηθή ηνπ ρξήζε,
ην αξραηνειιεληθφ θαη ξσκατθφ παξειζφλ απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ δηακνξθνχκελε
αζηηθή θνηλσλία.
πσο έρεη ήδε ηνληζηεί, ε αλάπηπμε φισλ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ δηαδηθαζηψλ θαη
θαηλνκέλσλ ζπληζηά κηα καθξά θαη αξθεηά πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία, ε νπνία αλαθχπηεη,
δηακνξθψλεηαη θαη σξηκάδεη θιηκαθνχκελα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο. Με ηε βαζκηαία κεηάβαζε ζηε λέα επνρή ηεο αζηηθήο ηάμεο, νιφθιεξε ε
πξνγελέζηεξε ηζηνξία αξρίδεη λα πξνβάιιεη δηαθνξεηηθά, δειαδή σο κηα ηζηνξία πνπ νδεγεί
λνκνηειψο ζε απηή ηε λέα επνρή θαη αθξηβψο εληφο απηψλ ησλ πιαηζίσλ αλαθχπηεη
απνθαζηζηηθά ε ηζηνξηθφηεηα. πσο εχζηνρα αλαθέξεη ν Π. Πηδάληαο «ην ζεκειηψδεο είλαη φηη
νη δηαθσηηζηέο είραλ πξαγκαηνπνηήζεη κηα κείδνλα πνιηηηζκηθή αλαθάιπςε νηθνπκεληθήο
ζεκαζίαο: φηη ν ρξφλνο κπνξνχζε λα εθθνζκηθεπηεί» (Πηδάληαο, 2002: 30).
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Δπηζεκαίλνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη ηα δεηήκαηα ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο αλαδεηθλχνληαη, αιιά δελ επηιχνληαη
πιήξσο ζηελ θιαζηθή επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνχ.
56
Παξ‘ φιν πνπ ζην ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν βιέπνπκε απηή ηε καληρατζηηθνχ ηχπνπ αληίζεζε πξνο ην
παξειζφλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν δηαθσηηζκφο παξακέλεη θνξέαο αξθεηψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνγελέζηεξεο επνρήο.
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Ζ αληηπαξάζεζε ηεο λέαο θσηεηλήο επνρήο κε ην άκεζν ζθνηεηλφ θαη ζενινγηθφ
παξειζφλ δελ ζα κπνξνχζε παξά λα πξνβάιιεη σο έμνδνο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ πεξίνδν ηεο
αλσξηκφηεηαο. Ο Η. Καλη (1724-1804) ζεσξεί φηη «αλσξηκφηεηα είλαη ε αδπλακία λα
κεηαρεηξίδεζαη ην λνπ ζνπ ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε ελφο άιινπ» (Kant, 1971: 42)57, ηελ νπνία
θαζνδήγεζε ζπλδέεη κε ηελ πξνγελέζηεξε ζενθξαηηθή επνρή. πλάκα, ην αξραίν παξειζφλ ηεο
Αζήλαο θαη ηεο Ρψκεο, απνηειψληαο έκπλεπζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ λένπ, πξνβάιιεη σο κηα
άιιε ιακπξή θαη έλδνμε ηζηνξηθή επνρή, ε νπνία θαηέξξεπζε θαη ηε ζέζε ηεο θαηέιαβε ην
ζενθξαηηθφ ζθφηνο. Χο εθ ηνχηνπ, εθείλν πνπ πξνβάιιεη έληνλα ζε κηα ηέηνηα ζεψξεζε ησλ
πξαγκάησλ είλαη ε δηάθξηζε ηεο ηζηνξίαο ζε ηξείο βαζηθέο πεξηφδνπο, ηελ αξραία, ηε
κεζαησληθή θαη ηε λέα επνρή ηνπ θσηφο. Δίλαη αθξηβψο ε κεηάβαζε ζηε λέα επνρή πνπ
επηηξέπεη ηελ αλάδπζε ηεο ηξηαδηθήο ζεψξεζεο πεξί ηεο ηζηνξίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ
αλαζηνραζκνχ παξφληνο θαη παξειζφληνο ζε απηφ ην ηξηαδηθφ ζρήκα. Βέβαηα, εθείλν πνπ θαηά
θφξνλ ζεσξείηαη φηη ζπλέρεη ηελ ηζηνξηθή θίλεζε είλαη ε Θεία Πξφλνηα58, κηα έλλνηα, ε νπνία
αξγφηεξα ζα κεηεμειηρζεί ζηνλ Λφγν.
ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηεο ηζηνξηθφηεηαο, ε ηζηνξία θαηαλνείηαη σο κηα
θπθιηθή θίλεζε, θαηά ηελ νπνία ελαιιάζζνληαη δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο επνρέο. Δλ ηνχηνηο,
πξφθεηηαη γηα κηα αληίιεςε θπθιηθφηεηαο, ε νπνία ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιιν βαζκφ
δηαθνξνπνηείηαη απφ εθείλε ησλ ζησηθψλ θαη γεληθφηεξα απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ αξραίσλ
ρξφλσλ. Πνιχ εχζηνρα, ν Υξχζεο επηζεκαίλεη φηη «ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ν φξνο
«Αλαγέλλεζε» παξαπέκπεη νπζηαζηηθά ζε κηα θπθιηθή επαλαθνξά ζηηο αθεηεξίεο ηνπ
δπηηθνεπξσπατθνχ πνιηηηζκνχ» (Υξχζεο, 2004: 80). Παξά ηαχηα, ε θηινζνθηθή ζχιιεςε ηεο
ηζηνξίαο σο θπθιηθήο θίλεζεο, ζηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο αθκήο, δελ
ζπλεπάγεηαη κηα ζεψξεζε πεξί απφιπηεο επαλάιεςεο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαη ησλ γεγνλφησλ,
αιιά πεξηζζφηεξν κηα πνξεία, θαηά ηελ νπνία έλα νξηζκέλν πλεχκα ζπλέρεη δηαθνξεηηθέο
επνρέο. Ήδε ζηηο αλαγελλεζηαθέο αληηιήςεηο πεξί θπθιηθήο ηζηνξηθήο θίλεζεο, φπσο ηνπ Ν.
Μαθηαβέιη (1469-1527), εκπεξηέρνληαη ηα ζπέξκαηα ηεο γξακκηθήο θαη πξννδεπηηθήο αληίιεςεο
ηεο ηζηνξίαο, ε νπνία ζα θαηαζηεί θπξίαξρε αξγφηεξα κε ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο
θεθαιαηνθξαηίαο θαη ηελ θνξχθσζε ηεο επνρήο ηνπ Γηαθσηηζκνχ.
57

Πξφθεηηαη γηα ηε γλσζηή απάληεζε ζην εξψηεκα «Ση είλαη δηαθσηηζκφο;»: «Γηαθσηηζκφο είλαη ε έμνδνο ηνπ
αλζξψπνπ απφ ηελ αλσξηκφηεηα ηνπ, γηα ηελ νπνία ν ίδηνο είλαη ππεχζπλνο» (Kant, 1971: 42).
58
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αληίιεςε ηνπ Bossuet ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζεία Πξφλεηα είλαη εθείλε πνπ θαζνξίδεη
ηνλ ξνπ ηεο ηζηνξίαο. βι Bossuet, 2011.
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ην έξγν ηνπ Σδ. Βίθν (1688-1744), ην νπνίν απνηειεί κείδνλνο ζεκαζίαο ζηάδην ζηε
δηακφξθσζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο, ε αληίιεςε ησλ «corsi e ricorsi», δειαδή ηεο ηζηνξίαο σο
αλαθπθιήζεσλ επνρψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο δηέπνληαη απφ ζπγθεθξηκέλα λνκνηειή
ζηάδηα θαη πνπ ε νινθιήξσζή ηνπο νδεγεί ζην πέξαζκα ζηελ επφκελε επνρή, απφ ηε κία
πεξηέρνληαη ζηνηρεία ηεο αληίιεςεο πεξί θπθιηθήο επαλαθνξάο ηεο ηζηνξίαο, ελψ απφ ηελ άιιε,
ε δηαπίζησζε λνκνηειεηψλ αλάπηπμεο θαη θζνξάο, θαζηζηά ζε έλα βαζκφ ηε κεηάβαζε ζηελ
άιιε επνρή, φρη κηα απιή επαλαθνξά, αιιά πεξηζζφηεξν κηα επάλνδν ζην αξρηθφ ζηάδην·
αληίιεςε πνπ ηείλεη πεξηζζφηεξν πξνο ηε ζεψξεζε κηαο ειηθνεηδνχο θίλεζεο ηεο ηζηνξίαο, παξά
θπθιηθήο. Σφζν ζηνλ Βίθν φζν θαη ζε αξθεηνχο άιινπο δηαλνεηέο, ε ηζηνξηθφηεηα εληνπίδεηαη
ζην πεδίν κειέηεο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Ο Βίθν αλαθέξεη φηη ε «θχζε ησλ ζεζκψλ δελ
είλαη ηίπνηα άιιν παξά ε γέλλεζε ηνπο ζε νξηζκέλν ρξφλν θαη κε νξηζκέλνλ ηξφπν» (Vico,
2015: 170). Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαιήγεη φηη ε,
Νέα Δπηζηεκνληθή Γλψζε, πξέπεη λα είλαη σο πξνο κία απφ ηηο αμησκαηηθέο ηεο απφςεηο έιινγε θαη
αλαινγηθή πνιηηηθή ζενινγία ηεο Θείαο Πξφλνηαο. Κάηη ηέηνην κέρξη ηψξα θαίλεηαη φηη έιεηπε, δηφηη νη
θηιφζνθνη ηε Θεία Πξφλνηα είηε ηελ αγλννχζαλ εληειψο […] είηε ηελ ειάκβαλαλ κελ ππφςε ηνπο, αιιά
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην κέηξν θαη ζην πιαίζην ηεο ηάμεο ησλ θπζηθψλ πξαγκάησλ, γη‘ απηφ, άιισζηε,
αθ‘ ελφο απνθαινχλ ηε κεηαθπζηθή ηνπο θπζηθή ζενινγία, θαη αθ‘ εηέξνπ, φηαλ ζηνράδνληαη πάλσ ζηελ
Πξφλνηα ηνπ Θενχ, επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμή ηεο ηφζν κέζσ ηεο θπζηθήο ηάμεσο ησλ πξαγκάησλ, φπσο
εθδειψλεηαη θαη ηελ παξαηεξνχκε ζηηο θηλήζεηο ησλ ζσκάησλ, φπσο ιφγνπ ράξηλ ησλ ζθαηξψλ θαη ησλ
ζηνηρείσλ, φζν θαη κέζσ ηνπ ηειηθνχ αηηίνπ, πνπ αληηιακβάλνληαη ζε δηάθνξα άιια κηθξφηεξα θπζηθά
πξάγκαηα. Κη φκσο, νη θηιφζνθνη ζα έπξεπε λα είραλ ζπδεηήζεη ηα ηεο Θείαο Πξφλνηαο ήδε ζην πιαίζην
ηεο νηθνλνκίαο ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ, μεθηλψληαο κάιηζηα απφ ηελ απζεληηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο
provvedenza (φ.π.: 254).

Γεληθφηεξα, ε αληίιεςε ηεο ηζηνξηθφηεηαο αλαδχεηαη, κε ηνλ πιένλ έληνλν ηξφπν,
πξσηίζησο ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ πλεχκαηνο, ησλ λφκσλ θαη
ησλ ζεζκψλ, αθνχ απηά πξνέβαιιαλ σο θνηλά θαη κεηαβαιιφκελα ζηνηρεία ζε δηαθνξεηηθέο
επνρέο, θαη δεπηεξεπφλησο ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, ν νπνίνο πξνέβαιιε
σο θαη‘ εμνρήλ ζηαζεξφο θαη ακεηάβιεηνο. Ο Βίθν ζεκεηψλεη φηη ε λέα επηζηεκνληθή γλψζε
αλαδεηθλχεηαη «ζε ηζηνξία ησλ ηδεψλ, ησλ εζψλ, θαη ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ αλζξσπείνπ γέλνπο»
(φ.π.: 274).
ε απηέο ηηο θηινζνθηθέο αληηιήςεηο αξρίδνπλ λα κνξθνπνηνχληαη απφςεηο, ζηηο νπνίεο
αιιάδεη θαη ε ζεψξεζε ηεο ζρέζεο ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ· ε ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη
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ηεο αλζξσπφηεηαο, θαζψο θαη ν ηνκέαο ηεο λφεζεο θαη ηεο ζθέςεο αξρίδνπλ ζηαδηαθά λα
πξνβάιινπλ σο ην πιένλ έγθπξν πεδίν γλψζεο· ππφ ηνλ φξν φηη γλσζηηθφ αληηθείκελν
θαζίζηαηαη ην παξεγκέλν θαη δεκηνπξγεκέλν απφ ηνλ άλζξσπν αληηθείκελν. Ο Βίθν απνηππψλεη
κε ηνλ πιένλ γιαθπξφ ηξφπν ην ελ ιφγσ δήηεκα. πγθεθξηκέλα γξάθεη:
Μέζα ζε απηφ, σζηφζν, ην περηφ ζθνηάδη, πνπ ζθεπάδεη ηελ πξψηε θαη ηφζν καθξηλή καο αξραηφηεηα,
ιάκπεη ην αηψλην θαη αλέζπεξν θσο εθείλεο ηεο αλακθηζβήηεηεο αιήζεηαο πνπ ιέεη φηη ν πνιηηηθφο θφζκνο
είλαη βέβαηo φηη θηηάρηεθε απφ ηνπο αλζξψπνπο, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη αθξηβψο γη‘ απηφ θαη
κπνξνχκε θαη πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε θαη λα βξνχκε ηηο αξρέο ηνπ κέζα ζηα κέηξα ηνπ ίδηνπ καο ηνπ
αλζξψπεηνπ λνπ. Απνξεί δε θαη ζαπκάδεη φπνηνο θάηζεη λα ζπιινγηζζεί, πξψηα, γηα πνην ιφγν νη θηιφζνθνη
θαηαπηάζηεθαλ ηφζν ζνβαξά κε ην λα γλσξίζνπλ ην θπζηθφ θφζκν, δεηψληαο κε άιια ιφγηα λα
θαηαθηήζνπλ κηα γλψζε, πνπ κφλν ν Θεφο, πνπ ηνλ δεκηνχξγεζε, κπνξεί λα έρεη, θαη, αθνινχζσο, γηα πνην
ιφγν ακέιεζαλ λα κειεηήζνπλ ηνλ θφζκν ησλ εζλψλ ή πνιηηηθφ θφζκν, ηνλ νπνίν, αθνχ ηνλ έθηηαμαλ
άλζξσπνη, κφλν άλζξσπνη ζα κπνξνχζαλ θαη λα ηνλ γλσξίζνπλ (φ.π.: 242).

ην παξαπάλσ απφζπαζκα, δελ απνηππψλεηαη κνλάρα ε αληίιεςε ηνπ Βίθν σο πξνο ηελ
πξνζβαζηκφηεηα ηε αλζξψπηλεο γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πξαγκαηηθνχ,
αιιά απνηππψλεηαη επίζεο, ππνδφξηα, ε ηζηνξηθή αλάιεςε ησλ πξσηείσλ ηνπ θηινζνθηθνχ θαη
γλσζηνζεσξεηηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ ην θνηλσληθφ. Ο Βίθν ζεσξεί φηη ε δηεξεχλεζε ηεο
αιήζεηαο είλαη σο επί ην πιείζηνλ γελεηηθή θαη απηναλαιπηηθή (Berlin, 2001: 129), επνκέλσο, νη
άλζξσπνη δχλαληαη λα γλσξίζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ κέζσ ηεο
αλαζπλζεηηθήο θαληαζίαο.59 Ο Η. Μπεξιίλ νξζά ηνλίδεη φηη «ν Γεξκαλφο κεηαθπζηθφο θηιφζνθνο
F.H. Jacobi εμέιαβε απηά ηα εξσηήκαηα σο εκβξπψδε κνξθή ηεο ππεξβαηνινγηθήο60 κεζφδνπ
ηνπ Kant· θαη φλησο απηφο ν παξαιιειηζκφο δελ είλαη παξάινγνο» (φ.π.: 130).
Σνχησλ δνζέλησλ, αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη κηα θηινζνθηθή αληίιεςε θαηά ηελ νπνία ε
αιήζεηα θαζίζηαηαη εθηθηή ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ν παξαγσγφο δηαγηγλψζθεη ην
παξαγφκελν κέζσ ελφο ηξφπνπ αλαζθφπεζεο ή παξαγσγηθήο ζχλζεζεο ηεο ίδηαο ηνπ ηεο
παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ζνλ αθνξά ζηε θπζηθή θηινζνθία θαη ζηηο πεξί ηνπ θπζηθνχ
γλψζεηο, εθεί δεζπφδεη ε επαγσγηθή κέζνδνο (induction), επί ηεο νπνίαο αλαζηνράδνληαη θξηηηθά
νη λεφηεξνη θηιφζνθνη (Υηνπκ, Μπέξθιευ, Λνθ θ.ά.) κεηά ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηεο

59

Ο Η. Μπεξιίλ γξάθεη: «Οη άλζξσπνη «θαηαζθεπάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο», θαη επνκέλσο νη άλζξσπνη είλαη δπλαηφλ
λα αλαβηψζνπλ απηή ηε δηαδηθαζία κε ηε θαληαζία» (Berlin, 2002: 213).
60
Δπεκβαίλνπκε κεηαθξαζηηθά θαη απνδίδνπκε ηνλ φξν «Σranszendental» σο «ππεξβαηνινγηθφ» θαη φρη
«ππεξβαηηθφ» φπσο απνδίδεηαη απφ ηνλ κεηαθξαζηή.
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λεπηψλεηαο ζεσξίαο. Θα πξέπεη θπζηθά εδψ λα επηζεκάλνπκε φηη ε αλάπηπμε ησλ θπζηθψλ
γλψζεσλ (θπζηθή θηινζνθία) θαη ηεο θηινζνθίαο βξίζθνληαη ζε κηα δηαξθή αιιειεπίδξαζε,
ζηελ νπνία ζηνηρεία θαη ηδέεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο θπζηθέο γλψζεηο θαη ζηε θπζηθή θηινζνθία
δαλείδνληαη θαη αλαπηχζζνληαη απφ ηε θηινζνθία θαη αληηζηξφθσο. Γηα παξάδεηγκα, ζηα ηέιε
ηνπ 17νπ αηψλα θαη κε ηελ εκθάληζε ηεο λεπηψλεηαο ζεσξίαο, εμέρνπζα ζεκαζία ζηηο πεξί ηνπ
θπζηθνχ γλψζεηο απνθηά ε ηδέα ηεο δηαξθνχο θαη αδηάιεηπηεο θίλεζεο κε ηε δηαηχπσζε ηεο
αξρήο ηεο αδξάλεηαο, ε νπνία θαηαξξίπηεη ζπληξηπηηθά ηηο επηξξνέο ηνπ αξηζηνηειηθνχ θπζηθνχ
πξνηχπνπ. Σν γεγνλφο απηφ ζα αιιάμεη νπζηαζηηθά ην θηινζνθηθφ πξφηππν κειέηεο ηεο
αηηηψδνπο ζπλάθεηαο. Ο Σδ. Λνθ (1632-1704), γηα παξάδεηγκα ζην «Γνθίκην γηα ηελ αλζξψπηλε
λφεζε» επεμεξγάδεηαη πάλσ ζηε βάζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο λφεζεο θαη ησλ ηδεψλ ηε ζρέζε ηεο
θίλεζεο κε ηηο έλλνηεο ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο ζπλέρεηαο.
Ηδηαίηεξε επίζεο ηζηνξηθή ζεκαζία ζην ζηάδην δηακφξθσζεο ηεο ηζηνξηθφηεηαο
θαηαιακβάλεη ε θηινζνθία ηνπ γαιιηθνχ δηαθσηηζκνχ, ζηελ νπνία αλαπηχζζεηαη ηφζν ν
θηινζνθηθφο πιηζκφο φζν θαη ε έλλνηα ηεο πξνφδνπ. Οη εθξεθηηθέο αλαθαιχςεηο ζηνλ ηνκέα
ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ε έλαξμε ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο κεηά ηα κέζα ηνπ 18 νπ
αηψλα δεκηνχξγεζαλ έλα πλεχκα αηζηνδνμίαο πνπ εθθξάζηεθε κε θηινζνθηθέο αληηιήςεηο, νη
νπνίεο αληηιακβάλνληαλ ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία σο κηα θίλεζε δηαξθνχο ηειεηνπνίεζεο. Ο Α.
Σπξγθφ (1727-1781), θηιφζνθνο θαη θπζηνθξάηεο νηθνλνκνιφγνο, αληηιακβάλεηαη ηε κεηαβνιή
πξσηίζησο ζηελ ηζηνξία θαη δεπηεξεπφλησο ζηα θπζηθά θαηλφκελα θαη καδί κε ηνλ Ν. Κνληνξζέ
(1743-1794) αλαπηχζζνπλ ηελ ηδέα πεξί ηεο ηζηνξηθήο πξνφδνπ.
Ο γαιιηθφο δηαθσηηζκφο αλαπηχζζεη ηελ έλλνηα ηεο πξνφδνπ ελψ παξάιιεια αζθείηαη
δξηκεία θξηηηθή ζηελ παιαηά ζενινγηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο. Χο εθ ηνχηνπ, απνξξίπηνληαη νη
παιαηνί ζενθξαηηθνί λφκνη ηεο ηζηνξίαο θαη αλαδεηνχληαη λένη. Σν θαζνιηθφ, σο ην ζηνηρείν ηεο
αλαγθαηφηεηαο θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ κεξηθνχ θαη ηνπ εληθνχ, αξρίδεη λα αλαδεηείηαη αθφκε
πεξηζζφηεξν εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο ίδηαο ηεο αλζξψπηλεο πξαγκαηηθφηεηαο. ε απηφ ην
θαζήθνλ, απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε ζπκβνιή ηνπ . Μνληεζθηέ (1689-1755), ν νπνίνο
αληηπαξαβάιεη ηηο Δπξσπατθέο θνηλσλίεο κε εθείλεο ηεο αλαηνιήο νχησο ψζηε λα αζθήζεη
θξηηηθή ζηνπο ζεζκνχο ηεο θνηλσλίαο ηνπ θαηξνχ ηνπ.61 Δπηπιένλ, εκθαλίδεηαη ην ξεχκα ησλ

61

Ο Πηδάληαο αλαθέξεη φηη «φηαλ ν Μνληεζθηέ έγξαθε ην Πλεχκα ησλ Νφκσλ ε ηαπηφηεηα ησλ επξσπατθψλ
απνιπηαξρηψλ είρε πιήξσο δηακνξθσζεί, γεγνλφο ην νπνίν ηνπ επέηξεςε λα ζεσξήζεη ηνλ «νζσκαληθφ δεζπνηηζκφ»
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Γάιισλ πιηζηψλ κε πξνεμάξρνληεο ηνπο Ε. Λα Μεηξί (1709-1751), Νη. Νηηληεξφ (1713-1784),
Β. Υφικπαρ (1723-1789), Κ. Α. Διβέηην (1715-1771) θ.ά. Ζ δηαξθήο ζπζζψξεπζε λέσλ
γλψζεσλ γηα ηνλ θπζηθφ θφζκν (αλαθαιχςεηο λέσλ θαη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ δψσλ, θπηψλ,
νζηψλ,

πεηξσκάησλ,

κεηάιισλ

θ.ά.)

δεκηνχξγεζε

ηελ

αλάγθε

ηαμηλφκεζεο

θαη

θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο γλψζεο, κε απνηέιεζκα λα αλαθχπηεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε ηάζε
πξνο κηα γεληθή ζεσξεηηθή ζχιιεςε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο.
Ο ηεξάζηηνο φγθνο γλψζεο θαη εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ απαηηνχζε θαη λέεο κεζφδνπο γηα
ηελ επεμεξγαζία θαη ηε ρξήζε ηνπο, γεγνλφο πνπ πξνψζεζε ην δήηεκα ηεο κεηαηξνπήο ηεο
ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο ζε εληαίν ζχζηεκα. Βαζηδφκελνη ζην θπζηθφ κεραληζηηθφ ζεσξεηηθφ
ππφδεηγκα, θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αίγιεο ησλ πξφζθαησλ αλαθαιχςεσλ ηνπ Νεχησλα,
νη πεξηζζφηεξνη δηαλνεηέο θαη θπζηθνί θηιφζνθνη ηεο επνρήο ζπλέιαβαλ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε
κε κεραληζηηθνχο φξνπο, δειαδή ππαγφκελε θαηά θχξην ιφγν ζε πνζνηηθέο κεηαβνιέο θαη κε
ραξαθηεξηζηηθή ηελ εμσηεξηθή αιιειεπίδξαζε. ε απηφ ην πιαίζην, ε ηζηνξηθή κέζνδνο έρεη
πιένλ δηακνξθσζεί θαη ζπληζηά ηε βαζηθή κέζνδν δηεξεχλεζεο γηα ηα πεξηζζφηεξα
επηζηεκνληθά δεηήκαηα. Ο Ε-Λ. ληε Μπνπθφλ (1707-1788) γξάθεη ηε «Φπζηθή Ηζηνξία», ην
1749 επηρεηξψληαο ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ γλψζεσλ ηεο επνρήο ηνπ. Ο Κ. Ληλλαίνο
(1707-1778) κε ην έξγν ηνπ «Systema Naturae» δεκηνπξγεί ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ησλ
έκβησλ νξγαληζκψλ. Ο Ε-Μπ. Λακάξθ (1744-1829) δηαηππψλεη λφκνπο γηα ηελ εμέιημε ησλ
εηδψλ θαη πξαγκαηνπνηεί δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη ηαμηλνκήζεηο ζχκθσλα κε
ηε ζέζε ησλ νξγαληζκψλ ζηελ αιπζίδα ηεο εμέιημεο, ελψ κε ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο ησλ Ε.
Κπβηέ (1769-1832), Δ. Ε. ληε ελ Ηιέξ (1772-1844) θαη άιισλ, νη δηελέμεηο θαη νη
πξνβιεκαηηζκνί πάλσ ζηνπο λφκνπο ηεο εμέιημεο θαη ηεο ηζηνξηθήο θίλεζεο ηίζεληαη ζην
επίθεληξν.
Ζ ρξήζε ηεο ηζηνξηθήο κεζφδνπ, ηφζν ζην πιαίζην ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ φζν θαη
ζηνπο ηνκείο ηεο θηινζνθίαο, ηεο ηζηνξίαο θαη γεληθφηεξα ζηε κειέηε ηνπ αλζξψπηλνπ
πνιηηηζκνχ, παξ‘ φιν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ κε κεραληζηηθφ ηξφπν είηε κε κηα ad hoc εζηίαζε
ζε δηαθνξεηηθέο αηηηψδεηο ζρέζεηο θαη ζπλάθεηεο, νδεγνχζε βαζκηαία θαη λνκνηειψο ζηνλ
αλαζηνραζκφ ηεο ζρέζεο ηνπ απινχ θαη ηνπ ζχλζεηνπ ζηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία. Ήδε κε ηηο

μέλν φρη κφλν γεσγξαθηθά, αιιά θαη ηζηνξηθά πξνο φ,ηη πίζηεπαλ πσο ραξαθηήξηδε ηα επξσπατθά βαζίιεηα»
(Πηδάληαο, 2002: 18).
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αλαθαιχςεηο θαη ηηο πξνφδνπο ζηνπο ηνκείο ηεο βηνινγίαο, ηεο γεσινγίαο θαη ηεο θπζηνινγίαο
είρε ηεζεί ην δήηεκα ηεο εμέιημεο απφ ην απιφ ζην ζχλζεην. Βέβαηα, εδψ ζα πξέπεη λα
επηζεκαλζεί φηη ε αληίιεςε πεξί ηεο νξγάλσζεο απφ ην θαηψηεξν ζην αλψηεξν (απφ ην απιφ
ζην ζχλζεην), παξ‘ φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζηνξηθφηεηα, δελ ηαπηίδεηαη κε απηήλ. Ζ αληίιεςε ηεο
νξγάλσζεο απφ ην θαηψηεξν ζην αλψηεξν, απνζπαζκέλε απφ ηελ ηζηνξηθφηεηα θαη σο εθ
ηνχηνπ κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο ζηαηηθφηεηαο, πξνθχπηεη θαηά βάζε απφ ηε κειέηε κηαο
ζηάζηκεο θαη δεδνκέλεο ηεξαξρηθά θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, κηα
ηέηνηα αληίιεςε ηεο νξγάλσζεο απφ ην απιφ ζην ζχλζεην δελ δχλαηαη λα πξνβάιιεη σο
δπλακηθή θαη παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ δηέπεηαη απφ νξηζκέλεο λνκνηέιεηεο, αιιά
πεξηζζφηεξν σο κηα θαηάζηαζε θαζνξηζκέλε απφ εμσηεξηθνχο θαη κεηαθπζηθνχο φξνπο. Σν
επφκελν ζηάδην, ζηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθφηεηαο, ην νπνίν ζεκαηνδνηεί θαη ην πέξαζκα ζην
ζηάδην ηεο σξηκφηεηάο ηεο, ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο σο θίλεζεο
εζσηεξηθά δηαξζξσκέλεο, ε νπνία νδεγεί απφ ην απιφ ζην ζχλζεην. Σα ελία ζηε δηεξεχλεζε
απηνχ ηνπ θνκβηθνχ θηινζνθηθνχ θαη επηζηεκνινγηθνχ πξνβιήκαηνο άδξαμε ε θιαζηθή
Γεξκαληθή θηινζνθία.
Ζ Γεξκαλία ζηα ηέιε ηνπ 18νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, ζε αληίζεζε κε ηελ Αγγιία
θαη ηε Γαιιία, ήηαλ κηα ρψξα πνπ πζηεξνχζε ζε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. Σελ ίδηα
ζηηγκή, ε αζηηθή ηεο ηάμε θαη νη πξννδεπηηθέο ηεο δπλάκεηο βξίζθνληαλ ζε ζηελή ζρέζε κε ηα
επηηεχγκαηα θαη ηε ζθέςε ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ελψ παξάιιεια παξαθνινπζνχζαλ κε δένο θαη
ζαπκαζκφ ηα γεγνλφηα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. Ζ απνπζία άκεζεο πνιηηηθήο πξννπηηθήο
δηεμφδνπ γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηεο πεθσηηζκέλεο δηαλφεζεο, νδήγεζε ηελ
πξννδεπηηθή ζθέςε ζηελ πεξαηηέξσ θαη ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ ηδεψλ πνπ αλέπηπμε ε
δηαθσηηζηηθή παξάδνζε.
Σνχησλ δνζέλησλ, νη έλλνηεο ηεο ειεπζεξίαο, ηνπ ιφγνπ, ηεο πξάμεο θαη ηεο ηζηνξίαο, ζα
ζπζηεκαηνπνηεζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν αλαδεηθλχνληαο ην δήηεκα ηεο αλάγθεο δεκηνπξγίαο
ελφο γεληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο γλψζεο. πλερίδνληαο ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ αλαπηχρζεθε ηφζν
απφ ηνπο Γάιινπο φζν θαη απφ ηνπο Άγγινπο δηαθσηηζηέο, νη Γεξκαλνί ζηνραζηέο ζέηνπλ ζην
επίθεληξν ηεο ζθέςεο ηνπο ην δήηεκα ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο πξνφδνπ· σζηφζν αξρίδνπλ ζηαδηαθά
λα ακθηζβεηνχλ ην κεραληζηηθφ αηηηνθξαηηθφ κνληέιν εμήγεζεο θαη εξκελείαο. Δλδεηθηηθή είλαη
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ε αληηλνκία ηεο θξηηηθήο δχλακεο πνπ παξνπζηάδεη ν Καλη. Ο ηειεπηαίνο ηελ δηαηππψλεη
αθνινχζσο:
Ο πξψηνο γλψκνλαο είλαη ε ζέζε: ιε ε παξαγσγή ησλ πιηθψλ πξαγκάησλ θαη ησλ κνξθψλ ηνπο πξέπεη
λα θξηζεί σο δπλαηή ζχκθσλα κε απιψο κεραληθνχο λφκνπο. Ο δεχηεξνο γλψκνλαο είλαη ε αληίζεζε:
Οξηζκέλα πξντφληα ηεο πιηθήο θχζεο δελ κπνξνχλ λα θξηζνχλ σο δπλαηά ζχκθσλα κε απιψο κεραληθνχο
λφκνπο (ε θξίζε ηνπο απαηηεί έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ λφκν ηεο αηηηφηεηαο, εθείλνλ ησλ ηειηθψλ αηηίσλ)
(Kant, 2002: 336).

Δπηπξφζζεηα, ν Καλη γξάθεη ζηελ «Κξηηηθή ηεο Κξηηηθήο Γχλακεο»,
Σν δηθαίσκα λα εξεπλνχκε φια ηα θπζηθά πξντφληα κε έλαλ απιψο κεραληθφ ηξφπν είλαη θαζ‘ εαπηφ
εληειψο απεξηφξηζην· αιιά ε ηθαλφηεηα λα επηηχρνπκε κφλν κε ηνλ ηξφπν απηφλ είλαη, ιφγσ ηεο
ζπγθξφηεζεο ηεο δηάλνηάο καο, εθ‘ φζνλ αζρνιείηαη κε πξάγκαηα σο θπζηθνχο ζθνπνχο, φρη κφλν πνιχ
πεξηνξηζκέλε, αιιά επίζεο ζαθψο νξνζεηεκέλε θαηά ηξφπνλ ψζηε, ζχκθσλα κε κηαλ αξρή ηεο θξηηηθήο
δχλακεο, κε κφλε ηελ πξψηε κέζνδν λα κελ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ ηα πξάγκαηα εθείλα θαη ζπλεπψο λα
πξέπεη πάληνηε ε θξίζε ηέηνησλ πξντφλησλ λα ππνηάζζεηαη ζπγρξφλσο απφ καο ζε κηα ηεινινγηθή αξρή.
(Kant, 2002: 372-373).62

Γεληθφηεξα, ζηελ επξχηεξε ηζηνξηθή πεξίνδν είρε αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη ε θξηηηθή ηνπ
κεραληζηηθνχ θνζκνεηδψινπ ελψ παξάιιεια κνξθνπνηνχληαλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
επαλεκθάληζε ηεο ηειενινγίαο. Σελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία επλφεζαλ θαη νξηζκέλεο πιεπξέο ηνπ
λεπηψλεηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο ε αληίιεςε πεξί ηεο πξψηεο ψζεζεο, ε νπνία απνδίδεηαη ζην
Θεφ, θαζψο θαη ε αληίιεςε πεξί Θενχ σο ζρεδηαζηή ησλ πάλησλ. Παξ‘ φιν πνπ ε Νεπηψλεηα
πεξί Θενχ αληίιεςε δελ επεκβαίλεη άκεζα ζηε δηαδηθαζία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ε νπνία
δηεμάγεηαη κέζσ ηεο επαγσγηθήο κεζφδνπ θαη ηνπ πεηξάκαηνο, ελ ηνχηνηο ν Θεφο είλαη ελ ηέιεη ε
βάζε φζσλ απνδεηθλχεη θαη γλσξίδεη ν επηζηεκνληθφο λνπο. ε απηφ ην ηζηνξηθφ πιαίζην θαη
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο θπζηθήο θηινζνθίαο κε ηνλ πεξί ηνπ θνηλσληθνχ
θηινζνθηθφ ζηνραζκφ δηακνξθψλεηαη κηα δηαξθήο δηέλεμε γηα ηελ εμσηεξηθή θαη ηελ εζσηεξηθή
(εκκελή) αιιειεπίδξαζε.

62

Ο Καλη ζπλερίδεη απηή ηε γξακκή ζθέςεο γξάθνληαο ιίγν παξαθάησ: «Γηα λα κελ εξγάδεηαη ινηπφλ ν εξεπλεηήο
ηεο θχζεο κε θαζαξή δεκία, ζα πξέπεη θαηά ηελ θξίζε ησλ πξαγκάησλ, ε έλλνηα ησλ νπνίσλ σο θπζηθψλ ζθνπψλ
είλαη αλακθηβφισο ζεκειησκέλε (ησλ νξγαλσκέλσλ φλησλ), λα ζέηεη πάληνηε σο ζεκέιην θάπνηα πξσηαξρηθή
νξγάλσζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηνλ κεραληζκφ εθείλν, γηα λα παξάγεη ε ίδηα άιιεο νξγαλσκέλεο κνξθέο ή γηα λα
αλαπηχζζεη ηε δηθή ηεο ζε λέα ζρήκαηα (ηα νπνία φκσο πξνθχπηνπλ πάληνηε απφ ηνλ ζθνπφλ εθείλν θαη ζχκθσλα
κ‘ απηφλ» (Kant, 2002: 373). Δδψ κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ζε εκβξπψδε κνξθή ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζα
νδεγήζνπλ ζηε ζχιιεςε ηεο Εσήο ηνπ Υέγθει.
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Ο Γθ. Β. Λάηκπληηο (1646-1716) δελ αληηιακβάλεηαη σο αζπκθηιίσηεο ηε κεραληζηηθή
αηηηφηεηα θαη ηελ ηειενινγία. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη «ηα δχν βαζίιεηα, εθείλν ησλ
πνηεηηθψλ αηηίσλ θαη εθείλν ησλ ηειηθψλ αηηηψλ, είλαη αξκνληθά κεηαμχ ηνπο» (Leibniz, 2004:
241). Ζ δηάθξηζε πνπ πξνβαίλεη ζε αλαγθαίεο θαη ελδερνκεληθέο αιήζεηεο απνηειεί έλα
εγρείξεκα ζπζρεηηζκνχ ηεο ηειενινγηθήο θαη ηεο κεραληζηηθήο αηηηφηεηαο, ηνπηέζηηλ ηεο
εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο. ηηο αλαγθαίεο αιήζεηεο ην θαηεγνξνχκελν ηνπ
ζπιινγηζκνχ πεξηέρεηαη ζην ππνθείκελν ηεο πξφηαζεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αιήζεηα
απνηειεί κηα ινγηθή ηαπηφηεηα θαη εδξάδεηαη ζηελ αξρή ηεο κε αληίθαζεο. Οη ελδερνκεληθέο
αιήζεηεο απνηεινχλ ηηο αιήζεηεο ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ θαη πεξηγξάθνπλ ηα πξάγκαηα πνπ φλησο
πθίζηαληαη, ελ ηνχηνηο φρη θαηά αλαγθαίν ηξφπν. Καηά ηνλ Λάηκπληηο, ε εκπεηξηθή γλψζε
έγθεηηαη ζηελ αηηηψδε απνηχπσζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη έρεη ζπζζσξεπηηθφ ραξαθηήξα. Ζ θάζε
αηηία εδξάδεηαη ζε κηα άιιε αηηία, ην θάζε ηη είλαη ηεζεηκέλν απφ έλα άιιν, θαηά ηξφπν πνπ
απηή ε δηαδηθαζία λα θαηαηείλεη ζην άπεηξν. Με άιια ιφγηα, ζηηο ελδερνκεληθέο αιήζεηεο ην
θαηεγνξνχκελν ηνπ ζπιινγηζκνχ δελ δχλαηαη λα πθίζηαηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζην ππνθείκελν
ηεο πξφηαζεο.63
Αξλνχκελε ηε κεραληζηηθή εξκελεία σο θπξίαξρν κνληέιν εμήγεζεο, ε Γεξκαληθή
θηινζνθία επαλαθέξεη ζηαδηαθά ην δήηεκα ηεο ηειενινγίαο, παξά ηελ άηεγθηε θξηηηθή πνπ ηεο
είρε αζθήζεη ρξφληα πξηλ ν Μπέεθνλ64, ζηνλ αγψλα ηνπ ελαληία ζηνλ κεζαησληθφ
ζρνιαζηηθηζκφ. Σν ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα, βάζεη ηνπ νπνίνπ επαλέξρεηαη ε ηειενινγία, είλαη ν
έκβηνο νξγαληζκφο. O Λνχθαηο παξαηεξεί φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ
ζηξάθεθε, φρη, πιένλ, κφλν ζηε κεραληθή θπζηθή, αιιά εμίζνπ ζηε ρεκεία θαη θπξίσο ζηε
βηνινγία, φηαλ παξάιιεια ζηελ ηειεπηαία άξρηζαλ λα αλαθχπηνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο εμέιημεο
θαη φηαλ ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε έθεξε ζην πξνζθήλην, ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ηνλ αγψλα
γχξσ απφ ηηο ηδέεο ηεο εμέιημεο, ην δήηεκα ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ είδνπο ηεο εμέιημεο ηνπνζεηήζεθε
ζην επίθεληξν ηνπ θηινζνθηθνχ ελδηαθέξνληνο (Lukacs, 2009: 7). Ζ ηειενινγία ζπλδέεηαη έηζη
κε ηελ νξγαληθφηεηα, δειαδή κε ηηο νξγαληθέο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηα
63

Σν ελδηαθέξνλ ζηελ αληίιεςε ηνπ Λάηκπληηο πεξί ζπζρεηηζκνχ ησλ δχν κνξθψλ αηηηφηεηαο εληνπίδεηαη ζηνλ
θαζνξηζκφ ησλ πνηεηηθψλ αηηίσλ απφ ηα ηειηθά αίηηα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Οη κνλάδεο, (ηηο νπνίεο
γλσξίδνπκε σο ηηο ιεγφκελεο ςπρέο) αιιάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπο ζχκθσλα κε ηα ηειηθά αίηηα θαη ηηο νξέμεηο, θαη
ελ ηνχηνηο ην βαζίιεην ησλ ηειηθψλ αηηίσλ ζπκθσλεί κε ην βαζίιεην ησλ πνηεηηθψλ αηηίσλ πνπ είλαη εθείλν ησλ
θαηλνκέλσλ» (Leibniz, 2004 : 378-379).
64
Ο Γαιηιαίνο, επίζεο, απέξξηπηε ηελ αληίιεςε ησλ ηειηθψλ αηηίσλ ηνπ Αξηζηνηέιε. ην έξγν ηνπ, ε θίλεζε ζηε
θχζε δελ απνβιέπεη ζε θάπνην ζθνπφ.
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φληα πνπ είλαη ηθαλά λα ζέηνπλ ζθνπνχο. Ο Π. Κιηκαηζάθεο ηνλίδεη φηη «ε ηειενινγηθή
απφδεημε αθνξά ην έκβην νλ σο ηέηνην. Σν έκβην νλ αλαδεηθλχεηαη ζε ηδεαηφ νλ, ζε φλ-θνξέα
ηεο Ηδέαο εληφο ηεο θχζεσο. Ο νξγαληζκφο είλαη απηνζθνπφο, είλαη ηέινο ελ εαπηψ»
(Κιηκαηζάθεο ζην Υέγθει, 2015: 13).65 ηε βάζε ηεο ηειενινγηθήο αληίιεςεο φιεο νη ζθαίξεο
ηνπ πξαγκαηηθνχ γίλνληαη αληηιεπηέο ζαλ γεληθφο ζθνπφο πνπ νδεγεί ζηνλ έιινγν άλζξσπν.
Απηφ πνπ παξέρεη ην ππφδεηγκα ηεο νξγαληθφηεηαο είλαη ε θαη‘ εμνρήλ εζσηεξηθή κνξθή
αιιειεπίδξαζεο, δειαδή φηη πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πνπ αλαπαξάγεηαη απηνδηαηεξνχκελν
κέζα απφ ηε ζρέζε κε ην ίδην (απηνζρεζία). Ο Υέγθει επηζεκαίλεη ζηε «Φαηλνκελνινγία ηνπ
Πλεχκαηνο» φηη ζην νξγαληθφ,
εθείλν πνπ είλαη ηειεπηαίν ή ην απνηέιεζκα είλαη εμίζνπ θαιά ην πξψην, κε ην νπνίν αξρίδεη ε θίλεζε, θαη
γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ν ζθνπφο, ηνλ νπνίν απηφ πξαγκαηψλεη. Σν Οξγαληθφ δελ παξάγεη θάηη, αιιά απιψο
δηαζψδεηαη ην ίδην· ή φ,ηη παξάγεηαη, είλαη ήδε εμίζνπ παξφλ ζαλ λα έρεη παξαρζεί (Υέγθει, 1995: 62).66

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε θίλεζε ηεο ηζηνξίαο αξρίδεη λα θαηαλνείηαη σο νξγαληθή
θίλεζε θαη ζθφπηκε ειεχζεξε δξαζηεξηφηεηα θαη φρη σο έλα κεραληζηηθφ αηηηνθξαηηθφ ζπλερέο.
Αλακθίβνια, νη ελ ιφγσ αληηιήςεηο άλζηζαλ εμαηηίαο θαη ηνπ επξχηεξνπ θηινζνθηθνχ πιαηζίνπ
πνπ είρε αλαπηπρζεί ζηε Γεξκαλία, ζην νπνίν ηελ πξσηνθαζεδξία είρε ην δήηεκα ηεο
ηζηνξηθφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά ν Γθ. Δ. Λέζζηλγθ (1729-1781) δηαηππψλεη ηελ ηδέα φηη ηφζν ε
αλζξσπφηεηα φζν θαη ν θάζε μερσξηζηφο άλζξσπνο πεξλνχλ κέζα απφ δηαθνξεηηθά ζηάδηα
νξγαληθήο αλάπηπμεο, ελψ ν Γ. Γθ. Υέξληεξ (1744-1803) ζεσξεί φηη ε ηζηνξία ηεο
αλζξσπφηεηαο απνηειεί ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο θχζεο.67 Παξάιιεια, ν Καλη δηαηππψλεη ηελ
ππφζεζε πεξί ηνπ πξσηαξρηθνχ λεθειψκαηνο. χκθσλα κε απηήλ, φιν ην ζχκπαλ πξνέξρεηαη
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Ο Καλη αλαθέξεη φηη «έλα νξγαλσκέλν πξντφλ ηεο θχζεο είλαη εθείλν, ζην νπνίν ηα πάληα είλαη ζθνπφο θαη
ακνηβαίσο επίζεο κέζνλ. ε απηφ, δελ ππάξρεη ηίπνηε κάηαην, άζθνπν ή πνπ λα κπνξεί λα απνδνζεί ζ‘ έλαλ ηπθιφ
θπζηθφ κεραληζκφ» (Καλη, 2002: 323).
66
Ο Υέγθει αλαθέξεη επίζεο ζε έλα άιιν απφζπαζκα ζηε «Φαηλνκελνινγία ηνπ Πλεχκαηνο»: «Σν δηεαπηφ-Δίλαη
ηνπ δσληαλνχ νξγαληζκνχ φκσο δελ θάλεη κ‘ απηφ ηνλ ηξφπν ηελ εκθάληζε ηνπ απφ ηε κηα πιεπξά ελάληηα ζην
Δμσηεξηθφ ηνπ, αιιά έρεη ηελ αξρή [Prinzip] ηνπ άιισο-Δίλαη θαηά ηε δηθή ηνπ πιεπξά. Αλ νξίζνπκε ην δηεαπηφΔίλαη σο απιφ απηνζπληεξνχκελν απην-ζρεηηζκφ, ηφηε ην άιισο-Δίλαη ηνπ ζα είλαη ε απιή αξλεηηθφηεηα· θαη ε
νξγαληθή ελφηεηα είλαη ε ελφηεηα ηνπ ίδηνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ απην-ζρεηηζκνχ θαη ηεο θαζαξήο αξλεηηθφηεηαο.
Δηνχηε ε ελφηεηα σο ελφηεηα είλαη ην Δζσηεξηθφ ηνπ Οξγαληθνχ· απηφ είλαη, ζπλεπψο, θαζεαπηφ θαζνιηθφ ή είλαη
γέλνο» (Υέγθει, 1995: 97). Αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηελ παξαηήξεζε ηνπ Y. Hui ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «απφ ηε
ζηηγκή ηεο έθδνζεο ηεο ηξίηεο θξηηηθήο ηνπ Καλη ην 1790, ε έλλνηα ηνπ νξγαληθνχ ήηαλ ε λέα ζπλζήθε ηνπ
θηινζνθείλ» (Hui, 2019: 15).
67
Βι. Berlin, 2002.
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απφ ηελ χιε ελφο λεθειψκαηνο, ε νπνία εμ‘ ππαξρήο είρε σο ηειηθφ ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ηεο
ζεκεξηλήο ηνπ ηέιεηαο κνξθήο.
Δληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ νξίδεη ε θεληξηθήο ζεκαζίαο πηα, έλλνηα ηεο ηειενινγίαο,
αλαθχπηεη θαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο γλψζεο, ην νπνίν ελνπνηεί ηε
θχζε θαη ηνλ άλζξσπν. Ζ έλλνηα ηεο ηειενινγίαο είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ην
ραξαθηήξα ηεο ηζηνξηθφηεηαο ζηνλ Γεξκαληθφ Ηδεαιηζκφ, θαζψο απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ζθνπφο
γίλεηαη ε θεληξηθή ηδέα θαηαλφεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηεο ηζηνξίαο, ηφηε ηίζεηαη ζην
πξνζθήλην ε κειέηε ηνπ ζθνπνχ ζηελ θαζαξή ηνπ κνξθή, δειαδή ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο
λφεζεο σο ηεο θαη‘ εμνρήλ ζθφπηκεο θαη ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηαο. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο,
ζπληειείηαη κηα επαλάζηαζε ζηε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ, βάζεη ηεο νπνίαο,
αμηνπνηψληαο ηα θεθηεκέλα ησλ θηινζνθηθψλ επηηεπγκάησλ ηνπ Μπ. πηλφδα (1632-1677) θαη
εηδηθφηεξα ηελ αληίιεςή ηνπ πεξί ηαπηφηεηαο λφεζεο θαη Δίλαη, ν Γεξκαληθφο ηδεαιηζκφο ζέηεη
σο αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ηελ ελφηεηα ηεο λφεζεο κε ηνλ εαπηφ ηεο, ηελ λφεζε σο
ηαπηφρξνλα ππνθείκελν θαη αληηθείκελν. Ο B. Bourgeois αλαθέξεη φηη «αλ ν Γθαίηε ηνπνζεηεί ην
μεθίλεκα ζηελ πξάμε68, είλαη ζηελ επνρή ηνπ φπνπ ηελ πξάμε ζηνλ εαπηφ νπζηαζηηθά εμπκλνχλ,
σο αξρή ηεο λέαο θηινζνθίαο, νη κεγάινη εθπξφζσπνη ηνπ Γεξκαληθνχ ηδεαιηζκνχ· ε πξάμε
ζηνλ εαπηφ, δειαδή, απηφ πνπ γη‘ απηνχο ζπληζηά ην πλεχκα» (Bourgeois, 2001: 7).
Ζ αλάπηπμε ηεο πξνβιεκαηηθήο ηεο πεξί λνήζεσο λφεζεο είλαη εζσηεξηθά ζπλπθαζκέλε
κε ηελ εθηχιημε ηνπ δεηήκαηνο ηεο αληίθαζεο θαη ησλ αληηλνκηψλ. Απφ ηε κία, ε αληίθαζε
παξνπζηάδεηαη σο δηέλεμε ησλ ζρνιψλ θαη ησλ θηινζνθηθψλ αληηπαξαζέζεσλ, ζηε βάζε
αληηηηζέκελσλ ινγηθά νξζψλ πξνηάζεσλ θαη αληηλνκηψλ, ελψ, απφ ηελ άιιε, απηή ε αληίθαζε
νδεγεί βαζκηαία ζηελ ππέξβαζή ησλ αληηηηζέκελσλ φξσλ κέζσ ηεο θαηάθαζεο ζην ζεηηθφ
πεξηερφκελν ηεο ινγηθήο αληίθαζεο ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο
λφεζεο. Ζ ελ ιφγσ ππέξβαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ θαηάθαζε ζηελ αληίθαζε
θαη ηε ζχιιεςε ηνπ ζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο ελφηεηαο ησλ αληηζέησλ.
Ο Καλη είλαη απηφο πνπ πξψηνο ζέηεη ζην επίθεληξν θαη αλαζηνράδεηαη κε ξεμηθέιεπζν
ηξφπν ην πξφβιεκα ησλ αληηλνκηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη «κφλν κέζα ζην ρξφλν είλαη
δπλαηφ λ‘ απνδνζνχλ ζ‘ έλα πξάγκα δχν αληηθαηηθά αληηθείκελνη πξνζδηνξηζκνί, δει,
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Αλαθέξεηαη ζηνλ πεξίθεκν ζηίρν ηνπ Φάνπζη «ελ αξρή ελ ε πξάμηο».
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δηαδνρηθά» (Καλη, 2006: Β49). Ήδε ζε απηή ηελ πξνβιεκαηηθή, φπσο θαη ζηελ άιιε ζεκειηψδε
αληίιεςε ηνπ Καλη πεξί ηεο πξσηαξρηθήο ελφηεηαο ηεο θαηαιήςεσο (Apperzeption), πθίζηαληαη
ηα ζπέξκαηα ηεο αληίιεςεο, ε νπνία δηεξεπλά κέζσ κηαο ρξνληθήο–ηζηνξηθήο ινγηθήο ηνπο
δηαθνξεηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηελ παξακφληκε ηαπηφηεηα κε ηνλ εαπηφ ηνπ.
Ο Καλη ζην έξγν ηνπ «Ζ Κξηηηθή ηνπ Καζαξνχ Λφγνπ» ζεκαηνπνηεί ηνλ δηαιεθηηθφ ιφγν. Ο
ηειεπηαίνο φκσο απνηειεί ηε ινγηθή ηεο θαηλνκεληθφηεηαο, ε νπνία αλαθχπηεη αλαπφθεπθηα
απφ ηελ ίδηα ηε δνκή ηνπ ζπιινγηζκνχ πνπ νδεγεί ηνλ ιφγν ζηελ ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο
δπλαηήο εκπεηξίαο. Ο ιφγνο, σο εθ ηνχηνπ, πέθηεη ζε αληηλνκίεο απφ ηηο νπνίεο, ζχκθσλα κε ηνλ
Καλη, δχλαηαη λα μεθχγεη κφλν ζέηνληαο φξηα ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη δηαθξίλνληαο ηα θαηλφκελα
απφ ηα λννχκελα. Παξά ηαχηα, ζηελ πξνθξηηηθή πεξίνδν ηνπ Καλη αληρλεχνληαη ηα ζπέξκαηα
ηεο θαηάθαζεο ζηελ αληίθαζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηάθξηζε πνπ πξνβαίλεη κεηαμχ ινγηθήο
θαη πξαγκαηηθήο αληίζεζεο. Καηά ηε γλψκε καο, απνθαζηζηηθφ επηζηεκνινγηθφ πιαίζην ψζεζεο
ηεο θαηαθαηηθήο ζηάζεο πξνο ηελ αληίθαζε απνηειεί ην λεπηψλεην ζχζηεκα θαη εηδηθφηεξα ν
ηξίηνο ηνπ λφκνο. χκθσλα κε απηφλ, «ζε θάζε δξάζε αληηζηνηρεί πάληνηε κηα αληίζεηε θαη ίζε
αληίδξαζε· κε άιια ιφγηα, νη δξάζεηο δχν ζσκάησλ κεηαμχ ηνπο είλαη πάληνηε ίζεο θαη πάληνηε
αληίζεηεο ζε θαηεχζπλζε» (Newton, 1999: 417).69 Ο Καλη ππήξμε έλζεξκνο ππεξαζπηζηήο ηεο
λεπηψλεηαο ζεσξίαο απέλαληη ζε εθείλνπο πνπ ππέζθαπηαλ ηελ νξζφηεηα ησλ «Principia». ην
έξγν ηνπ «Γνθηκή εηζαγσγήο ηεο έλλνηαο ησλ αξλεηηθψλ κεγεζψλ ζηελ εγθφζκηα ζνθία» ηνπ
1763, δηαρσξίδεη ηε ινγηθή απφ ηελ πξαγκαηηθή αληίζεζε. Ο Δ. Καζζίξεξ (1874-1945)
ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:
Ζ πξψηε βξίζθεηαη νπνπδήπνηε· δχν θαηεγνξήκαηα ζρεηίδνληαη ην έλα πξνο ην άιιν φπσο ην Α θαη ην κεΑ70 – εθεί φπνπ δειαδή ε ινγηθή ιήςε ηνπ ελφο εκπεξηέρεη ηε ινγηθή εθκεδέληζε ηνπ άιινπ. Σν
απνηέιεζκα απηήο ηεο αληίζεζεο είλαη ζπλεπψο ην θαζαξφ κεδέλ. Αλ πξνζπαζήζσ λα λνήζσ έλαλ
άλζξσπν σο ιφγην θαη ππφ ηελ ίδηα έλλνηα σο ακφξθσην, έλα ζψκα σο θηλνχκελν θαη ζπλάκα σο αθίλεην,
ηφηε απηή ε ζθέςε απνδεηθλχεηαη εληειψο θελή θαη κε αζθήζηκε. Γηαθνξεηηθή είλαη φκσο ε θαηάζηαζε ζε
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξαγκαηηθήο αληίζεζεο – ζ‘ εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, γηα λα κηιήζνπκε
εθιατθεπηηθά, δελ πξφθεηηαη γηα κία αληίζεζε ελλνηνινγηθψλ γλσξηζκάησλ θαη πξνζδηνξηζκψλ αιιά γηα
αληίζεζε «δπλάκεσλ». Ζ ηαρχηεηα ηελ νπνία έρεη έλα θηλνχκελν ζψκα ειεχζεξν απφ εμσηεξηθά εκπφδηα
κπνξεί λα αλαηξεζεί απφ κία άιιε, ην ίδην κεγάιε αιιά κε αληίζεηε θαηεχζπλζε. Σν απνηέιεζκα εδψ δελ
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Απφ εδψ θαζίζηαηαη επίζεο εκθαλέο ην επηζηεκνινγηθφ ππφδεηγκα ηεο έλλνηαο ηεο «Αληίζεζεο» θαζψο θαη νη
επηζηεκνινγηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο έλλνηαο ηεο «Αιιειεπίδξαζεο» ηνπ Υέγθει.
70
ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε ν φξνο κεηαθξάδεηαη σο φρη-Α. Δπεκβαίλνπκε κεηαθξαζηηθά απνδίδνληαο ηνλ ελ ιφγν
φξν σο κε-Α αθνινπζψληαο θαη ηελ αγγιηθή κεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Καζζίξεξ.
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είλαη φπσο ζηελ πξψηε πεξίπησζε κία ινγηθή αληίθαζε, αιιά εθείλε ε εληειψο θαζνξηζκέλε θαη
ραξαθηεξηζηηθή θπζηθνζεσξεηηθή θαηάζηαζε, ηελ νπνία ραξαθηεξίδνπκε κε ηελ έθθξαζε «εξεκίαο» ή
ηεο «ηζνξξνπίαο». Δλψ ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ζηελ πξνζπάζεηα κίαο ζπιινγηζηηθήο ζχλδεζεο ηνπ Α θαη
ηνπ κε-Α, ην απνηέιεζκα ήηαλ κία παξάλνηα, εδψ είλαη έλαο ζηέξενο θαη εληειψο κνλνζήκαληνο
πξνζδηνξηζκφο κεγέζνπο. Γηφηη ην κέγεζνο «κεδέλ» δελ είλαη ιηγφηεξν πξνζδηνξηζκέλν απ‘ φ,ηη
νπνηνδήπνηε άιιν, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη κε έλαλ ζεηηθφ ή αξλεηηθφ αξηζκφ. Ο ηξφπνο, ζπλεπψο, κε ηνλ
νπνίν δηάθνξεο πξαγκαηηθέο αηηίεο αιιεινθαζνξίδνληαη ακνηβαία θαη ζπλδένληαη ζε ελφηεηα κίαο επίδξαζεο
– κία ζρέζε ε νπνία κπνξεί λα παξαζηαζεί θάιιηζηα κε ην παξαιιειφγξακκν ησλ θηλήζεσλ ή ησλ
δπλάκεσλ – δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε ζπλψλπκνο κε ηε ζρέζε, ε νπνία πθίζηαηαη κεηαμχ ζθέησλ
ινγηθψλ θαηεγνξεκάησλ θαη θξίζεσλ (Καζζίξεξ, 2001: 122-123).71

O Γ. Γθ. Φίρηε (1762-1814) καζεηήο ηνπ Καλη, δηαθνξνπνηνχκελνο απφ ηελ αληίιεςε
ηνπ ηειεπηαίνπ, ηνπνζεηεί ην ζεηηθφ πεξηερφκελν ηεο αληίθαζεο ζην επίθεληξν ηεο ζθέςεο ηνπ.
Χο εθ ηνχηνπ, ν Φίρηε είλαη ν πξψηνο θηιφζνθνο ζηελ ηζηνξία πνπ αληηιακβάλεηαη ζεηηθά θαη
ζπιιακβάλεη ηελ εκκελή παξαγσγή ησλ θαηεγνξηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά γξάθεη:
Ο Kant εθθηλεί απφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δίδεηαη έλα πνιιαπιφ γηά ηελ δπλαηή πξφζιεςε ζηελ ελφηεηα ηεο
ζπλείδεζεο, θαη απφ ην ζεκείν, ζην νπνίν ηνπνζεηήζεθε, δελ κπνξνχζε λα εθθηλήζεη απφ θακκία άιιε. Γη‘
απηνχ ηνπ ηξφπνπ ζεκειίσζε ην ηδηαίηεξν γηά ηελ ζεσξεηηθή Δπηζηεκνινγία· δελ ήζειε λα ζεκειηψζεη
ηίπνηε πεξηζζφηεξν, θαη πξνρψξεζε, σο εθ ηνχηνπ, δηθαίσο απφ ην εηδηθφ ζην θαζνιηθφ. Καη‘ απηφλ ηνλ
ηξφπν ηψξα κπνξεί κελ λα εμεγεζεί έλα ζπιινγηθφ θαζνιηθφ, έλα φινλ ηεο κέρξη ηνχδε εκπεηξίαο, σο
ελφηεηα κεηαμχ ησλ ίδησλ λφκσλ· πνηέ φκσο έλα άπεηξν θαζνιηθφ, κία πξφβαζε ηεο εκπεηξίαο εηο ηελ
απεηξία. Δθ ηνπ πεπεξαζκέλνπ δελ νδεγεί θακία νδφο ζηελ απεηξία· ππάξρεη φκσο ζαθψο αληηζηξφθσο κία
νδφο εθ ηεο αθαζφξηζηεο, θαη κε θαζνξίζηκεο απεηξίαο, δηά ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ θαζνξίδεηλ πξνο ην
πεπεξαζκέλν (θαη γη‘ απηφ θάζε πεπεξαζκέλν είλαη παξάγσγν ηνπ θαζνξίδνληνο). Ζ Δπηζηεκνινγία, ε
νπνία νθείιεη λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο, πξέπεη λα πνξεπζεί απηήλ
ηελ νδφ, θαη λα θαηέιζεη απφ ην θαζνιηθφ ζην εηδηθφ (Fichte, 2017: 545-547).72

Με ηελ θαηάθαζε ζηελ αληίθαζε αλαθχπηεη ε θαη‘ εμνρήλ εζσηεξηθή κνξθή
αιιειεπίδξαζεο. Ζ λφεζε κειεηψληαο ηνλ εαπηφ ηεο αξρίδεη λα παξάγεη ηα θαηεγνξήκαηά ηεο
κέζσ ηεο δηθήο ηεο απηελέξγεηαο θαη απηνζρεζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ηα θαηεγνξήκαηα παξάγνληαη
φια απφ ην ίδην ην ππνθείκελν ηεο πξφηαζεο.73 ηε βάζε απηήο ηεο αληίιεςεο θαηαλνείηαη θαη ε
71

Οη εκθάζεηο δηθέο καο.
Οη εκθάζεηο δηθέο καο.
73
Ο Φίρηε αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ «Δπηζηεκνινγία» φηη «Δθείλν, ηνπ νπνίνπ ην Δίλαη (ε Οπζία) ζπλίζηαηαη
απιψο ζην φηη ζέηεη ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ σο νλ είλαη ην Δγψ σο απφιπην ππνθείκελν. Δλ φζσ ζέηεη ηνλ εαπηφ ηνπ,
είλαη· θαη ελ φζσ είλαη, ζέηεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Καη ην Δγψ είλαη, σο εθ ηνχηνπ, δηά ην Δγψ δηά παληφο θαη θαη‘
αλάγθελ. ,ηη δελ είλαη δηά ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ, δελ είλαη Δγψ» (Fichte, 2017: 105).
72
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ειεπζεξία ηνπ ππνθεηκέλνπ. Ζ ηειεπηαία ζπιιακβάλεηαη σο ε θαζαξή κνξθή εζσηεξηθήο
αιιειεπίδξαζεο θαη σο αληηηηζέκελε ζηελ εμσηεξηθφηεηα θαη ζηελ εμάξηεζε απφ ην έηεξν. Ο
Φίρηε αλαθέξεη:
Ζ ειεπζεξία, ή πξάγκα πνπ ζεκαίλεη ην απηφ, ην άκεζν πξάηηεηλ ηνπ Δγψ σο ηέηνην είλαη ην ζπλελσηηθφ
ζεκείν ηεο ηδεαηφηεηαο θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν Δγψ είλαη ειεχζεξν, θαζψο θαη θαζ‘ φζνλ ζέηεη ηνλ
εαπηφ ηνπ ειεχζεξνλ, απειεπζεξψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ: θαη ζέηεη [ελλ. ην Δγψ] ηνλ εαπηφ ηνπ ειεχζεξνλ, ή
απειεπζεξψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ, θαζψο είλαη ειεχζεξν. ξηζε θαη Δίλαη είλαη έλα· πξάηηνλ θαη πξαηηφκελν
είλαη έλα· αθξηβψο θαζψο ην Δγψ θαζνξίδεη ηνλ εαπηφλ ηνπ ψζηε λα πξάηηεη, πξάηηεη ζε απηφ ην
θαζνξίδεηλ· θαη θαζψο πξάηηεη, θαζνξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ (φ.π.: 623).

Ο Φ. Β. Γ. έιιηλγθ (1775-1854) επεξεαζκέλνο απφ ηηο ηδέεο ηνπ Φίρηε ζπιιακβάλεη
ηελ ζπλζεηηθή δηαδηθαζία φρη σο απνθιεηζηηθή ζην πιαίζην ηνπ απνιχηνπ Δγψ, αιιά εμίζνπ ζηε
Φχζε. πσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη:
Ζ γέλλεζε ηνπ πλεχκαηνο είλαη ην βαζίιεην ηεο ηζηνξίαο, φπσο ε γέλλεζε ηνπ θσηφο είλαη ην βαζίιεην ηεο
θχζεσο. Οη ίδηεο πεξίνδνη ηεο δεκηνπξγίαο πνπ ππάξρνπλ ζην έλα ππάξρνπλ θαη ζην άιιν· θαη ην έλα είλαη
ε εηθφλα θαη ε δηαζάθεζε ηνπ άιινπ. Ζ ίδηα αξρή πνπ ήηαλ ζηελ πξψηε δεκηνπξγία ην ζεκέιην, είλαη θαη
εδψ επίζεο, αιιά ζε κηα αλψηεξε κνξθή, ζπφξνο θαη θπηφ, απ‘ ην νπνίν αλαπηχζζεηαη έλαο αλψηεξνο
θφζκνο (Schelling, 1997: 66).

Απηφο ν παξαγσγηθφο ραξαθηήξαο ηεο απηνζρεζίαο ηεο λφεζεο νδεγεί ζηελ αθχξσζε
θαη ζηελ αλαίξεζε ησλ ακεηάβιεησλ πξνζδηνξηζκψλ ηεο δηάλνηαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζπλάδεη
κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ηππηθήο ινγηθήο. Ζ ηδέα ηεο ελφηεηαο ησλ αληηζέησλ ππήξρε σο
θηινζνθηθή αληίιεςε ήδε απφ ηελ θιαζηθή θηινζνθία, ε νπνία φκσο έδηλε έκθαζε ζηελ
θαηάζηαζε ηεο αθχξσζεο. ηελ πξφηεξε ηεο θιαζηθήο Γεξκαληθήο θηινζνθίαο πεξίνδν, ε
θαηάζηαζε ηεο αθχξσζεο επηθξαηνχζε πάληνηε έλαληη ηεο θίλεζεο, ε ζηάζηο επηθξαηνχζε έλαληη
ηεο κεηαβνιήο. Με ην Γεξκαληθφ ηδεαιηζκφ φκσο, ην δήηεκα ηεο επίιπζεο ηεο «coincidentia
oppositorum» θαη ηεο ζρέζεο κεηαμχ θαηάζηαζεο αθχξσζεο θαη πξάμεο αθχξσζεο
αλαβαζκίδεηαη ξηδηθά. Ο Πελνιίδεο αλαθέξεη φηη «ε άξζε απηήο ηεο αληίθαζεο αλαθεξχζζεηαη
απφ ηνλ Schelling σο ην χςηζην πξφβιεκα ηεο ππεξβαηνινγηθήο θηινζνθίαο» (Πελνιίδεο ζην
Schelling, 2015: 44). ηνλ έιιηλγθ, ε αληίθαζε θαη ε ηζηνξηθφηεηα βξίζθνληαη πιένλ ζε
ακνηβαία ελφηεηα θαη κάιηζηα ηφζν ζηελ πεξηνρή ηεο ζπλείδεζεο φζν θαη ηεο θχζεο.74 Ο ίδηνο
74

Δλδεηθηηθή ηεο ελ ιφγσ ζπζρέηηζεο είλαη ε αθφινπζε δηαηχπσζε ηνπ έιιηλγθ: «Παλ πξάηηεηλ δχλαηαη λα
θαηαλνεζή κφλνλ δηά κηαο πξσηαξρηθήο ζπλελψζεσο ειεπζεξίαο θαη αλαγθαηφηεηνο. Ζ απφδεημηο είλαη φηη έθαζηνλ
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ζεσξεί φηη «ε ηζηνξία σο φινλ είλαη κία πξννδεχνπζα βαζκηαίσο θαλεξνπκέλε απνθάιπςηο ηνπ
απνιχηνπ» (Schelling, 2015: 693). Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, πξνβαίλεη ζε κηα ειηθνεηδή
πεξηνδνιφγεζε ηεο ηζηνξίαο. Σα ηξία βαζηθά ζηάδηα απφ ηα νπνίνη δηέξρεηαη ε ηζηνξία
απνηεινχλ ηηο ηξείο βαζηθέο ζηηγκέο εκθάληζεο ηνπ απνιχηνπ. Δλ ηνχηνηο, ε θαλέξσζε ηνπ
απνιχηνπ δελ θαζίζηαηαη πιήξεο θαη σο εθ ηνχηνπ ην ηειεπηαίν, φπσο πθίζηαηαη ζηελ αηψληα
ηαπηφηεηά ηνπ, παξακέλεη αθαηάιεπην γηα ηε λφεζε. Ο έιιηλγθ ζεκεηψλεη:
Δάλ ηψξα ινηπφλ φκσο ην σο άλσ απφιπηνλ, ην νπνίνλ παληαρνχ δχλαηαη κφλνλ λα απνθαιχπηεηαη, είρελ
απνθαιπθζή εηο ηελ ηζηνξίαλ πξαγκαηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ή απεθαιχπηεην πνηέ, ηφηε ζα είρελ αθξηβψο
δη‘ απηνχ απνιεζζή ην θαηλφκελνλ ηεο ειεπζεξίαο. Απηή ε πιήξεο απνθάιπςηο ζα πξνέθππηελ, εάλ ην
ειεχζεξνλ πξάηηεηλ ζπλέπηπηε πιήξσο κε ηνλ πξνθαζνξηζκφλ. […] Άξα δελ δπλάκεζα πνηέ εηο ηελ
ηζηνξίαλ λα επηζεκάλσκελ ηνλ ζπγθεθξηκέλνλ ηφπνλ, φπνπ ην ίρλνο ηεο πξνλνίαο ή ν ίδηνο ν Θεφο είλαη
νηνλεί νξαηφο. Γηφηη ν Θεφο δελ είλαη πνηέ, φηαλ ην Δίλαη είλαη απηφ ην νπνίνλ παξνπζηάδεηαη εηο ηνλ
αληηθεηκεληθφλ θφζκνλ· εάλ ήην απηφο, ηφηε δελ ζα ήκεζα εκείο· αιι‘ ν Θεφο απνθαιχπηεηαη δηαξθψο. Ο
άλζξσπνο πξνζάγεη δηά ηεο ηζηνξίαο ηνπ κίαλ ζπλερήλ απφδεημηλ δηά ηελ χπαξμηλ ηνπ Θενχ, κίαλ απφδεημηλ
ε νπνία φκσο δχλαηαη λα νινθιεξσζή κφλνλ δηά νινθιήξνπ ηεο ηζηνξίαο (Schelling, 2015: 691-693).

Ζ πξνβιεκαηηθή75 ηνπ Γεξκαληθνχ ηδεαιηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ην δήηεκα πεξί ηεο
ζρέζεο ηεο αληίθαζεο θαη ηεο ηζηνξηθφηεηαο θνξπθψλεηαη κε ηνλ Υέγθει. Ζ θηινζνθία ηνπ
ζπληζηά ελ γέλεη ην απφγεην ησλ θηινζνθηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δηακνξθψζεθαλ θαη
αλαπηχρζεθαλ ζηε επξχηεξε λεσηεξηθή πεξίνδν. Ο J-F. Marquet αλαθέξεη φηη ζηε γεληθφηεξε
αληίιεςε ηεο επνρήο πνπ επηρεηξνχληαλ ε θαηάδεημε ηνπ ζπλεηδεηνχ ζηνηρείνπ ζε θαζεηί
πθηζηάκελν θαη εηδηθφηεξα ζηε θχζε, ε νξγάλσζε ηεο νπνίαο πξνέβαιιε σο ζπλείδεζε, ππήξρε
έλαο ηδεαιηζκφο. Ο ηειεπηαίνο γηα ηνλ Υέγθει είρε πνιχ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηνλ
θνξκαιηζηηθφ ηδεαιηζκφ ηνπ Καλη. Ο Marquet γξάθεη:
Ο Καλη παίξλεη ηελ ηαπηφηεηα ελφο Δγψ θαη ηε γεκίδεη κε έλα μέλν πεξηερφκελν, κε έλα πεξηερφκελν
βγαικέλν απφ ην αηληγκαηηθφ πξάγκα θαζ‘ εαπηφ. Αιιά γηα ηνλ Υέγθει, πξέπεη λα εθθηλήζεηο απφ ην
πεξηερφκελν θαη λα απνδείμεηο φηη απηφ ην πεξηερφκελν είλαη ηαπηφ κε ην Δγψ, πξέπεη λα απνδείμεηο φηη ν
πξάηηεηλ, ηφζνλ ηνπ αηφκνπ, φζνλ θαη νινθιήξνπ ηνπ γέλνπο, πξέπεη λα λνήηαη σο πξάηηεηλ ειεχζεξνλ, σο
αληηθεηκεληθή ζπληέιεζηο φκσο σο θάηη ην ππνθείκελνλ εηο θπζηθνχο λφκνπο. Άξα ππνθεηκεληθψο, δηά ην
εζσηεξηθφλ θαηλφκελνλ πξάηηνκελ εκείο, αληηθεηκεληθψο νπδέπνηε πξάηηνκελ εκείο, αιιά θάηη άιιν νηνλεί δηά
κέζνπ εκψλ. […]Απηφ ην αληηθεηκεληθφλ, ην νπνίνλ πξάηηεη δηά κέζνπ εκνχ, πξέπεη ηψξα φκσο λα είλαη πάιηλ εγψ.
Σψξα ινηπφλ φκσο εγψ είκαη κφλνλ ην ελζπλείδεηνλ, εθείλν ην άιιν απελαληίαο είλαη ην αζπλείδεηνλ» (Schelling,
2015: 699).
75
Σν βαζηθφ θηινζνθηθφ πξφβιεκα κε ην νπνίν θαηαπηάλεηαη ν Γεξκαληθφο ηδεαιηζκφο είλαη ην απφιπην. Δλ
ηνχηνηο, ζε απηήλ ηελ πξνβιεκαηηθή ηίζεηαη, αλ θαη κε ζηξεβιφ ηξφπν, ην δήηεκα ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο
γλψζεο.
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θφζκνο ησλ θαηλνκέλσλ ιεηηνπξγεί σζάλ λα ήηαλ ζθέςε, σζάλ λα είρε εηζρσξήζεη ζε απηφλ κηα λφεζε
αλάινγε ηεο δηθήο κνπ (Marquet, 2009: 139).

πσο ην απνηππψλεη ραξαθηεξηζηηθά ν Υέγθει ην 1801 ζην έξγν ηνπ «Ζ δηαθνξά ησλ
ζπζηεκάησλ θηινζνθίαο ηνπ Φίρηε θαη ηνπ έιιηλγθ», «φηαλ ε αλάγθε γηα θηινζνθία δελ
θηάλεη ζην θέληξν ηεο θηινζνθίαο, ηφηε δείρλεη ρσξηζηά ηηο δχν πιεπξέο ηνπ απφιπηνπ, ην νπνίν
είλαη ζπλάκα εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, νπζία θαη θαηλφκελν» (Έγεινο, 2006: 183).
Ο Υέγθει ζε αληίζεζε κε ηνπ έιιηλγθ ζεσξεί φηη ε γλψζε ηνπ Απνιχηνπ είλαη δπλαηή.
Ζ έθζεζε ηνπ Απνιχηνπ ζηε θαζαξή ηνπ κνξθή ιακβάλεη ρψξα ζην ζχζηεκα ηεο «Δπηζηήκεο
ηεο Λνγηθήο». Ζ λφεζε εθθηλεί απφ ηε ελφηεηα ησλ αληηζέησλ θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο
αλαίξεζεο-άξζεο (aufheben) κεηαβαίλεη ζε κηα λέα αλψηεξε ελφηεηα (ζχλζεζε) θαη κε απηφλ
ηνλ ηξφπν παξάγνληαη νη δηαθνξεηηθνί πξνζδηνξηζκνί ηνπ απνιχηνπ. Ο απηνζρεηηζκφο ηεο
λφεζεο εθθηλεί απφ ηελ απινχζηεξε ελφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηα νπνία
εηξήζζσ ελ παξφδσ είλαη έλα θαη ην απηφ, θαη κέζσ ηεο δηθήο ηεο αλαζηνραζηηθήο απηελέξγεηαο
παξάγεηαη κηα πνιιαπιφηεηα πξνζδηνξηζκψλ. Πξαγκαηνπνηείηαη έηζη κηα πνξεία παξαγσγήο
ησλ θαηεγνξηψλ «κε βάζε φρη θάπνηα αξρή εμσηεξηθή, αιιά κηα αξρή εκκελή, σο ελεξγφ
απνξξνή ή απηναλαπαξαγσγή ηεο αξρήο» (φ.π.: 78) θαη απηή ε απηναλαπαξαγσγή είλαη κηα
πξννδεπηηθή θίλεζε απφ ην απιφ ζην ζχλζεην.
Σνχησλ δνζέλησλ, ε ηζηνξηθφηεηα ζηε θηινζνθία ηνπ Γεξκαληθνχ ηδεαιηζκνχ θαη
εηδηθφηεξα ζην θηινζνθηθφ ζχζηεκα ηνπ Υέγθει ζπλδέεηαη απζηεξά κε ηε ινγηθή θαη
κεηαηξέπεηαη ζε κηα πξννδεπηηθή, εκκελή θίλεζε, ε νπνία δηακέζνπ αληηθάζεσλ νδεχεη απφ ην
απιφ ζην ζχλζεην. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο
αλάπηπμεο ηεο ηζηνξηθφηεηαο είλαη εζσηεξηθά ζπλπθαζκέλν κε ηελ εκθάληζε θαη αλάπηπμε ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο, θαηά ηξφπν πνπ ζηελ ηειεπηαία, ε ηζηνξηθφηεηα δηαζπλδέεηαη εζσηεξηθά κε
ηελ εκκελή παξαγσγή ησλ θαηεγνξηψλ θαη παίξλεη ηε κνξθή ελφο ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλνπ
ζπζηήκαηνο θαηεγνξηψλ ηεο ινγηθήο, ην νπνίν αλαπαξηζηά ζε αλεξεκέλε κνξθή ηε δηαδηθαζία ηεο
ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ.76 Ζ ηζηνξηθφηεηα εθδειψλεηαη ζην
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Ο Π. Θαλαζάο αλαθέξεη ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ δήηεκα: «Ζ εγειηαλή θηινζνθία ηνπ πλεχκαηνο απνηειεί κηα
κεγαιεηψδε θαη κνλαδηθά νινθιεξσκέλε απφπεηξα δηαζηνραζκνχ ηεο ηζηνξηθφηεηαο. Ζ θαληηαλή δηάθξηζε
ηζηνξηθήο θαη νξζνινγηθήο γλψζεο ππνζθάπηεηαη έηζη θαη αθπξψλεηαη, ζην φλνκα ηεο θηινζνθηθήο επίγλσζεο φηη ν
Λφγνο θαη ην πλεχκα δελ ζηεξίδνληαη παξά ζηνπο φξνπο ηεο δηθήο ηνπο ηζηνξηθήο απηνπαξαγσγήο». Ζ θηινζνθηθή
ζπλείδεζε είλαη πιένλ ηζηνξηθή ζπλείδεζε — ηνχην είλαη ην απαξάγξαπην θιεξνδφηεκα ηεο εγειηαλήο ζθέςεο. Σν
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πιαίζην ηεο θίλεζεο ησλ θαηεγνξηψλ φπσο απηέο είλαη εζσηεξηθά δηαηεηαγκέλεο ζην ζπλνιηθφ
ζχζηεκα θαη ε ηπρφλ απφζπαζε κέξνπο ησλ νπνίσλ θαηαιχεη θαη ηελ ίδηα ηελ ηζηνξηθφηεηα.
πσο επζηφρσο παξαηεξεί ν Εειέλη:
Ζ εγειηαλή «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο» είλαη ην έξγν πνπ νδήγεζε ζε ηδεαιηζηηθή κνξθή, ζε κηα λέα δνκηθή
αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζε κηα λέα έλλνηα δνκήο: δελ πξέπεη λα εθθξάδεηαη απφ κία ή δχν
θαηεγνξίεο· κφλν ην φιν ζχζηεκα κπνξεί λα εθθξάζεη ηε λέα αληίιεςε ηεο «δνκήο» θαη λα δψζεη κηα
γεληθή ζεσξία ηεο δνκήο (Zeleny, 1980: 39).77

Ζ δηαιεθηηθή θαλεξψλεηαη σο εθείλε ε κέζνδνο, ε νπνία ζπληζηά ηελ θαη‘ εμνρήλ
ηζηνξηθή κέζνδν πξνζέγγηζεο ελψ, ζπγρξφλσο, ε ηζηνξηθφηεηα απνθηά ηελ πιένλ
νινθιεξσκέλε ηεο κνξθή, αθξηβψο ζηε δηαιεθηηθή ζχιιεςε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Με
ηε δηαιεθηηθή ινγηθή ινηπφλ «νη ζηαηηθέο δηρνηνκηθέο δνκέο αληηθαζίζηαληαη απφ ηξηαδηθέο
δηαιεθηηθέο θηλήζεηο. Σν πξφβιεκα ηεο ηζηνξηθφηεηαο παξήγαγε ηε δηαιεθηηθή δηαδηθαζία σο
βαζηθή δηαλνεηηθή κεζνδνινγία» (Oergel, 2006: 4). Δηξήζζσ ελ παξφδσ, ε ηξηαδηθή δνκή, ε
νπνία αληηζηνηρεί ζηε κνξθή ηεο ζπείξαο ηεο έιηθαο, απνηειεί ηνλ δνκηθφ ππξήλα ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Ζ ηξηαδηθή δνκή πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δηαιεθηηθή ινγηθή ζπλίζηαηαη ζηελ
θίλεζε ακεζφηεηα, δηακεζνιάβεζε θαη έλλνηα. Αθξηβψο απηή ε θίλεζε είλαη πνπ αλαπαξηζηά ζε
αλεξεκέλε κνξθή ηα ζηάδηα ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ,
ζπζρεηίδνληαο έηζη ηελ απεηθφληζε ηεο δνκήο θαη ηεο δηάξζξσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ηα
ζηάδηα ηεο ηζηνξηθήο ηνπ αλάπηπμεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηε δηαιεθηηθή ινγηθή, ε
δηαζχλδεζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο κε ηελ εζσηεξηθή θίλεζε ησλ θαηεγνξηψλ νδεγεί ζε κηα ξηδηθά
λέα κνξθή πεξηνδνιφγεζεο ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ πεξηνδνιφγεζε θαη ηα ζηάδηα κηαο
ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο δελ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ελφο εμσηεξηθνχ αλαινγηζκνχ, ελφο
λνεηηθνχ ζπζρεηηζκνχ πνπ κέλεη δέζκηνο ζηηο εμσηεξηθέο πιεπξέο θαη ζρέζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ,
αιιά ζπληζηά απνηέιεζκα ηεο ίδηαο ηεο εζσηεξηθήο θίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. πσο ηνλίδεη ν
Υέγθει αλαθεξφκελνο ζηε δηαίξεζε ηεο «Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο», «ε δηαίξεζε πξέπεη λα
κεγαιχηεξν δε επίηεπγκα απηήο ηεο ζθέςεο είλαη φηη ζηνράδεηαη ηελ ηζηνξηθφηεηα…» (Θαλαζάο ζην Υέγθει, 2006:
30).
77
ε αληίζηνηρε γξακκή ζθέςεο, ν Sekine ηνλίδεη: «Έλα δηαιεθηηθφ ζχζηεκα είλαη έλαο απηνπξνζδηνξηζκφο ππφ
ηελ έλλνηα φηη ην ζέκα ηεο δηαιεθηηθήο νξίδεη (πξνζδηνξίδεη) εληειψο ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο πξνζδηνξηζκφο, ελ ηνχηνηο,
δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί κνλνκηάο. Σνπλαληίνλ, ην ζέκα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί
πνιιέο θνξέο, θαζψο πεξλάκε απφ ηα πνιιά ζηξψκαηα ηεο χπαξμήο ηνπ. Καζψο ην επίπεδν ηεο ζπδήηεζεο
πξνρσξά απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, ε ίδηα έλλνηα επηζηξέθεη πνιιέο θνξέο θαη θάζε θνξά γίλεηαη πην
ζπγθεθξηκέλε. Ζ δηαδηθαζία ηειεηψλεη κφλν φηαλ έρεη πιήξσο ζπληεζεί ή πξνζδηνξηζηεί, φηαλ φια ηα ζηξψκαηά ηεο
έρνπλ εθηεζεί» (Sekine, 2008 :203).
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ζπλπθαίλεηαη κε ηελ έλλνηα ή θαιχηεξα λα ελππάξρεη κέζα ζηελ ίδηα ηελ έλλνηα» (Υέγθει,
2013: 101). Με ηελ αλάδπζε ηεο παξνχζαο πξνβιεκαηηθήο επαλαζηαηηθνπνηείηαη θαη ε πεξί ηεο
πεξηνδνιφγεζεο πξνβιεκαηηθή. Έηζη, ε πεξηνδνιφγεζε κηαο δηαδηθαζίαο νθείιεη λα δηεμάγεηαη
ζηε βάζε ηεο εζσηεξηθήο ηεο απηνθίλεζεο θαη φρη ζηε βάζε εμσηεξηθψλ θαη επνπζησδψλ
πξνζδηνξηζκψλ.
χκθσλα κε ηα φζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε πξνβιεκαηηθή πεξί ηεο
ελφηεηαο θαη πάιεο ησλ αληηζέησλ θαη ε ηζηνξηθφηεηα είλαη αιιειέλδεηεο. Σν ηζηνξηθφ ζηάδην
ηεο αξρήο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θιηκαθνχκελε
αλαβάζκηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο αληίιεςεο πεξί ηεο ελφηεηαο θαη πάιεο ησλ αληηζέησλ θαη
εθείλεο πεξί ηεο ηζηνξηθφηεηαο. Γίρσο ηελ αληίιεςε ηεο ηζηνξηθφηεηαο, ε ελφηεηα θαη πάιε ησλ
αληηζέησλ θαηαλνχληαλ σο κηα ζρέζε αιιεινπξνυπνηηζέκελσλ φξσλ, ε νπνία φκσο δελ
νδεγνχζε λνκνηειψο ζε κηα λέα ζρέζε. Ζ ζχιιεςε ηεο κεηάβαζεο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε
ελφηεηα φξσλ ζε κηα λέα ελφηεηα πξνυπέζεηε ηελ αληίιεςε πεξί ηεο ηζηνξηθφηεηαο.
ηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο αξρήο, ε ελ ιφγσ αιιειεπίδξαζε έρεη κνξθηθφ
ραξαθηήξα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζηνηρείν ηεο εμσηεξηθφηεηαο. Ζ εκβάζπλζε φκσο ηνπ
θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ, ζηε βάζε πάληνηε ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηζηνξηθνχ ηνπ πιαηζίνπ,
νδήγεζε βαζκηαία ζηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε ηνπ θηινζνθηθνχ πξνβιήκαηνο πεξί
ησλ αληηζέησλ πξνζδηνξηζκψλ θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνλ ρξφλν. Ζ σξηκφηεηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο
αξρήο επηηπγράλεηαη κε ηελ ελνπνίεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο πεξί ησλ αληηζέησλ θαη ηεο
ηζηνξηθφηεηαο. ε απηή ηε βαζκίδα, έρνπλ δηακνξθσζεί πιήξσο νη αλαγθαίνη θαη ηθαλνί φξνη γηα
ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, δειαδή γηα ηελ εζσηεξηθή ζχλδεζε ηεο
ηζηνξηθφηεηαο κε ηηο ινγηθέο θαηεγνξίεο. Σν δήηεκα ηεο ηζηνξηθφηεηαο σο βαζηθήο ινγηθήοκεζνδνινγηθήο ζπληζηψζαο ζηελ αλαζχζηαζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ αλαθχπηεη, γηα
πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία θαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, κε ηελ εκθάληζε ηεο εγειηαλήο
δηαιεθηηθήο. Με ηελ εγειηαλή δηαιεθηηθή, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο ζθέςεο,
αλαπηχζζεηαη δηεμνδηθά θαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ε πξνβιεκαηηθή πεξί ηεο κεζφδνπ
αλαπαξάζηαζεο ηνπ απηνθηλνχκελνπ αληηθεηκέλνπ. Με ηε δηαιεθηηθή επίζεο αλαθχπηεη κε
απνθαζηζηηθφ ηξφπν θαη ην δήηεκα ηεο εληαίαο ζπλζεηηθήο επηζηήκεο. Πξφθεηηαη γηα κηα
κλεκεηψδε ζηηγκή ζηελ αλάπηπμε ηεο θηινζνθηθήο θαη επηζηεκνληθήο ζθέςεο, ν εθθξαζηήο ηεο

103

νπνίαο, ν Υέγθει, ζα απνηειέζεη κηα απφ ηηο πςειφηεξεο θαη ηηο πιένλ εξσηθέο κνξθέο ηεο
ηζηνξίαο ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο.
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II.
Η πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζην ζύζηεκα ηνπ Υέγθει

Ζ πξαγκάηεπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαη ηζηνξηθήο δηαιεθηηθήο
είλαη αδχλαηε, ρσξίο λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ζεκειησηή απηήο ηεο κεζφδνπ,
ηνλ Υέγθει, θαη λα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Μαξμ.
Γθ. Λνχθαηο (Λνχθαηο, 2015: 22).

ην πξψην θεθάιαην, επηζεκάλζεθε φηη ε δηαιεθηηθή ινγηθή έρεη ην δηθφ ηεο ηδηφηππν
γίγλεζζαη θαη φηη ζα πξέπεη λα κειεηάηαη απφ ηε ζθνπηά εθείλσλ ησλ ζηαδίσλ, ζηα νπνία
εκθαλίδεηαη ζε «θαζαξή» κνξθή, δειαδή σο «κεραληζκφο» αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν. Δθθηλψληαο ινηπφλ απφ ηελ αληίιεςε φηη ε δηαιεθηηθή ινγηθή θαη κεζνδνινγία
ζπληζηά κηα θπζηθντζηνξηθή θαη λνκνηειή δηαδηθαζία, νη ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο κνξθέο ηεο
ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη λα θαηαλννχληαη σο ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα απηήο ηεο αλαπηπμηαθήο
δηαδηθαζίαο. Κνηηψληαο απφ ην βάζξν ηεο πιένλ χζηεξεο κνξθήο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο78 ηελ
φιε πνξεία ηεο ηζηνξηθήο ηεο αλάπηπμεο, ε δηαιεθηηθή κεζνδνινγία πξνβάιιεη ακηγψο σο
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζηελ θαζαξή ηεο κνξθή δχλαηαη λα κειεηεζεί κέζσ ηεο
θίλεζεο ηεο κεζφδνπ απφ ηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο» ηνπ Υέγθει, ζην «Κεθάιαην» ηνπ Μαξμ
θαη απφ εθεί ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» ηνπ Βαδηνχιηλ. ε απηφ ην πιαίζην, ε ηζηνξηθή θαη
λνκνηειήο πνξεία αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ είλαη εζσηεξηθά ζπλπθαζκέλε θαη εληαία
κε ηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηεξεπλψληαη ζηα βαζηθά ηεο ζηάδηα. Χο εθ
ηνχηνπ, ε αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο δηαδηθαζίαο είλαη εζσηεξηθά εληαία κε ηε
κειέηε ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ινγηθήο, ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο θαη ηεο
θνηλσλίαο.

78

Αλαθεξφκαζηε ζηε δηαιεθηηθή ινγηθή φπσο πθίζηαηαη ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο».
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Ζ δηαζχλδεζε ησλ ηξηψλ παξαπάλσ γλσζηηθψλ αληηθείκελσλ, δειαδή ηεο ινγηθήο, ηεο
πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, δελ είλαη δηφινπ ηπραία. Βάζεη
ηεο ηζηνξηθήο ηνπο αιιεινπρίαο, ην θάζε αληηθείκελν ζπληζηά πξνυπφζεζε ηνπ επφκελνπ ελψ
ηαπηφρξνλα ην επφκελν ζπληζηά άξζε θαη ππέξβαζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε
δηαζχλδεζε ησλ ηξηψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ απνηέιεζαλ ην θχξην έδαθνο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, δελ αληηζηνηρεί ζε κηα κεραληζηηθνχ ηχπνπ δηαζχλδεζε κε
θπξίαξρν ην ζηνηρείν ηεο εμσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο. πλεπψο, ηα γλσζηηθά αληηθείκελα δελ
απνηέιεζαλ έλα παζεηηθφ πιηθφ, ζην νπνίν εθθξάζηεθε ε δηαιεθηηθή κέζνδνο σο εμ‘ ππαξρήο
πθηζηάκελε θαη νινθιεξσκέλε.
Ζ πηνζέηεζε κηαο αληίιεςεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηαιεθηηθή ινγηθή είλαη εμ‘
ππαξρήο πθηζηάκελε θαη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν αλαπηχζζεηαη αθαξηαία, απνθηψληαο ηελ
εθάζηνηε λέα κνξθή ηεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο ζε έλα λέν γλσζηηθφ αληηθείκελν,
ζπλεπάγεηαη φηη ε δηαιεθηηθή ινγηθή απνιπηνπνηείηαη θαη απνζπάηαη απφ ην ζηάδην ηεο
σξηκφηεηαο ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ δεδνκέλνπ θαη ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ θαζψο επίζεο απνζπάηαη ε δηαδηθαζία ηεο ηειηθήο έθζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο έξεπλαο απφ ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, εμεηάδνληαο ην θάζε ζηάδην
ηεο αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ην νπνίν ζπλδέεηαη θαη κε ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ
αληηθείκελν, απνθιεηζηηθά απφ ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηειηθήο έθζεζεο
ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ θάζε μερσξηζηνχ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ε δηαιεθηηθή
ινγηθή πξνβάιιεη θαηά θχξην ιφγν σο κηα δηαδηθαζία πνπ αλαπηχζζεηαη αλεμάξηεηα απφ ηα
γλσζηηθά αληηθείκελα, ελψ ηα ηειεπηαία πξνβάιινπλ σο παζεηηθά θαη σο απαξαίηεηεο θαη
αλαγθαίεο ελζαξθψζεηο ηεο ηειεπηαίαο.
Παξ‘ φηη ζην θάζε ζηάδην ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζα πξέπεη λα
εμεηάδεηαη ε ψξηκε θαη ζπζηεκαηνπνηεκέλε κνξθή ηεο79, δελ ζα πξέπεη πνηέ λα αγλνείηαη ε
ζπλνιηθή πνξεία αλάιπζεο θαη αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ, ε νπνία
νδήγεζε ζε απηή ηε κνξθή. Σνχησλ δνζέλησλ, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε δηεπθξίληζε φηη ε
«Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο» δελ ζα πξέπεη λα θαηαλνείηαη σο απνθνκκέλε απφ ηε ζπλνιηθή πνξεία
ηεο έξεπλαο, ηελ νπνία εθπφλεζε ν Υέγθει θαηά ηε κειέηε ησλ γλσζηηθψλ ηνπ αληηθεηκέλσλ θαη
πνπ νδήγεζε ζε απηήλ· νκνίσο θαη ε Λνγηθή ηνπ «Κεθαιαίνπ» δελ ζα πξέπεη λα απνζπάηαη απφ
79

Δπηζεκάλακε θαη παξαπάλσ φηη εμεηάδνπκε ην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο κε ηε ζηελή έλλνηα.
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ηε ζπλνιηθή εξεπλεηηθή πνξεία ηνπ Μαξμ, ε νπνία ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ θξηηηθή κειέηε ηεο
πνιηηηθήο νηθνλνκίαο φζν θαη κε ηε θηινζνθία, ηε ινγηθή θαη ηελ θνηλσληθή ζεσξία. Σα
παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηε δηαιεθηηθή κέζνδν ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο».
Δζηηάδνληαο ζηε ζρέζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ αλαπηχρζεθε, θαζίζηαηαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο ηεο
πξσηαξρηθήο ηεο εκθάληζεο. Μηα πξνζεθηηθή καηηά ζηα ηξία βαζηθά αληηθείκελα, ηα νπνία
απνηέιεζαλ ην έδαθνο αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ηξεηο
παξαπάλσ δηαλνεηέο θαηαπηάζηεθαλ κε απηά, απνθαιχπηεη φηη ε δηαιεθηηθή ινγηθή
αλαπηχρζεθε θαη ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη θαηά ηε δηάγλσζε ελφο θχξηνπ θαη βαζηθνχ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν δελ είλαη άιιν απφ ηελ θνηλσλία.
Ο Υέγθει νπδέπνηε ππήξμε έλαο ζηνραζηήο ηνπ νπνίνπ θχξην κέιεκα ήηαλ ε θαηαζθεπή
ελφο ζχγρξνλνπ νξγάλνπ ηεο λφεζεο, αιιά αληηζέησο, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ,
θεληξηθφ αληηθείκελν ησλ εξεπλψλ ηνπ απνηέιεζε ε γεκάηε αληηθάζεηο θνηλσλία ηνπ θαηξνχ ηνπ
θαη ε παγθφζκηα ηζηνξία πνπ νδήγεζε ζε απηήλ. Οη θηινζνθηθνί ηνπ πξνβιεκαηηζκνί αξρίδνπλ
λα αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζενινγηθψλ ηνπ ζπνπδψλ ζην Σχκπηλγθελ. Απφ ηε κία,
ηα γεγνλφηα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο θαη απφ ηελ άιιε νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ
δέζπνδαλ ζηελ Γεξκαλία ηνπ θαηξνχ ηνπ, πξνέβαιιαλ κε ηνλ πιένλ γιαθπξφ ηξφπν σο νμχηαηεο
θνηλσληθέο αληηζέζεηο. πσο εκβιεκαηηθά ην απνηππψλεη ν ίδηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ λεαληθψλ
ηνπ ρξφλσλ:
ηαλ εμαθαλίδεηαη ε δχλακε ηεο ελνπνίεζεο απφ ηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη νη αληηζέζεηο έρνπλ ήδε ράζεη
ηε δσληαλή ηνπο ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε θαη απνθηνχλ απηνηέιεηα, ηφηε αλαθχπηεη ε αλάγθε γηα
θηινζνθία. Απφ απηήλ ηελ άπνςε πξφθεηηαη γηα θάηη ζπκπησκαηηθφ. κσο, κε δεδνκέλν ηνλ δηραζκφ ε
αλάγθε γηα θηινζνθία είλαη ε αλαγθαία πξνζπάζεηα λα αλαηξεζεί ε παγησκέλε αληίζεζε κεηαμχ
ππνθεηκεληθφηεηαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο θαη λα ελλνεζεί ε ζπληειεζκέλε εμέιημε (das Gewordensein)
ηνπ δηαλνεηηθνχ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ σο έλα γίγλεζζαη (Έγεινο, 2006: 38).

Κνκβηθφ δήηεκα, κε ην νπνίν θαηαπηάλεηαη ήδε απφ ηα λεαληθά ηνπ ρξφληα ηελ πεξίνδν
ηεο Βέξλεο θαη ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ηε επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνχ, είλαη ε αληίζεζε κεηαμχ
ππνθεηκεληθήο θαη αληηθεηκεληθήο ζξεζθείαο, δειαδή, ε δηαθνξά κεηαμχ πξνζσπηθήο πίζηεο θαη
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αληηθεηκεληθνχ ζξεζθεπηηθνχ δφγκαηνο.80 Ο αλαζηνραζκφο ηνπ Υέγθει πάλσ ζε απηφ ην δήηεκα
ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ζεηηθφηεηαο (Positivität). Μέζσ ηεο έλλνηαο ηεο ζεηηθφηεηαο
αλαζηνράδεηαη ηελ νξγάλσζε ησλ πφιεσλ-θξαηψλ ηεο αξραηφηεηαο, ηελ απψιεηα ηεο ειεπζεξίαο
πνπ αθνινπζεί ηελ θαηάξξεπζε ησλ πφιεσλ-θξαηψλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο νηθνδφκεζεο κηαο
ειεχζεξεο θνηλσλίαο ζηελ επνρή ηνπ. Ζ έλλνηα ηεο ζεηηθφηεηαο, ε νπνία είλαη θπξίαξρε ζηελ
θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ
θνηλσληθψλ ζεζκψλ, ζπλδέεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηνλ ξφιν ηεο ζξεζθείαο, ηδηαηηέξσο επλφεην
γηα ηνλ ηζηνξηθφ νξίδνληα ηνπ Υέγθει θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά
θαζπζηεξεκέλε Γεξκαλία. Ζ απφδνζε ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζηνλ ξφιν ηεο ζξεζθείαο είλαη θάηη
πνπ ελ γέλεη ραξαθηεξίδεη ηνλ ηδεαιηζκφ θαη ηε ζθέςε ηνπ Υέγθει. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο
θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ επνρή εθείλε, γίλεηαη ζαθέο φηη ε ζξεζθεία θαη ην
πεξί ζξεζθείαο αίζζεκα, ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ην αλζξψπηλν πξάηηεηλ, γεγνλφο ην
νπνίν θαηαγσγηθά ραξαθηήξηδε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πεξί αλζξψπνπ θενπδαξρηθή αληίιεςε.
Ο Υέγθει ζηα λεαληθά ηνπ ρξφληα θαη εηδηθφηεξα ζηα ζενινγηθά θαη πνιηηηθά ηνπ
θείκελα αληηιακβάλεηαη ηε ζξεζθεία σο έλαλ νπζηψδε παξάγνληα, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηηο
αλζξψπηλεο πξαθηηθέο θαη ηελ θνηλσλία.81 Ήδε φκσο απφ ηελ αξρή ησλ εξεπλψλ ηνπ, βαζχηεξνο
ζθνπφο ηνπ ήηαλ ε θαηαλφεζε ηεο νξγάλσζεο ησλ ζεζκψλ, ε θίλεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ε επίιπζε
ησλ θνηλσληθψλ αληηθάζεσλ ηεο επνρήο ηνπ. Ο Λνχθαηο πνιχ ζσζηά ηνλίδεη φηη ν Υέγθει,
ηνπνζεηψληαο ηελ έλλνηα ηεο ζεηηθφηεηαο «ζην επίθεληξν ηεο ζθέςεο ηνπ, θάλεη ην πξψην
αζπλείδεην βήκα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο χζηεξεο δηαιεθηηθήο ηνπ άπνςεο ηεο ηζηνξίαο» (Lukacs,
1975: 55).

80

Ο Παπατσάλλνπ παξαζέηεη ην αθφινπζν απφζπαζκα ηνπ Υέγθει: «ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο, φινη νη ζθνπνί
ζρεηίδνληαη ηψξα [κφλν] κε ην αηνκηθφ, θακία δξαζηεξηφηεηα πιένλ γηα έλα ζχλνιν, γηα κηα ηδέα» (Υέγθει ζην
Παπατσάλλνπ, 1992: 63). Δλδεηθηηθφ επίζεο είλαη ην αθφινπζν απφζπαζκα ηνπ Υέγθει απφ ηα πξψηκα γξαπηά ηνπ:
«Μφιηο πςψλεηαη έλα είδνο ηνίρνπ κεηαμχ δσήο θαη [ζξεζθεπηηθνχ] δφγκαηνο, κφιηο ην έλα ρσξίδεηαη απφ ην άιιν
ή ακνηβαία ράλνπλ ηελ επαθή ηνπο, ηφηε αξρίδνπκε λα ππνςηαδφκαζηε φηη θάηη δελ πάεη θαιά κε ηε κνξθή ηεο
ζξεζθείαο. Ίζσο απηή λα θαηαηξίβεηαη ππέξ ην δένλ κε πνιπινγία ή λα ζέηεη ζηνπο αλζξψπνπο ππεξβνιηθέο θαη
ππνθξηηηθέο απαηηήζεηο, ίζσο λα ελαληηψλεηαη ζηηο θπζηθέο ηνπο αλάγθεο, ζηηο παξνξκήζεηο κηαο εχηαθηεο
αηζζεηηθφηεηαο —ηεο ζσθξνζχλεο— ίζσο λα ζπκβαίλνπλ θαη ηα δχν ζπγρξφλσο. Δάλ ε ζξεζθεία θάλεη ηνπο
αλζξψπνπο λα αηζζάλνληαη ληξνπή ζηηο ζηηγκέο ηεο ραξάο θαη ηεο επζπκίαο ηνπο, εάλ θαλείο πξέπεη λα γιηζηξά
θξπθά κέζα ζηνλ λαφ, επεηδή έγηλε πεξίγεινο ηνπ εαπηνχ ηνπ ζε κηα δεκφζηα γηνξηή, ηφηε ε κνξθή ηεο ζξεζθείαο
έρεη κηα εμσηεξηθή φςε πάξα πνιχ απσζεηηθή, γηα λα πξνζδνθά απφ ηνλ θαζέλα λα παξαηηεζεί απφ ηηο ραξέο ηεο
δσήο γηα ράξε ησλ δηθψλ ηεο απαηηήζεσλ» (Hegel, 2011: 172-174).
81
Αληίζηνηρεο δηαπηζηψζεηο εληνπίδνληαη θαη ζηηο θηινζνθηθέο αληηιήςεηο ηνπ Βνιηαίξνπ.
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Ήδε απφ ηα λεαληθά θείκελα ηνπ Υέγθει, παξαηεξείηαη φηη απηφο ν κεγάινο δηαλνεηήο
παζρίδεη λα αλαθαιχςεη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. ην επίθεληξν ησλ
εξεπλψλ ηνπ, ήδε απφ ηελ πεξίνδν ηεο Βέξλεο, βξίζθεηαη ε εζσηεξηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
ηνπ θνηλσληθνχ πξάηηεηλ θαη ησλ εζηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ δνγκάησλ θαη δηδαρψλ, ελψ, εμ‘
ππαξρήο «αληηκεησπίδεη ην ππνθείκελν ηεο θνηλσληθήο πξάμεο σο ζπιινγηθφ» (φ.π.: 75). Ζ
ζχιιεςε ηεο θνηλσληθήο πξάμεο κε ηε κνξθή ζπιινγηθνχ ππνθεηκέλνπ, ην νπνίν ζην χζηεξφ
ηνπ ζχζηεκα ζα πάξεη ηε κνξθή ηνπ Πλεχκαηνο (Geist), έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πξφνδν
ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζεσξίαο, θαζψο ε θνηλσληθή πξάμε δελ πξνβάιιεη σο
απζαίξεηε, αιιά σο ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλε.
Δπηζεκάλζεθε πξνεγνπκέλσο φηη ζηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ επηζηεκψλ
θαη ηεο θηινζνθίαο, ε ηζηνξηθφηεηα αλαθχπηεη πξσηίζησο ζηε ζθαίξα κειέηεο ηεο
αλζξσπφηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη δεπηεξεχνληνο ζηε ζθαίξα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ.82 Απφ
ηε κία κεξηά, νη επηζηήκεο ηεο θχζεο δελ είραλ αλαπηπρζεί ζε επαξθή βαζκφ, ελψ απφ ηελ άιιε
κεξηά ην πεδίν ζην νπνίν πξνέβαιιε κε ηνλ πην θαζαξφ ηξφπν ε αλάπηπμε ήηαλ ε ίδηα ε ηζηνξία
ηεο θνηλσλίαο, ησλ ζεζκψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Σν ηειεπηαίν εδξαδφηαλ ζην γεγνλφο φηη ε
αλεξρφκελε αζηηθή ηάμε, ζηε βάζε ηεο ηδενινγηθήο ζσξάθεζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο αγψλσλ,
αλαζηνραδφηαλ ηηο ηξείο θχξηεο επνρέο ηεο ηζηνξίαο (αξραηφηεηα, κεζαίσλαο, ζχγρξνλε επνρή)
επηδηψθνληαο λα αλαδείμεη φηη ε ζχγρξνλε ηεο επνρή αληηζηνηρεί, ζχκθσλα κε ηνλ Λφγν, ζηε
δηθή ηεο ηζηνξηθή εγεκνλία. Χο εθ ηνχηνπ, ε αλάπηπμε ζην πεδίν ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ
πνιηηηζκνχ αληηπαξαβαιφηαλ ζε έλαλ αηψλην θαη ελ πνιινίο ακεηάβιεην θπζηθφ θφζκν. πσο
ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη ν Marquet γηα ηελ εγειηαλή θηινζνθία, «ζηνλ αλφξγαλν θφζκν,
πξάγκαηη, ην δη‘ εαπηφ Δίλαη είλαη ππνηαγκέλν ζην Δίλαη γηα έλα άιιν» (Marquet, 2009:150).
Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο θεθαιαηνθξαηίαο θαη θαηά ηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο
θενπδαξρηθήο θιεξνδνηεζείζαο βάζεο, εθείλν πνπ πξνέβαιιε κε ηνλ πιένλ έληνλν ηξφπν ήηαλ
ην θαζήθνλ εγθαζίδξπζεο ηεο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ, γεγνλφο πνπ πξνσζνχζε ηφζν ηελ αλάγθε
ζπζηεκαηηθήο θαηαλφεζεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο φζν θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνγελέζηεξεο
ηζηνξίαο πνπ νδεγνχζε ζε απηήλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ηζηνξηθφηεηα αλέθππηε ζηαδηαθά σο
κεζνδνινγηθή αξρή απφ ηελ αλάγθε δηάγλσζεο ηεο ηζηνξηθήο θίλεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο
82

Οη κειέηεο ηνπ Κ. Λάηει (1797-1875) θαη ηνπ Κ. Γαξβίλνπ (1809-1882) πνπ εηζαγάγνπλ ηελ ηζηνξηθφηεηα ζηε
θχζε εκθαλίδνληαη αξγφηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζθέςεο ηνπ γεξκαληθνχ ηδεαιηζκνχ θαη ζε κηα ρψξα
(Αγγιία) πνιχ πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλε απφ ηελ Γεξκαλία.
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πξαγκαηηθφηεηαο. Δλ ηνχηνηο, ε ηζηνξηθφηεηα ζε απηή ηε βαζκίδα ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο
πξνζδηνξηδφηαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην θαζήθνλ άξλεζεο ηεο θενπδαξρίαο, γεγνλφο πνπ
ηεο πξνζέδηδε αληίζηνηρε κνλνκέξεηα.
Απφ ηελ άιιε, παξ‘ φια ηα γηγάληηα άικαηα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ηεο επνρήο, ζηε
θχζε αλαγλσξηδφηαλ ε κεηαβνιή θαη ε θίλεζε, πεξηζζφηεξν σο κεραληθή θίλεζε, φρη φκσο ε
ηζηνξηθφηεηα σο νξηζκέλνπ ηχπνπ πξννδεπηηθή θίλεζε.83 Γηα ηνλ Υέγθει, ε έλλνηα βξίζθεηαη
ζηε θχζε εθηφο εαπηνχ. Δπνκέλσο, ζηε θχζε δελ πθίζηαηαη απζηεξά κηα ππνθεηκεληθή αξρή.
πσο ραξαθηεξηζηηθά ην απνηππψλεη:
Έρεη λα θάλεη κε ηελ αδπλακία ηεο θχζεο ην γεγνλφο φηη απηή δελ κπνξεί λα θξαηεζεί ζηαζεξά ζηελ
απζηεξφηεηα ηεο έλλνηαο θαη λα ηελ παξηζηά, αιιά δηαζθνξπίδεηαη κέζα ζε ηνχηε ηελ ηπθιή
πνιιαπιφηεηα πνπ ζηεξείηαη ηελ έλλνηα. Μπνξνχκε λα ζαπκάδνπκε ηα πνιιαπιά γέλε θαη είδε ηεο θχζεο
θαη ηελ απέξαληε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζρεκαηηζκψλ ηεο, δηφηη ν ζαπκαζκφο είλαη ρσξίο έλλνηα θαη ην
αληηθείκελν ηνπ είλαη ην ζηεξεκέλν-Λφγνπ. Ζ θχζε, επεηδή είλαη ην εθηφο-εαπηνχ-Δίλαη ηεο έλλνηαο, είλαη
ειεχζεξε λα παξαδίδεηαη ζ‘ απηήλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην πλεχκα, αλ θαη έρεη ηελ
έλλνηα ζην ζρήκα ηεο έλλνηαο, αζρνιείηαη κε ηελ παξαζηαζηαθή ζθέςε θαη πεξηπιαληέηαη κέζα ζηελ
απέξαληε πνιιαπιφηεηά ηεο. Σα πνηθίια θπζηθά γέλε ή είδε δελ πξέπεη λα εθηηκψληαη γηα ηίπνηε αλψηεξν
παξά γηα ηηο απζαίξεηεο ηδηνηξνπίεο ηνπ πλεχκαηνο ζηηο παξαζηάζεηο ηνπ. Ακθφηεξα δείρλνπλ πξάγκαηη
παληνχ ίρλε θαη πξναηζζήζεηο ηεο έλλνηαο, αιιά δελ ηελ παξηζηνχλ ζε πηζηφ νκνίσκα, επεηδή απηά είλαη ε
πιεπξά ηνπ ειεχζεξνπ εθηνο-εαπηνχ-Δίλαη ηεο (Υέγθει, 2005: 181-182).

Σνχησλ δνζέλησλ, ζε απηά ηα ηζηνξηθά πιαίζηα, ε ηζηνξηθφηεηα εληνπηδφηαλ πξσηίζησο
ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη αθξηβψο ζε απηφ πξνέβαιιαλ κε ηνλ πιένλ έληνλν ηξφπν νη
αιιαγέο πνπ εθδειψλνληαλ ζην επίπεδν ησλ ζεζκψλ, ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο
δσήο ησλ αλζξψπσλ. Σν γεγνλφο φηη ε θχζε πξνέβαιιε πξσηίζησο σο «κεραληζκφο»84, δειαδή
σο κηα ζθαίξα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ εμσηεξηθή αιιειεπίδξαζε, απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα
ζπιιακβάλεηαη σο ζηεξεκέλε πξαγκαηηθήο ηζηνξίαο. Ο Bourgeois, πξαγκαηεπφκελνο απηή ηελ
αληίιεςε ηνπ Υέγθει, ηνλίδεη ηα αθφινπζα:
Αλ δελ πθίζηαηαη, γηα ηνλ Υέγθει, θπζηθή εμέιημε ησλ εηδψλ (ε γεληθή δηαιεθηηθή ηεο θχζεο είλαη κνλάρα
ελλνηαθή) θαη αλ, κάιηζηα, ην αλζξψπηλν είδνο είλαη θαηαγσγηθά εληειψο άιιν απφ ηα δσηθά είδε, ελ
ηνχηνηο είλαη ην ίδην ν ηφπνο ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο πνπ, σο πλεπκαηηθή, αλαζθνπείηαη ζηνλ εαπηφ ηεο
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Ο Λνχθαηο επηζεκαίλεη φηη είλαη «ν εηδηθφο ραξαθηήξαο απηνχ ηνπ νληνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο θχζεο,
αλαγθαίνπ σο εθ ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπ, πνπ δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Υέγθει λα αληηιεθζεί θαη λα
αλαγλσξίζεη ηελ ηζηνξηθφηεηα ζηε θχζε» (Λνχθαηο, 2015: 80-81).
84
Βι. Υέγθει, 2005· Ross, 2008.
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κέζα ζε έλα πξνζδηνξηζκέλν φιν, νξηνζεηεκέλε απφ κηα απφιπηε αξρή θαη έλα απφιπην ηέινο (Bourgeois,
2001: 188).

χκθσλα κε ηα έσο ηψξα ιερζέληα, ζηελ αλάπηπμε ηνπ λεφηεξνπ θηινζνθηθνχ
ζηνραζκνχ, εθηπιίρζεθε ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη δηεξεχλεζεο ηνπ θαζνιηθνχ ηεο
ηζηνξηθήο αλάπηπμεο, δειαδή ηεο θηλεηήξηαο αξρήο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. Σν θαζνιηθφ
αξρίδεη λα εληνπίδεηαη, κε πην ζεσξεηηθφ θαη εηδηθφ ηξφπν, ζηηο άκεζεο θαη επνπηεχζηκεο
ζθαίξεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ· σζηφζν, εδψ πεξηέρεηαη θαη ε αληίζηξνθε πνξεία ηεο
ζθέςεο, κηα θίλεζε, ε νπνία ζπκππθλψλνληαο ην πεξηερφκελν ησλ εγρεηξεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ
ηνπ θαζνιηθνχ ηεο ηζηνξηθήο θίλεζεο, επηρεηξεί λα ην επαλαθέξεη ζε κηα λέα αθεξεκέλε κνξθή.
Παξά ηα δηαθνξεηηθά εγρεηξήκαηα, ε αλαδήηεζε ηεο θαζνιηθήο αξρήο πνπ δηέπεη ην θνηλσληθφ
γίγλεζζαη βαζίζηεθε θπξίσο ζηε κειέηε ησλ ζεζκψλ θαη ησλ ζθαηξψλ ηεο θνηλσληθήο δσήο.
Παξαηεξείηαη ζπλεπψο κηα λνκνηέιεηα ζηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε ηεο γλψζεο πεξί ηνπ
θνηλσληθνχ. Καηά ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηεο γλψζεο πεξί ηεο θνηλσλίαο, ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαζνιηθνχ, δειαδή ηεο νπζίαο ηεο ηζηνξηθήο θίλεζεο, δελ ζα κπνξνχζε
παξά λα πξνθχςεη ζην πιαίζην ησλ εμσηεξηθψλ θαη επηθαλεηαθψλ –θαηά βάζε– πιεπξψλ θαη
ζθαηξψλ ηεο θνηλσλίαο. Σα ζεσξεηηθά εγρεηξήκαηα δηάγλσζεο ηνπ θαζνιηθνχ, δειαδή ηεο
αλαδήηεζεο ηεο Οπζίαο ηεο ηζηνξηθήο θίλεζεο, εληνπίδνληαη ζην ζχλνιν ηεο ζθέςεο ηνπ
Γηαθσηηζκνχ θαη αθνινπζνχλ ζε γεληθέο γξακκέο κηα πνξεία απφ πξνζδηνξηζκνχο κε
κεγαιχηεξε ακεζφηεηα, δειαδή πξνζδηνξηζκνχο νη νπνίνη εδξάδνληαη ζηηο επηθαλεηαθέο θαη
εμσηεξηθέο πιεπξέο ηεο θνηλσλίαο, πξνο φιν θαη πην αθεξεκέλνπο θαη νπζηψδεηο
πξνζδηνξηζκνχο. Παξά ηαχηα, φπσο ζεκεηψλεη ν J. D‘ Hondt, «θακηά θηινζνθία πξηλ ηνλ
Υέγθει, δελ είρε θαηαθέξεη λα αθνινπζήζεη ηε δσή ηφζν ζηελά, ζηo κφρζν ηεο, ζηνπο
δηζηαγκνχο ηεο, ζηνπο πφλνπο θαη ζηνπο ζξηάκβνπο ηεο, ζην θνκςνηέρλεκά ηεο, ηελ ηζηνξία»
(D‘Hondt, 1966: 36).
Ζ ζθέςε ηνπ Υέγθει δηακνξθψλεηαη ζε κηα εμφρσο ηδηαίηεξε ηζηνξηθή πεξίνδν· απφ ηε
κία ηα γεγνλφηα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο θαη απφ ηελ άιιε ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε ζηελ
Αγγιία ζα ζηηγκαηίζνπλ αλεμίηεια ηνλ Γεξκαλφ ζηνραζηή. Σν ζπλνιηθφ corpus ησλ
θηινζνθηθψλ πξνβιεκάησλ, κέζα απφ ην νπνίν γελλήζεθε ε δηαιεθηηθή, αλαπηχρζεθε ζηε βάζε
ησλ θηινζνθηθψλ αλαζηνραζκψλ γη‘ απηά ηα δχν θνζκντζηνξηθά γεγνλφηα (Lukacs, 1975: 566).
Ο ελζνπζηαζκφο ηνπ Υέγθει γηα ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαηά ηα θνηηεηηθά ηνπ ρξφληα ζηo
Σχκπηγθελ, κεηαμχ 1788 θαη 1793, θαη ε απνγνήηεπζε ηνπ απφ ην 1795 θαη έπεηηα, χζηεξα απφ
111

ηα γεγνλφηα ηεο ηξνκνθξαηίαο ησλ Ηαθσβίλσλ, ζα απνηειέζνπλ απνθαζηζηηθέο ζηηγκέο γηα ηε
κεηέπεηηα πλεπκαηηθή ηνπ πνξεία θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ αληίιεςε ηνπ πεξί ηεο ηζηνξίαο σο
πξαγκάησζεο ηεο ειεπζεξίαο. Ο Λνχθαηο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:
Σελ αξρηθή αληηθαηηθφηεηα ηελ παξήγαγε ην ίδην ην παξφλ: ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ε βηνκεραληθή
επαλάζηαζε ζηελ Αγγιία, θαζψο επίζεο θαη ε αληίθαζε αλάκεζα ζ‘ απηέο ηηο δχν θαη ηελ θαζπζηεξεκέλε
θαη δηακειηζκέλε, εθείλε ηελ επνρή, Γεξκαλία, ε νπνία αθξηβψο απηή ηελ πεξίνδν γλψξηζε κηα ηζρπξή
πλεπκαηηθή αλάθακςε. Ζ πξνζπάζεηα λα ζπιιάβεη απηή ηελ πιεζψξα ησλ αληηθαηηθψλ γεγνλφησλ θαη
ηάζεσλ ελλνηαθά ζηελ ελφηεηα ηνπ Αθξηβψο-νχησο-Δίλαη ηνπο νδήγεζε ζηε Λνγηθή ηνπ ησλ αληηθάζεσλ,
ε νπνία βξήθε έθθξαζε ζ‘ απηφλ -γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο ζθέςεο ζε κηα εγγελψο δπλακηθή-κε
κνξθή δηεξγαζίαο/δηαδηθαζίαο κέζνδν, ζηε γλψζε ηεο απηνθηλνχκελεο ζε αληηθάζεηο θαζνιηθήο
ηζηνξηθφηεηαο (Λνχθαηο, 2015: 65-66).

ε απηφ ην πιαίζην, ν Υέγθει ζα απνηειέζεη ηνλ πξψην ζηνραζηή, ν νπνίνο θαηαπηάλεηαη
ζπζηεκαηηθά, αλ θαη κε αλεζηξακκέλν ηξφπν, κε ην θνκβηθφ δήηεκα ηνπ θνηλσληθνχ
κεηαζρεκαηηζκνχ (ηεο κεηάβαζεο), απφ ηε ζθνπηά ηεο αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ ππνθεηκεληθψλ θαη
αληηθεηκεληθψλ φξσλ, κεηαμχ ζπλείδεζεο θαη πιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. ηε «Φηινζνθία ηεο
Ηζηνξίαο» γξάθεη ζρεηηθά κε ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε: «ε άπνςε πνπ ιέεη φηη ηα εκπφδηα ηνπ
δηθαίνπ θαη ηεο ειεπζεξίαο κπνξεί λα αθαηξεζνχλ ρσξίο λα απειεπζεξσζεί ε ζπλείδεζε θαη φηη
κπνξεί λα γίλεη κηα επαλάζηαζε ρσξίο Μεηαξξχζκηζε είλαη κηα ςεχηηθε αξρή» (Υέγθει, 1981:
265-266). Σν δήηεκα ηεο αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ ηεο ζπλείδεζεο (ππνθεηκεληθήο θαη ζπιινγηθήο)
θαη ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο δηαπεξλά νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ηνπ δηαθσηηζκνχ θαη
απνηειεί απνθαζηζηηθφ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ θαιείηαη λα
απαληήζεη ε λεσηεξηθή ζθέςε. Έηζη, ε ελ ιφγσ πξνβιεκαηηθή, ε νπνία σξηκάδεη ζηνλ Υέγθει,
απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκειηψδεηο παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο. Απφ ηελ
άιιε, κε ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, πξνυπφζεζε ηεο νπνίαο δελ ήηαλ κφλν ε ζπζζψξεπζε
επηζηεκνληθνηερληθψλ αλαθαιχςεσλ, αιιά θαη νη αιιαγέο ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο
εληφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ δπλαηέο ηηο ηειεπηαίεο, εθηπιίρζεθαλ
κηα ζεηξά απφ ζεκειηψδεηο θνηλσληθέο αιιαγέο.
Με ηελ εκθάληζε ηεο αηκνκεραλήο ηνπ Th. Newcomen (1664-1729) θαη ηελ βειηίσζή
ηεο απφ ηνλ J. Watt (1736-1819), ε εθκεραληζκέλε παξαγσγή αγθάιηαζε βαζκηαία ζεκαληηθνχο
θιάδνπο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. Με ηελ εθεχξεζε ηεο αηκνκεραλήο θαη ηε βαζκηαία
ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ηξνκαθηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, άξρηζε
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πιένλ δπλακηθά θαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν λα πξνβάιιεη ε ζρέζε επηζηήκεο θαη νηθνλνκίαο.
Δπίζεο, ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε έδσζε ην έλαπζκα θαη ηα θίλεηξα γηα ηε κειέηε λέσλ
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ. O B. Hessen (1893-1936) αλαθέξεη φηη ε «αηκνκεραλή
απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο, βαζίδεηαη ζηε κεηακφξθσζε κίαο κνξθήο θίλεζεο (ζεξκηθή) ζε κηαλ
άιιε κνξθή θίλεζεο (κεραληθή). Έηζη, κε ηελ αλάπηπμε ηεο αηκνκεραλήο ηίζεηαη αλαπφθεπθηα
ην πξφβιεκα ηεο κεηάβαζεο απφ κηα κνξθή θίλεζεο ζε άιιε» (Hessen, 2010: 107).
Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ ηνπ Υέγθει είλαη ην γεγνλφο φηη φιεο
νη

ζθαίξεο

ηνπ

πξαγκαηηθνχ

άξρηδαλ

λα

πξνβάιινπλ

σο

ζπζρεηηδφκελεο

θαη

αιιεινπξνυπνηηζέκελεο, ελψ κηα θαζνιηθή αξρή θαηλφηαλ λα απνηειεί ην ζπλεθηηθφ ηνπο
ζεκέιην. Παξάιιεια, νη επηζηήκεο ηεο επνρήο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ
εγειηαλνχ ζπζηήκαηνο, είραλ αξρίζεη λα πξνβάιινπλ ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιιν βαζκφ σο
εζσηεξηθά αιιεινεμαξηψκελεο θαη αιιεινπξνυπνηηζέκελεο. Έηζη, εληφο ηεο δηαθνξάο ησλ
επηζηεκψλ, αλέθππηε θαη πξνέβαιιε ην θνηλφ εζσηεξηθφ ηνπο ζηνηρείν, ε εζσηεξηθή ηνπο
ζπλάθεηα.
Με ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε (1760-1860) θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ
αηκνχ, νη βηνκεραλίεο, νη νπνίεο κέρξη πξφηηλνο βξίζθνληαλ σο επί ην πιείζηνλ ζηηο
παξαπνηάκηεο πεξηνρέο γηα ηελ ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ησλ πδάησλ, απνθηνχλ ζρεηηθή απηνηέιεηα
απέλαληη ζηηο θπζηθέο ζπλζήθεο θαη ε εθκεραληζκέλε παξαγσγή επεθηείλεηαη ζηαδηαθά ζε φιν
θαη επξχηεξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ νπζία ηεο θνηλσλίαο, δειαδή ε παξαγσγή, αξρίδεη
γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία λα απνθηά απηνηειή θαη ζρεηηθά αλεμάξηεηε απφ ηνπο θπζηθνχο
φξνπο χπαξμε· ε θνηλσλία σο νιφηεηα αξρίδεη γηα πξψηε θνξά λα κεηαβαίλεη ζην θαη‘ εμνρήλ
εληαηηθφ ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηεο. Σφηε αθξηβψο είλαη πνπ νη δσέο ησλ αλζξψπσλ θαη ε
δξαζηεξηφηεηά ηνπο αξρίδεη λα θαίλεηαη θαζνξηζκέλε απφ απηή ηελ νπζία. Ζ ζθέςε ηνπ Υέγθει
επνκέλσο αλαπαξηζηά ην ηζηνξηθφ ζηάδην ηεο αλαξρίαο ηεο θνηλσληθήο παξαγσγήο, εθείλσλ ησλ
απζφξκεησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί πάλσ ζηνπο αλζξψπνπο. Πξφθεηηαη γηα
ηελ επνρή ηεο θπξηαξρίαο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θαη ρξεκαηηθψλ ζρέζεσλ. Ο Υέγθει,
αλαπηχζζνληαο ηo θηινζνθηθφ ηνπ ζηνραζκφ, ζηελ θαζπζηεξεκέλε ηφζν πνιηηηθά φζν θαη
νηθνλνκηθά Γεξκαλία, αθνπγθξάδεηαη ηηο παξαπάλσ δηεξγαζίεο, νη νπνίεο ζπληεινχληαη ζηηο

113

γεηηνληθέο ρψξεο θαη θαηαλνεί φηη έλαο Λφγνο, κηα γεληθή αξρή, δηέπεη ην ζχλνιν ησλ ζθαηξψλ
ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη επηρεηξεί λα ηελ αληρλεχζεη.85
Δπηζεκάλζεθε φηη ηα εγρεηξήκαηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο θαζνιηθήο αξρήο, ε νπνία δηέπεη
ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη, αλαπηχρζεθαλ ήδε θαη απφ ηελ πξνγελέζηεξε θηινζνθία ηνπ
Γηαθσηηζκνχ. ηε θηινζνθηθή αληίιεςε γηα παξάδεηγκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ Υέξληεξ, ε νπνία δελ
άθεζε αλεπεξέαζην ηνλ Υέγθει, ε ηζηνξία είλαη ε θίλεζε πξνο ηελ πξαγκάησζε ηεο Humanität
(αλζξσπηάο) θαη ε θάζε ηζηνξηθή επνρή πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Volksgeist (πλεχκα ηνπ ιανχ).
Πξνο απνθπγή παξεξκελεηψλ νθείιεη λα ηνληζηεί φηη, ζηελ επξχηεξε επνρή ηνπ Υέγθει, δελ
κπνξεί λα γίλεηαη ιφγνο πεξί απζηεξήο κειέηεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη αληίζηνηρεο δηάθξηζήο ηνπ
απφ ηηο ππφινηπεο ζθαίξεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. ηνλ ηζηνξηθφ νξίδνληα ηνπ Υέγθει, ε κειέηε
ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηεο ηζηνξίαο αλαγθαία παίξλεη ηε κνξθή κειέηεο ησλ πάλησλ. Σν γεγνλφο
φηη ε έλλνηα ηνπ πλεχκαηνο (Geist), σο πξνζδηνξίδνπζα θαζνιηθή αξρή, απαληάηαη ηαθηηθά θαη
κε δηάθνξεο παξαιιαγέο ζηελ αλάπηπμε ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ
δηαθσηηζκφ, δελ είλαη ηπραίν. Ζ έλλνηα ηνπ πλεχκαηνο, σο ζπλεθηηθήο αξρήο ηνπ πξαγκαηηθνχ,
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη, κέρξη θαη ηελ επνρή ηνπ Υέγθει, ε παγθφζκηα ηζηνξία πξνβάιιεη απφ
ηε ζθνπηά ηεο αλάπηπμεο ησλ ζεζκψλ, κε ηδηαίηεξε κάιηζηα βαξχηεηα ηνπ ζεζκνχ ηεο
ζξεζθείαο. Δλ ηνχηνηο, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ Geist απφ ηνλ
Υέγθει.
Ο φξνο Geist ζηε γεξκαληθή γιψζζα ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα λνπο (λφεζε) θαη πλεχκα.
Απηή ε δηηηή δηάζηαζε ηνπ γεξκαληθνχ φξνπ απνηειεί θαη ην νπζηψδεο πεξηερφκελν, κέζσ ηνπ
νπνίνπ ν Υέγθει νξίδεη ην απφιπην σο Απφιπην Πλεχκα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη «ην
Απφιπην είλαη ην πλεχκα· απηφο είλαη ν αλψηαηνο νξηζκφο [Definition] ηνπ Απνιχηνπ» (Υέγθει,
1993: 61). πσο ηνλίδεη ν R. Kroner, γηα ηνλ Υέγθει ν φξνο Geist (Πλεχκα) ππνδειψλεη ηφζν
ηελ αλζξψπηλε λφεζε φζν θαη ην ζετθφ πλεχκα (Kroner, 1948: 1-66). Ο φξνο Πλεχκα ινηπφλ
ππνδειψλεη ηελ ελφηεηα ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο. Σν πλεχκα
εθδειψλεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο επνρήο θαη είλαη ην πλεχκα
απηήο ηεο επνρήο πνπ ζπλέρεη ην πεξηερφκελν ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ηνπ ήζνπο, ησλ
85

Ο Μαξθνχδε ππελζπκίδεη φηη ε αλαθνξά ζηνλ Λφγν σο ζπλεθηηθή αξρή ηνπ πξαγκαηηθνχ είλαη θάηη πνπ δεζπφδεη
ζηνλ επξχηεξν ζηνραζκφ ηεο επνρήο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη «ε ζενπνίεζε ηνχ ιφγνπ απφ ηνλ Ρνβεζπηέξν
σο Etre Suprême (ππέξηαην νλ) αληηζηνηρεί αθξηβψο ζηελ εμχκλεζε ηνπ ιφγνπ, ζην εγειηαλφ ζχζηεκα (Μαξθνχδε,
1999: 24-25). Τπφ απηή ηελ νπηηθή, δελ είλαη δηφινπ ηπραία θαη ε αλαθνξά ηνπ Πξνπληφλ ζηνλ Λφγν γηα ηελ
θαηαλφεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ γίγλεζζαη.
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λφκσλ, ηεο ζξεζθείαο, ηεο ηέρλεο, ηεο ζθέςεο θ.ιπ.86 Ο Υέγθει ζεκεηψλεη φηη «ν ηξφπνο
χπαξμεο ηνπ πλεχκαηνο είλαη ινηπφλ ε εθδήισζε» (Υέγθει, 1993: 59). εκαληηθέο επίζεο σο
πξνο ην ελ ιφγσ δήηεκα είλαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ Θαλαζά.
Πηζηεχσ φηη, ελφςεη κηαο πξψηεο πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο, ε πξφηαζε, λα ζεσξήζνπκε ην εγειηαλφ Geist
ζπλψλπκν ηνπ φξνπ Kultur δελ ζηεξείηαη ρξεζηκφηεηαο — αξθεί βέβαηα λα δνχκε απηήλ ηελ
«θνπιηνχξα»–πνιηηηζκφ ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε, πνπ ππεξβαίλεη ηηο επηκέξνπο δηακνξθψζεηο ηεο ζην
πιαίζην ελφο ιανχ θαη κηαο επνρήο. Θα κπνξνχζακε επίζεο λα παξαπέκςνπκε ζην Zeitgeist, ζην «πλεχκα
ηεο επνρήο», ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζε απηήλ — κε ηελ
νπζηψδε δηαθνξά, βέβαηα, φηη ην πλεχκα δελ εθθξάδεηαη σο κφδα ή … ‗‗ηάζε‘‘, αιιά ζπκππθλψλεη ηε
βαζχηεξε νπζία κηαο επνρήο, ε νπνία κάιηζηα δελ απνηειεί παξά επηκέξνπο ζηηγκή ελφο επξχηεξνπ φινπ,
ηεο φιεο πνξείαο ηνπ πλεχκαηνο (Θαλαζάο ζην Υέγθει, 2006: 27).

χκθσλα κε ηελ παξνχζα αλάιπζε, ν φξνο πλεχκα θαηαλνείηαη αλαπηπζζφκελνο ζην
πιαίζην ησλ εγρεηξεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θαζνιηθνχ ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη, ηα νπνία
εδξάδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηε δηεξεχλεζε ησλ εμσηεξηθψλ ζθαηξψλ θαη πιεπξψλ ηεο
θνηλσλίαο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν θαη παξά ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ
θνηλσληθψλ λνκνηειεηψλ αλαδεηείηαη πξσηίζησο ζηε ζθαίξα ησλ κνξθψλ θνηλσληθήο
ζπλείδεζεο θαη ησλ πιεπξψλ ηνπ επνηθνδνκήκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα ηα εγρεηξήκαηα πνπ
επηρεηξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο θνηλσληθέο λνκνηέιεηεο ζε ζθαίξεο εγγχηεξεο ηεο νπζίαο ηεο
θνηλσλίαο, αδπλαηνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηζηνξηθά ηηο ηειεπηαίεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε
πεξίπησζε ηνπ Ε-Ε. Ρνπζζψ (1712-1778) θαη ν ηξφπνο πνπ αληηιακβάλεηαη ηε ζρέζε ηδησηηθήο
ηδηνθηεζίαο θαη ειεπζεξίαο. Ο Ρνπζζψ ζεσξεί φηη ν άλζξσπνο είλαη ειεχζεξνο ζηελ πξσηφγνλε
θαηάζηαζε θαη φηη ε έληαμε ζηελ θνηλσλία θαη ζηνπο ζεζκνχο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απψιεηα ηεο
ειεπζεξίαο ηνπ. ηε ζθέςε ηνπ Ρνπζζψ κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηελ ηζηνξηθή αληίιεςε, ε
νπνία φκσο αδπλαηεί λα αλαγλσξίζεη κε απζηεξφ ηξφπν ηηο πξαγκαηηθέο ηζηνξηθέο
λνκνηέιεηεο.87 Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνβιεκαηηθή πνπ αθνξά ην ξνπζσηθφ έξγν είλαη ζπλπθαζκέλε
κε ηηο αληηιήςεηο πεξί «θπζηθήο θαηάζηαζεο» θαη «θπζηθνχ δηθαίνπ» ζηελ αλάπηπμε ηεο
ζθέςεο ηνπ δηαθσηηζκνχ.

86

Δπηζηεκνινγηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ε ζπγγελήο, αιιά αξθεηά πξψηκε ζε ελλνηνινγηθφ βάζνο, έλλνηα
ηνπ θνηλνχ αηζζήκαηνο πνπ αλαπηχζζεη ν I. Khaldun (1332-1406) ζην βηβιίν ηνπ «Muqaddimah», κε ηελ νπνία
πεξηγξάθεη ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιαψλ (Khaldun, 1978).
87
Βι. Ρνπζζψ, 2004.
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Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ εγρεηξήκαηα αλίρλεπζεο ησλ θνηλσληθψλ λνκνηειεηψλ ζηελ
πνξεία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ, αλαπηχζζεηαη ε επηζηήκε ηεο
πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. Οη ζηνραζηέο φκσο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, παξ‘ φιν πνπ δηεξεπλνχλ
πηπρέο ηεο νπζίαο ηεο θνηλσλίαο, αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ζπζηεκαηηθά θαη ηζηνξηθά ην
γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν, ην νπνίν, εηξήζζσ ελ παξφδσ, βξηζθφηαλ ππφ δηακφξθσζε, πφζν
κάιινλ λα ην ζπζρεηίζνπλ κε ηηο άιιεο ζθαίξεο ηνπ θνηλσληθνχ φινπ.
Ο Υέγθει δηακνξθψλεη ην ζχζηεκά ηνπ πξαγκαηνπνηψληαο ηελ εξεπλεηηθή ηνπ
δξαζηεξηφηεηα πξσηίζησο, αλ θαη φρη απνθιεηζηηθά, ζην επίπεδν ηνπ γίγλεζζαη ησλ ζεζκψλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο γλψζεο. πσο παξαηεξεί ν Παηέιεο «απφ ηα πξψηκα έξγα
(«θηινζνθία ηεο ζξεζθείαο» θ.ά.) ηνπ Υέγθει δηαθαίλεηαη έλαο πξνζαλαηνιηζκφο ηδηαίηεξεο
επηζηεκνινγηθήο ζεκαζίαο: ε ηάζε εμέηαζεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ πλεπκαηηθνχ πνιηηηζκνχ σο
αιιεινπρίαο λνκνηειψο ελαιιαζζφκελσλ ζηαδίσλ ηεο αλάπηπμεο ηνπ πλεχκαηνο» (Παηέιεο,
2019: 432). Ο Υέγθει αληηιακβάλεηαη φηη ππάξρεη έλα θνηλφ ζηνηρείν πνπ ζπλέρεη ηηο
δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ζθαίξεο, ην δίθαην, ηελ ηέρλε, ηε ζξεζθεία, ηε θηινζνθία θ.ιπ. Απηφ
ην θνηλφ ζηνηρείν εληνπίδεηαη απφ ηε δηαπίζησζε φηη φιεο απνηεινχλ πλεπκαηηθά παξάγσγα,
πξντφληα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ ε ηειεπηαία, κε ηε ζεηξά ηεο, ζπληζηά παξάγσγν
ηεο θαζνιηθήο λνεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο Ηιηέλθνθ δηαπηζηψλεη ηα αθφινπζα αλαθνξηθά κε
ηελ ελ ιφγσ ηδηνηππία ηεο εγειηαλήο αληίιεςεο:
Ζ ινγηθή ηεο αλεπηπγκέλεο λφεζεο (θαη ζπλεπψο ε ινγηθή σο ζεσξία) είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
απνηέιεζκα, ζπκπχθλσζε θαη θαηάιεμε νιφθιεξεο ηεο ηζηνξίαο ηεο πξαθηηθήο θαη πλεπκαηηθήο
αλάπηπμεο ηεο αλζξσπφηεηαο· είλαη ε γεληθεπκέλε έθθξαζε ησλ πξαγκαηηθψλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηελ
αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο θνπιηνχξαο ελ γέλεη. Αιιά εάλ ε αλάπηπμε ηεο πιηθήο θαη πλεπκαηηθήο
θνπιηνχξαο ηεο αλζξσπφηεηαο δηέπεηαη ελ γέλεη θαη ελ ζπλφισ απφ ηνπο ίδηνπο θαζνιηθνχο λφκνπο φπσο
θαη θάζε άιιε δηαδηθαζία, δεδνκέλνπ φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε ησλ λφκσλ ηεο θχζεο θαη δελ κπνξεί
πνηέ λα ππεξβεί ηα φξηά ηνπο, ηφηε, έρνληαο βξεη ηελ πην γεληθή έθθξαζε γηα ην λφκν ηεο αλάπηπμεο ηεο
αλζξψπηλεο θνπιηνχξαο, ε θηινζνθία βξήθε ηνπο ίδηνπο ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ αλάπηπμε θάζε
δηαδηθαζίαο – θπζηθή, θνηλσληθή ή πλεπκαηηθή. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηε ινγηθή πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ
αληηθεηκεληθή δηαιεθηηθή ε θηινζνθία βξίζθεη ηελ έθθξαζε ηεο θαζνιηθήο κνξθήο, ζηελ νπνία έρεη
νινθιεξσζεί ε ηζηνξηθή αλάπηπμε ηεο θχζεο, ηνπ θνηλσληθνχ νξγαληζκνχ θαη ηεο ίδηαο ηεο γλσζηηθήο
ηθαλφηεηαο. Αιιά απηή ε κνξθή, έλεθα ηελ απφιπηεο θαζνιηθφηεηάο ηεο θαηαιήγεη, ζε ζρέζε κε θάζε
κεξηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο εηιεκκέλε ζηελ δηαθξηηή ηεο χπαξμε, λα είλαη νπζησδψο θαη «θπζηθά», θάηη
πξσηαξρηθφ (Ilyenkov, 2018 :182-183).
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Ζ θαζνιηθή δξαζηεξηφηεηα, ην άπεηξν λνείλ, είλαη ε απφιπηε αθαίξεζε πνπ ζπλέρεη ηα
πάληα. Ο Υέγθει αλαθέξεη φηη ην λνείλ «πξέπεη λα ιακβάλεηαη ελ γέλεη κε ην απφιπην λφεκα σο
άπεηξν λνείλ, πνπ δελ επηβαξχλεηαη κε ηελ πεξαηφηεηα ηεο ζπλείδεζεο, ελ νιίγνηο λνείλ σο
ηέηνην» (Υέγθει, 2013: 107). Αθνινπζψληαο ηελ ίδηα ηελ θίλεζε ηεο γλψζεο ζηελ αληίζεζή ηεο
κε ηνλ αληη-θεηκεληθφ θφζκν, ε λφεζε νδεγείηαη ζηελ απφιπηε γλψζε, ζηε γλψζε ηνπ ίδηνπ ηνπ
εαπηνχ ηεο. ηελ απφιπηε γλψζε έρεη αξζεί πιένλ ε αληίζεζε κε ην αληηθείκελν, δηφηη ζε απηήλ
(ηελ απφιπηε γλψζε) ε γλψζε θαη ην αληηθείκελν ηεο γλψζεο είλαη έλα θαη ην απηφ. Ζ απφιπηε
γλψζε «είλαη ην Πλεχκα, ην νπνίν μέξεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζην κφξθσκα ηνπ Πλεχκαηνο»
(Υέγθει, 1995: 671).
Φπζηθά εδψ δελ επηδηψθεηαη κηα άιινπ ηχπνπ εξκελεία, ε νπνία επηρεηξεί λα θαηαδείμεη
φηη ην ζχζηεκα ηνπ Υέγθει είλαη ακηγψο θνηλσληνινγηθνχ ραξαθηήξα. ηφρνο είλαη ε αλάδεημε
ηεο επηζηεκνινγηθήο ζεκαζίαο θαη νη βαζχηεξεο επηζηεκνινγηθέο ξίδεο ηνπ εγειηαλνχ
ζπζηήκαηνο. Αδηακθηζβήηεηα ν Υέγθει νηθνδνκεί έλα απφιπην ζχζηεκα, ην ζχζηεκα ηεο
απφιπηεο Ηδέαο, ην νπνίν επεηδή αθξηβψο είλαη θηινζνθηθφ88 πεξηιακβάλεη θάζε πηπρή ηνπ
πξαγκαηηθνχ θαη ζχκθσλα κε απηφ παξνπζηάδεη ηελ απφιπηε αιήζεηα. Ο Υέγθει γξάθεη
αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα ηνπ:
Ζ Φηινζνθία έρεη βέβαηα θαη‘ αξρήλ θνηλά ηα αληηθείκελα ηεο κε ηε Θξεζθεία. Καη νη δχν απηέο έρνπλ σο
αληηθείκελν ηνπο ηελ αιήζεηα κε ην χςηζην λφεκα ηεο ιέμεο - κε ην λφεκα δειαδή φηη ν ζεφο είλαη ε
αιήζεηα θαη κφλν απηφο είλαη ε αιήζεηα. Καη νη δχν απηέο πξαγκαηεχνληαη επηπιένλ ηελ πεξηνρή ηνπ
πεπεξαζκέλνπ: ηε θχζε θαη ην αλζξψπηλν πλεχκα, ηε ζρέζε ηνπ ελφο πξνο ην άιιν θαη πξνο ηνλ ζεφ σο
αιήζεηα ηνπο (Υέγθει, 1991: 53).

ηελ βάζε απηήο ηεο αληίιεςεο, βαζηθφο ηζρπξηζκφο καο είλαη φηη παξ‘ φιν πνπ ν
Υέγθει νηθνδνκεί έλα πιήξεο ζχζηεκα ηεο γλψζεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ζεκειηψλεη ζηε
βάζε θαη ζηα πνξίζκαηα ηα νπνία έρεη εμάγεη θπξίσο απφ ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ηεο θνηλσλίαο,
έρνληαο σο επίθεληξν ηελ ηζηνξία ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο θηινζνθίαο.
Σν ζχζηεκα ηνπ Υέγθει δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο ζθαίξεο: ζηε ζθαίξα ηνπ Λφγνπ,
ζηε ζθαίξα ηεο Φχζεο θαη ζηε ζθαίξα ηνπ Πλεχκαηνο. Απηέο νη ηξείο ζθαίξεο εθηίζεληαη
αληίζηνηρα ζηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», ζηε «Φηινζνθία ηεο Φχζεο» θαη ζηε «Φηινζνθία ηνπ
88

Τπελζπκίδνπκε φηη ε θηινζνθία θαη εηδηθφηεξα ζηελ επνρή ηνπ Υέγθει είλαη εθείλε ε πεξηνρή ηνπ γλσξίδεηλ ε
νπνία αζρνιείηαη κε ην Καζνιηθφ.
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Πλεχκαηνο». Χο εθ ηνχηνπ, κφλν ε θαζνιηθφηεηα ηνπ απνιχηνπ, κφλν ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα
είλαη ην πιήξσο πξαγκαηηθά αιεζέο.
ηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο» ε απφιπηε ηδέα παξνπζηάδεηαη ζηελ θαζαξή ηεο κνξθή,
ζηε «Φηινζνθία ηεο Φχζεο» παξνπζηάδεηαη σο εμσηεξηθεπκέλε ππφ ηε κνξθή ηεο εηεξφηεηάο
ηεο, θαη ζηελ «Φηινζνθία ηνπ Πλεχκαηνο» παξνπζηάδεηαη ζηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ζηνλ
εαπηφ ηεο.89 O Υέγθει ελ γέλεη, πξνεθηείλεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ απφ ηε ζθαίξα ηεο
θηινζνθίαο θαη επξχηεξα ηεο ζθαίξαο ησλ ζεζκψλ ζε φιν ην επηζηεηφ, απνδίδνληάο ηνπο
θαζνιηθή κνξθή. Σνχησλ δνζέλησλ, ν Λφγνο πθίζηαηαη παληνχ· πξάγκαηη, Λφγνο ππάξρεη θαη
ζηε θχζε (νη λφκνη ηεο θχζεο), ζηελ ηζηνξία (θνηλσληθέο λνκνηέιεηεο), ζην δίθαην, ζηε
ζξεζθεία, ζηε θηινζνθία θαη ζε θάζε άιιε ζθαίξα ηεο χπαξμεο. Υαξαθηεξηζηηθά ν ίδηνο
αλαθέξεη:
Σν λνείλ είλαη κηα έθθξαζε πνπ απνδίδεη θαηά πξνηίκεζε ζηε ζπλείδεζε ηνλ πξνζδηνξηζκφ πνπ πεξηέρεηαη
κέζα ζ‘ απηφ. Αιιά ζην βαζκφ πνπ ιέγεηαη φηη ε δηάλνηα, ν Λφγνο είλαη κέζα ζηνλ αληη-θεηκεληθφ θφζκν,
φηη ην πλεχκα θαη ε θχζε έρνπλ θαζνιηθνχο λφκνπο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο ξπζκίδνπλ ηε δσή ηνπο θαη ηηο
αιιαγέο ηνπο, ηφηε νκνινγείηαη φηη νη λνεηηθνί πξνζδηνξηζκνί έρνπλ εμίζνπ αληηθεηκεληθή αμία θαη χπαξμε
(Υέγθει, 2013: 86).

χκθσλα κε ην εγειηαλφ θηινζνθηθφ ζχζηεκα, πθίζηαηαη εθείλε ε θαζνιηθή αθαίξεζε, ν
απφιπηνο θαη άπεηξνο Λφγνο, ν νπνίνο ζπλέρεη θαη δηέπεη ην παλ. Έηζη, «ε αλάπηπμε θάζε
θπζηθήο θαη πλεπκαηηθήο δσήο, ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε θχζε ησλ θαζαξψλ νπζηνηήησλ, νη
νπνίεο ζπληζηνχλ ην πεξηερφκελν ηεο Λνγηθήο» (φ.π.: 48). Αθξηβψο ζε απηή ηε βάζε, ην
ζχζηεκα ηνπ Υέγθει είλαη ηφζν απιφ, δηφηη ν γεληθφο λφκνο ηνπ ζπζηήκαηνο επαλαιακβάλεηαη
απηνχζηνο θαη δηέπεη θάζε πιεπξά90, θαη ηαπηφρξνλα απηή ε απιφηεηα είλαη πνπ ην θαζηζηά ηφζν
πεξίπινθν. Απφ ηε δηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ζαθέο φηη ε θχζε απνηειεί ηνλ κέζν φξν.
Ζ ηάμε ηεο εμσηεξηθφηεηαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο πεξαηφηεηαο, πξνβάιιεη σο ην κέζν
εθδήισζεο ηνπ πλεχκαηνο, ηνπ ππεξαηζζεηνχ, ηνπ απείξνπ· ην αηζζεηφ θαη νξαηφ θαζίζηαηαη ν
ηφπνο ηεο εθδήισζεο ηνπ ανξάηνπ. Ζ θαζαξή απηνθηλεζία, δειαδή ν θαζαξφο απηνζρεηηζκφο

89

Γξάθεη ν Υέγθει ζηελ «Δγθπθινπαίδεηα»: «ε Φηινζνθία θαηαλέκεηαη ζε ηξία κέξε: Η. Σε Λνγηθή, δειαδή ηελ
επηζηήκε ηεο ηδέαο θαζ‘ εαπηήλ θαη δη‘εαπηήλ. II. Σε Φηινζνθία ηεο θχζεο, δειαδή ηελ επηζηήκε ηεο ηδέαο κέζα
ζηελ εηεξφηεηά ηεο. IIΗ. Σε Φηινζνθία ηνπ πλεχκαηνο, δειαδή ηελ επηζηήκε ηεο ηδέαο πνπ απφ ηελ εηεξφηεηά ηεο
επαλέξρεηαη ζηνλ εαπηφ ηεο» (Υέγθει, 1991: 88).
90
Ηδηαίηεξνπ επηζηεκνινγηθνχ θαη θηινζνθηθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη νη νκνηφηεηεο, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, απηήο ηεο
πηπρήο ηνπ εγειηαλνχ ζπζηήκαηνο κε ηε ζεσξία ησλ fractals.
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πθίζηαηαη ζηελ ηάμε ηνπ πλεχκαηνο, ελψ φζν εγγχηεξα βξηζθφκαζηε πξνο ηελ ηάμε ηεο
εμσηεξηθφηεηαο ηφζν πεξηζζφηεξν ε απηνζρεζία έρεη κνξθηθφ ραξαθηήξα. Ο Υέγθει γξάθεη
αλαθνξηθά κε ηε ζθαίξα ηεο θχζεο:
Ζ Φχζε πξνέθπςε σο ε Ηδέα ππφ ηε κνξθή ηνπ άιισο-Δίλαη. Δθφζνλ ε Ηδέα είλαη ην αξλεηηθφ ηνπ εαπηνχ
ηεο, ή ην εμσηεξηθφ ηνπ εαπηνχ ηεο, ε θχζε δελ είλαη απιψο εμσηεξηθή ζρεηηθά κε απηή ηελ Ηδέα (θαη σο
πξνο ηελ ππνθεηκεληθή ηεο χπαξμε, ην πλεχκα), αιιά ην λα είλαη πξνζδηνξηζκέλε σο Φχζε ζπληζηά ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο εμσηεξηθφηεηαο (Hegel, 1970: 205).91

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ππνζηεξίδνπκε φηη ε ηζηνξηθή ξίδα θαη ην άξξεην, άιια
θχξην, αληηθείκελν πξαγκάηεπζεο ηνπ Υέγθει είλαη ε θνηλσλία, θαη πσο ε βάζε ζεκειίσζεο ηνπ
θηινζνθηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πξσηίζησο ε κειέηε ηεο ηζηνξίαο, ζην επίπεδν αλάπηπμεο
ησλ ζεζκψλ θαη εηδηθφηεξα ηεο θηινζνθίαο. Σνχην θαλεξψλεηαη θαη απφ ηελ ηδηνηππία ηεο
ζθαίξαο ηεο Φχζεο ζην ζπλνιηθφ εγειηαλφ ζχζηεκα. Ο Ηιηέλθνθ δηαπηζηψλεη φηη,
ε Φχζε αλαπηχζζεηαη κφλν ζην βαζκφ πνπ εληάζζεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ηνπ πλεχκαηνο,
θαζψο κεηαζρεκαηίδεηαη ζηελ εμσηεξηθή κνξθή ηνπ πλεχκαηνο, ζην πιηθφ γηα ηελ ελζάξθσζε ηεο
ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ πλεχκαηνο. Ζ αλάπηπμε ηεο πλεπκαηηθήο θνπιηνχξαο ηεο αλζξσπφηεηαο
παξνπζηάδεηαη ελάληηα ζην ππφβαζξν ηεο αθίλεηεο, παγσκέλεο ζηνλ ρξφλν, αησλίσο ίδηαο κε ηνλ εαπηφ
ηεο, πιηθήο θχζεο (Ilynekov, 2018 :182).92

ην εγειηαλφ ζχζηεκα, θαζεκία απφ ηηο αληηθεηκεληθέο ζθαίξεο ηνπ πξαγκαηηθνχ
ζπληζηά ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε απηήο ηεο θαζνιηθήο λνεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπνκέλσο, ε
απνθάιπςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θαζαξήο ζθέςεο, ε νπνία θαζίζηαηαη δπλαηή κέζσ ηνπ
αλαζηνραζκνχ ηνπ ίδηνπ ηεο ηνπ εαπηνχ θαη εθδειψλεηαη κέζσ ηεο εκκελνχο παξαγσγήο ησλ
θαηεγνξηψλ, ζπληζηά ηελ εθδήισζε ηνπ Απνιχηνπ, ηεο θαζνιηθήο αξρήο ηνπ πξαγκαηηθνχ, ε
νπνία ζπληζηά ηαπηνρξφλσο θαη ηε κέζνδν δηάγλσζεο ηνπ φινπ. πσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη

91

Ο Υέγθει εμεγεί ζην ίδην ζπγθείκελν: «Αθνχ ν ζεφο είλαη πιήξσο επαξθήο θαη απηάξθεο, πψο θαηέιεμε λα
αθήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε θάηη ηφζν θαζαξά άληζν πξνο απηφλ; Ζ ζετθή Ηδέα είλαη αθξηβψο απηή ε απειεπζέξσζε
ηνπ εαπηνχ, ε εθξνή απηνχ ηνπ «άιινπ» απφ ηνλ εαπηφ, θαη ε εθ λένπ απνδνρή ηνπ, ψζηε λα θαηαζηεί ππνθείκελν
θαη πλεχκα. Ζ Φηινζνθία ηεο Φχζεο αλήθεη ε ίδηα ζ‘ απηφ ην κνλνπάηη ηεο επηζηξνθήο, δηφηη είλαη ε Φηινζνθία ηεο
Φχζεο πνπ αίξεη ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο θχζεο θαη ηνπ πλεχκαηνο θαη παξέρεη ζην πλεχκα ηελ επίγλσζε ηεο νπζίαο
ηνπ εληφο ηεο Φχζεο. Απηή είλαη ε ζέζε ηεο θχζεο κέζα ζην φιν» (φ.π.).
92
ηελ ίδηα γξακκή ζθέςεο ν Μαξθνχδε ηνλίδεη ηα εμήο: «Αλ φκσο ε έλλνηα είλαη « ε γλσζζείζα νπζία» ηνπ ίδηνπ
ηνπ πξάγκαηνο, ηφηε δελ κπνξεί λα είλαη ην εμσηεξηθφ ηνπ, απνηέιεζκα «απιψο» ηνπ ζθέπηεζζαη, αιιά ην ίδην ην
πξάγκα πξέπεη λα επηδεηεί ηελ έλλνηά ηνπ· απηφ ην ίδην πξέπεη λα είλαη «ζπιιακβάλεηλ». Ζ χιε αληηζηέθεηαη ζ‘
απηφλ ηνλ ζηφρν· ζην βαζίιεηφ ηεο ε ελνπνίεζε ησλ αληηζέζεσλ παξακέλεη ηπθιή, παζεηηθή, αλνινθιήξσηε· θαη
κάιηζηα ζηελ ηζηνξία, παξ‘ φιε ηελ πξφνδν ζε ζρέζε κε ηελ ειεπζεξία, ε χιε (ζηε θχζε θαη ζηελ θνηλσλία)
παξακέλεη ην αμεπέξαζην φξην» (Marcuse, 2013: 37).
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ζηε «Φαηλνκελνινγία ηνπ Πλεχκαηνο», «ε κέζνδνο είλαη ε δφκεζε ηνπ φινπ, ην νπνίν είλαη
εθηεζεηκέλν ζηελ θαζαξή ηνπ νπζηφηεηα» (Υέγθει, 1993: 169-170). Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ε
κέζνδνο ζην εγειηαλφ ζχζηεκα απνκαθξχλεηαη ξηδηθά απφ θάζε θιαζηθή αληίιεςε κεζφδνπ, ε
νπνία βξίζθεηαη δέζκηα ζηελ αληίζεζε κεηαμχ ζπλείδεζεο θαη αληηθεηκέλνπ. ηελ εγειηαλή
αληίιεςε πεξί κεζφδνπ, ην αληηθείκελν ηεο ζπλείδεζεο δελ είλαη θάηη δηαθξηηφ απφ ηε κέζνδν.
Έηζη, «ε ελ ιφγσ κέζνδνο δελ είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ην αληη-θείκελν θαη ην πεξηερφκελν
ηεο· γηαηί είλαη ην ίδην ην πεξηερφκελν, ε δηαιεθηηθή πνπ απηφ έρεη κέζα ηνπ, ε νπνία ην θηλεί
πξνο ηα κπξνο» (Υέγθει, 2013: 92).
Ζ έθζεζε ηνπ Απνιχηνπ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», ζπληζηά
κηα απηναλαπαξαγσγηθή θίλεζε, ε νπνία παίξλεη ηε κνξθή ελφο ζπζηήκαηνο ηεξαξρηθά
δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ θαη εθηπιίζζεηαη ζηε βάζε κηαο εζσηεξηθήο ηξηαδηθήο θίλεζεο. Ζ
ηξηαδηθή θίλεζε ζπληζηά ην ζηαζεξφ θαη εκκελέο ζηνηρείν πίζσ απφ θάζε δηαθνξεηηθή νκάδα
θαηεγνξηψλ ηνπ δηαηεηαγκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη απνηειεί κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε
ζθέςε θηλείηαη απφ ηε ζέζε ζηελ αληίζεζε θαη απφ εθεί ζηελ ζχλζεζε ή, κε άιινπο φξνπο,
θηλείηαη απφ ηελ θαηάθαζε ζηελ άξλεζε θαη απφ εθεί ζηελ άξλεζε ηεο άξλεζεο. Ζ
πξνρσξεηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζπληειείηαη κέζσ ηεο ηξηαδηθήο θίλεζεο, έγθεηηαη ζην γεγνλφο
φηη ε λφεζε εθθηλεί απφ ην άκεζν πεξλά ζην δηακεζνιαβεκέλν θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ελλνηαθά
ηεζεηκέλν, ην νπνίν απνηειεί ηελ αξρήο κηαο λέαο θίλεζεο. Έηζη, ε ηξηαδηθή θίλεζε είλαη εθείλν
ην νπνίν εκπεξηέρεηαη ζε θάζε πιεπξά ηνπ ζπλνιηθνχ εγειηαλνχ ζπζηήκαηνο θαη εθθξάδεηαη κε
ηε ζρέζε ηεο ακεζφηεηαο, ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ηεο έλλνηαο. πσο ραξαθηεξηζηηθά ην
απνηππψλεη ν Υέγθει:
Απηή ε πλεπκαηηθή θίλεζε, κέζα ζηελ απιφηεηά ηεο, απηνπξνζδηνξίδεηαη θαη κέζα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
εμηζψλεηαη κε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηεο· είλαη ζπλεπψο ε εκκελήο αλάπηπμε ηεο έλλνηαο. Απηή ε πλεπκαηηθή
θίλεζε είλαη ε απφιπηε κέζνδνο ηνπ γλσξίδεηλ θαη ζπλάκα ε εκκελήο ςπρή ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ
(φ.π.: 47).

Σν πξνβιεκαηηθφ ζηνηρείν ηνπ εγειηαλνχ ζπζηήκαηνο έγθεηηαη ζην φηη ν Υέγθει εθθηλεί
ηε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ πιήξσο κνξθνπνηεκέλε θαη ζρεκαηηζκέλε
αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη εξγαζία. Ο Δ. Ηιηέλθνθ δηαπηζηψλεη φηη:
ζα βάζε νιφθιεξνπ ηνπ πνιχπινθνπ ζρήκαηνο ρξεζηκεχεη ε αληίιεςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν
άλζξσπνο αξρηθά ζθέπηεηαη θαη κεηά δξα πξαγκαηηθά. Απφ δσ θαη ην ζρήκα: ιφγνο - πξάμε - πξάγκα (πνπ
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δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ πξάμε) - πάιη ιφγνο (ηνχηε ηε θνξά ιεθηηθά δηαηππσκέλνο απνινγηζκφο γηα ηα
πεπξαγκέλα). Καη παξαπέξα έλαο λένο θχθινο θαηά ην ίδην αθξηβψο ζρήκα, αιιά πάλσ ζε λέα βάζε, ράξε
ζηελ νπνία φιε ε θίλεζε έρεη φρη ηε κνξθή θχθινπ, αιιά έιηθαο, πνπ θάζε ζπείξα ηεο σζηφζν, αξρίδεη θαη
ηειεηψλεη ζε έλα θαη ην απηφ ζεκείν - ζην ιφγν» (Ηιηέλθνθ, 1983: 183).

Ο Υέγθει εθθηλεί απφ ηε ζεψξεζε φηη αξρή θάζε δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε ζθέςε, ε νπνία
νδεγεί ζηελ πξάμε, ζηε ζπλέρεηα ζηε δεκηνπξγία θάπνηνπ πξάγκαηνο θαη ηέινο εθ λένπ ζηε
ζθέςε. Δλ ηνχηνηο, ην ζρήκα ζθέςε-πξάμε-πξάγκα-ζθέςε ραξαθηεξίδεη ηελ θαζ‘ φια
κνξθνπνηεκέλε θαη επαλαιακβαλφκελε εξγαζηαθή δηαδηθαζία. Ο ίδηνο γξάθεη φηη,
«ε αλαζθφπεζε93, απηή ε κνξθή ειεπζεξίαο, απνηειεί γεληθά κε αθεξεκέλν ηξφπν ηελ ηππηθή πηπρή ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο απφιπηεο Ηδέαο. Ζ δξαζηεξηφηεηα είλαη ν κέζνο φξνο ηνπ ζπιινγηζκνχ, ηνπ νπνίνπ ν
έλαο άθξνο φξνο είλαη ην θαζνιηθφ, ε Ηδέα πνπ θείηαη ζηα έγθαηα ηνπ πλεχκαηνο, ελψ ν άιινο είλαη γεληθά
ε εμσηεξηθφηεηα, ε χιε ησλ αληηθεηκέλσλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα είλαη ην ελδηάκεζν ζηνηρείν πνπ κεηαθξάδεη
ην θαζνιηθφ θαη εζσηεξηθφ ζε αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα» (Υέγθει, 2006β: 135).94

Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν Υέγθει, εθθηλψληαο απφ ηε λφεζε, αληηιακβάλεηαη ηε ζπλνιηθή
ηζηνξηθή πνξεία σο κηα θίλεζε πξνο ηελ απηεπίγλσζε θαη ηελ απφιπηε γλψζε. Ο Ηιηέλθνθ, κε
ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν, ζπγθξίλεη ηελ παξαλφεζε ηνπ Υέγθει κε ηελ εκπνξεπκαηηθή θαη
ρξεκαηηθή θπθινθνξία. Δθθηλψληαο θαλείο απφ ηε δηακνξθσκέλε ζηελ θεθαιαηνθξαηηθή
θπθινθνξία ζρέζε Υ-Δ-Υ΄, αληηκεησπίδεη ην αίληγκα φηη ην ρξήκα έρεη ηελ ηδηφηεηα λα γελλά
ρξήκα θαη σο θεθάιαην έρεη ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηεο αμηνπνίεζεο. Σν εκπφξεπκα (Δ)
πξνβάιιεη σο ν κέζνο φξνο κε ηνλ νπνίν ην ρξήκα (Υ) πξαγκαηνπνηεί ην ζθνπφ ηνπ. Χζηφζν, ν
Μαξμ δείρλεη φηη κφλν κέζσ ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο ηεο ζρέζεο Δ-Υ-Δ δχλαηαη λα απνθαιπθζεί
ην κπζηηθφ ηεο ζρέζεο Υ-Δ-Υ΄. ηελ αλεπηπγκέλε ζρέζε Υ-Δ-Υ΄ ην εκπφξεπκα είλαη ν κέζνο
φξνο θαη ν απηνπνιιαπιαζηαζκφο ηνπ ρξήκαηνο πξνβάιιεη σο απηνζθνπφο· «ζηνλ ηχπν Υ-Δ-Υ΄
ε αμία εκθαλίδεηαη ζαλ «ππνθείκελν πνπ δξα απηφκαηα», σο «ππφζηαζε-ππνθείκελν»95
νιφθιεξεο ηεο θπθιηθήο θίλεζεο πνπ επηζηξέθεη δηαξθψο ζην αξρηθφ ηεο ζεκείν» (Ηιηέλθνθ,
93

Ο Π. Θαλαζάο ην απνδίδεη σο απηναλάθιαζε. Δπεκβαίλνπκε κεηαθξαζηηθά δηαηεξψληαο ηνλ φξν αλαζθφπεζε
ηνλ νπνίν έρνπκε πηνζεηήζεη γηα ηελ παξνχζα έξεπλα.
94
ε απηή ηελ αληίιεςε θαλεξψλεηαη θαη ε θιαζηθή αληίιεςε ηνπ Γηαθσηηζκνχ, θαηά ηελ νπνία ε εμσηεξηθή
πξαγκαηηθφηεηα γίλεηαη αληηιεπηή σο παζεηηθή θαη ππφ ηελ απφιπηε εμνπζία ηνπ ππνθεηκέλνπ. Δδψ δηαθαίλεηαη
γηα αθφκε κηα θνξά ε αληίιεςε ηνπ/ηεο εξεπλεηή/-ήηξηαο σο απφιπηνπ/ηεο θπξίαξρνπ ηεο θχζεο πνπ ραξαθηεξίδεη
ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν. Βι. Merchant, 1990, 2006, 2008.
95
ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε απνδίδεηαη «νπζία-ππνθείκελν». Ζ αγγιηθή κέλεη πηζηή ζην ξψζηθν πξσηφηππν
«субстанция-субъект» θαη ην απνδίδεη «substance-subject», ην νπνίν είλαη νξζφηεξν ζχκθσλα κε ην εγειηαλφ
λφεκα. Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη ν Υέγθει, «λα ζπιιακβάλνπκε θαη λα εθθξάδνπκε ην αιεζέο φρη σο ππφζηαζε,
αιιά κάιινλ σο ππνθείκελν» (Υέγθει, 1993: 138).
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1983: 185).96 Απφ ηελ αληίιεςε ηεο ππφζηαζεο σο ππνθείκελν, δειαδή απφ ηε ζεψξεζε πεξί
ππνθεηκέλνπ-αληηθεηκέλνπ, απνθαιχπηεηαη αθξηβψο ην γεγνλφο φηη ζην εγειηαλφ ζχζηεκα ην βάξνο
ην έρεη ε ζεσξία πεξί ηνπ ππνθεηκέλνπ, πεξί ηνπ θνηλσληθνχ.97
Ο Υέγθει, απνιπηνπνηψληαο ηε ζρέζε ιφγνο-πξάμε-ιφγνο, αληηιήθζεθε ηε δηαδηθαζία
παξαγσγήο ηεο γλψζεο θαη ηεο αιήζεηαο σο απηνζθνπφ. Θεκειηψδε αηηία ηεο ελ ιφγσ
παξαλφεζεο απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη, ζηελ επνρή πνπ δηακφξθσζε ηε ζθέςε ηνπ ν Υέγθει θαη
εηδηθφηεξα ζηελ θαζπζηεξεκέλε νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά Γεξκαλία, ε εξγαζία θαη ε παξαγσγή
δελ κπνξνχζαλ λα πξνβάιινπλ σο θαζνξηζηηθέο πιεπξέο ηνπ ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη, ελψ
παξάιιεια ε ηζηνξηθή αλάπηπμε πξνέβαιιε κε ηνλ πιένλ έληνλν ηξφπν ζηελ πεξηνρή ησλ
ζεζκψλ, ηνπ πλεχκαηνο θαη ησλ ηδεψλ. Δπίζεο, φπσο εχζηνρα έρεη επηζεκαλζεί ζηε δηεζλή
καξμηζηηθή βηβιηνγξαθία, βαζηθή ξίδα ηεο ηδεαιηζηηθήο ζχιιεςεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν
Υέγθει εμεηάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ νξίδνληα απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ
επαγγεικαηία ζεσξεηηθνχ, κε απνηέιεζκα ε γλψζε θαη ε παξαγσγή ηεο λα πξνβάιινπλ σο
απηνζθνπφο.98
Παξά ηε κνλνκέξεηα ηεο θηινζνθηθήο ηνπ αληίιεςεο, ν Υέγθει νηθνδφκεζε έλα
ζχζηεκα βαζηδφκελνο ζην ζχλνιν ησλ επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ ηεο επνρήο ηνπ, έρνληαο
επεξεαζηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ επηζηήκε ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. Ήδε ηελ πεξίνδν
ηεο Ηέλαο, παξαηεξείηαη φηη θαηαπηάλεηαη κε ζεκαληηθά δεηήκαηα απηήο ηεο επηζηήκεο. Ο
Λνχθαηο ζην έξγν ηνπ «Ο Νεαξφο Υέγθει» ππνζηεξίδεη φηη ζηε δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο ηνπ
γηα ηελ ηειενινγία θαη ην ζθνπφ ε αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο εξγαζίαο δηαδξακαηίδεη θνκβηθφ
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Σν παξάδεηγκα ηνπ Ηιηέλθνθ, ζην νπνίν παξνκνηάδεη ηνλ ηδεαιηζκφ ηεο εγειηαλήο αληίιεςεο κε ηελ ζρέζε Υ-ΔΥ΄πνπ αλαπηχζζεη ν Μαξμ ζην «Κεθάιαην», είλαη αθελφο δηαθσηηζηηθφ, δηφηη αλαδεηθλχεη κε γιαθπξφηεηα ηελ
απνιπηνπνίεζε ηεο ψξηκεο γλψζεο θαη ελ γέλεη ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηνλ Υέγθει, αθεηέξνπ έρεη
νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο δηφηη ε ίδηα ε ζρέζε Υ-Δ-Υ΄θαζψο θαη ε Δ-Υ-Δ΄ιακβάλνληαη θαηά θχξην ιφγν σο
απνζπαζκέλεο απφ ην ζπλνιηθφηεξν ζχζηεκα ησλ δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ ζην νπνίν αλήθνπλ. ρεηηθά κε ην ελ
ιφγσ δήηεκα βι. (Παηέιεο & Καθαξίλνο, 2019: 89-92).
97
ηελ ίδηα γξακκή ζθέςεο ν Μαξθνχδε ζπκπεξαίλεη φηη «θαηά ηνλ Υέγθει, ν ιφγνο δελ κπνξεί λα θπβεξλήζεη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, παξά κφλν φηαλ ε πξαγκαηηθφηεηα γίλεη έιινγε θαζ‘ εαπηήλ. Απηή ε ινγηθφηεηα γίλεηαη δπλαηή
φηαλ ην ππνθείκελν εηζέξρεηαη ζηελ πξαγκαηηθή νπζία ηεο θχζεο θαη ηεο ηζηνξίαο. Έηζη, ε αληηθεηκεληθή
πξαγκαηηθφηεηα είλαη θαη πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. Απηή αθξηβψο είλαη ε ηδέα πνχ ζπλφςηζε ν Υέγθει
ζηελ πην ζεκειηψδε πξφηαζε ηνπ πνχ ιέεη νηη ηφ λ [ηφ Δίλαη] ζηελ νπζία ηνπ είλαη ππνθείκελν. […]Σν
«ππνθείκελν» δελ νξίδεη κφλν ην επηζηεκνινγηθφ εγψ ή ηε ζπλείδεζε, αιιά θη έλαλ ηξφπν χπαξμεο, δειαδή ηνλ
ηξφπν χπαξμεο κηαο απηναλαπηπζζφκελεο ελφηεηαο δηακέζνπ κηαο αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Καζεηί πνχ
ππάξρεη είλαη πξαγκαηηθφ κφλν ζην βαζκφ πνχ ιεηηνπξγεί σο «εγψ», δηακέζνπ φισλ ησλ αληηζεηηθψλ ζρέζεσλ πνπ
ζπληζηνχλ ηελ χπαξμε ηνπ» (Μαξθνχδε, 1999: 27-28).
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ξφιν. Ο Γ. Ρίηηεξ επίζεο ηνλίδεη φηη «ν Έγεινο ζεψξεζε πσο ε αγγιηθή πνιηηηθή νηθνλνκία είλαη
ε επαγσγηθή (εξκελεπηηθή) ζεσξία ηεο ήδε παξνχζαο, ηζηνξηθά ήδε ζρεκαηηζκέλεο θνηλσληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία δεηά λα δηαθξίλεη ζηελ ηειεπηαία πνηεο αξρέο ηελ δηέπνπλ σο εγγελήο
λνκνηέιεηά ηεο» (Ρίηηεξ, 1999: 65).
Σνλίζηεθε θαη πξνεγνπκέλσο φηη ην εγειηαλφ ζχζηεκα εκπεξηθιείεη φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ
πξαγκαηηθνχ αλαγλσξίδνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο πιεπξέο θαη ηηο ηδηνηππίεο ηνπο, ζεσξψληαο φκσο
ελ ηέιεη φηη νη λνκνηέιεηεο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ θάζε δηαθξηηή πιεπξά, δελ δηαθέξνπλ θαη
αλάγνληαη ζηε κία θαη κνλαδηθή απφιπηε λνκνηέιεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην Απφιπην θαη
απνθαιχπηεηαη ζηε Λνγηθή. πσο γξάθεη ζηνλ πξφινγν ηεο δεχηεξεο έθδνζεο ηεο «Δπηζηήκεο
ηεο Λνγηθήο», «ε θηινζνθία ελ γέλεη έρεη αθφκε λα θάλεη κε ηε ζθέςε ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ, ζθέπηεηαη δειαδή ηνλ ζεφ, ηε θχζε, ην πλεχκα· ε Λνγηθή φκσο αζρνιείηαη
απνθιεηζηηθά κε απηά εδψ, έηζη φπσο είλαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ζηελ πιήξε ηνπο αθαίξεζε»
(Υέγθει, 2013: 57). Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ζπζηεκαηηθή θαη δνκηθή ζεψξεζε ηεο ζπζρέηηζεο
καθξφθνζκνπ θαη κηθξφθνζκνπ, ζηελ νπνία ε κειέηε ηνπ κηθξφθνζκνπ (ηεο λφεζεο) γίλεηαη ην
θιεηδί γηα ηε γλψζε ηνπ καθξφθνζκνπ (ηεο θχζεο, ηνπ πλεχκαηνο θ.ιπ.). Έηζη, ε κειέηε ηεο
λφεζεο απνζπαζκέλε απφ θάζε αηζζεηή κνξθή θαζίζηαηαη ην θεληξηθφ εξεπλεηηθφ δήηεκα.
πσο ραξαθηεξηζηηθά ην απνηππψλεη ν ίδηνο ν Υέγθει: «ην ζχζηεκα ηεο Λνγηθήο είλαη ην
βαζίιεην ησλ ζθηψλ, ν θφζκνο ησλ απιψλ νπζηνηήησλ, απειεπζεξσκέλνο απφ θάζε ζχκπεμε
ησλ αηζζήζεσλ» (φ.π.: 99).
Ζ ζεψξεζε φκσο πεξί απφιπηεο λνκνηέιεηαο, πεξί απνιχηνπ Λφγνπ, νδεγεί εθ ησλ
πξαγκάησλ ζηελ ηαχηηζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο κε ην απφιπην, κε ηε Λνγηθή. ε απηφ ην πιαίζην
απνιπηνπνηείηαη ν ινγηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο κε επαθφινπζε ηελ αλαγσγή ηνπ ηζηνξηθνχ ζην
ινγηθφ.99 Ζ ηαχηηζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο κε ην ινγηθφ θαη αληίζηνηρα ε αλαγσγή ηνπ ηζηνξηθνχ
ζην ινγηθφ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο απνιπηνπνίεζεο ηεο αλνδηθήο πνξείαο ηεο λφεζεο,
δειαδή ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Ο Παηέιεο νξζά επηζεκαίλεη πσο ε
ελ ιφγσ ηαχηηζε ηεο λφεζεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ηαχηηζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ,
νδεγεί λνκνηειψο ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πξψηεο βαζκίδαο αλάπηπμεο ηεο λφεζεο, ηεο θίλεζεο
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Ο Ηιηέλθνθ νξζψο δηαπηζηψλεη φηη «ην «ινγηθφ», δειαδή νη λφκνη θαη νη κνξθέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο λφεζεο,
κεηακνξθψλεηαη ζηα κάηηα ηνπ ηδεαιηζηή ζε πξψηε αηηία, ζηνλ πςειφηεξν λφκν πνπ δηέπεη ηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε
ηεο αλζξσπφηεηαο. Σν «ηζηνξηθφ» σο ηέηνην παξνπζηάδεηαη σο θάηη δεπηεξεχνλ, πνπ πξνθχπηεη απφ ην «ινγηθφ»·
είλαη δσγξαθηζκέλν σο ε εμσηεξηθή έθθξαζε, ε εθδήισζε, ε εκθάληζε ηνπ «ινγηθνχ» (Ilyenkov, 2018:182).
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απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν πξνο ην αθεξεκέλν (Παηέιεο, 2009). Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν,
ελψ ε εκθάληζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζεκαηνδνηεί ηελ εκθάληζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο ζε
ζπζηεκαηνπνηεκέλε κνξθή, ε ηειεπηαία ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ηε ινγηθή. Ο Koslowski νξζψο
ππνζηεξίδεη φηη, ν «Γεξκαληθφο Ηδεαιηζκφο εηζάγεη κηα λέα θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ζηελ
ηζηνξία ησλ ηδεψλ. Σν ηζηνξηθφ γίλεηαη απφιπηε ηζηνξηθφηεηα θαη ε ηζηνξηθφηεηα ηνπ απνιχηνπ.
Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ν Γεξκαληθφο Ηδεαιηζκφο είλαη ε αλαθάιπςε ηεο ηζηνξηθφηεηαο ππφ ηελ
απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ» (Koslowski, 2005: 1). Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπζρέηηζε ινγηθήο θαη
ηζηνξηθφηεηαο ζηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, δειαδή ζηελ εγειηαλή
δηαιεθηηθή, ζπληζηά κηα ζρέζε «απφιπηεο» ηαπηφηεηαο, ζηελ νπνία ην ινγηθφ είλαη εθείλν πνπ
δεζπφδεη, ελψ, ηαπηφρξνλα, ην ηζηνξηθφ ππάγεηαη πιήξσο ζην ηειεπηαίν, απνηειψληαο ηε κνξθή
θαη ην πιηθφ ελζάξθσζεο ηεο εμνπζίαο ηνπ Λφγνπ.100
Ζ ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε ηαχηηζεο ινγηθήο θαη ηζηνξηθφηεηαο (ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ),
ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ εγειηαλή ζχιιεςε, εδξάδεηαη θαη ζηελ εζθαικέλε θαηαλφεζε ηεο
ζρέζεο ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ πνπ δηαπεξλά κηα καθξά θηινζνθηθή πεξίνδν, ε νπνία
αληηιακβαλφηαλ ην γηγλψζθεηλ σο κηα δηαδηθαζία απφιπηεο ζχκθπζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ην
αληηθείκελν. Ζ ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε ζχκθσλα κε ηνλ Berlin,
πξνέξρεηαη, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, απφ ην αξραίν κεηαθπζηθφ (θαη κπζηηθφ) δφγκα, γηα ην νπνίν ην
πκπφζην ηνπ Πιάησλα πεξηέρεη ηελ πην αμηνζεκείσηε εθδνρή, φηη αξρηθά ππνθείκελν θαη αληηθείκελν,
άλζξσπνη θαη θχζε, αίζζεζε θαη ζθέςε ήζαλ έλα· ηφηε κηα κεγάιε θαηαζηξνθή ηα δηαρψξηζε· έθηνηε
επηδηψθνπλ δηαξθψο επαλέλσζε –επαλαζπγρψλεπζε- πνπ ελδέρεηαη λα επηηεπρζεί κε «αλαγλψξηζε»
(Berlin, 2001: 63).

Αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ επηξξνήο ηεο πξναλαθεξζείζαο αληίιεςεο ζηελ εγειηαλή
θηινζνθία, ν Υέγθει νηθνδνκεί ην ζπλνιηθφ ηνπ ζχζηεκα βαζηδφκελνο ζηελ αληίιεςή ηνπ πεξί
απφιπηεο γλψζεο. Ζ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», «ην βαζίιεην ηεο θαζαξήο ζθέςεο», ζπληζηά ηελ
απνθάιπςε ηνπ απνιχηνπ λφκνπ πνπ δηέπεη θάζε κνξθή χπαξμεο θαη ζπληζηά ηελ εκκελή
πξνζδηνξηζηία θάζε θίλεζεο θαη δηαδηθαζίαο. Τπφ απηή ηελ άπνςε, ε γλψζε ηνπ απνιχηνπ, ηεο
απφιπηεο λνκνηέιεηαο, ζρεηίδεηαη κε ηελ απνθάιπςε ηνπ αξρέγνλνπ θαη ηνπ αηψληνπ. Σνχησλ
δνζέλησλ θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη,
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Ο Λνχθαηο επζηφρσο αζθεί θξηηηθή ζηνλ ηδεαιηζκφ ππνζηεξίδνληαο φηη ζε απηή ηελ ππαγσγή ηνπ πξαγκαηηθνχ
ζην ινγηθφ, «ε νληνινγία πθίζηαηαη δηαλνεηηθφ βηαζκφ απφ ηε Λνγηθή (Λνχθαηο, 2015: 110).
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ε Λνγηθή πξέπεη λα ζπιιακβάλεηαη σο ην ζχζηεκα ηνπ θαζαξνχ Λφγνπ, σο ην βαζίιεην ηεο θαζαξήο
ζθέςεο. Απηφ ην βαζίιεην είλαη ε αιήζεηα, έηζη φπσο απηή είλαη ρσξίο πεξίβιεκα ζηνλ ίδην θαη γηα ηνλ ίδην
ηνλ εαπηφ ηεο. Δπνκέλσο κπνξεί θαλείο λα πεη φηη απηφ ην πεξηερφκελν είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ ζενχ, φπσο
είλαη ζηελ αηψληα νπζία ηνπ πξηλ ηε δεκηνπξγία ηεο θχζεο θαη ελφο πεπεξαζκέλνπ πλεχκαηνο» (Υέγθει,
2013: 85).

Δθφζνλ φκσο ε λνκνηέιεηα πνπ δηέπεη ηα πάληα είλαη απφιπηε, ζπλεπψο θαη αηψληα, ηφηε
ε ηζηνξηθφηεηα, ε νπνία είλαη ην θαη‘ εμνρήλ εηδνπνηφ ζηνηρείν ηεο δηαιεθηηθήο απηναλαηξείηαη.
Υαξαθηεξηζηηθή ηεο εγειηαλήο δηαιεθηηθήο είλαη ε εγγελήο αληηθαηηθφηεηα κεηαμχ ηζηνξηθφηεηαο
θαη αληζηνξηθφηεηαο, ε νπνία εγθαζηδξχεηαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απνιχηνπ. Ζ ηζηνξηθφηεηα
αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ηεο έθπηπμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Λφγνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζε
θάζε κνξθή εθδήισζεο ηνπ ηειεπηαίνπ. Δλ ηνχηνηο, ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία θαη ε ηειηθή ηεο
επίιπζε, σο ινγηθήο δηαδηθαζίαο, ηειείηαη ζην πιαίζην ηνπ απνιχηνπ· ηφζν ε αξρή φζν θαη ην
πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ην απφιπην.101 Πξαγκαηνπνηείηαη επνκέλσο κηα θίλεζε θαηά ηελ
νπνία ε ηζηνξηθφηεηα δεζπφδεη ζην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο αξρήο θαη ηνπ πέξαηνο ηνπ
ελεξγήκαηνο ηνπ Λφγνπ. Σν ζχζηεκα ησλ ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ, ην νπνίν
ζπληζηά ηελ ηζηνξηθφηεηα ζηελ θαζαξή ηεο κνξθή, ζπληζηά έλα εθ ησλ πξνηέξσλ δνκεκέλν
ζχζηεκα. Οη ινγηθέο θαηεγνξίεο ιακβάλνληαη σο εμ‘ ππαξρήο πθηζηάκελεο θαη σο εθ ηνχηνπ
ζηεξεκέλεο ρξνληθνχ πξνζδηνξηζκνχ θαη αηψληεο. Ζ απνπζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο νπζηψδνπο
δηαθνξάο κεηαμχ ππνθεηκεληθφηεηαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο, λφεζεο θαη Δίλαη, αθνχ ην
απφιπην ζπληζηά ηελ ηαπηφηεηα ηεο λφεζεο θαη ηνπ Δίλαη, έρεη σο επαθφινπζν ηελ
απνιπηνπνίεζε ηεο ζηηγκήο ηνπ θαζνιηθνχ, δειαδή ηεο ηαπηφηεηαο. Οχησο ερφλησλ ησλ
πξαγκάησλ, «κε ηελ ππνζηαζηνπνίεζε ηνπ θαζνιηθνχ σο ηεο θιεηζηήο κέζα ηεο ινγηθήο
νιφηεηαο ε ηδεαιηζηηθή δηαιεθηηθή απνθάζθεη ηελ ίδηα ηεο ηελ νξκή, θαη απ‘ εδψ νξίδεη ν
ηδεαιηζκφο ηε ζπλνιηθή ηεο θίλεζε» (Marcuse, 2013: 36). Καηά ζπλέπεηα, ε ηζηνξηθφηεηα
εθδειψλεηαη ζην επίπεδν ηεο κεηάβαζεο απφ θαηεγνξία ζε θαηεγνξία θαη απηναθπξψλεηαη κε
ηελ νινθιήξσζε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο. πσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη ν Βαδηνχιηλ,
φηαλ ην ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ θαίλεηαη ζε θάπνηνλ σο αηψλην, ακεηάβιεην θαη ζπλεπψο, σο απνιχησο
απηνηειέο, ηφηε ε ηζηνξία ηεο ζθέςεο δελ κπνξεί λα είλαη ηίπνηε άιιν εθηφο απφ ζπλεηδεηνπνίεζε ελφο εθ
ησλ

πξνηέξσλ

πθηζηάκελνπ

ζπζηήκαηνο

ινγηθψλ

θαηεγνξηψλ,

νπφηε,

ε

απνπεξάησζε

ηεο

ζπλεηδεηνπνίεζήο ηνπ ζπληζηά θαη ηελ απνπεξάησζε ηεο αλάπηπμεο ηεο λφεζεο (Vazjulin, 2006: 23).
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Θα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Υέγθει, ην Άπεηξν δελ είλαη έλα εμσθνζκηθφ άπεηξν, αιιά
είλαη ε ίδηα ε αξλεηηθφηεηα, ε θαζαξή απφιπηε ινγηθή θίλεζε.
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Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζπζρέηηζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε
ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, δελ νθείιεηαη ζε θαλελφο ηχπνπ απζαίξεηε θηινζνθηθή θαηαζθεπή,
αιιά αληίζεηα ζπληζηά λνκνηειέο ζηάδην ζηελ αλάπηπμε θαη ζην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο
κεζφδνπ. πσο ηνλίζηεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ζηελ πεξίνδν δηακφξθσζεο ηεο εγειηαλήο
δηαιεθηηθήο, νη επηζηήκεο είραλ πεξάζεη ζε εθείλν ην ζηάδην, ζην νπνίν είραλ αξρίζεη λα
πξνβάιινπλ σο αιιεινπξνυπνηηζέκελεο θαη εζσηεξηθά εληαίεο, ελψ παξάιιεια ε αλζξψπηλε
ηζηνξία πξνέβαιε σο δηαδηθαζία, ε νπνία δηέπεηαη απφ νξηζκέλνπο θαζνιηθνχο λφκνπο θαη
λνκνηέιεηεο. Οη ζθαίξεο ζηηο νπνίεο θαηλφηαλ ελαξγέζηεξα ην γεγνλφο φηη ε αλζξσπφηεηα
δηέπεηαη απφ λφκνπο ήηαλ νη κνξθέο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη νη ζεζκνί (δίθαην, ζξεζθεία,
ηέρλε, πνιηηηθή), δειαδή νη εμσηεξηθέο ζθαίξεο θαη πιεπξέο ηνπ θνηλσληθνχ, ε ζθαίξα ηεο
επηθάλεηαο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο.
Ο Υέγθει παξ‘ φιε ηνπ ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ επηζηήκε ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο,
αδπλαηνχζε λα δηεηζδχζεη ζπζηεκαηηθά ζηηο πιεπξέο, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηε ζθαίξα ηεο
παξαγσγήο, αδπλαηνχζε δειαδή λα θαηαλνήζεη νξζά θαη επηζηεκνληθά ηελ νπζία ηεο
θνηλσλίαο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, πεξηνξηζκέλε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε κειέηε ησλ ζεζκψλ,
θαηά ηε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ηνπ θαζνιηθνχ ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ε πην ζπζηεκαηηθή
εμέηαζε θαηαιήγεη φηη νη ηειεπηαίνη απνηεινχλ παξάγσγα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο,
φπσο απηή πξνβάιιεη ζηελ επηθάλεηα, δειαδή σο αθεξεκέλε λνεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Χο εθ
ηνχηνπ, ε πξνέιεπζε ηεο πξαγκαηηθήο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, άξα θαη ηεο πξαγκαηηθήο
αλζξψπηλεο νπζίαο, ήηαλ θάηη πνπ δηέθεπγε ηεο εμέηαζεο θαη δελ κπνξνχζε λα απνθαιπθζεί
δίρσο ηε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ηεο ζθαίξαο ηεο πιηθήο παξαγσγήο. Οη πεξηνξηζκνί βεβαίσο ηνπ
Υέγθει ζπλδένληαη θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ίδηαο ηεο επηζηήκεο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο
ηεο επνρήο. Οη αζηνί νηθνλνκνιφγνη, κνινλφηη εληφπηδαλ ηελ εξγαζία, αδπλαηνχζαλ λα ηελ
εμεηάζνπλ ηζηνξηθά, αδπλαηνχζαλ δειαδή λα δνπλ ηζηνξηθά ηηο θαηεγνξίεο ηεο πνιηηηθήο
νηθνλνκίαο.102 Ο Υέγθει απφ ηελ άιιε, ελψ αλαγλψξηδε ηελ ηζηνξηθή κέζνδν, αδπλαηνχζε λα
δεη ηζηνξηθά ηελ εξγαζία, κε απνηέιεζκα λα θαηαλνεί ηελ ηειεπηαία κνλάρα σο θαζνιηθά
αθεξεκέλε πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη αζηνί νηθνλνκνιφγνη έβιεπαλ ηε ζεηηθή πιεπξά ηεο
εξγαζίαο, δειαδή ηελ ηδηφηεηα ηεο εξγαζίαο λα απμάλεη ηνλ πιηθφ πινχην· φπσο ε αχμεζε ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ πινχηνπ ζπγρένληαλ κε ηνλ πινχην ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ,
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Βι. Μαξμ, 1982, 1984, 1985 · Παηέιεο, 2004.
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αληηζηνίρσο, ν Υέγθει αληηιακβάλεηαη ηελ πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, σο ηελ ηδηφηεηα ηεο
αθεξεκέλεο εξγαζίαο λα δεκηνπξγεί ηελ ηδηάδνπζα αλζξψπηλε νπζία (Lukacs, 1975). Τπφ
απηνχο ηνπο φξνπο, ε ηζηνξηθή λνκνηέιεηα πξνέβαιε σο θάηη ην εληειψο αλεμάξηεην απφ ηε
δξαζηεξηφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Ζ ηειεπηαία πξνέβαιε σο απνηέιεζκα θαη εθδήισζε ηνπ
θαζνιηθνχ, ηεο ηζηνξηθήο λνκνηέιεηαο, ελψ ε ηζηνξηθή λνκνηέιεηα πξνέβαιιε σο θάηη απηνηειέο
θαη αλεμάξηεην απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Απφ ηε κία έρνπκε ην αφξαην ρέξη ηεο
αγνξάο θαη απφ ηελ άιιε ηνλ Λφγν ζηελ ηζηνξία.
Ο Μαξμ, αζθψληαο θξηηηθή ζηελ αληίιεςε ηνπ Π-Ε. Πξνπληφλ (1809-1865) ζε έλα
γξάκκα ηνπ πξνο ηνλ Άλελθνβ, απνθαιχπηεη κε ηνλ πιένλ γιαθπξφ ηξφπν ηε ξίδα ηνπ παξαπάλσ
πξνβιήκαηνο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη:
Ο θχξηνο Proudhon βιέπεη ζηελ ηζηνξία κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θνηλσληθψλ εμειίμεσλ· βξίζθεη φηη ε
πξφνδνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ηζηνξία· βξίζθεη, ηέινο, φηη νη άλζξσπνη, σο άηνκα, δελ γλψξηδαλ ηη
έθαλαλ, φηη είραλ απηνεμαπαηεζεί φζνλ αθνξά ηελ ίδηα ηελ θίλεζή ηνπο, δειαδή φηη ε θνηλσληθή εμέιημή
ηνπο εκθαλίδεηαη εθ πξψηεο φςεσο δηαθνξεηηθή, ρσξηζκέλε, αλεμάξηεηε απφ ηελ αηνκηθή ηνπο. Γελ
κπνξεί λα εμεγήζεη απηά ηα γεγνλφηα, θαη ε ππφζεζε πεξί ηνπ ζηαδηαθά θαλεξσκέλνπ θαζνιηθνχ Λφγνπ
είλαη κηα θαζαξή επηλφεζε. Σίπνηε δελ είλαη επθνιφηεξν απφ ηελ επηλφεζε κπζηηθψλ αηηηψλ, δειαδή
θξάζεσλ απφ ηηο νπνίεο ιείπεη θάζε λφεκα. Αιιά, φηαλ ν θχξηνο Proudhon παξαδέρεηαη φηη δελ θαηαλνεί
ηίπνηε απφ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο αλζξσπφηεηαο -θαη ην παξαδέρεηαη φηαλ ρξεζηκνπνηεί ηφζν ερεξέο
ιέμεηο φπσο θαζνιηθφο Λφγνο, ζεφο θ.ιπ.-, δελ παξαδέρεηαη άξαγε έκκεζα θαη θαη‘ αλάγθελ φηη είλαη
αλίθαλνο λα ζπιιάβεη ηελ νηθνλνκηθή εμέιημε; […] Αλίθαλνο λα παξαθνινπζήζεη ηελ πξαγκαηηθή θίλεζε
ηεο ηζηνξίαο, ν θχξηνο Proudhon παξέρεη κηα θαληαζκαγνξία, ε νπνία εγείξεη ηελ αμίσζε λα είλαη
δηαιεθηηθή. Γελ αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα κηιήζεη γηα ηνλ 17ν, ηνλ 18ν, ηνλ 19ν αηψλα, δηφηη ε ηζηνξία
ηνπ δηαδξακαηίδεηαη ζην λεθειψδεο βαζίιεην ηεο θαληαζίαο θαη πςψλεηαη κεγαινπξεπψο πάλσ απφ ρξφλν
θαη ρψξν. Με κηα ιέμε: πξφθεηηαη γηα εγειηαλά ηεηξηκκέλα πξάγκαηα, δελ πξφθεηηαη γηα ηζηνξία, δελ
πξφθεηηαη γηα θακία εγθφζκηα ηζηνξία -γηα ηζηνξία ησλ αλζξψπσλ-, αιιά γηα ηεξή ηζηνξία - γηα ηζηνξία ησλ
ηδεψλ (Marx, 2014: 588-590).

Ο Υέγθει, αθελφο, κπνξνχζε λα εμεηάζεη ηζηνξηθά ηελ ηζηνξία ησλ ζεζκψλ, αθεηέξνπ, δελ
κπνξνχζε λα εμεηάζεη ηζηνξηθά θαη γελεηηθά ηελ εκθάληζε, δηακφξθσζε θαη αλάπηπμε ηεο
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ζεκειηψδε ηεο πιεπξά, ηελ εξγαζηαθή
δηαδηθαζία. Χο εθ ηνχηνπ, ζην ζχζηεκά ηνπ πξνζιακβάλεηαη ζε γεληθεπκέλε-απνζπαζκέλε
κνξθή

ε

αλζξψπηλε

δξαζηεξηφηεηα

απφ

ηε

ζθνπηά

ηεο

κνξθνπνηεκέλεο

θαη

επαλαιακβαλφκελεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ νπνία ε ζρέζε ζθνπφο (Ηδέα)-πξαθηηθή-
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απνηέιεζκα (πινπνίεζε) πξνβάιιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ σο απηνηειήο ηειενινγηθή δηαδηθαζία.
ε απηή αθξηβψο ηε βάζε, εμεηάδνληαο αληζηνξηθά ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία, ν Υέγθει
απνιπηνπνίεζε ηε λνεηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαηξέπνληάο ηελ ζε γεληθή αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ
γίγλεζζαη. πσο δηαπηζηψλεη ν Λνχθαηο:
Ζ απνθαζηζηηθή ηδέα ηεο εγειηαλήο κεζφδνπ ζηελ ηζηνξία, ε αληίιεςε πεξί «παλνπξγίαο ηνπ Λφγνπ» έρεη
ινηπφλ ην θηινζνθηθφ ηεο ζεκέιην ζηε ζχιιεςε ηνπ εξγαιείνπ θαη ηεο εξγαζίαο. Δλ ηνχηνηο, ν ηδεαιηζκφο
ηνπ Υέγθει δελ ηνλ εκπνδίδεη λα γεληθεχζεη πξνο ηα εκπξφο θαη πξνο ηα πίζσ, κε ζπλεπή θαη νξζφ ηξφπν,
απηή ηελ ιακπξή δηαίζζεζε ησλ νξζψλ ζρέζεσλ. Ζ ζπλείδεζε ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζέηεη ζηφρνπο, πνπ
είλαη, φπσο ην δείρλεη ν Μαξμ ζην Κεθάιαην, ε εηδνπνηφο δηαθνξά ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο, ε νπζηψδεο
αξρή πνπ ηνλ δηαθξίλεη απφ ηελ «εξγαζία» ησλ δψσλ, εθαξκφδεηαη ζηελ ηζηνξία κε κε θξηηηθφ, ζρεκαηηθφ,
κπζηεξηαθφ ηξφπν. ηαλ ζηνλ Υέγθει, ην πλεχκα ηνπ θφζκνπ γίλεηαη ν αξρηηέθηνλαο, ν δεκηνπξγφο ηεο
ηζηνξίαο, απηφ είλαη κηα κπζηεξηαθή γελίθεπζε απηνχ πνπ ζηελ αλζξψπηλε εξγαζία ήηαλ ε αιεζηλή
θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηεο νπζίαο (Lukacs, 2009: 54-55).103

Σνχησλ δνζέλησλ, ε δηαιεθηηθή ηνπ Υέγθει πεξηέρεη ελδνγελψο απηή ηελ αληίθαζε
κεηαμχ ηζηνξηθφηεηαο θαη αληζηνξηθφηεηαο, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηελ ηαχηηζε ηνπ ινγηθνχ
θαη ηνπ ηζηνξηθνχ θαη αληίζηνηρα ησλ ελλνηψλ κε ηα πξάγκαηα, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο κε ηελ
ππνθεηκεληθφηεηα. πσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη θαη ν ίδηνο:
πσο ην είπε πεξίπνπ έλαο παιαηφηεξνο θηιφζνθνο104: ε ηάμε θαη ε ζπλάθεηα ησλ ηδεψλ (ηνπ
ππνθεηκεληθνχ) είλαη ε ίδηα κε ηε ζπλάθεηα θαη ηελ ηάμε ησλ πξαγκάησλ (ηνπ αληηθεηκεληθνχ). Σα πάληα
ππάξρνπλ κφλν ζε κηα νιφηεηα. Ζ αληηθεηκεληθή νιφηεηα θαη ε ππνθεηκεληθή νιφηεηα, ην ζχζηεκα ηεο
θχζεο θαη ην ζχζηεκα ηεο λφεζεο είλαη έλα θαη ην απηφ. ε έλαλ ππνθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ αληηζηνηρεί ν
ίδηνο αθξηβψο αληηθεηκεληθφο πξνζδηνξηζκφο (Έγεινο, 2006, 145).

Ζ ηαχηηζε ηεο ινγηθήο κε ηελ ηζηνξηθή πηπρή πξνζδίδεη θαη έλα ζπληεξεηηθφ ραξαθηήξα
ζηε εγειηαλή δηαιεθηηθή. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ινγηθή αλάπηπμε έρεη εμ‘ αξρήο έλα ηειηθφ
ζθνπφ, ηφηε θαη ε ειεπζεξία ηνπ ππνθεηκέλνπ πξνβάιιεη σο ειεπζεξία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
κέζσ ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ζχκθπζεο κε απηφ ην ζθνπφ. Δηξήζζσ ελ παξφδσ, ε θξηηηθή ζηνλ

103

Έρεη εμαηξεηηθφ κεζνδνινγηθφ ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη, παξ‘ φηη ν Λνχθαηο κε ην έξγν ηνπ «Ο Νεαξφο
Υέγθει. Μειέηεο ζηηο ζρέζεηο Γηαιεθηηθήο θαη Οηθνλνκίαο» απνηέιεζε ηνλ πξψην ζηνραζηή πνπ κε εμαηξεηηθφ θαη
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν αλέδεημε ηνλ απζηεξφ δεζκφ ηεο εγειηαλήο θηινζνθίαο κε ηελ πνιηηηθή νηθνλνκία θαη ηελ
ζεσξία ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, ζην χζηεξν έξγν ηνπ «Οληνινγία ηνπ Κνηλσληθνχ Δίλαη» δελ θαηάθεξε λα
εμεηάζεη κε πιήξε ζπζηεκαηηθφηεηα ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία.
104
Ο «παιαηφηεξνο θηιφζνθνο» είλαη ν πηλφδα ν νπνίνο γξάθεη ζηελ έβδνκε πξφηαζε ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηεο
«Ζζηθήο»: «Ζ ηάμε θαη ε ζχλδεζε ησλ ηδεψλ είλαη ίδηα κε ηελ ηάμε θαη ηε ζχλδεζε ησλ πξαγκάησλ» (πηλφδα,
2009: 153).

128

πξνγλσζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ κέιινληνο, ε νπνία αζθείηαη ζηνλ καξμηζκφ σο κεηα-αθήγεζε,
εθθηλεί απφ ηελ ηαχηηζε ηνπ καξμηζκνχ κε κηα ηέηνηα αληίιεςε. Δλ ηνχηνηο, ε ζεκειηψδεο
δηαθνξά, ε νπνία δηαθξίλεη ηνλ καξμηζκφ απφ θάζε κνξθή ηειενινγίαο, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη
ν θνκκνπληζκφο δελ είλαη έλαο πξνθαζνξηζκέλνο ζθνπφο, αιιά κηα λνκνηέιεηα, ε νπνία
ζπλππάξρεη παξάιιεια κε κηα θαηαζηξνθηθή λνκνηέιεηα, ηνλ αθαληζκφ ηεο αλζξσπφηεηαο.
Δπνκέλσο, ν θνκκνπληζκφο απνηειεί κηα λνκνηέιεηα, ε νπνία δηακνξθψλεηαη θαζ‘ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο αλζξσπφηεηαο επαλαπξνζδηνξηδφκελε αδηαιείπησο. ηνλ βαζκφ πνπ ε
ελ ιφγσ θξηηηθή ζηξέθεηαη πξνο ηηο πξάγκαηη πθηζηάκελεο ηειενινγηθέο αληηιήςεηο δηαηεξεί
έλαλ νξζνινγηθφ ππξήλα.
Βέβαηα, ε Λνγηθή ηνπ Υέγθει πεξηέρεη έλαλ δπλακηθφ πξνγλσζηηθφ ραξαθηήξα, ν νπνίνο
ελ ηνχηνηο, πθίζηαηαη ζε ιαλζάλνπζα κνξθή. Σν ινγηθφ ζηνηρείν ζηελ ηάμε ηεο
αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ην ινγηθφ ζηνηρείν ζηελ ηάμε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο πθίζηαληαη ζε
εζσηεξηθή ζπλάθεηα. Αθξηβψο απηή ε ελφηεηα ησλ δχν ηάμεσλ πξνζιακβάλεη ηε κνξθή ηεο
κεζφδνπ, ηελ ελφηεηα δειαδή ηνπ Λφγνπ σο πεξηερφκελν θαη κνξθή. Ο Υέγθει αλαπηχζζεη ηελ
αληίιεςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία, «φ,ηη είλαη έιινγν είλαη ελεξγεία πξαγκαηηθφ θαη φ,ηη είλαη
ελεξγεία πξαγκαηηθφ είλαη έιινγν» (Hegel, 2008: 14). Ζ ελεξγεία πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη ε
άκεζε, πθηζηάκελε πξαγκαηηθφηεηα, αιιά είλαη ην έιινγν πξαγκαηηθφ105, είλαη ην δπλακηθφ ηνπ
ιφγνπ (ηεο ζθέςεο) πνπ εθθξάδεη ηε δπλακηθή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ
νθείιεη λα θαηαζηεί ελεξγή, θαη ηαλάπαιηλ, είλαη εθείλν ην ζηάδην, φπνπ ε αληηθεηκεληθφηεηα
έρεη πξνζιάβεη ηε κνξθή φινπ ηνπ δπλακηθνχ πινχηνπ ηνπ ιφγνπ (ηεο λφεζεο) θαη έρεη
θαηαζηεί αληίζηνηρε ηεο έλλνηάο ηεο. Ζ ελ ιφγσ αληίιεςε, ε νπνία ζπκππθλψλεη ηελ εγειηαλή
αληίιεςε ηεο ζρέζεο ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ, απνηειεί κηα απφ ηηο βαζχηεξεο
θηινζνθηθέο ζπιιήςεηο γηα ηελ δπλακηθή αιιαγή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνλ αλαπηπμηαθφ ηεο
ραξαθηήξα.106 ην πιαίζην ηνπ δπλακηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη
105

Ο Σδαβάξαο παξαζέηεη κηα πξνθνξηθή πξνζζήθε ηνπ Υέγθει ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεία πξαγκαηηθφηεηα: «Αθελφο
νη ηδέεο δελ βξίζθνληαη απιψο κέζα ζηα θεθάιηα καο, θαη νχηε είλαη ε ηδέα ελ γέλεη θάηη ηφζν αδχλακν, ψζηε λα
αθήλεη ην δήηεκα ηεο ξεαιηζηηθήο ηνπ πξαγκάησζεο ή κε-πξαγκάησζεο ζηελ επαξέζθεηα καο. Αληίζεηα ε ηδέα
είλαη ην απφιπηα ελεξγνχλ [das Wirkende] θαη ζπλάκα πξαγκαηηθφ [das Wirkliche]. Αθεηέξνπ ε πξαγκαηηθφηεηα
δελ είλαη ηφζν θαχιε θαη αλνξζφινγε, φζν θαληάδνληαη νη απεξίζθεπηνη ή αζηφραζηνη θαη μεπεζκέλνη
πξαθηηθηζηέο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα, ζε δηάθξηζε απφ ην ζθέην θαηλφκελν, θαη‘ αξρήλ σο ελφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη
ηνπ εμσηεξηθνχ, φρη κφλν δελ αληίθεηηαη ζηε ινγηθή ηθαλφηεηα σο θάηη Άιιν, αιιά είλαη κάιινλ ην πέξα γηα πέξα
έιινγν· θαη φ,ηη δελ είλαη έιινγν, αθξηβψο εμαηηίαο ηνχηνπ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο πξαγκαηηθφ» (Υέγθει, 1991
:303-304).
106
Αθξηβψο απηήλ ηελ αλεζηξακκέλε κνξθή ηεο δπλακηθήο θίλεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ αληηιακβάλεηαη ν Έλγθειο
ζηελ εγειηαλή ζεψξεζε πεξί έιινγνπ θαη πξαγκαηηθνχ, εληνπίδνληαο ηνλ νξζνινγηθφ ππξήλα πίζσ απφ ηνλ
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ηεο ζρέζεο ιφγνπ θαη ελεξγεία πξαγκαηηθφηεηαο βξίζθεηαη ζε ιαλζάλνπζα κνξθή ν πξνγλσζηηθφο
ραξαθηήξαο ηεο εγειηαλήο ινγηθήο. Παξ‘ φια απηά, ε λνεηηθή δξαζηεξηφηεηα γλσξίδνληαο ην
απφιπην, γλσξίδεη ηελ άπεηξε ππφζηαζε ηνπ θάζε ζπληειεζκέλνπ, άξα θαη ηελ ζπλνιηθή πνξεία,
ε νπνία νδεγεί ζην παξφλ απηντθαλνπνηνχκελε κε ηελ απηνεπηβεβαίσζή ηεο. Καη‘ απηφλ ηνλ
ηξφπν, ζηνλ βαζκφ πνπ ζηελ εγειηαλή ινγηθή ε θάζε βαζκίδα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο άξζεο ησλ
αληηζέησλ βξίζθεη ηε ζέζε ηεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηελ θιεηζηή νιφηεηα ηνπ απνιχηνπ, ε
δηαιεθηηθή κεηαηξέπεηαη πξάγκαηη ζε θαζαγηαζκφ ηνπ ππάξρνληνο (Marcuse, 2013: 39-40).107
Οχησο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ, ζηελ εγειηαλή δηαιεθηηθή ε ζπείξα ηεο έιηθαο, ε νπνία
ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφβιεςε θαη πξφγλσζε ηνπ κέιινληνο είλαη ειάρηζηα έσο θαζφινπ
αλεπηπγκέλε. Γηα ηνλ Υέγθει απφ ηε ζηηγκή πνπ ην κέιινλ δελ κπνξεί λα θαηαζηεί αληηθείκελν
ηεο επνπηείαο, θακηά θηινζνθηθή γλψζε γη‘ απηφ δελ δχλαηαη λα είλαη εθηθηή. Ο ίδηνο
δηαηππψλεη φηη «ε απφιπηε ζπλείδεζε δελ γλσξίδεη ηίπνηα γηα ην κειινληηθφ σο ηέηνην»
(Υέγθει, 2006: 135). Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε γλψζε ηνπ απνιχηνπ γηα ηνλ Υέγθει πεξηνξίδεηαη
ζην ήδε πξαγκαηνπνηεκέλν θαη αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν είλαη πάληνηε αλαδξνκηθή. Δλ
ηνχηνηο, ην άπεηξν θαη αηψλην δελ είλαη θάηη πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηνπ θφζκνπ, αληηζέησο, «απηφ
πνπ είλαη άπεηξν δελ είλαη παξά ην παξφλ, έλα παξφλ πνπ είλαη απνιχησο» (Bourgeois, 2001:
180). πλεπψο, ην άπεηξν είλαη ην αηψλην γίγλεζζαη, ην νπνίν είλαη παξφλ ζηνλ εαπηφ ηνπ ζε
θάζε ηνπ ζηηγκή. Απφ επηζηεκνινγηθή ζθνπηά θαη ζηε βάζε ησλ παξαπάλσ αληηιήςεσλ,

ηδεαιηζηηθφ επηθάιπκκα. Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ν Έλγθειο: «ε πξαγκαηηθφηεηα θαηά ηνλ Υέγθει δελ είλαη ζε
θακηά πεξίπησζε ηδηφηεηα πνπ αλήθεη ζε κηα δνζκέλε θνηλσληθή ή πνιηηηθή θαηάζηαζε πξαγκάησλ θάησ απφ
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θαη ζε φιεο ηηο επνρέο. Αληίζεηα. Ζ ξσκατθή δεκνθξαηία ήηαλ πξαγκαηηθή, κα ην ίδην
πξαγκαηηθή ήηαλ θαη ε ξσκατθή απηνθξαηνξία πνπ ηελ παξακέξηζε. Ζ γαιιηθή κνλαξρία ην 1789 είρε γίλεη ηφζν κε
πξαγκαηηθή, δειαδή ζηεξνχληαλ ηφζν πνιχ θάζε αλαγθαηφηεηα, είρε γίλεη ηφζν παξάινγε, πνπ έπξεπε λα
θαηαζηξαθεί απφ ηε κεγάιε Δπαλάζηαζε, γηα ηελ νπνία ν Υέγθει κηιά πάληα κε ην κεγαιχηεξν ελζνπζηαζκφ. Δδψ,
ινηπφλ, ε κνλαξρία ήηαλ ην κε πξαγκαηηθφ, ε επαλάζηαζε ην πξαγκαηηθφ. Κη έηζη ζηελ πνξεία ηεο εμέιημεο θαζεηί
πνπ ήηαλ πξηλ πξαγκαηηθφ, γίλεηαη κε πξαγκαηηθφ, ράλεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ, ην δηθαίσκα ηνπ λα ππάξρεη, ηε
ινγηθφηεηά ηνπ. ηε ζέζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πνπ πεζαίλεη, κπαίλεη κηα λέα, βηψζηκε πξαγκαηηθφηεηα — εηξεληθά,
φηαλ ην παιηφ είλαη αξθεηά ζπλεηφ γηα λα πεζάλεη ρσξίο αληίζηαζε, κε ηε βία, αλ ην παιηφ ελαληησζεί ζ‘ απηή ηελ
αλαγθαηφηεηα. Κη έηζη, ε ρεγθειηαλή ζέζε κεηαηξέπεηαη ζην αληίζεην ηεο απφ ηελ ίδηα ηε ρεγθειηαλή δηαιεθηηθή:
,ηη είλαη πξαγκαηηθφ ζην πεδίν ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, γίλεηαη κε ηνλ θαηξφ παξάινγν, είλαη, ινηπφλ, θηφιαο απφ
ηνλ πξννξηζκφ ηνπ παξάινγν, είλαη απφ ηελ αξρή κνιπζκέλν κε παξαινγηζκφ. Κη φ,ηη είλαη ινγηθφ ζηα θεθάιηα ησλ
αλζξψπσλ, πξννξίδεηαη λα γίλεη πξαγκαηηθφ, φζν θη αλ αληηθάζθεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ππάξρεη θαηλνκεληθά.
Ζ ζέζε γηα ηε ινγηθφηεηά θάζε πξαγκαηηθνχ, ζχκθσλα κε φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο ρεγθειηαλήο κεζφδνπ ζθέςεο,
κεηαηξέπεηαη ζηελ άιιε ζέζε: φ,ηη θη αλ γελληέηαη αμίδεη θηφιαο λα ραζεί. Μα ζ‘ απηφ αθξηβψο βξηζθφηαλ ε
πξαγκαηηθή ζεκαζία θη ν επαλαζηαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ρεγθειηαλήο θηινζνθίαο (Έλγθειο, 2007:11).
107
Ο Μαξθνχδε επίζεο νξζψο επηζεκαίλεη πσο «ην κε δηαιεθηηθφ ζηνηρείν ηεο θηινζνθίαο ηνπ Υέγθει είλαη
αθξηβψο ε ηδέα ηνπ Λφγνπ. Απηή ή ηδέα ηνπ Λφγνπ θαηαλνεί, θαη ηειηθά ζπγρσξεί, ηα πάληα, γηαηί ηα πάληα έρνπλ
ηε ζέζε ηνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο κέζα ζην φιν, θαη ην φιν βξίζθεηαη πέξαλ ηνχ θαινχ θαη ηνχ θαθνχ, πέξαλ ηεο
αιήζεηαο θαη ηνχ ςεχδνπο (Μαξθνχδε, 1999: 14-15).
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θαλεξψλεηαη ε απνιπηνπνίεζε ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εγειηαλή
αληίιεςε. Καηά ηε γλψκε καο, ε πξνβιεκαηηθή ηεο πξφγλσζεο ηνπ κέιινληνο ζηελ εγειηαλή
ζθέςε παξακειείηαη επεηδή ε γλψζε ηνπ απνιχηνπ ζπλδέεηαη κε ην άπεηξν θαη ην εκκελέο,
ζπλεπψο πθίζηαηαη ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ κηα αληίιεςε ηνπ ηέινπο ηεο ηζηνξίαο,
φρη φκσο σο γεγνλνηνινγηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά σο ζθνπνχ πιήξσζεο ηεο γλψζεο. πσο
ραξαθηεξηζηηθά δηαπηζηψλεη ν Έλγθειο:
ζν, ινηπφλ, θη αλ ηνλίδεη ν Υέγθει, ηδίσο ζηε Λνγηθή ηνπ, φηη ε αηψληα απηή αιήζεηα δελ είλαη ηίπνηε
άιιν απφ ηε ινγηθή, δειαδή ηελ ίδηα ηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία, σζηφζν είλαη θη ν ίδηνο ππνρξεσκέλνο λα
δψζεη έλα ηέινο ζ‘ απηή ηε δηαδηθαζία, γηαηί αθξηβψο πξέπεη θάπνπ λα θαηαιήμεη κε ην ζχζηεκα ηνπ. ηε
Λνγηθή κπνξεί απηφ ην ηέινο λα ην θάλεη μαλά αξρή, γηαηί εδψ ην ηειηθφ ζεκείν, ε απφιπηε ηδέα — πνπ
είλαη απφιπηε κνλάρα ζην βαζκφ πνπ δελ έρεη απνιχησο ηίπνηα λα καο πεη γη‘ απηήλ — «εμσηεξηθεχεηαη»,
δειαδή κεηαηξέπεηαη ζηε θχζε θαη αξγφηεξα μαλαγπξίδεη πξνο ηνλ εαπηφ ηεο, ζην πλεχκα, δειαδή ζηε
ζθέςε θαη ζηελ ηζηνξία. κσο, ζην ηέινο φιεο ηεο θηινζνθίαο κηα παξφκνηα επηζηξνθή ζηελ αξρή είλαη
δπλαηή κφλν κε έλαλ ηξφπν. Καη ζπγθεθξηκέλα ηνπνζεηψληαο ην ηέινο ηεο θηινζνθίαο εθεί πνπ ε
αλζξσπφηεηα θηάλεη ζηε γλψζε απηήο αθξηβψο ηεο απφιπηεο ηδέαο θαη δηαθεξχζζεη φηη ε γλψζε απηή ηεο
απφιπηεο ηδέαο έρεη θαηνξζσζεί ζηε ρεγθειηαλή θηινζνθία. Έηζη, φκσο, αλαθεξχζζεηαη ζαλ απφιπηε
αιήζεηα φιν ην δνγκαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ ρεγθειηαλνχ ζπζηήκαηνο, ζε αληίθαζε κε ηε δηαιεθηηθή ηνπ
κέζνδν, πνπ δηαιχεη θαζεηί ην δνγκαηηθφ. Έηζη πλίγεηαη ε επαλαζηαηηθή ηνπ πιεπξά θάησ απφ ηελ
πιεζσξηθή αλάπηπμε ηεο ζπληεξεηηθήο ηνπ πιεπξάο. Κη απηφ πνπ ηζρχεη γηα ηε θηινζνθηθή γλψζε, ηζρχεη
θαη γηα ηελ ηζηνξηθή πξάμε (Έλγθειο, 2007: 13-14).

ε απηφ ην ζεκείν, ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε φηη ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ ηζηνξία
(Geschichte), θαηά ηνλ 18ν θαη 19ν αηψλα δελ είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ ηνπ πξνζδίδνπκε ζηε
ζεκεξηλή επνρή. ηε ζεκεξηλή επνρή, ν φξνο ηζηνξία ζρεηίδεηαη ηφζν κε ην παξειζφλ φζν θαη
κε ην παξφλ θαη ην κέιινλ. ηελ επνρή ηνπ Υέγθει φκσο, ν φξνο ηζηνξία αθνξνχζε
απνθιεηζηηθά ην παξειζφλ, δειαδή φ,ηη έρεη ζπληειεζηεί. Παξά ηαχηα, απηή ε αληίιεςε ζα
πξέπεη λα εξκελεχεηαη απφ γλσζηνζεσξεηηθή ζθνπηά θαη φρη σο κηα αληίιεςε πεξί πξαγκαηηθνχ
ηέινπο ηεο ηζηνξίαο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, παξ‘ φηη κπνξεί λα ζπλερίδεη ε ξνή ησλ γεγνλφησλ,
ηα νπνία αλήθνπλ ζηε ζθαίξα ηεο εμσηεξηθφηεηαο, ν ζθνπφο ηεο ηζηνξίαο έρεη επηηεπρζεί κε ηε
ζχιιεςε ηνπ απνιχηνπ.
Σν πξφβιεκα ηεο απνπζίαο ηεο ζπείξαο ηνπ κέιινληνο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη ζηε
ζρέζε κεηαμχ ακεζφηεηαο, αηζζεηεξηαθήο γλψζεο θαη αθεξεκέλε γλψζεο. Γηφινπ ηπραίν δελ
είλαη φηη ε βεβαηφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ ακεζφηεηα· ζηελ απφιπηε γλψζε επαλεξρφκαζηε
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ηξφπνλ ηηλά ζηε βεβαηφηεηα ππφ ηε κνξθή ελφο είδνπο λνεηηθήο απφιπηεο βεβαηφηεηαο. Σν
cogito ergo sum, ην νπνίν ζηελ απφιπηε γλψζε ζπιιακβάλεηαη σο απφιπηε ζχκθπζε ηεο
λφεζεο κε ην αληηθείκελν, αλαδεηθλχεη ηα φξηα ηνπ ηζηνξηθνχ νξίδνληα πνπ απαγνξεχνπλ ηελ
ππφζεζε ηεο χπαξμεο ηεο γλψζεο φρη κφλν σο άκεζεο θαηάθαζεο αιιά θαη σο δπλαηφηεηαο. Ζ
εγειηαλή ινγηθή, παξ‘ φιν ηνλ αγψλα ηεο ελάληηα ζηελ ηππηθή ινγηθή, φληαο ζηεξεκέλε ζπείξαο
ηνπ κέιινληνο, αδπλαηεί λα ππεξβεί ηα φξηα ηεο βεβαηφηεηαο, δηφηη ε γλψζε θαηαιήγεη λα
εθιακβάλεηαη σο βεβαηφηεηα, σο απφιπηε ηαχηηζε ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Μνινλφηη ν Υέγθει ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ αηζζεηεξηαθή γλψζε, ηελ ππνβαζκίδεη ζε
γλψζε ηνπ κε πξαγκαηηθνχ, δειαδή ζε κηα θαηλνκεληθή γλψζε, ε νπνία εηζάγεηαη κφλν σο
αλαγθαία γλσζηνινγηθή πξνυπφζεζε ηεο θαζαξήο λφεζεο. Ζ ηειεπηαία ζπλίζηαηαη ζηελ θίλεζε
απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν θαη ππφ ην πξίζκα ησλ αληηθεηκεληθψλ φξσλ ηεο
πξνβάιιεη σο αλππφζεηε.108 ηνλ Υέγθει ινηπφλ ε αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν απνιπηνπνηείηαη, ελψ ζπγρξφλσο ε θίλεζε απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν
πξνο ην αθεξεκέλν πξνβάιιεη σο ζηεξεκέλε απηνηέιεηαο θαη πξαγκαηηθήο γλσζηνινγηθήο
ζεκαζίαο. ε απηφ ην πιαίζην, κε ην εγειηαλφ ζχζηεκα εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ
ηζηνξία ε δηαιεθηηθή ινγηθή. Παξά ηηο αδπλακίεο θαη ηνλ ηδεαιηζκφ ηνπ εγειηαλνχ ζπζηήκαηνο,
ε δηαιεθηηθή απνθαιχπηεη επζχο εμ‘ αξρήο ηηο αζχιιεπηεο επηζηεκνληθέο ηεο δπλαηφηεηεο.
πσο ηνλίδεη ν Ηιηέλθνθ:
Σν «ηζηνξηθφ» θαηαιήγεη λα είλαη ε αληαλάθιαζε ηνπ «ινγηθνχ», δειαδή νη πξαγκαηηθέο ζρέζεηο είλαη
αλεζηξακκέλεο. Αιιά, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν κπζηηθηζηηθή ήηαλ απηή ε θαηαλφεζε, εηέζε γηα πξψηε
θνξά ζε απηή ην δήηεκα ηεο δηαιεθηηθήο ζχκπησζεο ηεο ινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο
ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο - ην εξψηεκα πνπ δελ είρε ζέζεη πνηέ θαλείο (Ilyenkov, 2018: 183).

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε εγειηαλή θηινζνθία απνηέιεζε ηελ πξψηε ηζηνξηθή βαζκίδα ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο. Σν γεγνλφο φκσο φηη απφ ηελ εγειηαλή δηαιεθηηθή
εμέιεηπε ην ζηνηρείν ηεο πξφγλσζεο ηνπ κέιινληνο, δελ αλαηξνχζε άξαγε ηελ αλαθάιπςε πνπ ν
Υέγθει κφιηο είρε πξαγκαηνπνηήζεη; Γίρσο ην ζηνηρείν ηεο κειινληηθήο πξφγλσζεο δελ
αλαηξνχληαλ άξαγε ε ίδηα ε νπζία ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ νπνία ελδειερψο
επεμεξγάζηεθε ν Υέγθει; Σα παξαπάλσ δεηήκαηα αληηκεηψπηζε ν Μαξμ επαλαζηαηηθνπνηψληαο
ξηδηθά ζηε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ.
108

Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα αλαπηχζζεηαη δηεμνδηθφηεξα ζην ηξίην θεθάιαην.
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III.
Η νινθιήξσζε ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο θαη ην πέξαζκα ζηε δηακόξθσζε
ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο

Ζ ζχκπησζε ηεο κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ
θαη ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ή ηεο απηνκεηαβνιήο
κπνξεί λα ζπιιεθζεί θαη λα θαηαλνεζεί κε έιινγν ηξφπν
κφλν σο επαλαζηαηηθή πξάμε.
Κ. Μαξμ (Marx, 2014: 360)

Ο Μαξμ δηαηππψλεη ζηελ πεξίθεκε ελδέθαηε ζέζε γηα ηνλ Φφηεξκπαρ φηη «νη θηιφζνθνη
έρνπλ απιψο εξκελεχζεη ηνλ θφζκν κε δηάθνξνπο ηξφπνπο· ην δήηεκα είλαη λα ηνλ αιιάμνπκε»
(Marx, 2014, 362). Ζ παξαπάλσ δηαηχπσζε, ε νπνία έρεη σο επί ην πιείζηνλ παξεξκελεπζεί σο
κηα πνιηηηθνχ ραξαθηήξα θαηεγνξηθή πξνζηαγή, πεξηέρεη ήδε απφ ην 1845, έηνο ζπγγξαθήο ηεο,
ηελ νπζία ηεο δηαθνξεηηθήο ζχιιεςεο ηνπ Μαξμ γηα ηε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ.
πγθεθξηκέλα, ν Μαξμ θαηαλνεί φηη ε θχζε ηεο γλσζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εδξάδεηαη ζηελ
αλάγθε γηα πξαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη είλαη αθξηβψο εληφο ηνπ
πιαηζίνπ ηεο ηειεπηαίαο πνπ αλαθχεηαη ε γλσζηηθή δηαδηθαζία. Αληηιακβάλεηαη έηζη φηη ε
γλσζηηθή δηαδηθαζία ζπλδέεηαη εζσηεξηθά κε ηε ζθνπνζεζία εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο εξγαζηαθήο
δηαδηθαζίαο.
Δθθηλψληαο απφ ηελ εμέηαζε ηεο δεδνκέλεο θαη κνξθνπνηεκέλεο εξγαζηαθήο
δηαδηθαζίαο, εθείλν πνπ πξνβάιιεη σο ην θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν πνπ δηαρσξίδεη νπζησδψο ηελ
αλζξψπηλε εξγαζία απφ ηε επελέξγεηα θάζε άιινπ έκβηνπ νξγαληζκνχ ζηε θχζε, είλαη ην
γεγνλφο φηη ν άλζξσπνο αξρίδεη ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία έρνληαο ήδε δηακνξθσκέλε ηελ
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πξνηξέρνπζα ζχιιεςε ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο ηεο ελεξγεηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο.109
Ζ πξνηξέρνπζα ζχιιεςε, ην ηδεαηφ, ζπληζηά ην ζθνπφ ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, ν νπνίνο
θαζνξίδεη ζαλ λφκνο ηε ζπλνιηθή ηεο έθβαζε. Ο Μαξμ γξάθεη ζην πέκπην θεθάιαην ηνπ
«Κεθαιαίνπ»:
Μηα αξάρλε επηηειεί ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζνκνηάδνπλ ζ‘ εθείλεο ηνπ πθαληνπξγνχ, θαη κηα κέιηζζα
ληξνπηάδεη έλαλ άλζξσπν-νηθνδφκν κε ηελ νηθνδφκεζε ηεο θεξήζξαο ηεο. Απηφ φκσο πνπ δηαθξίλεη
εμαξρήο ηνλ ρεηξφηεξν νηθνδφκν απφ ηελ θαιχηεξε κέιηζζα είλαη φηη απηφο έρεη ρηίζεη ηελ θεξήζξα ζην
κπαιφ ηνπ πξηλ ηε ρηίζεη κε ην θεξί. ην ηέινο ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο πξνθχπηεη έλα απνηέιεζκα ην
νπνίν ππήξρε ήδε απφ ηελ αξρή ζηελ παξάζηαζε ηνπ εξγάηε, δειαδή ήηαλ ήδε ηδεαηά δεδνκέλν. Γελ
επηηειεί απιψο κηα κνξθηθή κεηαβνιή ηνπ Φπζηθνχ· πξαγκαηνπνηεί ηαπηφρξνλα ζην Φπζηθφ ην ζθνπφ ηνπ,
ηνλ νπνίν γλσξίδεη θαη ν νπνίνο θαζνξίδεη σο λφκνο ηνλ ηξφπν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη ζηνλ νπνίν
πξέπεη λα ππνηάμεη ηε βνχιεζή ηνπ (Marx, 2016: 154).

Λακβάλνληαο θαλείο ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία σο δεδνκέλε, άξα σο εμ‘ νινθιήξνπ
κνξθνπνηεκέλε, θαη απνθφπηνληάο ηελ απφ ηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία ηεο δηακφξθσζήο ηεο, ηφηε
εθείλν πνπ γίλεηαη θαλεξφ είλαη ε ζεκειηψδεο δηαθνξά ηνπ αλζξψπνπ απφ ην δψν, ην γεγνλφο
δειαδή φηη ν άλζξσπνο δξα έιινγα. Αθξηβψο απηή ε απνιπηνπνίεζε θαη ε αληζηνξηθή
πξνζέγγηζε ηεο λφεζεο ζπληζηά κηα απφ ηηο βαζηθέο ξίδεο ηνπ ηδεαιηζκνχ. Ο Υέγθει, παξ‘ φιν
πνπ επηρείξεζε κε αμηνζαχκαζην ηξφπν ηελ εμέηαζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, δελ κπφξεζε
λα ηελ θαηαλνήζεη κε ζπζηεκαηηθφηεηα θαη κε ηζηνξηθφ ηξφπν. Αληίζεηα, ν Μαξμ εμεηάδνληαο
ζπζηεκαηηθά ηε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο θαηαλφεζε πνιχ βαζχηεξα απφ ηνλ Υέγθει ηνλ ξφιν ηεο
εξγαζίαο.
Δμεηάδνληαο ηζηνξηθά ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία, ν Μαξμ θαηαλφεζε φηη ηα ζπζηαηηθά
ηεο ζηνηρεία θαη ε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε, ζπλεπψο θαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο σο ην
ππνθείκελν ηεο ζθφπηκεο δξαζηεξηφηεηαο, αλαθχπηνπλ ηαπηφρξνλα θαη καδί κε ηελ εξγαζία. Ζ
εξγαζηαθή δηαδηθαζία δηακνξθψλεηαη βαζκηαία θαη θιηκαθσηά ζηε δηαδηθαζία ηεο
αλαπηπζζφκελεο αληίθαζεο κεηαμχ έκβηνπ νξγαληζκνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. ε απηή
ηελ αλαπηπζζφκελε θαη αληηθαηηθή δηαδηθαζία, παξάιιεια θαη καδί κε ηελ εξγαζηαθή
δηαδηθαζία, δηακνξθψλεηαη ν ζθνπφο, ε ζθνπνζεζία. Έηζη, ηφζν ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία φζν
θαη ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία δηακνξθψλνληαη βαζκηαία κέζσ ηεο ηζηνξηθήο
109

Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο πξνηξέρνπζαο ζχιιεςεο ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο «απνβιεπηηθφηεηαο» ε νπνία
απαζρφιεζε θαη απαζρνιεί ηηο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο ηεο ζπλείδεζεο ζηνλ 20 ν αηψλα.
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αλάπηπμεο ησλ κνξθψλ αιιειεπίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Τπφ απηφ ην
πξίζκα, «είλαη αθξηβψο ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία εθείλε πνπ παίδεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν έλαληη
ηνπ ζθνπνχ θαη φρη ν ζθνπφο, φρη έλα ηδεαηφ κφξθσκα έλαληη ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο»
(Βαδηνχιηλ, 2013: 140). Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν Μαξμ αληηιήθζεθε ην γεληθφηεξν ραξαθηήξα
ηεο γλψζεο σο άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ πξαθηηθή θαη ηελ παξαγσγηθή επελέξγεηα ηνπ
αλζξψπνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ν Μαξμ ζπλέιαβε
ηελ νπζία ηεο γλψζεο θαη ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία δελ είλαη άιιε απφ ηε ζρέζε
ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ σο ζρέζε κεηαβαιιφκελε. Αο ζηαζνχκε αλαιπηηθφηεξα ζην
δήηεκα ηεο γλψζεο θαη ηεο νπζίαο ηεο.
ε θαζνιηθή κνξθή, ε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ ζπλίζηαηαη ζηελ
αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ αληηθεηκεληθή θαη εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα.110 Ζ ζρέζε
ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ κνξθνπνηείηαη βαζκηαία ζηε βάζε ηεο θιηκαθνχκελεο
αιιειεπίδξαζεο ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. πσο ηνλίδεη ν Έλγθειο,
«έλαο ζρεδηαζκέλνο ηξφπνο δξάζεο ππάξρεη εκβξπαθά παληνχ φπνπ ππάξρεη θαη αληηδξά
πξσηφπιαζκα, δσληαλφ ιεχθσκα, δειαδή θάλεη θαζνξηζκέλεο θηλήζεηο, έζησ θαη εμαηξεηηθά
απιέο, ζαλ απνηέιεζκα θαζνξηζκέλσλ εμσηεξηθψλ εξεζηζκψλ» (Έλγθειο, 2005: 158). Ζ ζρέζε
ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ σο ηέηνηα, δειαδή αληίζηνηρε πξνο ηελ ηδηάδνπζα ιεηηνπξγία ηεο,
αλαθχπηεη θαη δηακνξθψλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλζξσπνγέλεζεο θαη απνθηά ηελ θαζ‘ φια
νινθιεξσκέλε ηεο κνξθή ζηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη
αληηθεηκέλνπ ζε θαζνιηθή κνξθή ζπληζηά ηελ ηδηάδνπζα αλζξψπηλε κνξθή αιιειεπίδξαζεο κε
ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε ζχλνιε πξαγκαηηθφηεηα. Ο ελδφηεξνο ππξήλαο ηεο ζρέζεο
ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ είλαη ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία. Ζ ηειεπηαία βξίζθεηαη ζε ακνηβαία
ελφηεηα κε ηε ζπλείδεζε, εηιεκκέλε ε δεχηεξε σο ελφηεηα γλψζεο θαη θαζ‘ εαπηφ ζπλείδεζεο.
Δπνκέλσο, εξγαζηαθή δηαδηθαζία θαη ζπλείδεζε αιιεινπξνυπνηίζεληαη· δελ δχλαηαη λα
πθίζηαηαη ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία πέξαλ θαη εθηφο ηεο ζπλείδεζεο θαη αληηζηξφθσο. Ζ
γλσζηηθή δηαδηθαζία ελ γέλεη ζπληζηά ηε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ εηιεκκέλε απφ ηε
ζθνπηά ηεο ζπκκεηνρήο ηεο λφεζεο θαη ηεο ζπλείδεζεο ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε
ηελ πιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαηά ηε κεηαζρεκαηηζηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Ζ γλψζε είλαη ην
απνηέιεζκα ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο ππφ ηε κνξθή ηεο ήξεκεο ελφηεηαο, δειαδή ππφ ηε
110

ηελ θαζνιηθή κνξθή ηεο ελ ιφγσ ζρέζεο δελ έρεη ηφζν ζεκαζία αλ πξφθεηηαη γηα έλα κεκνλσκέλν άλζξσπν,
γηα κηα νκάδα αλζξψπσλ ή γηα νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα.
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κνξθή ηνπ Δίλαη.111 Ζ γλσζηηθή δηαδηθαζία, σο ε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ απφ ηε
ζθνπηά ηεο θαζ‘ εαπηφ λφεζεο θαη ζπλείδεζεο, απνηειεί ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο γλψζεο.
Ζ γλψζε ζπληζηά αληαλάθιαζε θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ θπξίσο θαηά ηε δηαδηθαζία
κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θχζεο απφ ηνλ άλζξσπν. Ζ γλψζε επίζεο ζπληζηά ζθνπφ, δειαδή
ζπληζηά πξνηξέρνπζα αληαλάθιαζε-ζχιιεςε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ
αλζξψπνπ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε γλψζε ζπληζηά αληαλάθιαζε ησλ ηξφπσλ, ησλ κέζσλ θαη
ησλ ζπλνιηθψλ φξσλ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηψλεηαη ν
ζθνπφο. Χο πξνο ηελ ηδηνηππία ηεο γλψζεο, ε αληαλάθιαζε ηνπ άκεζα πθηζηάκελνπ θαη ε
αληαλάθιαζε απηνχ πνπ επίθεηηαη είλαη άκεζα εληαίεο.112 Χο εθ ηνχηνπ, απφ ηε ζθνπηά ηεο θαζ‘
εαπηφ λφεζεο θαη ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο ζε θαζαξή κνξθή, ε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη
αληηθεηκέλνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αληαλάθιαζε ηνπ άκεζα πθηζηάκελνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζηελ
πξφγλσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ.
Ζ γλψζε βξίζθεηαη ζε εζσηεξηθή ελφηεηα κε ηελ θαζ‘ εαπηφ ζπλείδεζε, ελψ ζπλάκα
δηαθξίλεηαη απφ ηελ ηειεπηαία. Ζ θαζ‘ εαπηφ ζπλείδεζε ζπληζηά αληαλάθιαζε ησλ θνηλσληθψλ
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ησλ ακνηβαίσλ ηνπο δεζκψλ. ηελ θαζ‘ εαπηφ ζπλείδεζε, παξ‘
φηη πθίζηαηαη ε θαζ‘ εαπηή ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ, δειαδή ην ππνθείκελν σο θάηη
αλεμάξηεην θαη εμσηεξηθφ απφ ην αληηθείκελν, απηφ πνπ δεζπφδεη είλαη ε ζρέζε κεηαμχ
ππνθεηκέλσλ. Ζ ζπλείδεζε σο νιφηεηα, δειαδή «ε ζπλείδεζε ελ ζπλφισ, ππφ ηελ επξεία
έλλνηα, είλαη ε εζσηεξηθή ελφηεηα απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεπξψλ» (Βαδηνχιηλ, 2013: 227).
Δλ θαηαθιείδη, ε νπζία ηεο γλψζεο ελ γέλεη, ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο ζε θαζνιηθή κνξθή,
είλαη ε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ, ε νπνία έγθεηηαη ζηελ ελφηεηα ηεο θαζ‘ εαπηήο
γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, σο θαη‘ εμνρήλ δηαδηθαζίαο παξαγσγήο γλψζεο, κε ηελ πξαθηηθή
κεηαζρεκαηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δηιεκκέλε ε γλψζε ζε θαζαξή κνξθή, δειαδή απφ ηε
ζθνπηά ηεο θαζ‘ εαπηφ λφεζεο ή αιιηψο ηεο θαζ‘ εαπηήο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπζία ηεο
111

Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε αλαθνξηθά θαη κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο πεξί γλψζεο φηη ε ηειεπηαία σο
αληαλάθιαζε δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ πιεξνθνξία. Ο Γαθέξκνο νξζά ηνλίδεη φηη «ε γλψζε δελ αλάγεηαη ζηελ
επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ. Ζ αλαγσγή ηεο γλψζεο ζηελ πιεξνθνξία εδξάδεηαη ζε κηα ζηνηρεηνθξαηηθή πξνζέγγηζε
(elementalism), ε νπνία απνηειεί επηζηεκνινγηθφ εκπφδην γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηνπ
δηαιεθηηθνχ ραξαθηήξα πνπ δηέπεη ηε ζπγθξφηεζε ηεο γλσζηαθήο δηαδηθαζίαο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ε γλσζηνθξαηία ζα
έπξεπε λα νλνκάδεηαη «πιεξνθνξεζηνθξαηία» (informationalism). Απφ επηζηεκνινγηθή άπνςε ε
πιεξνθνξεζηνθξαηία απνηειεί ακθηζβεηνχκελν ζεσξεηηθφ πξφγξακκα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλαπαξαγσγή
κνλνδηάζηαησλ θαη αλαγσγηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο γλσζηαθήο δηαδηθαζίαο» (Γαθέξκνο, 2020: 224).
112
Πξνθαλψο ζεκειηψδε πιεπξά ηεο γλψζεο απνηειεί θαη ε αληαλάθιαζε απηνχ πνπ έρεη παξέιζεη, δειαδή ηνπ
παξειζφληνο. Δλ ηνχηνηο, ζε απηή ηε βαζκίδα εμέηαζεο ηεο γλψζεο, ε αληαλάθιαζε ηνπ παξειζφληνο πθίζηαηαη
αλεξεκέλε θπξίσο εληφο ηεο αληαλάθιαζεο ηνπ άκεζα πθηζηάκελνπ.
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γλψζεο είλαη ε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ σο ελφηεηα ηεο αληαλάθιαζεο
(ππνθείκελν) ηνπ άκεζα πθηζηάκελνπ (αληηθείκελν), θαζψο θαη ηεο αληαλάθιαζεο ηεο
δηαδηθαζίαο πνπ νδήγεζε ζηελ εκθάληζε ηνπ άκεζα πθηζηάκελνπ, θαη ηεο πξνηξέρνπζαο
ζχιιεςεο (ππνθείκελν) απηνχ πνπ επίθεηηαη (αληηθείκελν).
Ο Υέγθει εληφπηζε θαη αλέιπζε ην ζχλνιν ησλ ζηηγκψλ ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο.
Γλψζε, ζθνπφο, γλσζηηθή δηαδηθαζία, ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ εληνπίδνληαη θαη
εμεηάδνληαη απφ ηνλ Υέγθει. Σν πξφβιεκα ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Υέγθει ζπλίζηαηαη ζηελ
αλεζηξακκέλε ζχιιεςε ηεο ζρέζεο επνπζηψδνπο θαη νπζηψδνπο ηεο θαζνιηθήο γλσζηηθήο
δηαδηθαζίαο. Σνλίζηεθε φηη, ζηε δηαθνξά ηεο κε ηελ θαζνιηθή γλσζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία
ιακβάλεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο γλψζεο θαη ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε θαζ‘
εαπηή γλσζηηθή δηαδηθαζία ζπλίζηαηαη ζηελ παξαγσγή γλψζεο. Με ηελ απνιπηνπνίεζε απηήο
ηεο θαζαξήο κνξθήο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, ε παξαγσγή γλψζεο πξνβάιιεη σο απηνζθνπφο.
Με άιια ιφγηα, ν Υέγθει απνιπηνπνίεζε ηε ζηηγκή ηνπ νπζηψδνπο ηεο θαζνιηθήο γλσζηηθήο
δηαδηθαζίαο, εθιακβάλνληαο ελ ζπλερεία ηελ πξαθηηθή θαη κεηαζρεκαηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα,
δειαδή ην επνπζηψδεο ηεο θαζνιηθήο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, σο παζεηηθή ελζάξθσζε ηεο
πξψηεο ζηηγκήο. Αθξηβψο

γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, ζηνλ Υέγθει, ε γλψζε θαη ν ζθνπφο

απνιπηνπνηνχληαη. Ζ ελ ιφγσ πιάλε εδξάδεηαη ζηελ απφζπαζε ηεο γλσζηηθήο θαη λνεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηεο πξνυπνζέζεηο, ηελ πξαθηηθή θαη κεηαζρεκαηηζηηθή
δξαζηεξηφηεηα.
Με ηνλ Μαξμ, ην δήηεκα ηεο αιήζεηαο θαη ηεο γλψζεο δελ εμαληιείηαη πιένλ ζε κηα
άκεζε ηαχηηζε ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά ζηελ αληηζηνίρηζε ηεο ηδεαηήο
παξάζηαζεο, πνπ απνηειεί δπλαηφηεηα, κε ην απνηέιεζκα ηεο πξαγκαηηθήο πξαθηηθήοκεηαζρεκαηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, ην νπνίν απνηειεί
ελεξγεία πξαγκαηηθφηεηα. Μάιηζηα, ν θαζ‘ εαπηφ αλζξψπηλνο ζθνπφο δελ εμαληιείηαη απιά
ζηελ πξνηξέρνπζα ζχιιεςε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αλζξψπηλεο επελέξγεηαο, αιιά ζπληζηά
πξνηξέρνπζα ζχιιεςε φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ ελ ιφγσ
επηζηεκνληθή αλαθάιπςε ηνπ Μαξμ γηα ηε ζρέζε λνείλ θαη πξάηηεηλ, δελ κπνξνχζε λα θαηαζηεί
δπλαηή δίρσο ηε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ηεο εξγαζίαο, δειαδή ηνπ ελδφηεξνπ ππξήλα ηεο ζρέζεο
ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ. Ζ εξγαζηαθή δηαδηθαζία απνηέιεζε ηνλ απνθαζηζηηθφ φξν γηα
ηελ επηζηεκνληθή απνθάιπςε ηεο νπζίαο ηεο γλψζεο θαη ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. Δλ ηνχηνηο,
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ε απνθάιπςε ησλ λνκνηειεηψλ ηεο εξγαζίαο θαηέζηε εθηθηή κνλάρα φηαλ ε εξγαζία
κεηαηξάπεθε ζε θαζ‘ φια θνηλσληθή κέζε εξγαζία113 θαη δηακνξθψζεθε ζε θαζαξή κνξθή ε
αληίζεζε κεηαμχ δηαλνεηηθήο θαη θπζηθήο εξγαζίαο. Ο Μαξμ έηζη δελ πεξηνξίζηεθε ζηελ
εμέηαζε ηεο κεκνλσκέλεο θαη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, αιιά δηεξεχλεζε ηελ
εξγαζία σο θαζνιηθή θνηλσληθή κνξθή επελέξγεηαο ζηε θχζε θαη ζηελ θνηλσλία. Σν ηειεπηαίν
ηνπ επέηξεςε λα αληηθξίζεη κε έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ βιέκκα ην δήηεκα ηεο ζθνπνζεζίαο ελ
αληηζέζεη κε ηνπο πξνγελέζηεξνπο δηαλνεηέο.
Γηα παξάδεηγκα, ελδεηθηηθφο ησλ ηζηνξηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ εθθηλνχλ απφ ηε
κεκνλσκέλε εξγαζηαθή δηαδηθαζία είλαη ν ηξφπνο πνπ ν I. Khaldun (1332-1406) πξνζεγγίδεη ην
δήηεκα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζην βηβιίν ηνπ «Muqaddimah», ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν,
«ε αλζξψπηλε δξάζε ζηνλ έμσ θφζκν πινπνηείηαη κφλν κε ηε ζθέςε γηα ηελ ηάμε ησλ
πξαγκάησλ, αθνχ ηα πξάγκαηα βαζίδνληαη ην έλα ζηνλ άιιν. Μεηά (αθνχ έρεη ηειεηψζεη ηε
ζθέςε), αξρίδεη λα θάλεη πξάγκαηα» (Khaldun, 1969: 547). Δλδεηθηηθή επίζεο σο πξνο ηηο
κεζνδνινγηθέο αξρέο ησλ ηδεαιηζηηθψλ-αληζηνξηθψλ αληηιήςεσλ είλαη ε εθθίλεζε ηεο εμέηαζεο
ηνπ δεηήκαηνο απφ ηελ ήδε παξεγκέλε παξειζνχζα γλψζε πνπ έρεη αληηθεηκελνπνηεζεί ζηνπο
εκπξάγκαηνπο πιηθνχο φξνπο ηεο αλζξσπφηεηαο. Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα εηπσζεί ζε
απηφ ην ζεκείν, είλαη φηη ην δήηεκα ηεο ζθνπνζεζίαο εληφο ησλ πιαηζίσλ κηαο εξγαζηαθήο
δηαδηθαζίαο, ε επαιήζεπζε ηεο νπνίαο δχλαηαη λα είλαη ζρεηηθά άκεζε, δελ επλνεί κε ηνλ βέιηηζην
ηξφπν ηελ απνθάιπςε ηνπ πξνγλσζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο λφεζεο, αιιά πεξηζζφηεξν αλαδεηθλχεη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο λφεζεο, φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ θαζ’ φια κνξθνπνηεκέλε θαη
επαλαιακβαλφκελε εξγαζηαθή δηαδηθαζία.
ηνλ βαζκφ πνπ ε δηακφξθσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαη κεκνλσκέλεο εξγαζηαθήο
δηαδηθαζίαο αλαπηχζζεηαη θαηά θχξην ιφγν πξαθηηθά κέζσ πνιιαπιψλ αιιειεπηδξάζεσλ
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Ο Μαξμ ζην «Κεθάιαην» δηαθξίλεη ηελ απιή θαη ζχλζεηε εξγαζία. Ζ απιή εξγαζία αλαπαξηζηά ην μφδεκα ηεο
κέζεο εξγαζηαθήο δχλακεο, «ηελ νπνία θαηέρεη θαηά κέζν φξν, ρσξίο ηδηαίηεξε αλάπηπμε, θάζε ζπλεζηζκέλνο
άλζξσπνο ζηνλ ζσκαηηθφ νξγαληζκφ ηνπ» (Marx, 2016: 27) Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο,
αλεμαξηήησο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ηνπο, αλάγνληαη ζε απιή θνηλσληθή κέζε εξγαζία, χκθσλα κε ηνλ Μαξμ,
θαη ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ζηελ εμέηαζε ηνπ «Κεθαιαίνπ», ε ζχλζεηε εξγαζία ζπληζηά πνιιαπιαζηαζκέλε
απιή εξγαζία. Δπηπιένλ, ν Μαξμ ηνλίδεη φηη «ν ραξαθηήξαο ηεο ίδηαο ηεο απιήο κέζεο εξγαζίαο αιιάδεη ζε
δηάθνξεο ρψξεο θαη πνιηηηζκηθέο επνρέο, αιιά είλαη δεδνκέλνο ζε κηα πθηζηάκελε θνηλσλία» (φ.π. :27). Δπνκέλσο,
ε απιή θνηλσληθή κέζε εξγαζία πθίζηαηαη σο ηέηνηα πάληνηε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαη δεδνκέλεο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο, ε δπλαηφηεηα ηνπ αλαγψγηκνπ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπγθεθξηκέλσλ
εξγαζηψλ ζε απιή θνηλσληθή κέζε εξγαζία αλέθπςε φηαλ ηα κέζα παξαγσγήο κεηαηξάπεθαλ ζε θπξίαξρε
ζπληζηψζα ηεο παξαγσγήο θαη φηαλ αληίζηνηρα νη δηαθνξέο σο πξνο ηηο αηνκηθέο εξγαζηθέο δεμηφηεηεο ζηακάηεζαλ
λα δηαδξακάηηδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν σο πξνο ηε δηεμαγσγή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
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γλψζεο

θαη

πξάμεο,

κέζσ

πνιιαπιψλ

επαλαιήςεσλ,

εμαληηθεηκελνπνηήζεσλ

θαη

απναληηθεηκελνπνηήζεσλ, ζθαικάησλ θαη πεηξακαηηζκψλ, ζηελ θάζε θάζε θαη ζηηγκή ηεο, ηφηε
γηα εθείλνλ πνπ επηδίδεηαη ζηελ εμέηαζε ηεο κεκνλσκέλεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ
νινθιεξσκέλε ηεο κνξθή (απφ ηε κνξθνπνηεκέλε ηεο θαηάζηαζε), άξα απφ ηελ εζσηεξηθή θαη
ζπληειεζκέλε ηεο ζρέζε θαη δηαζχλδεζε κε ην απνηέιεζκά (πξντφλ) ηεο, ε γλψζε δελ κπνξεί λα
πξνβάιιεη σο δηαδηθαζία πξφγλσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, αιιά αληηζέησο σο πξνυπάξρνπζα
ηδεαηή χπαξμε ηνπ απνηειέζκαηνο ζηε ζπλείδεζε. Χο εθ ηνχηνπ, ε κειέηε κηαο ζπγθεθξηκέλεο
θαη κεκνλσκέλεο κνξθνπνηεκέλεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγεί ηελ εζθαικέλε εληχπσζε
φηη ε γλψζε δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφγλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο, αιιά κε ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ
χπαξμε ηνπ απνηειέζκαηνο ζηε λφεζε.114
O Μαξμ θαηάθεξε λα εμεηάζεη ηζηνξηθά ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία θαη λα απνθαιχςεη ηε
ζρέζε κεηαμχ λνείλ θαη πξάηηεηλ θαη ζπλεπψο ηελ νπζίαο ηεο γλψζεο θαη ηεο γλσζηηθήο
δηαδηθαζίαο, φρη κφλν επεηδή θαηαπηάζηεθε ακηγψο κε ηα δεηήκαηα ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο,
αιιά θπξίσο εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη θαηαπηάζηεθε κε ην ζεκειηψδεο δήηεκα ηνπ θνηλσληθνχ
κεηαζρεκαηηζκνχ, δειαδή κε ηε κεηάβαζε ζηε κειινληηθή θνηλσλία. Δίλαη αθξηβψο απφ ηε
ζθνπηά ηνπ ζπλεηδεηνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, φπνπ ε εξγαζία πξνβάιιεη σο
ζπιινγηθή εξγαζία κε ηνλ πιένλ αλάγιπθν ηξφπν θαη ζε θαζαξή κνξθή.115 Ο Π. Παπιίδεο
ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:
Ζ θνηλσληθή ζεσξία ηνπ καξμηζκνχ γλσζηή θαη σο πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο γελλήζεθε θαη
δηακνξθψζεθε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θξηηηθή ηνπ Μαξμ ζηελ ηδεαιηζηηθή θηινζνθία, ε νπνία απνζπνχζε
ηε ζπλείδεζε απφ ηηο πιηθέο ηεο πξνυπνζέζεηο ηεο θαη ηελ εθιάκβαλε σο θάηη απζχπαξθην θαη
θαζνξηζηηθφ. Ζ θξηηηθή απηή απέξξεε απφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ Μαξμ γηα ηελ αλαθάιπςε πξαγκαηηθψλ
δπλαηνηήησλ ρεηξαθέηεζεο ηεο εξγαζίαο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ απαηηνχζε ηε δηάθξηζε ηεο πιηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο θαη πξσηίζησο ηεο πιηθήο παξαγσγήο απφ ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη ηε κειέηε ηεο
πξψηεο ζηηο αληηθεηκεληθέο-θαζνξηζηηθέο δηαζηάζεηο ηεο (Παπιίδεο, 2017: 301).
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Τπφ απηή ηελ έλλνηα εμεηάδεηαη θαη ην δήηεκα ηεο αιήζεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ καξμηζκνχ. πσο ραξαθηεξηζηηθά
γξάθεη ν Μαξμ ζηε δεχηεξε ζέζε γηα ηνλ Φφτεξκπαρ: «Σν δήηεκα, αλ ε αλζξψπηλε λφεζε κπνξεί λα θαηαθηήζεη
ηελ αληηθεηκεληθή (gegenständliche) αιήζεηα δελ είλαη δήηεκα ζεσξίαο, είλαη πξαθηηθφ δήηεκα. ηελ πξάμε πξέπεη
ν άλζξσπνο λ‘ απνδείμεη ηελ αιήζεηα, δειαδή ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε δχλακε, ην εληεχζελ (Diesseitigkeit) ηεο
λφεζεο ηνπ. Ζ δηακάρε γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα ή ηε κε πξαγκαηηθφηεηα ηεο απνκνλσκέλεο απφ ηελ πξάμε λφεζεο
είλαη θαζαξά ζρνιαζηηθφ δήηεκα» (Μαξμ ζην Έλγθειο, 2007: 65).
115
πσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Υέγθει, έηζη θαη εδψ ε ζχιιεςε ηνπ ππνθεηκέλνπ σο ζπιινγηθνχ ζρεηίδεηαη κε ην
δήηεκα ηεο κεηαβνιήο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο.
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Ο Βαδηνχιηλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν
ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», κεηαβαίλεη απφ ηε ζθαίξα ηεο Οπζίαο, δειαδή απφ ηε ζθαίξα ηεο
παξαγσγήο, ζηε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ, δειαδή ζηελ ζθαίξα ησλ κνξθψλ θνηλσληθήο
ζπλείδεζεο, κέζσ ηεο αλνδηθήο θίλεζεο απφ ηηο θαηεγνξίεο ηνπ Θεκειίνπ θαη ηνπ ξνπ. Οη ελ
ιφγσ θαηεγνξίεο απνηεινχλ ηηο πιένλ θνκβηθέο γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ ζθαίξα ηεο Οπζίαο
ζηε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ. ε απηή ηελ αλνδηθή θίλεζε, ν θνηλσληθφο ηξφπνο παξαγσγήο, ν
νπνίνο ζπληζηά ην ζεκέιην ηεο θνηλσλίαο, κεηαβάιιεηαη θαη ζρεηίδεηαη σο έηεξνο κε ηνλ εαπηφ
ηνπ κεηαβάιινληαο ηελ παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε. ηε δηαδηθαζία κεηαβνιήο ηεο
παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε θχζε, θεληξηθφ ξφιν, πέξαλ ησλ ινηπψλ ζπζηαηηθψλ φξσλ ηεο
παξαγσγήο, δηαδξακαηίδνπλ νη άλζξσπνη σο φληα κε ζπλείδεζε θαη απηνζπλείδεζε, ζηνλ βαζκφ
πνπ ηφζν νη ζθνπνί ηνπο φζν θαη νη πξάμεηο ηνπο δελ θαζνξίδνληαη κνλνζήκαληα απφ ηελ
εθάζηνηε παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε θαη ηηο εθάζηνηε ζρέζεηο παξαγσγήο (Βαδηνχιηλ
2013: 212). Με ηελ αλάδεημε ηεο ειεπζεξίαο ησλ αλζξψπσλ σο πξνο ηελ επηινγή ησλ ζρέζεσλ
παξαγσγήο θαη κε ηε κεηάβαζε ζηε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ δηαπγάδεηαη θαη ν θαη‘ εμνρήλ
ραξαθηήξαο ηεο γλψζεο θαη ηεο ζθνπνζεζίαο. Ο Βαδηνχιηλ δηαπηζηψλεη φηη «αθξηβψο ε
κεηαβνιή ησλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ θαη ε κεηαβνιή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ηεο παξαγσγήο
γελλνχλ ηελ αλάγθε πξνηξέρνπζαο ζχιιεςεο ηεο κεηαβνιήο ηεο θνηλσλίαο σο παξάζηαζεο, σο
ηδεαηνχ» (φ.π.: 218).
Ο Μαξμ, εθθηλψληαο απφ ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζρέζεσλ
παξαγσγήο, δηαπίζησζε φηη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο δελ είλαη ε
δηθαηνιφγεζε θαη ε επηβεβαίσζε ηνπ ππάξρνληνο, αιιά ε δηάγλσζε ηνπ παξφληνο ζηελ ελφηεηά
ηεο κε ηελ πξφβιεςε-πξφγλσζε ηνπ θάζκαηνο δπλαηνηήησλ επελέξγεηαο θαη δηακφξθσζεο ησλ
αληηθεηκεληθψλ πιηθψλ φξσλ ησλ αλζξψπσλ. πσο ηνλίδεη ν Μαξθνχδε, «είλαη απηή ε
αθαηάιπηε έληαζε κεηαμχ ειεπζεξίαο θαη αλαγθαηφηεηαο, ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ, ε
νπνία αθαηξεί απφ ηε καξμηθή δηαιεθηηθή εθείλνλ ηνλ ηειηθψο ζπκθηιησηηθφ θαη δηθαηνινγεηηθφ
ραξαθηήξα, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εγειηαλή δηαιεθηηθή» (Marcuse, 2013: 45).
Μέζσ ηεο κειέηεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο πξνβάιιεη κε
εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν ε ζρέζε ζθνπνζεζίαο θαη απνηειέζκαηνο ζηελ εξγαζηαθή
δηαδηθαζία. Ζ θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα ππφ ην πξίζκα ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ
ζρέζεσλ παξαγσγήο πξνβάιιεη σο θαζνιηθή θνηλσληθή εξγαζία, ε νπνία ζπληίζεηαη εμίζνπ απφ
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ηηο ζηηγκέο θαη ηα ζπζηαηηθά κέξε πνπ απαξηίδνπλ ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε
φκσο ηεο θαζνιηθήο θνηλσληθήο εξγαζίαο γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, ηα
επίπεδα δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ ηεο ζθνπνζεζίαο θαη ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο είλαη
αζχγθξηηα κεγαιχηεξα. Χο εθ ηνχηνπ, θακηά ηδεαηή παξάζηαζε θαη επηζηεκνληθή πξφγλσζε φζν
αθξηβήο, ελδειερήο θαη δηνξαηηθή θαη αλ είλαη δελ δχλαηαη λα πξνβάιιεη σο κηα πιήξεο θαη εμ‘
ππαξρήο δεδνκέλε χπαξμε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο θνηλσληθήο θαζνιηθήο εξγαζίαο.
Σν γεγνλφο φηη θαλείο πξηλ ηνλ Μαξμ δελ εμέηαζε ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα απφ ηε
ζθνπηά ηεο θαζνιηθήο κεηαζρεκαηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο δελ πξέπεη
λα πξνθαιεί απνξία. πγθεθξηκέλα, ε ηδηάδνπζα ζηνλ άλζξσπν κνξθή αιιειεπίδξαζεο κε ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη ε εξγαζία. Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαθήο δηαδηθαζίαο είλαη 1)
ην ππνθείκελν ηεο εξγαζίαο, 2) ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, 3) ηα κέζα ηεο εξγαζίαο θαη 4) ην
απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο (Βι. Βαδηνχιηλ, 2013. Παηέιεο, 2019). πσο επηζεκαίλεη ν Παηέιεο:
Ζ εξγαζηαθή δηαδηθαζία, σο εηδνπνηφο ηξφπνο αληαιιαγήο χιεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε
θχζε, έρεη δχν πιεπξέο:
1. ζπληζηά κεηαζρεκαηηζκφ θαηά νξηζκέλν ηξφπν θαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ κέζσλ
(εξγαιείσλ θ.ιπ.)

ηνπ εμσηεξηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ

(κεηαζρεκαηηδφκελσλ ζε ζθνπφ) αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ κε ηα πξντφληα ηεο
εξγαζίαο.
2. ζπληζηά κεηαζρεκαηηζκφ πνπ δηεμάγεηαη απφ έλα ζχλνιν αλζξψπσλ (δεδνκέλνπ φηη ν
απνκνλσκέλνο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα επηβηψζεη) (Παηέιεο, 2019: 39).
Ζ θαζνιηθή κεηαζρεκαηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο έγθεηηαη ζηε
δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο απφ έλα ζχλνιν αλζξψπσλ ή θαη απφ
ηελ θνηλσλία ζπλνιηθά. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε θαζνιηθή κεηαζρεκαηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα
ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο ζπλίζηαηαη ζηνλ ζπλεηδεηφ ζπιινγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο.
Σελ επνρή πνπ έδξαζε θαη αλέπηπμε ηε ζθέςε ηνπ ν Μαξμ, ε αλζξσπφηεηα πέξλαγε
απνθαζηζηηθά ζην ζηάδην ηεο θαζ‘ εαπηφ εληαηηθήο αλάπηπμεο· ην γεγνλφο απηφ είρε
απνθαζηζηηθέο ζπλέπεηεο γηα κηα ζεηξά φξσλ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Με ηελ
απνθαζηζηηθή εδξαίσζε ηεο εθκεραληζκέλεο παξαγσγήο, ε απηνθίλεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο, ηεο νπζίαο ηεο θνηλσλίαο, αξρίδεη λα απνθηά αληίζηνηρε ηνπ εαπηνχ ηεο κνξθή. ε
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απηφ ην ζηάδην νινθιεξψλεηαη ε κεηάβαζε απφ ηε ρξήζε θπζηθψλ εξγαιείσλ ζηε ρξήζε
ηερλεηψλ, παξεγκέλσλ απφ ηελ εξγαζία εξγαιείσλ. πλάκα, ζε θπξίαξρε ζηηγκή κεηαηξέπεηαη ε
ηδηνπνίεζε ηερλεηψλ θαη δηα ηεο εξγαζίαο παξεγκέλσλ αληηθεηκέλσλ ηεο εξγαζίαο κε
πξνθαζνξηζκέλεο ηδηφηεηεο, έλαληη ηεο ηδηνπνίεζεο αληηθεηκέλσλ ηεο εξγαζίαο πνπ ππάξρνπλ
ζηε θχζε ζε δεδνκέλε κνξθή. Ζ παξαγσγή αξρίδεη βαζκηαία λα δηαζπλδέεηαη κε ηελ
επηζηεκνληθή γλψζε, δειαδή κε ηελ θαη‘ εμνρήλ δηα ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ εκπξάγκαησλ
πιηθψλ φξσλ θαη λνκνηειεηψλ επελέξγεηα ζηνπο αληηθεηκεληθνχο φξνπο ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ
αλζξσπφηεηα πεξλάεη βαζκηαία ζην ζηάδην ηεο ζθφπηκεο επελέξγεηαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
θπζηθψλ φξσλ ηνπ γήηλνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν ελ ιφγσ θαηλφκελν επλνεί κε ηνλ πιένλ
έληνλν θαη θαζνξηζηηθφ ηξφπν ηελ αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ δηεχζπλζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ
ησλ εκπξάγκαησλ πιηθψλ φξσλ ηεο αλζξσπφηεηαο, ην θαη‘ εμνρήλ δειαδή δήηεκα ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο.
Οχησο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ, ην δήηεκα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζρέζεσλ
παξαγσγήο πνηέ πξηλ ηελ εθκεραληζκέλε παξαγσγή θαη ηελ σξίκαλζε ηεο αληίζεζεο κεηαμχ
θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο δελ είρε ηεζεί κε ηφζν επηηαθηηθφ ηξφπν. Μφλν κε ην πέξαζκα ζηελ
εθκεραληζκέλε παξαγσγή θαη ζην θαζ‘ εαπηφ εληαηηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ηεο ηζηνξίαο ηεο
αλζξσπφηεηαο εκθαλίζηεθε σο θαζνξηζηηθή ε αλάγθε γηα ηε κεηαβνιή ησλ ζρέζεσλ
παξαγσγήο, άξα θαη ε αλαγθαηφηεηα πξνηξέρνπζαο ζχιιεςεο ησλ ηειεπηαίσλ. πσο
επηζεκαίλεη ν Βαδηνχιηλ, «ε αλάγθε πξνηξέρνπζαο ζχιιεςεο ηεο κεηαβνιήο ηεο θνηλσλίαο είλαη
επζέσο αλάινγε ηνπ βαζκνχ δηακφξθσζεο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη ηνπ θαηά πφζν
ζεκειηψδεο είλαη ε αλάγθε κεηαβνιήο ηνπο» (Βαδηνχιηλ, 2013: 218). Δλ ηέιεη , ην δήηεκα ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, σο θεληξηθφ επηζηεκνληθφ πξφβιεκα, δελ ζα
κπνξνχζε λα αλαθχςεη απνθαζηζηηθά πνηέ πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο αλάγθεο πξφγλσζεο ηεο
κειινληηθήο θνκκνπληζηηθήο θνηλσλίαο. Ο Βαδηνχιηλ δηαπηζηψλεη φηη,
πεξλψληαο ζηε κειέηε ηεο πιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε ζπλεηδεηφ ζθνπφ ηνλ επαλαζηαηηθφ
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο, ν Κ. Μαξμ κπφξεζε γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ λα εξκελεχζεη
νξζά θαη ηε δηαιεθηηθή ηεο λφεζεο. Έηζη, μεπεξάζηεθε [εμαιείθζεθε] ε απνιπηνπνίεζε ηεο λνεηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη εδξαηψζεθε ε αιεζήο ζρέζε ηεο ηδεαηήο δηαδηθαζίαο πξνο ηελ πιηθή (Vazjulin, 2006: 22).

Δπηζηξέθνληαο ηψξα ζηελ 11ε ζέζε γηα ηνλ Φφηεξκπαρ, θαλεξψλεηαη φηη ε δηαζχλδεζε
ηεο γλψζεο κε ηελ πξαθηηθή θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζπληζηά ηνλ
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ππξήλα ηεο δηαιεθηηθήο πιηζηηθήο αληίιεςεο γηα ηε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί ε νπζία ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο σο αλαπηπμηαθήο
δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά ηεο απφ ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία ελ γέλεη αιιά
αθφκε θαη απφ ηε θηινζνθία, ζα πξέπεη λα απνθαιπθζεί ν ηξφπνο θαηά ηνλ νπνίν ε ζρέζε
ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ δηαθνξνπνηείηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηεο
γλψζεο θαη ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο.
Σνλίζακε φηη, απφ ηε ζθνπηά ηεο θαζ‘ εαπηήο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, ε ζρέζε
ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αληαλάθιαζε ηνπ άκεζα πθηζηάκελνπ θαη
δεδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη ζηελ απεηθφληζε ησλ φξσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε
ηνπ δεδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζηελ πξφγλσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ ηεο δηαδηθαζίαο
κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ. Ζ πξψηε πιεπξά ζπληζηά κε ηελ απζηεξή έλλνηα αληαλάθιαζε, γλψζε
ηνπ ππάξρνληνο, ελψ ε δεχηεξε πιεπξά ζπληζηά ζθνπφ, δπλάκεη γλψζε. Ζ αιιειεπίδξαζε
απηψλ ησλ δχν πιεπξψλ, δειαδή ηεο δηαδηθαζίαο αληαλάθιαζεο ηνπ άκεζα πθηζηάκελνπ
αληηθεηκέλνπ θαη ηεο αληαλάθιαζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζρεκαηηζκνχ ησλ πξνυπνζέζσλ εκθάληζεο
ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηελ ελφηεηά ηεο κε ηε δηαδηθαζία πξνηξέρνπζαο ζχιιεςεο ηεο κειινληηθήο
ηνπ θίλεζεο, απνηειεί ηελ νπζία ηεο θαζ‘ εαπηήο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή ηεο γλσζηηθήο
δηαδηθαζίαο ζε θαζαξή κνξθή. ηελ άκεζε κνξθή ηεο θαζ‘ εαπηήο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, ε
ίδηα ε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ δελ δηακεζνιαβείηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηε
λφεζε, δελ ζπλεηδεηνπνηείηαη σο ηέηνηα. Αθξηβψο ζε απηφ έγθεηηαη ε δηαθνξά ηεο απφ ηε
θηινζνθία, απφ ην θηινζνθείλ. Ζ θηινζνθία ζπληζηά εηδηθή κνξθή, ηδηαίηεξν κφξθσκα ηεο
γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ θηινζνθία είλαη γλσζηηθή δηαδηθαζία, ελ ηνχηνηο δηαθέξεη απφ ηελ
άκεζε κνξθή ηεο θαζ‘ εαπηήο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ θηινζνθία ζπληζηά αληαλάθιαζε ηεο
ζρέζεο κεηαμχ θνηλσληθνχ ζπλεηδέλαη θαη θνηλσληθνχ Δίλαη, δειαδή ζπληζηά αληαλάθιαζε ηεο
ζρέζεο ηεο λφεζεο θαη ηεο ζπλείδεζεο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ πιηθψλ φξσλ ηεο χπαξμήο ηνπο
(Βαδηνχιηλ, 2013: 253-254). Ζ θηινζνθία ινηπφλ ζπληζηά αληαλάθιαζε ηεο ίδηαο ηεο ζρέζεο
ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ. Βιέπνπκε φηη ζηε θηινζνθία αληηθείκελν ηεο ζρέζεο
ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ είλαη ε ίδηα ε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ.
Ζ δηαιεθηηθή ινγηθή ζπληζηά κε ηε ζεηξά ηεο εηδηθή κνξθή, ηδηαίηεξν κφξθσκα ηεο
θηινζνθίαο θαζψο θαη ηεο επηζηήκεο. Δπνκέλσο, ε δηαιεθηηθή ινγηθή αλήθεη ζην επξχηεξν
ζψκα ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο γεληθφηεξεο ζρέζεο ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ πνπ ηεο
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αληηζηνηρεί, ελψ ζπγρξφλσο δηαθξίλεηαη σο ηδηαίηεξε κνξθή ηεο ηειεπηαίαο. ε έλα πξψην
άκεζν επίπεδν, ε δηαιεθηηθή ινγηθή ζπληζηά κέζνδν λνεηηθήο πξνζνηθείσζεο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ ζπληζηά θαζνιηθή γλσζηηθή δηαδηθαζία. Ζ δηαιεθηηθή
ινγηθή, ε ηππηθή ινγηθή θαη θάζε δπλαηή κέζνδνο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο απνηεινχλ
δηαθνξεηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο θαη κνξθέο ηεο θαζ‘ εαπηήο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπλεπψο
έρνπλ σο νπζία ηε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ.116 Ζ ηαπηφηεηα ηεο νπζίαο117 ηεο
θαζνιηθήο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ ε ηειεπηαία ζπλερίδεη λα ζπληζηά ηέηνηα, είλαη ε ζρέζε
ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ ζηελ θαζνιηθή θαη αθεξεκέλε ηεο κνξθή. Ζ νπζία φκσο, εληφο ησλ
πιαηζίσλ ηεο δεδνκέλεο δηαδηθαζίαο, δηαθνξνπνηείηαη παξακέλνληαο ηαπηή κε ηνλ εαπηφ ηεο.
Αθξηβψο ζε απηφ έγθεηηαη ε ηαπηφηεηα (ελφηεηα) ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο δηαθνξάο. ην γεγνλφο
δειαδή, φηη ζην πιαίζην κηαο δεδνκέλεο ππαξθηήο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ην ζπγθεθξηκέλν
αληηθείκελν είλαη θάζε ζηηγκή ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ζπλεπψο ηαπηφ κε ηνλ εαπηφ ηνπ,
ελψ ζπλάκα, ζην πιαίζην ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, κεηαβάιιεηαη θαη
δηαθνξνπνηείηαη. Γηα παξάδεηγκα, ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ δελ
παχεη λα κεηαβάιιεηαη, δειαδή λα δηαθνξνπνηείηαη. Δλ ηνχηνηο, απηή ε δηαθνξνπνίεζε
ιακβάλεη ρψξα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζψκα, ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ ν νπνίνο
παξακέλεηο ηαπηφο κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ νξηζηηθή δηάιπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ
ζπληειείηαη κνλάρα κε ην ζάλαην. Σν λα ιέγεηαη φκσο φηη ε δηαιεθηηθή ινγηθή θαη κεζνδνινγία
είλαη κηα κνξθή γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο ή αθφκε θαη φηη έρεη σο νπζία ηε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη
αληηθεηκέλνπ, είλαη θάηη εμαηξεηηθά ελδεέο. Μηα ηέηνηα γλψζε δελ θαλεξψλεη ηε δηαθνξά ηεο
δηαιεθηηθήο απφ ηηο άιιεο κνξθέο γλσζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δελ απνθαιχπηεη ηελ εηδνπνηφ
δηαθνξά ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σο ζπγθεθξηκέλε
αλαπηπμηαθή βαζκίδα ηεο εληαίαο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, νη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη
γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ πξνζδηνξίδνληαη θαη ζπλεηδεηνπνηνχληαη, απνηεινχλ θαη

116

Ζ πξνβιεκαηηθή απηή απφ ηε ζθνπηά ηεο θαζνιηθήο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο
εηιεκκέλεο ζηελ ελφηεηά ηεο κε ηελ πξαθηηθή, ζρεηίδεηαη κε ηνπο αλαβαζκνχο πνιππινθφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηνπο ζπλεπαγφκελνπο αλαβαζκνχο πνιππινθφηεηαο ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαη ηελ αλάπηπμε ησλ κέζσλ λνεηηθήο πξνζνηθείσζεο θαη αληαλάθιαζήο θαηλνκέλσλ,
δηαδηθαζηψλ θ.ιπ. Δπί παξαδείγκαηη, ν ηξφπνο πνπ εμεηάδνπκε ηε δηαιεθηηθή σο κέζνδν λνεηηθήο πξνζνηθείσζεο
θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ, ε νπνία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πεξί ηνπ
θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, εληάζζεηαη αθξηβψο ζε απηή ηελ πξνβιεκαηηθή. Γη‘ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, ν
δεζκφο ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε ζπιινγηθή κεηαζρεκαηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ
εθηέζεθε πξσηχηεξα ηεο θαζ‘ εαπηήο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο.
117
Ζ ηαπηφηεηα ππφ ηελ έλλνηα ηεο νπζηφηεηαο, δειαδή ηνπ πξνζδηνξηζκνχ αλαζθφπεζεο ηεο νπζίαο.
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νξηζκέλε ζχιιεςε ηεο ζρέζεο ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ, απνηεινχλ δειαδή ζπγθεθξηκέλεο
κνξθέο θηινζνθηθήο αληαλάθιαζεο.
Ζ δηαιεθηηθή ινγηθή, σο εηδηθή κέζνδνο πξφζθηεζεο θαη παξαγσγήο γλψζεο θαζψο
επίζεο θαη σο εηδηθή κέζνδνο ζχιιεςεο ηεο ζρέζεο λφεζεο, ζπλεηδέλαη θαη θνηλσληθνχ Δίλαη118,
εκθαλίδεηαη ζε εθείλν ην ηζηνξηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο επηζηήκεο, ζην
νπνίν έρεη ζπληειεζηεί ε κεηάβαζε απφ ην εκπεηξηθφ ζην ζεσξεηηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ηεο
γλψζεο. ε απηφ ην ζηάδην επίζεο, ε πξφγλσζε ηνπ κέιινληνο γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ
ζρέζεσλ παξαγσγήο δηαδξακαηίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο. Ζ
αλάγθε γηα κεηαβνιή ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο αλαβαζκίδεη ξηδηθά ην ζπλεηδεηφ ραξαθηήξα ηεο
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηεί ηε ζπλεηδεηή επελέξγεηα ησλ αλζξψπσλ ζηηο ζρέζεηο
παξαγσγήο. Πφηε φκσο ε αλάγθε γηα κεηαβνιή ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο αλαθχπηεη κε ηνλ
πιένλ δπλακηθφ ηξφπν ζηελ ηζηνξία; Αλαθχπηεη ζε εθείλν ην ζηάδην πνπ ν θνηλσληθφο
ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο έρεη κεηαηξαπεί ζε ηερληθή αλαγθαηφηεηα. Δίλαη αθξηβψο ζε απηφ ην
ζηάδην πνπ αλαδεηθλχεηαη θαη κε ηνλ πιένλ επηηαθηηθφ ηξφπν ην δήηεκα ηεο πξνηξέρνπζαο
ζχιιεςεο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. Απηφ ην ζηάδην φκσο ζπλδέεηαη κε ηελ θεθαιαηνθξαηία θαη
κε ηελ επξχηεξε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ην ηειεπηαίν ππνζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ζην
ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο.
Δθφζνλ ινηπφλ ε αλαβάζκηζε ηεο ζπλείδεζεο γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζρέζεσλ
παξαγσγήο πξαγκαηνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά κε απνθαζηζηηθφ ηξφπν κε ηελ εδξαίσζε ηεο
θεθαιαηνθξαηίαο θαη κε ηε βαζκηαία δηακφξθσζε ησλ φξσλ ηεο κειινληηθήο θνηλσλίαο, ηφηε
θαη ε δηαιεθηηθή ινγηθή αλαθχπηεη σο ζπλέπεηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο. Δπνκέλσο, ε αλάγθε
κεηαβνιήο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη ε αλάγθε κεηάβαζεο ζηελ ψξηκε
αλζξσπφηεηα, νδεγνχλ θαη’ αλαγθαίν ηξφπν ζηελ εκθάληζε θαη αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο
θαη κεζνδνινγίαο.
Βάζεη ησλ παξαπάλσ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ δχν ζεκειηψδε ηζηνξηθά ζηάδηα ζηελ
αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν πξψην ζηάδην είλαη εθείλν, ζην νπνίν ε
δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ηδεαηήο παξάζηαζεο θαη ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο
πξάμεο πξνέβαιε ελ πνιινίο ππφ ην πξίζκα ηεο άκεζεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο
118

Με άιια ιφγηα, ε δηαιεθηηθή ηφζν σο άκεζε θαζ‘ εαπηή γλσζηηθή δηαδηθαζία φζν θαη σο εηδηθή κνξθή
θηινζνθίαο θαη επηζηεκνινγίαο.
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εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. ε απηφ ην πιαίζην εκθαλίζηεθε θαη παξέκεηλε δεζπφδνπζα ε ηππηθή
ινγηθή, αθνχ ε πξφγλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εξγαζίαο θαη ην ίδην ην απνηέιεζκα ηεινχζαλ
ζε κηα ζρέζε βξαρένο (ρξνληθνχ) δηαζηήκαηνο. Απελαληίαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην απνηέιεζκα
ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ δελ δχλαηαη λα επαιεζεπηεί θαηά
άκεζν ηξφπν, φρη κφλν απφ ην κεκνλσκέλν άηνκν, αιιά θαη απφ ηελ ίδηα ηελ αλζξσπφηεηα σο
ζπιινγηθφ ππνθείκελν, ηφηε ε ζρέζε ηεο ινγηθήο αλαπαξάζηαζεο αιιάδεη. ην δεχηεξν ζηάδην,
ε ζρέζε ηεο λφεζεο κε ηελ πξαθηηθή δηαπεξλάηαη απφ πνιιαπιά επίπεδα δηακεζνιαβήζεσλ,
θαηά ηξφπν πνπ ε ινγηθή δελ ζπληζηά πιένλ κνλάρα αλαπαξάζηαζε ηεο ακεζφηεηαο θαη ηεο
ζηαηηθφηεηαο ηνπ πξάγκαηνο119, αιιά επίζεο ζπληζηά αλαπαξάζηαζε ηεο λνκνηεινχο ηζηνξηθήο
αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ ηειεπηαία ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε ηνπ αιιειέλδεηνπ 1) ησλ
φξσλ εκθάληζήο ηνπ αληηθεηκέλνπ δηακέζνπ ηεο πξνγελέζηεξεο δηαδηθαζίαο, 2) ηεο θαζ‘ εαπηήο
ηνπ αλάπηπμεο θαζψο θαη 3) ησλ δπλαηνηήησλ ηεο κειινληηθήο ηνπ πνξείαο πνπ
πξνδηαγξάθνληαη σο θάζκα δπλαηνηήησλ. Φπζηθά θαη ζε απηφ ην ζηάδην ππάξρνπλ φξηα. Ζ
θίλεζε ελφο απηναλαπηπζζφκελνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πθίζηαηαη εληφο νξίσλ νχησο ψζηε ν
άλζξσπνο λα κπνξεί λα ηελ αληηιεθζεί σο ηέηνηα. Ο Βαδηνχιηλ αλαθέξεη ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ
δήηεκα:
Ο βαζκφο επθνιίαο ηεο κειέηεο κηαο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο, ζπλεπψο θαη ηεο ζρέζεο ηνπ ηζηνξηθνχ θαη
ηνπ ινγηθνχ, είλαη ζπλάξηεζε ηεο [ρξνληθήο] πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα απηή ε αλάπηπμε,
ην εάλ απηή πξνζεγγίδεη ηε δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Έλαο άλζξσπνο, ε δηάξθεηα δσήο ηνπ νπνίνπ ζα
ήηαλ ίζε κε ην έλα εθαηνκκπξηνζηφ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα παξαηεξήζεη ηελ θίλεζε
φρη κφλν ηνπ δείθηε ηεο ψξαο, αιιά θαη ηνπ δείθηε ησλ δεπηεξνιέπησλ. ηα κάηηα εθαηνληάδσλ θαη
ρηιηάδσλ γελεψλ ε ζέζε ηνπ [δείθηε] ζα θαηλφηαλ ακεηάβιεηε θαη ζα απαηηνχζε ηα αθξηβέζηεξα κέζα
παξαηήξεζεο, ηηο πην νμπδεξθείο ζεσξίεο γηα λα θαηαγξαθεί ε θίλεζε ηνπ δείθηε (Βαδηνχιηλ, 2019α: 8990).120

ην δεχηεξν ζηάδην, ε λφεζε αλαπαξηζηά ην δεδνκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν σο
κεηαβαιιφκελν απνθαιχπηνληαο ηελ ηζηνξηθή πνξεία γέλεζεο, δηακφξθσζεο, σξίκαλζεο θαη
κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζε κηα άιιε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Δίλαη αθξηβψο ζην δεχηεξν ζηάδην
φπνπ αλαθχπηεη θαη αλαπηχζζεηαη ε δηαιεθηηθή ινγηθή, σο κεζνδνινγία επηζηεκνληθήο έξεπλαο,

119

Ζ δηαιεθηηθή ινγηθή δελ αξλείηαη ηελ απεηθφληζε ηεο ζηηγκήο ηεο δεδνκεληθφηεηαο ηνπ πξάγκαηνο, αιιά δελ
εμαληιείηαη ζε απηήλ. Έηζη, ε δηαιεθηηθή ινγηθή δελ απνηειεί απφξξηςε, αιιά δηαιεθηηθή άξζε ηεο ηππηθήο
ινγηθήο.
120
Βι. επίζεο Ilyenkov, 2017, 2018.
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θαη θαζίζηαηαη θπξίαξρν ην λνείλ θαηά ιφγν, είλαη δειαδή ζην δεχηεξν ζηάδην πνπ ην
ππνθείκελν ηεο λφεζεο θαη ηεο πξάμεο πξνβάιιεη σο ζπιινγηθφ ππνθείκελν.
Ο Μαξμ αληηιακβαλφκελνο ηελ πξνγλσζηηθή δηάζηαζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο γλψζεο θαη
ηελ

εηδηθή

δηαζχλδεζή

ηεο

κε

ηελ

πξαθηηθή

κεηαζρεκαηηζηηθή

δξαζηεξηφηεηα,

επαλαζηαηηθνπνηεί φιε ηελ πξνγελέζηεξε πξνβιεκαηηθή πεξί ηεο ζρέζεο ππνθεηκέλνπ θαη
αληηθεηκέλνπ. Απηφ νδεγεί ζηε κεηάβαζε ζε κηα άιιε κνξθή ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ ζηε
γλσζηηθή δηαδηθαζία, δειαδή ζε κηα άιιε κνξθή ηεο νπζίαο ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο
θαη ηεο θηινζνθίαο. Ζ ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ κεηαηξέπεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο
δηαδηθαζίαο λνεηηθήο απεηθφληζεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο θίλεζεο ηνπ απηναλαπηπζζφκελνπ
αληηθεηκέλνπ σο ελφηεηαο παξειζφληνο, παξφληνο θαη κέιινληνο· κηα ζρέζε ε νπνία είλαη
εζσηεξηθά εληαία κε ηελ πξαθηηθή. Ζ ελ ιφγσ ζρέζε, δελ είλαη άιιε απφ ηε ζρέζε κεηαμχ λνεηηθήο
απεηθφληζεο

θαη

πξαγκαηηθήο

ηζηνξηθήο

δηαδηθαζίαο,

κεηαμχ

ινγηθνχ

θαη

ηζηνξηθνχ.

Τπελζπκίδνπκε φηη ν Βαδηνχιηλ δηαηππψλεη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν ηε ζρέζε ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ ζηε γεληθή ηεο κνξθή: «Γηαηππψλνπκε ηελ νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ηζηνξηθνχ θαη
ηνπ ινγηθνχ, εηιεκκέλνπ ζηελ πην γεληθή, αδηαθνξνπνίεηε κνξθή ηνπ, σο ην εξψηεκα πνπ
αθνξά ηε ζρέζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ελφο αληηθεηκέλνπ πξνο ηε ινγηθή αληαλάθιαζή
ηνπ» (Βαδηνχιηλ, 2019α: 71-72). Αληίζηνηρν νξηζκφ ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ δίλεη ν
Βαδηνχιηλ ζην άξζξν ηνπ «Ζ αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν» ζην νπνίν
δηαηππψλεη:
Σν πξφβιεκα ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν απνβαίλεη [ζπλαθέο κε] ην πξφβιεκα
ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηνπ ινγηθνχ, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην πξφβιεκα ηεο ζρέζεο ηεο απεηθφληζεο ζηε λφεζε
ηεο πξαγκαηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο αλάπηπμεο (ηνπ ινγηθνχ) θαη ηεο ίδηαο ηεο πξαγκαηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο
αλάπηπμεο (ηνπ ηζηνξηθνχ) (Βαδηνχιηλ, 1992).

χκθσλα κε ηα παξαζέκαηα ηνπ Βαδηνχιηλ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε ζρέζε ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ, ζηελ γεληθή ηεο κνξθή, ζπλίζηαηαη ζηε ζρέζε ηεο δηαδηθαζίαο απεηθφληζεο ζηε
λφεζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο (ινγηθφ) θαη ηεο ίδηαο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο
(ηζηνξηθφ). Ζ λνεηηθή απεηθφληζε, αληαλάθιαζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε πιεπξά
ηνπ ππνθεηκέλνπ. Έηζη, ην ππνθείκελν δηαγηγλψζθεη ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαηά ηξφπν
πνπ ε ηειεπηαία αληαλαθιάηαη ζηε λφεζε. Σν αληηθείκελν είλαη ε ίδηα ε αλαπηπμηαθή
δηαδηθαζία, είλαη εθείλν ην νπνίν πθίζηαηαη αλεμάξηεηα απφ ην ππνθείκελν ηεο γλψζεο θαη
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δηαγηγλψζθεηαη απφ απηφ. πσο ηνλίδεη παξαπάλσ ν Βαδηνχιηλ, ε θαζ‘ εαπηή αλαπηπμηαθή
δηαδηθαζία είλαη ην ηζηνξηθφ. Δπνκέλσο, ην αληηθείκελν ζηε δηαιεθηηθή βαζκίδα ηεο λφεζεο
είλαη ην ηζηνξηθφ, είλαη δειαδή έλα απηναλαπηπζζφκελν αληηθείκελν ην νπνίν ζπληζηά νξγαληθφ
φιν θαη φρη έλα νπνηνδήπνηε αληηθείκελν.
Ζ ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, ε νπνία ζπληζηά ηε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ
ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο, ζπληζηά ηελ νπζία ηεο ηειεπηαίαο εηιεκκέλεο σο
αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Οη ηχπνη ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ121 ζπληζηνχλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο
πξνζδηνξηζκνχο ηεο ζρέζεο ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ ζε ζπλάξηεζε κε εθείλν πνπ εμεηάδεηαη
ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε. Δπί παξαδείγκαηη, ν ηχπνο (1), ε ζπζρέηηζε ηεο λνεηηθήο απεηθφληζεο
ηνπ δεδνκέλνπ ψξηκνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξηθή ηνπ αλάπηπμε, είλαη
εθείλε ε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ πνπ βξίζθεηαη εγγχηεξα ζηελ άκεζε γλσζηηθή
δηαδηθαζία. Αληίζηνηρα, νη ηχπνη (9) θαη (10), ε ζπζρέηηζε ηεο ηζηνξηθά δεδνκέλεο κεζνδνινγίαο
λνεηηθήο θαη ηζηνξηθήο απεηθφληζεο θαη αλαζχζηαζεο ηνπ δεδνκέλνπ ψξηκνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ κε ηελ ηζηνξία ηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο ζην γίγλεζζαη ηεο επηζηήκεο θαη ε
ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ηζηνξηθά δεδνκέλεο κεζνδνινγίαο λνεηηθήο θαη ηζηνξηθήο απεηθφληζεο θαη
αλαζχζηαζεο ηνπ δεδνκέλνπ ψξηκνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε ηεο
κεζνδνινγίαο πεξί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ, απνηεινχλ εθείλεο ηηο ζρέζεηο ππνθεηκέλνπ
θαη αληηθεηκέλνπ, νη νπνίεο βξίζθνληαη εγγχηεξα πξνο ηε θηινζνθία θαζ‘ εαπηή. Βεβαίσο, ζηνλ
βαζκφ πνπ ε δηαιεθηηθή ινγηθή ζπληζηά ζπλεηδεηή γλσζηηθή κέζνδν θαη ινγηθή, θαη αθξηβψο δηα
ηνχηνπ γίλεηαη ιφγνο πεξί ηεο ζπζρέηηζεο ηεο λνεηηθήο απεηθφληζεο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο
δηαδηθαζίαο122, θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ε δηαιεθηηθή ινγηθή θαη κεζνδνινγία ζπληζηά
θηινζνθία· κάιηζηα, πξφθεηηαη γηα επηζηεκνληθή θηινζνθία, ζηελ νπνία ε άκεζε γλσζηηθή
δηαδηθαζία βξίζθεηαη ππεγκέλε εληφο ηεο ηειεπηαίαο. Χο εθ ηνχηνπ, απνθαιχπηεηαη φηη ε
δηαιεθηηθή ινγηθή θαη κεζνδνινγία απνηειεί ηελ θαη‘ εμνρήλ αλεπηπγκέλε κνξθή γλσζηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη θηινζνθίαο· απνηειεί ην λνεηηθφ αλζφ ηνπ θφπνπ ηεο ζπλνιηθήο πλεπκαηηθήο
ηζηνξίαο ηεο αλζξσπφηεηαο.
Τπφ ην πξίζκα ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, απνθαιχπηεηαη θαη ν πεξηνξηζκέλνο θαη
πεπεξαζκέλνο ραξαθηήξα ηεο γλψζεο. Ζ γλψζε πιένλ θαηαλνείηαη σο κηα πξνρσξεηηθή
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πσο απηνί αλαθέξνληαη ζην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
Γειαδή ηνπ θνηλσληθνχ Δίλαη (θαζψο θαη ηνπ θπζηθνχ) σο αλαπηπζζφκελνπ.
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δηαιεθηηθή δηαδηθαζία ζρεηηθήο θαη απφιπηεο αιήζεηαο, ελψ ην ζθάικα θαη ε πιάλε απνηεινχλ
αλαγθαίεο θαη λνκνηειείο ζηηγκέο ηεο. Αθξηβψο ππφ απηή ηελ έλλνηα ν Έλγθειο ηνλίδε φηη,
γηα ηε δηαιεθηηθή θηινζνθία δελ ππάξρεη ηίπνηα ην νξηζηηθφ, ην απφιπην, ην ηεξφ. Απνθαιχπηεη γηα φια
θαη ζε φια ηνλ παξνδηθφ ηνπο ραξαθηήξα, θαη ηίπνηα δελ ππάξρεη γη‘ απηήλ, εθηφο απφ ηελ αδηάθνπε
δηαδηθαζία ηεο γέλλεζεο θαη ηεο θζνξάο, ηεο αηέιεησηεο αλχςσζεο απφ ην θαηψηεξν ζην αλψηεξν
(Έλγθειο, 2007: 12).

Ο Υέγθει εληφπηζε ηα ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαιεθηηθήο γλσζηνζεσξίαο, δελ
θαηάθεξε φκσο λα ηα θαηαλνήζεη επηζηεκνληθά. Σν ινγηθφ θαη ην ηζηνξηθφ, ε λνεηηθή
αλαπαξάζηαζε θαη ε πξαγκαηηθή δηαδηθαζία, ην ππνθείκελν θαη ε ίδηα ε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη
αληηθεηκέλνπ, απφ πιηζηηθή επηζηεκνινγηθή ζθνπηά δελ δχλαληαη λα ηαπηίδνληαη. Δπίζεο, ε
ψξηκε απεηθφληζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο
γλψζεο πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ, δελ δχλαληαη λα αληηπαξαηίζεληαη σο απφιπηε θαη θαηλνκεληθή
γλψζε.123 Ζ απφιπηε αιήζεηα δελ ζπληζηά κηα απνπεξάησζε ηεο γλψζεο, αιιά κηα πιεπξά ζηελ
ελφηεηα ηεο κε ηε ζρεηηθή αιήζεηα. Ζ δηαιεθηηθή ζπζρέηηζε παξειζφληνο, παξφληνο θαη
κέιινληνο επηηξέπεη κηα πνιχ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο πθήο ηνπ πξαγκαηηθνχ ζε θάζε ηνπ
ζηάδην. Γηα παξάδεηγκα, ην γεγνλφο φηη ε εγειηαλή δηαιεθηηθή ζηεξείηαη ζπείξαο ηνπ κέιινληνο
είλαη θαηαδηθαζηηθφ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηφζν ηνπ παξειζφληνο φζν θαη ηνπ παξφληνο. Ο
Βαδηνχιηλ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ζηελ πεξίπησζε εθείλε, φπνπ «ε αλάπηπμε ηνπ
ζπζηήκαηνο ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ελ ζρέζεη πξνο ην παξειζφλ δηαζηξεβιψλεηαη. ιε ε
πξνγελέζηεξε αλάπηπμε ηεο ζθέςεο πξνβάιιεη ηφηε απνθιεηζηηθά απφ ηελ άπνςε εθείλσλ ησλ
πιεπξψλ, νη νπνίεο εληάρζεθαλ ζην ππφ εμέηαζε ινγηθφ ζχζηεκα ηεο δεδνκέλεο επνρήο»
(Vazjulin, 2006: 23). πλάκα, ην παξφλ απνζπαζκέλν απφ ηηο δπλακηθέο ηεο ζήςεο θαη ηεο
ππέξβαζήο ηνπ πξνβάιιεη θαηά βάζε σο δηαδηθαζία νινθιήξσζεο.
Ζ αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ πξνγλσζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο λφεζεο απνηέιεζε ην
εθαιηήξην γηα ηελ εκθάληζε θαη αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο. Ο
Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη επί ηνχηνπ:
Ζ κειέηε ηεο νπζίαο ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ, ε θαηαλφεζε, ε εμήγεζε απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ
απνδεηθλχεηαη αλαγθαία θπξίσο φρη γηα λα θαηαιάβνπκε πνην είλαη ην αληηθείκελν ζήκεξα, αιιά

123

Δδψ αλαθεξφκαζηε ζηνλ ραξαθηήξα ηεο γλψζεο ζηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο» θαη αληίζηνηρα ζηε
«Φαηλνκελνινγία ηνπ Πλεχκαηνο».
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γηα λα απνθαιπθζεί ε χπαξμε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην παξφλ σο κηα δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ
ηνπ δεδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ ζε έλα άιιν πνηνηηθψο θαη νπζησδψο πην αλεπηπγκέλν αληηθείκελν.
[…] Ζ έξεπλα ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ απνδεηθλχεηαη εδψ αλαγθαία φρη απηή θαζαπηή, αιιά γηα
ηελ θαηαλφεζε ησλ πξννπηηθψλ, ησλ ηξφπσλ, ησλ κέζσλ θνθ., ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζε έλα
άιιν θαη κάιηζηα πην αλεπηπγκέλν αληηθείκελν (Βαδηνχιηλ, 2020: 55-56).

Δθείλν ην γλσζηηθφ πεδίν, ην νπνίν ήηαλ άξξεθηα ζπλπθαζκέλν κε ηνλ πξνγλσζηηθφ
ραξαθηήξα ηεο λφεζεο, ήηαλ ε πεξί ηνπ θνηλσληθνχ γλψζε θαη επηζηήκε θαη ζπγθεθξηκέλα ε
γλψζε πεξί ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. Ο Παηέιεο επηζεκαίλεη φηη «ε
θαζεαπηή αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο επηηπγράλεηαη κε ηελ απνθάιπςε ηεο εζσηεξηθήο
ζπλάθεηαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο ζηε ζεσξία ηνπ Κ. Μαξμ γηα ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο
ηεο θεθαιαηνθξαηίαο» (Παηέιεο, 2019: 279).
O Μαξμ, αλαδεηψληαο ην θαζνιηθφ ηεο θνηλσληθήο θίλεζεο θαη εθθηλψληαο απφ ηηο
ζέζεηο ηνπ επαλαζηαηηθνχ πξνιεηαξηάηνπ, δηείζδπζε ζηε ζθαίξα ηεο νπζίαο ηεο θνηλσλίαο,
ηνπηέζηηλ ηεο παξαγσγήο. Ζ εμέηαζε ηεο παξαγσγήο επέηξεςε ηελ απνθάιπςε ηνπ πξαγκαηηθνχ
κεραληζκνχ απηνθίλεζεο ηεο θνηλσλίαο, ζπλεπψο θαη ηελ απνθάιπςε ηεο πξαγκαηηθήο ζρέζεο
ηεο λφεζεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε εκθάληζε ηεο δηαιεθηηθήο
πιηζηηθήο κεζφδνπ απνηέιεζε λνκνηειή δηαδηθαζία, ε νπνία ήηαλ άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε ηε
δηεξεχλεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηελ θξηηηθή εμέηαζε ηεο επηζηήκεο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο.
πσο δηαπηζηψλεη ν Λνχθαηο, ε πιηζηηθή δηαιεθηηθή θαη ν ηζηνξηθφο πιηζκφο αλαπηχρζεθαλ
παξάιιεια εληφο ηεο ακνηβαίαο ηνπο ζρέζεο, ελψ ε θξηηηθή ηνπ ηδεαιηζκνχ απφ ηνλ Μαξμ είρε
σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε «ηελ αλαθάιπςε ηεο αιεζηλήο δηαιεθηηθήο ηεο εξγαζίαο ζηελ
θεθαιαηνθξαηηθή θνηλσλία» (Lukacs, 1975: 550).
Γλσξίδνπκε θαιά φηη ν Μαξμ, πέξαλ ηνπ ηεξάζηηνπ εχξνπο γλσζηηθψλ ζεκάησλ πνπ
αγθάιηαζε, θαηαπηάζηεθε πξσηίζησο κε ηξία θχξηα αληηθείκελα, ηελ πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο
θεθαιαηνθξαηίαο, ηελ ηζηνξία ηεο θνηλσλίαο, θαη ηελ κειινληηθή αηαμηθή θνηλσλία, ηνλ
θνκκνπληζκφ. Σα ηξία απηά αληηθείκελα είλαη αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο θαη ην θαζέλα ζπληζηά
ηαπηνρξφλσο πξνυπφζεζε θαη απνηέιεζκα ησλ άιισλ. Σα ηξία γλσζηηθά αληηθείκελα, παξά ηνλ
αιιειέλδεην ραξαθηήξα ηνπο, ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθφ βαζκφ αλάπηπμεο ην θαζέλα
θαη αληίζηνηρα απφ δηαθνξεηηθφ βαζκφ εκβάζπλζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ
ζηε δηεξεχλεζή ηνπο. Δπίζεο, ν βαζκφο αλάπηπμεο ηνπ θαζελφο θαζνξίδεηαη ηφζν απφ ην
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επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ ίδηνπ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζηε ζρεηηθή ηνπ απηνηέιεηα θαη
αλεμαξηεζία, φζν θαη απφ ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ αιιειέλδεησλ κε απηφ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ.
Πεξηγξάθνληαο θιηκαθσηά ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζχκθσλα κε ηνλ βαζκφ αλάπηπμήο
ηνπο, ηε ρακειφηεξε ζέζε θαηαιακβάλεη ην αληηθείκελν ηεο κειινληηθήο αηαμηθήο θνηλσλίαο, ν
θνκκνπληζκφο, ζηε ζπλέρεηα ην αληηθείκελν ηεο ηζηνξίαο ηεο θνηλσλίαο, ελψ ηελ πην
αλεπηπγκέλε κνξθή έρεη ην αληηθείκελν πεξί ησλ θεθαιαηνθξαηηθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, ε
πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο θεθαιαηνθξαηίαο. Ζ δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ απφ ηνλ Μαξμ ζρεηίδεηαη θαη κε ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο
κεζφδνπ ζην γίγλεζζαη ηεο επηζηεκνληθήο θαη θηινζνθηθήο ηνπ ζθέςεο. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ
ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη θαη ηα ηξία εκπεξηέρνληαη ζην επξχηεξν
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο (Βαδηνχιηλ, 2013. Παηέιεο, 2014α, 2020).
Ζ εμέηαζε ηνπ πην αλεπηπγκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηεο
θεθαιαηνθξαηίαο, ζπληζηά θαηά θχξην ιφγν εμέηαζε ηεο νπζίαο ηνπ πην αλεπηπγκέλνπ ζηαδίνπ
ηεο θνηλσλίαο κέρξη εθείλε ηελ επνρή. Οθείινπκε λα ππελζπκίζνπκε φηη ν Μαξμ, ζην
αληηθείκελν ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, δελ δηεξεπλά ηελ θεθαιαηνθξαηία
σο θνηλσληθφ ζηάδην ζπλνιηθά, αιιά κειεηά θαηά θχξην ιφγν ηελ νπζία ηεο, δειαδή ηελ
παξαγσγή θαη ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο. Σν ιηγφηεξν αλεπηπγκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν, ν
θνκκνπληζκφο, εμεηάδεηαη πξσηίζησο, αλ θαη φρη απνθιεηζηηθά, απφ ηε ζθνπηά ηεο άξλεζεο ηεο
θεθαιαηνθξαηίαο, εμεηάδεηαη δειαδή, αλ θαη φρη απνθιεηζηηθά, απφ ηε ζθνπηά ηεο άξλεζεο ηεο
νπζίαο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, δειαδή απφ ηε ζθνπηά ηεο άξλεζεο ηεο αληίζεζεο θεθαιαίνπ θαη
εξγαζίαο σο ζρέζεο πνπ εδξάδεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ζηελ παξαγσγή ππεξαμίαο. Σν
γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν επίπεδν αλάπηπμεο ζηε ζθέςε ηνπ Μαξμ είλαη ε
ηζηνξία ηεο θνηλσλίαο ή ε πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο. ηελ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο
ηζηνξίαο, ν Μαξμ εμεηάδεη ηε δνκή ηεο θνηλσλίαο θαη πξνβαίλεη ζε κηα πεξηνδνιφγεζε ηεο
ηζηνξίαο βάζεη ησλ αλαβαζκψλ αλάπηπμεο ηεο νπζίαο ηεο θνηλσλίαο, ηνπηέζηηλ ηνπ ηξφπνπ
παξαγσγήο. ηελ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο ε αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο απεηθνλίδεηαη κε
κεγαινθπή ηξφπν αιιά αληηθαηηθά (Βαδηνχιηλ, 2013. Παηέιεο, 2014α, 2020. Παπιίδεο, 2017).
Ζ δηάγλσζε ηεο δνκήο ηεο θνηλσλίαο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά βάζε απφ ην πιένλ αλεπηπγκέλν
ζηάδην ηεο θνηλσλίαο ζηελ επνρή ηνπ Μαξμ, δειαδή απφ ην ζηάδην ηνπ ψξηκνπ
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θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Σν ελ ιφγσ ζηάδην επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ ηεο νπζίαο
ηεο θνηλσλίαο, δειαδή ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο θαζψο θαη ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο παξαγσγηθψλ
δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο. Δλ ηνχηνηο, δελ επηζηξέπεη ηελ πιήξε απνθάιπςε ηεο
εηδηθήο ζπζρέηηζεο παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο
δηαζχλδεζήο ηνπο κε ηηο ππφινηπεο ζθαίξεο ηεο θνηλσλίαο. Ο Παηέιεο ραξαθηεξηζηηθά
αλαθέξεη:
ηνλ θιαζηθφ καξμηζκφ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηζηνξηθφ πιηζκφ, εθ ησλ πξαγκάησλ δεζπφδεη ε αλαγσγή (επ‘
νπδελί ιφγσ ν αλαγσγηαζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη πνιινχο επηγφλνπο), π.ρ. ησλ κνξθψλ ηεο ζπλείδεζεο θαη
ηνπ επνηθνδνκήκαηνο ζηελ νηθνλνκηθή βάζε, ελψ ε επηζηεκνληθή έξεπλα δελ έρεη πξνβεί ζηελ επφκελε
βαζκίδα ηεο ζχλζεζεο, άξα δελ έρεη θηάζεη ζην επίπεδν ηεο ζπζηεκαηηθήο αλάδεημεο ηεο αληίζηξνθεο
πνξείαο, ηεο θιηκαθσηά δηακεζνιαβεκέλεο «εμαγσγήο» ησλ ελ ιφγσ κνξθψλ απφ ηελ απινχζηαηε ζρέζε
θαη ηελ νπζία ηεο θνηλσλίαο (Παηέιεο, 2020: 83).

Ζ αληηθαηηθφηεηα ηεο πιηζηηθήο αληίιεςεο ηεο ηζηνξίαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη, απφ ηε
κία κεξηά, ε δηάγλσζε ηεο δνκήο ηεο θνηλσλίαο δελ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ζηάδην ηεο
σξηκφηεηαο ηεο θνηλσλίαο, δειαδή ηνπ θνκκνπληζκνχ, αιιά απφ ην ζηάδην ηεο
θεθαιαηνθξαηίαο, θαη απφ ηελ άιιε κεξηά, ηφζν ε αηαμηθή θνηλσλία φζν θαη ηα πξνγελέζηεξα
ηεο θεθαιαηνθξαηίαο ζηάδηα δηαγηγλψζθνληαη θαηά βάζε, αλ θαη φρη απνθιεηζηηθά, κέζσ ηεο
δηάγλσζεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο.
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε ζθέςε ηνπ Μαξμ απνθηά ην πςειφηεξν επίπεδν ηεο
αλάπηπμήο ηεο θαηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, δειαδή θαηά ηε
δηεξεχλεζε ηνπ δεδνκέλνπ θαη ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν απνηειεί παξφλ. Σν κέζν επίπεδν
ην απνθηά ην αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο, δειαδή εθείλν ην αληηθείκελν ε δηεξεχλεζε ηνπ νπνίνπ
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά βάζε, αλ θαη φρη απνθιεηζηηθά, κέζσ ηεο δηάγλσζεο ηεο πιεπξάο ηνπ
πνπ ζρεηίδεηαη πξσηίζησο κε ηνλ παξφλ θαη δηα ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη νξηζκέλε δηάγλσζε ησλ
ππνινίπσλ πιεπξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ. Σέινο, ην ιηγφηεξν
αλεπηπγκέλν επίπεδν αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο ηνπ Μαξμ ζρεηίδεηαη κε εθείλν ην αληηθείκελν πνπ
αθνξά πξσηίζησο

ηε δηεξεχλεζε ηνπ κέιινληνο. Χζηφζν, επηζεκάλακε φηη ηα παξαπάλσ

αληηθείκελα είλαη αιιειέλδεηα θαη βξίζθνληαη ζε εζσηεξηθή ζπλάθεηα. Ζ ίδηα ε δηεξεχλεζε ηνπ
πην αλεπηπγκέλνπ αληηθεηκέλνπ, δειαδή ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, δελ
απνηειεί κνλάρα δηεξεχλεζε ηνπ παξφληνο, αιιά βξίζθεηαη ζε εζσηεξηθή ελφηεηα ηφζν κε ηελ
ηζηνξηθή εμέηαζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο ηνπ ίδηνπ ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
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παξαγσγήο φζν θαη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ άιισλ δπν αληηθεηκέλσλ, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ
θνκκνπληζκνχ. Γίρσο ηα βαζηθά πνξίζκαηα ηεο πιηζηηθήο αληίιεςεο ηεο ηζηνξίαο γηα ηε δνκή
θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο φπσο θαη δίρσο νξηζκέλν επίπεδν ζεσξεηηθήο επεμεξγαζίαο ηεο
κειινληηθήο θνηλσλίαο, ε επηζηεκνληθή δηάγλσζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ζα
ήηαλ αδχλαηε. Δπνκέλσο, ε θάζε δηαθνξεηηθή πιεπξά ζηε ζθέςε ηνπ Μαξμ, πνπ ζρεηίδεηαη κε
ην θαζέλα απφ ηα ηξία βαζηθά αληηθείκελα ηεο έξεπλάο ηνπ, πξνυπνζέηεη άκεζα ηηο ππφινηπεο
πιεπξέο. Απηφ απνθαιχπηεη φηη ζηε ζθέςε ηνπ Μαξμ ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ
γίλνληαη αληηιεπηά ζηελ εζσηεξηθή ηνπο ελφηεηα. Απφ απηή ηε ζθνπηά ησλ αλαβαζκψλ
αλάπηπμεο ηεο λφεζεο θαη ηεο κεζνδνινγίαο, απνθαιχπηεηαη ην αιιειέλδεην ηεο δηεξεχλεζεο
παξειζφληνο, παξφληνο θαη κέιινληνο θαη ην πψο νη ελ ιφγσ πιεπξέο απνθαιχπηνπλ ηελ ελφηεηα
δηάλνηαο θαη ιφγνπ, ηελ ελφηεηα ηεο θίλεζεο απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν
θαη απφ ην λνεηά αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.
Σν ψξηκν θαη πην αλεπηπγκέλν ζηάδην ζηελ πεξηνδνιφγεζε ηεο πιηζηηθήο αληίιεςεο ηεο
ηζηνξίαο είλαη ε αηαμηθή θνηλσλία, δειαδή ν θνκκνπληζκφο. πσο αλαθέξζεθε ήδε, ε αληίιεςε
ηνπ Μαξμ πεξί θνκκνπληζκνχ είλαη ε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ κε ηα νπνία θαηαπηάζηεθε θαη ζπγθξνηείηαη θπξίσο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο
ηεο άξλεζεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, ζηε βάζε δειαδή φηη ε θεθαιαηνθξαηία κέζσ ηεο ηδηφηππεο
κνξθήο θίλεζήο ηεο αξλείηαη ηνλ εαπηφ ηεο. Αθξηβψο επεηδή δελ είλαη δπλαηφλ λα εμεηαζηεί
ζπγθεθξηκέλα θαη ζε θαζαξή κνξθή ε νπζία ηεο θνηλσλίαο ζηελ αηαμηθή θνηλσλία, δειαδή ε
παξαγσγή επί θνκκνπληζκνχ, ην ηειεπηαίν ζηάδην ζηελ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο
πξνθχπηεη πξσηίζησο σο απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ηνπ πην αλεπηπγκέλνπ ππαξθηνχ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ νπνίνπ θαηαπηάζηεθε ν Μαξμ, ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηεο
θεθαιαηνθξαηίαο. Ο θνκκνπληζκφο πξνθχπηεη θπξίσο σο άξλεζε ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, σο
άξλεζε ηνπ εαπηνχ ηεο κέζσ ηεο δηθήο ηεο ηδηφηππεο θίλεζεο. Βεβαίσο, ν θνκκνπληζκφο σο
ζηάδην πξνθχπηεη θαη σο απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ηεο λνκνηεινχο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηεο
θνηλσλίαο ζηε βάζε ηεο πιηζηηθήο αληίιεςεο ηεο ηζηνξίαο. Σα πξνγελέζηεξα ζηάδηα ζηελ
πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο πξνβάιινπλ θπξίσο σο ζηάδηα ηα νπνία νδεγνχλ λνκνηειψο ζην
αλψηεξν ζηάδην, ζηνλ θνκκνπληζκφ. ηελ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο απεηθνλίδεηαη θαηά
θχξην ιφγν ε πξναλαθεξζείζα λνκνηειήο θίλεζε, ε λνκνηειήο πνξεία αλάπηπμεο ηεο ηζηνξίαο
ζε «θαζαξή» κνξθή απφ ηε ζθνπηά ησλ δπλαηνηήησλ άξλεζεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο θαη ηεο
κεηάβαζεο ζηνλ θνκκνπληζκφ. Καζψο φκσο ν θνκκνπληζκφο πξνζδηνξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν
154

αξλεηηθά, κέζσ ηεο άξλεζεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, ηα πξνγελέζηεξα ζηάδηα – ε πξνηαμηθή
θνηλσλία, ε δνπινθηεζία θαη ε θενπδαξρία – πξνβάιινπλ θαη‘ νπζίαλ σο λνκνηειήο θίλεζε πνπ
νδεγεί ζηελ θεθαιαηνθξαηία (Βαδηνχιηλ, 2013).
Δπεηδή αθξηβψο ν Μαξμ δελ δχλαηαη λα κειεηήζεη ηελ νπζία ηεο θνηλσλίαο επί
θνκκνπληζκνχ, παξά κφλν κέζσ επηζηεκνληθψλ ππνζέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηηο
ηάζεηο άξλεζεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, ην αλεπηπγκέλν ζηάδην απφ ην νπνίν εμεηάδεηαη ε
αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο γίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε θεθαιαηνθξαηία. Δπεηδή ε θεθαιαηνθξαηία
ζπληζηά έλα ηζηνξηθφ ζηάδην ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο, θαηά ηελ νπνία ηφζν ε νπζία φζν
θαη ην ζχλνιν ησλ πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο δελ έρεη αλαπηπρζεί πιήξσο, ε εμέηαζε πνπ εθθηλεί
απφ απηφ ην επίπεδν αλάπηπμεο, δειαδή ην κε θαζ‘ φια αλεπηπγκέλν, δελ κπνξεί λα απεηθνλίζεη
ην αληηθείκελν κε ην βέιηηζην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, εθείλν πνπ απεηθνλίδεηαη
κε ηε κέγηζηε ζπζηεκαηηθφηεηα ζηελ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο, είλαη ε ίδηα ε
θεθαιαηνθξαηία θαη ν παξνδηθφο ηεο ραξαθηήξαο θαη ιηγφηεξν ηα ππφινηπα ζηάδηα. Δπηπιένλ,
ηα πξνγελέζηεξα ζηάδηα ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, ε αλάπηπμε ηνπο θαη ε νπζία ηνπο,
απεηθνλίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζσ ηνπ ηξφπνπ πνπ ε νπζία πθίζηαηαη θαη δηαπγάδεηαη επί
θεθαιαηνθξαηίαο.
Μέζσ ηεο αληηθαηηθφηεηαο ηεο έξεπλαο ηνπ Μαξμ θαλεξψλεηαη, γηα κηα αθφκε θνξά, ε
κεγαινθπΐα ηνπ. Παξ‘ φηη ηζηνξηθά δελ βξίζθεηαη ζηελ ψξηκε βαζκίδα αλάπηπμεο ηεο
θνηλσλίαο, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
ηεο θνηλσλίαο ζηελ εζσηεξηθή ηνπ ζπλάθεηα θαη λνκνηειή αλάπηπμε, ν ίδηνο θαηαθέξλεη, κέζσ
ηεο κειέηεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο θαη ηεο απνθάιπςεο ησλ λνκνηειεηψλ άξλεζήο ηεο, λα
πξνζδηνξίζεη ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο απξνζδηνξηζηίαο ηε κειινληηθή θνηλσλία. ε απηή ηε
βάζε, ε πεξηνδνιφγεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο θνηλσλίαο ζην πιαίζην ηεο πιηζηηθήο αληίιεςεο ηεο
ηζηνξίαο θαζνξίδεηαη νπζησδψο απφ ηελ εμέηαζε ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο,
ζε έλα δεχηεξν βαζκφ απφ ηε εμέηαζε ησλ ηζηνξηθψλ φξσλ εκθάληζεο ηεο θνηλσλίαο, θνκβηθφ
ξφιν ζε απηήλ δηαδξακαηίδεη ε αληίιεςε ηεο εξγαζίαο ζηε δηαδηθαζία ηεο αλζξσπνγέλεζεο (βι,
Ο ξφινο ηεο εξγαζίαο ζηελ εμαλζξψπηζε ηνπ πηζήθνπ, Έλγθειο ζην Μαξμ & Έλγθειο, 1980β:
80-94), θαη ζε έλαλ ηξίην, επνπζηψδε, βαζκφ κέζσ ηεο επίγλσζεο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην ψξηκν
ζηάδην ηεο θνηλσλίαο είλαη ν θνκκνπληζκφο.
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πσο ζα ήηαλ επηζηεκνληθφ ζθάικα λα ππνζηεξηρζεί φηη ν Μαξμ ζηελ πιηζηηθή
αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο πξαγκαηνπνηεί κηα πιήξε θαη ζπζηεκαηηθή απεηθφληζε ηεο λνκνηεινχο
πνξείαο ηεο θνηλσλίαο απφ ηε ζθνπηά ηεο σξηκφηεηάο ηεο, αληίζηνηρα ζα ήηαλ εμίζνπ εζθαικέλν
λα ππνζηεξηρζεί φηη ε αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο εμεηάδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην ζηάδην θαη ηε
ζθνπηά ηεο θεθαιαηνθξαηίαο. Απηφ πνπ έθαλε ηνλ Μαξμ αθφκε θαη ζην δεχηεξν πην
αλεπηπγκέλν γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν λα μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηελ επνρή ηνπ, ήηαλ ε
ηθαλφηεηα ηνπ λα εμεηάζεη ηελ ηζηνξία ηεο θνηλσλίαο ζπλδπαζηηθά, ηφζν απφ ην επίπεδν ηεο
ηφηε αλεπηπγκέλεο θεθαιαηνθξαηηθήο θνηλσλίαο φζν θαη απφ ην επίπεδν ηνπ παξειζφληνο θαη
ηνπ κέιινληνο, δειαδή απφ ηε ζθνπηά ηεο αλζξσπνθνηλσληνγέλεζεο θαη ηνπ ζηαδηαθνχ
ζρεκαηηζκνχ ησλ φξσλ γηα ηελ εκθάληζε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη απφ ηε ζθνπηά ηνπ
θνκκνπληζκνχ φπσο απηφο πξνδηαγξαθφηαλ απφ ηηο λνκνηειείο ηάζεηο θαη ηελ θίλεζε ηεο
θεθαιαηνθξαηηθήο θνηλσλίαο ηνπ θαηξνχ ηνπ. Δπηπιένλ, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα θαηαλνείηαη
φηη αθφκε θαη ε ίδηα ε εμέηαζε ηεο θεθαιαηνθξαηίαο σο λνκνηεινχο πνξείαο αλάπηπμεο,
άξλεζεο θαη ππέξβαζεο ηνπ εαπηνχ ηεο, πξνυπνζέηεη ηελ αληίιεςε πεξί ηεο κειινληηθήο
θνηλσλίαο, αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν ηα ηξία βαζηθά γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Μαξμ
βξίζθνληαη ζε ακνηβαία ελφηεηα, είλαη αιιεινπξνυπνηηζέκελα θαη ην θαζέλα είλαη απνηέιεζκα
ησλ άιισλ.
Βάζεη ησλ φζσλ εθηέζεθαλ παξαπάλσ, ε δηαιεθηηθή πιηζηηθή κεζνδνινγία
αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά θαη δηακνξθψλεηαη θαζ‘ φιε ηελ πνξεία ηεο εξεπλεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Μαξμ. Ζ αλάπηπμε ηεο καξμηθήο δηαιεθηηθήο πξαγκαηνπνηείηαη ζε
γεληθφηεξα πιαίζηα κέζσ δχν δηαθξηηψλ, πιελ φκσο εληαίσλ πιεπξψλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ
θαη κε ηα δχν γεληθφηεξα ηζηνξηθά ζηάδηα ηεο λεφηεηαο θαη ηεο σξηκφηεηαο ηνπ Μαξμ. Παξ‘ φιν
πνπ νη δχν πιεπξέο είλαη αιιεινπξνυπνηηζέκελεο ζηε γεληθή πνξεία αλάπηπμεο ηεο καξμηθήο
δηαιεθηηθήο κεζφδνπ, ζε άιιν ζηάδην ππεξηζρχεη ε κία πιεπξά θαη ζε άιιν ε άιιε.
Ζ πξψηε πιεπξά ζρεηίδεηαη κε ηελ θξηηηθή επεμεξγαζία ηεο εγειηαλήο δηαιεθηηθήο θαη
ηνπ κπζηηθηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο. Πξφθεηηαη γηα ην ζηάδην ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηα έξγα
«Κξηηηθή ηεο Δγειηαλήο Φηινζνθίαο ηνπ Κξάηνπο θαη ηνπ Γηθαίνπ», «Φηινζνθηθά θαη
Οηθνλνκηθά Υεηξφγξαθα ηνπ 1844», «Ζ Αγία Οηθνγέλεηα», «Ζ Γεξκαληθή Ηδενινγία», «Ζ
Αζιηφηεηα ηεο Φηινζνθίαο» θ.ά., δειαδή εθεί πνπ θπξηαξρεί ε θίλεζε ηεο ζθέςεο απφ ηε ραψδε
πεξί ηνπ φινπ αληίιεςε, απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν πξνο ην αθεξεκέλν. ηελ πεξίνδν
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θξηηηθήο ηνπ ηδεαιηζκνχ, δεζπφδνπζα, ζηε ζθέςε ηνπ Μαξμ, είλαη ε απνθάιπςε ηεο
δηαζηξεβισηηθήο ζχιιεςεο ηεο θίλεζεο ηεο ηζηνξίαο απφ ηελ εγειηαλή δηαιεθηηθή θαη ε
αληηπαξάζεζε ηεο ηειεπηαίαο κε ηελ ππφ δηακφξθσζε πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο. Δίλαη
ζεκαληηθφ λα κελ παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ε κεζνδνινγηθή θξηηηθή ηνπ Μαξμ ηεο εγειηαλήο
θηινζνθίαο, εηδηθά ζε απηφ ην ζηάδην ηεο θηινζνθηθήο θαη επηζηεκνληθήο ηνπ αλάπηπμεο,
ζπλδέεηαη κε ηελ αδπλακία ηεο ηειεπηαίαο λα εμεγήζεη επηζηεκνληθά θαη ζπζηεκαηηθά ηελ
θνηλσλία. Δπνκέλσο, ε θξηηηθή ηνπ Μαξμ ζηελ εγειηαλή θηινζνθία αθνξκάηαη απφ ηε δηαπίζησζε
φηη ε ηειεπηαία απνηειεί εζθαικέλε θαη αλεπαξθή θνηλσληθή ζεσξία.
ε απηφ ην ζηάδην ε έκθαζε δίλεηαη ζηηο νληνινγηθέο θαη θνζκνζεσξεηηθέο δηαζηάζεηο
ηεο εγειηαλήο ινγηθήο. ηε «Γεξκαληθή Ηδενινγία», αζθψληαο δξηκχηαηε θξηηηθή ζηελ
ηδεαιηζηηθή αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, νη Μαξμ θαη Έλγθειο γξάθνπλ:
Ζ ζεσξεζηαθή ηδέα, ε αθεξεκέλε αληίιεςε, γίλεηαη ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο ηζηνξίαο, θαη ε ηζηνξία
θαηαιήγεη έηζη λα γίλεη κηα απιή ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο. […] Έηζη, ε ηζηνξία γίλεηαη κηα απιή ηζηνξία
ςεπδν-ηδεψλ, κηα ηζηνξία γηα πλεχκαηα θαη θαληάζκαηα, ελψ ε πξαγκαηηθή, εκπεηξηθή ηζηνξία πνπ
απνηειεί ηε βάζε απηήο ηεο πλεπκαηηθήο ηζηνξίαο ρξεζηκνπνηείηαη κνλάρα γηα λα πξνκεζεχεη ζψκαηα ζ‘
απηά ηα θαληάζκαηα. Απφ απηή παίξλνληαη ηα νλφκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ληπζνχλ απηά ηα
θαληάζκαηα κε ηε θαηλνκεληθφηεηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Μαξμ & Έλγθειο, 1997: 185).

Γεληθφηεξα, ζηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ γίγλεζζαη ηεο ζθέςεο ηνπ Μαξμ επηθξαηεί ε ηάζε
απνζαθήληζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ πξαγκαηηθνχ θαη ηδεαηνχ, Δίλαη θαη λφεζεο ηζηνξηθνχ
(αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο) θαη ινγηθνχ (ινγηθήο αληαλάθιαζεο), ελψ ε πξνβιεκαηηθή κεηαμχ
ησλ ζηηγκψλ θαη ησλ ηξφπσλ αιιειεπίδξαζεο θαη ζπζρέηηζεο ησλ δχν ηειεπηαίσλ γίλεηαη
θπξίαξρε ζε επφκελα ζηάδηα. πλεπψο, αλαγθαία γη‘ απηή ηελ πεξίνδν ήηαλ ε δηαξθήο
αληηπαξάζεζε ηεο λέαο πιηζηηθήο αληίιεςεο ηεο ηζηνξίαο κε ηελ πξνγελέζηεξε ηδεαιηζηηθή
αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο. ηε «Γεξκαληθή Ηδενινγία» αληηπαξαζέηνληαο ηελ εγειηαλή κε ηελ
πιηζηηθή κέζνδν, νη Μαξμ θαη Έλγθειο δηαηππψλνπλ πσο «ζχκθσλα κε ηελ πξψηε κέζνδν,
αθεηεξία είλαη ε ζπλείδεζε, παξκέλε ζαλ δσληαλφ άηνκν. χκθσλα κε ηε δεχηεξε κέζνδν, πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθή δσή, αθεηεξία είλαη ηα ίδηα ηα δσληαλά άηνκα, θαη ε ζπλείδεζε
εμεηάδεηαη κνλάρα ζαλ ε δηθή ηνπο ζπλείδεζε» (φ.π.: 68).
Ζ δεχηεξε πιεπξά ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ απνθάιπςε ηνπ νξζνινγηθνχ ππξήλα ηεο
εγειηαλήο δηαιεθηηθήο, κε ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζή ηεο σο κεζφδνπ
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δηεξεχλεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Απηή ε επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κε
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη νινθιεξσκέλε κνξθή ζην «Κεθάιαην». ε απηφ ην ζηάδην, ε έκθαζε
δίλεηαη ζηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ θαη ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο λνεηηθήο
απεηθφληζεο ηνπ απηναλαπηπζζφκελνπ αληηθεηκέλνπ σο δηαδηθαζίαο «εκκελνχο»124 παξαγσγήο
ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπ θαηεγνξηψλ. Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ε δηαθνξά
ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο απφ ηελ ηδεαιηζηηθή δηαιεθηηθή ηνπ Υέγθει.
Δλδεηθηηθφ είλαη ην γξάκκα ηνπ Μαξμ ζηνλ Έλγθειο, ηελ 1 ηνπ Φιεβάξε 1858, φπνπ γξάθεη
ζρεηηθά κε ηνλ Λαζάι: «Δίλαη άιιν λα θέξλεηο κέζσ ηεο θξηηηθήο κηα επηζηήκε ζε ζεκείν πνπ
λα επηδέρεηαη δηαιεθηηθή παξνπζίαζε, θαη άιιν λα εθαξκφδεηο έλα αθεξεκέλν, έηνηκν ζχζηεκα
ινγηθήο ζε ζνιέο δηαηζζήζεηο γη‘ απηφ αθξηβψο ην ζχζηεκα» (Μαξμ & Engels, 2019: 120). Ο
Έλγθειο ζηε βηβιηνπαξνπζίαζε ηνπ έξγνπ «Κξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο» δηαπηζηψλεη φηη
«απφ ην ζάλαην ηνπ Υέγθει, είλαη δήηεκα αλ έγηλε έζησ θαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζεί κηα
νπνηαδήπνηε επηζηήκε κέζα ζηε δηθή ηεο, ηελ εζσηεξηθή ζπλάθεηα» (Έγθειο ζην Μαξμ, 2010:
366). ην «Κεθάιαην», ν Μαξμ δελ εθαξκφδεη απιψο ηελ εγειηαλή δηαιεθηηθή, αιιά ηελ
αλαπηχζζεη πνηνηηθά. ε απηφ ην πιαίζην, ν Μαξμ αίξεη ηε δηαιεθηηθή, φπσο απηή ππήξρε ζην
πξψην ηζηνξηθφ ηεο ζηάδην, κεηαζρεκαηίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε δνκή ηεο. Ο ίδηνο έγξαθε ζηνλ
πξφινγν ηεο αγγιηθήο έθδνζεο ηνπ «Κεθαιαίνπ», φηη «θάζε λέα αληίιεςε κηαο επηζηήκεο
πεξηιακβάλεη κηα επαλάζηαζε ζηνπο ηερληθνχο φξνπο απηήο ηεο επηζηήκεο» (Marx, 2016: 1006).
Ζ άξζε ηεο εγειηαλήο δηαιεθηηθήο ζην «Κεθάιαην», κέζσ ηεο δηαιεθηηθήο εμέηαζεο ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ζπλεπάγεηαη φηη αξθεηέο
πιεπξέο θαη ζηνηρεία ηεο εγειηαλήο δηαιεθηηθήο δηαηεξνχληαη, αιιά θαη κεηαζρεκαηίδνληαη. Ζ
άξζε, ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο δνκήο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζην «Κεθάιαην», ζεκαίλεη φηη ε
δηαιεθηηθή ινγηθή, εληφο ησλ πιαηζίσλ ελφο νξηζκέλνπ κέηξνπ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ
κεηαβνιψλ, ζην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ε ηδηνηππία ηεο σο ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν,
αιιάδεη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κεηαβαίλεη ζε έλα λέν ζηάδην αλάπηπμεο.
Παξαπάλσ, επηρεηξήζεθε λα θαηαζηεί θαλεξφ πσο απιψο θαη κφλν ε πηνζέηεζε ηεο
πιηζηηθήο αληίιεςεο ζπλεπάγεηαη ζεκειηψδεηο δηαθνξέο γηα ηε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ απφ
124

ηνλ Μαξμ, φπσο θαη απφ θάζε ζπλεπή πιηζηηθή ζθνπηά, δελ δχλαηαη λα ππάξρεη εκκελήο παξαγσγή ζε θαζαξή
κνξθή. Απφ πιηζηηθή επηζηεκνινγηθή ζθνπηά, θαζ‘ φιε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν, ε λφεζε βξίζθεηαη ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε κε ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα, κε ηα δεδνκέλα ηεο
αηζζεηεξηαθήο επνπηείαο.
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εθείλε ηεο ηδεαιηζηηθήο ινγηθήο θαη θηινζνθίαο. Χο πξνο ηελ ηειεπηαία δελ δχλαηαη ε ίδηα ε
δνκή ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο λα ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή. Ο Υέγθει ηνλίδεη ξεηά πσο φ,ηη
«παξακέλεη άζηθην ζε απηή ηελ αξλεηηθή θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ππάξρεη σο ζεηηθφ ελ
γέλεη, είλαη ε εζσηεξηθή ηνπ δνκή, ε νπνία βξίζθεηαη ππεξάλσ ησλ κεηαβνιψλ ηνπ αηζζεηνχ
θφζκνπ θαη απνηειείηαη θαη‘ νπζίαλ απφ θαζαξέο έλλνηεο» (Υέγθει, 1993: 53). Μνλάρα κε ην
πέξαζκα ζηελ πιηζηηθή δηαιεθηηθή είλαη δπλαηφλ λα απνθαιπθζεί ε ζεκαζία ηεο ζρέζεο
ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ θαζψο θαη ε ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηειεπηαία ζεκαζία ησλ δηαξζξσηηθψλδνκηθψλ κεηαβνιψλ ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ. Σνχην επηβεβαηψλεηαη απφ ηε κειέηε ηνπ
ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο, θαηά ην νπνίν, φπσο ζα θαηαδείμεη ε παξνχζα έξεπλα, νη
κεηαζρεκαηηζκνί ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ απνηεινχλ ηηο ζηηγκέο ηεο δηαθνξάο ηεο Οπζίαο
ηεο δηαιεθηηθήο απφ ηνλ εαπηφ ηεο.
Ήδε απφ ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο ζθέςεο ηνπ Μαξμ, είλαη δπλαηφλ λα αληρλεπζνχλ ηα
ζπέξκαηα ηεο πιηζηηθήο αληίιεςεο πεξί ηεο λφεζεο θαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο
θπζηθντζηνξηθήο δηαδηθαζίαο. Δπί παξαδείγκαηη, ζηε «Γεξκαληθή Ηδενινγία» γξάθεη καδί κε ηνλ
Έλγθειο:
ηαλ απεηθνλίδεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα, ηφηε ε θηινζνθία ζαλ αλεμάξηεηνο θιάδνο ηεο γλψζεο ράλεη ην
κέζν ηεο χπαξμεο ηεο. ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ηε ζέζε ηεο κπνξεί λα πάξεη κηα ζπλφςηζε ησλ πην
γεληθψλ απνηειεζκάησλ θαη αθαηξέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο
ησλ αλζξψπσλ. ηαλ ηηο δνχκε απνζπαζκέλεο απφ ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξία, νη αθαηξέζεηο απηέο δελ έρνπλ
απηέο θαζαπηέο νπνηαδήπνηε αμία. Μπνξνχλ κνλάρα λα ρξεζηκεχζνπλ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ
ηαθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ, λα δείμνπλ ηελ αθνινπζία ησλ μερσξηζηψλ ηνπ ζηξσκάησλ. Αιιά
απηέο κε θαλέλα ηξφπν δελ παξέρνπλ κηα ζπληαγή ή ζρήκα, φπσο θάλεη ε θηινζνθία, γηα λα ηαθηνπνηήζεη
ηηο επνρέο ηεο ηζηνξίαο (Μαξμ & Έλγθειο, 1997: 68).

Μηα πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηεο παξαπάλσ δηαηχπσζεο ησλ Μαξμ θαη Έλγθειο νδεγεί
ζηελ θαηαλφεζε φηη νη ίδηνη, αθνχ αζθήζνπλ θξηηηθή ζηνλ ηδεαιηζκφ ζηελ πην αλεπηπγκέλε ηνπ
ηζηνξηθή κνξθή, ζεσξνχλ φηη ε ινγηθή απφ κφλε ηεο δελ έρεη θακηά ζεκαζία, παξά κφλν σο
εξγαιείν ηαθηνπνίεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ, δειαδή ηνπ πξαγκαηηθνχ πιηθνχ κηαο δεδνκέλεο
δηαδηθαζίαο. Δδψ ήδε δηαπηζηψλεηαη φηη έρεη αξρίζεη λα θαηαλνείηαη ζηαδηαθά ν νξζνινγηθφο
ππξήλαο ηεο εγειηαλήο ινγηθήο θαη λα αλαγλσξίδεηαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ πεξίπησζε
δηεξεχλεζεο ελφο πξαγκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Φαίλεηαη δειαδή λα θαηαλνείηαη φηη ε εγειηαλή
ινγηθή ζπληζηά ζπκπχθλσζε ησλ πην θαζνιηθψλ θαη γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ηζηνξίαο ηεο
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αλζξσπφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ηζηνξίαο ηεο ζθέςεο. Άξα, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ίδηα ε
ηδεαιηζηηθή ινγηθή ηνπ Υέγθει, σο απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ πιηθψλ φξσλ,
ζπληζηά, ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιιν βαζκφ, ζπγθεθξηκέλε κνξθή αθαίξεζεο θαη απνθξπζηάιισζεο
ησλ πξαγκαηηθψλ γεληθψλ γλσζηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. πγθεθξηκέλα,
ε εγειηαλή ινγηθή ζπληζηά ζπλφςηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαηήξεζε
ηεο εμέιημεο ηνπ Λφγνπ, δειαδή ηεο γλψζεο-ζθέςεο ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο, θαη
κάιηζηα κηα δηαζηξεβισκέλε ζπλφςηζε. ηνλ βαζκφ φκσο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη γηα ηελ
εμέηαζε κηαο πξαγκαηηθήο δηαδηθαζίαο, ηφηε ζεκαίλεη φηη απηνί νη απνζπαζκέλνη θαη γεληθνί
λφκνη πνπ παξήρζεζαλ απφ ηε κειέηε ελφο πξαγκαηηθνχ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, παξά ηε
δηαζηξέβισζή ηνπο, ζα επηζηξέςνπλ ζην πξαγκαηηθφ πιηθφ πνπ ηνπο γέλλεζε. κσο, ε
επηζηξνθή απηή δελ ζα είλαη κηα επάλνδνο ζην αξρηθφ ζεκείν, αιιά κηα γείσζε πνπ ζα ηνπο άξεη
ζε κηα αλψηεξε βαζκίδα. Έηζη, κέζσ ηεο κειέηεο ελφο πξαγκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, νη αθεξεκέλνη
λφκνη ην νξγαλψλνπλ, αλαπαξηζηνχλ ηε λνκνηειή ηνπ αλάπηπμε αιιά θαη κεηαζρεκαηίδνληαη απφ
απηφ, απνθηψληαο ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεληθψλ λφκσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξαγκαηηθνχ
αληηθεηκέλνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ίδηα ε δηαιεθηηθή κέζνδνο κεηαβάιιεηαη, κεηαζρεκαηίδεηαη θαη
αλαπηχζζεηαη. Αθξηβψο ππφ απηφ ην πξίζκα ν Βαδηνχιηλ αλαθέξεη φηη,
νη λφκνη ηεο δηαιεθηηθήο, αθφκε θαη νη βαζηθνί, κεηαβάιινληαη νη ίδηνη αλάινγα κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ
αληηθεηκέλσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ πξαγκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο ηνπο ζην ρξφλν θαη ην ρψξν. ε
ζπλδηαζκφ κε απηφ, έπεηαη φηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην εμήο γεγνλφο: δελ κεηαβάιιεηαη κφλν ε
αληίιεςε πεξί ησλ θαζνιηθψλ, ησλ βαζηθψλ κνξθψλ ηεο δηαιεθηηθήο, αιιά κεηαβάιινληαη θαη νη
θαζνιηθέο, νη βαζηθέο κνξθέο ηεο δηαιεθηηθήο. Οη θαζνιηθέο κνξθέο ηεο δηαιεθηηθήο κεηαβάιινληαη
επεηδή είλαη εζσηεξηθά εληαίεο κε ηα εηδηθά, κνλαδηαία πξάγκαηα, ηηο δηαδηθαζίεο, ηα θαηλφκελα. Καη ε
αληίιεςε απηή αιιάδεη, επεηδή αιιάδνπλ ηα ίδηα ηα αληθείκελα ηεο έξεπλαο, αιιάδεη ε θνηλσλία
(Βαδηνχιηλ, 2017: 80-81).

ε απηφ ην ζεκείν ηεο εμέηαζεο θαζίζηαηαη εθηθηφο ν εληνπηζκφο ηνπ αλαζθνπηθνχ
ραξαθηήξα ηεο Οπζίαο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Έρεη θαηαζηεί πιένλ ζαθέο πσο ε αλάπηπμε ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο έγθεηηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αθεξεκέλσλ ινγηθψλ λφκσλ, νη νπνίνη
παξήρζεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ ζηάδην απφ ηε κειέηε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξαγκαηηθνχ
αληηθεηκέλνπ, κε έλα λέν ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν. Μέζσ ηεο «εθαξκνγήο»
ησλ αθεξεκέλσλ ινγηθψλ λφκσλ ζην λέν γλσζηηθφ αληηθείκελν, ιακβάλεη ρψξα ν επαθφινπζνο
κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο ησλ θαζνιηθψλ ινγηθψλ λφκσλ,
πνπ πξφεθπςαλ απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ απηναλαπηπζζφκελνπ αληηθεηκέλνπ,
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θαη ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο ελφο λένπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κέζσ ησλ ηειεπηαίσλ, κε
αληίζηνηρν αλαγθαίν κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο θαη ηελ επαθφινπζε εθ λένπ ζπλφςηζε ησλ θαζνιηθψλ
λφκσλ, ζπληζηά ηελ Αλαζθφπεζε125 ηεο Οπζίαο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο σο
θπζηθντζηνξηθήο δηαδηθαζίαο. Απηφ φκσο δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηε δηαιεθηηθή ζρέζε
ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ, δειαδή απφ ηε ζρέζε Λνγηθνχ θαη Ηζηνξηθνχ ζηε δηαιεθηηθή
γλσζηνζεσξία.
Μέρξη πξηλ ην «Κεθάιαην», ε αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ ηνπ Μαξμ βξηζθφηαλ
αθφκε ζηε δηαδηθαζία απνθνπήο απφ ηε κήηξα ηεο θαη δελ είρε απνθηήζεη ηελ θαζαξή ηεο
κνξθή. Με ην «Κεθάιαην» φκσο, ε δηαιεθηηθή πξνβάιιεη σο εκκελήο παξαγσγή126 ησλ
επηζηεκνληθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη απνθηά ηε κνξθή
ελφο ζπζηήκαηνο ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ. Σν ζχζηεκα ησλ ηεξαξρηθά
δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ ηνπ «Κεθαιαίνπ» δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ εθείλν ηεο «Δπηζηήκεο
ηεο Λνγηθήο», κνινλφηη πθίζηαληαη κεηαμχ ηνπο κεγάιεο νκνηφηεηεο. Μηα απφ ηηο βαζηθέο
δνκηθέο αιιαγέο πνπ ζπληειείηαη ζην πέξαζκα απφ ηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο» ζηελ Λνγηθή
ηνπ «Κεθαιαίνπ»127 είλαη ε εκθάληζε ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθαο σο ζπείξαο ηνπ Δίλαη,
δειαδή ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο. εκαληηθέο δνκηθέο αιιαγέο ζπληεινχληαη θαη ζηε ζθαίξα ηεο
Οπζίαο. Ο Βαδηνχιηλ ζρεηηθά κε ηε ινγηθή ηνπ «Κεθαιαίνπ» γξάθεη φηη,
ζηε ινγηθή ηνπ Μαξμ ε νπζία δελ είλαη κφλν αλεξεκέλε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα. ην «Κεθάιαην» ε νπζία
εθζέηεη κηα θαζνξηζκέλε νπζία, ηελ νπζία ελφο θαζνξηζκέλνπ αληηθεηκέλνπ, θαη φρη ηελ νπζία ελ γέλεη,
φπσο θαηαδεηθλχεηαη ζηε ινγηθή ηνπ Υέγθει. Πξφθεηηαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ νπζία ηνπ εκπνξεχκαηνο,
ζπλεπψο, ελφο απνιχησο θαζνξηζκέλνπ αληηθεηκέλνπ. ηαλ ινηπφλ θαλείο εμεηάδεη ηελ θαζνξηζκέλε
νπζία, ηφηε δελ παξαπέκπεη απιψο ζε κηα ζθαίξα πνπ είλαη βαζχηεξε απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα,
αιιά [ζε κηα ζθαίξα πνπ] θαζαπηή είλαη επίζεο πνηφηεηα θαη πνζφηεηα (Vazjulin, 2006: 104).

Δπηπιένλ, κεηαζρεκαηηζκνί ζπληεινχληαη θαη ζην επίπεδν ησλ θαηεγνξηαθψλ νκάδσλ. Ο
Βαδηνχιηλ ηνλίδεη φηη ε Λνγηθή ηνπ Υέγθει ζηεξείηαη ραξαθηεξηζκνχ ησλ κνξθψλ ηνπ
Φαηλνκέλνπ. Ζ αλάπηπμε ηεο ζπείξαο ησλ κνξθψλ ηνπ Φαηλνκέλνπ είλαη κηα αλαθάιπςε ηνπ
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Γειαδή ηελ αλαλέσζε ηεο Οπζίαο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο.
Ζ εκκελήο παξαγσγή ησλ θαηεγνξηψλ ζην «Κεθάιαην» δηαθέξεη ξηδηθά απφ εθείλε ζηελ «Δπηζηήκε ηεο
Λνγηθήο»· σζηφζν θνηλφ ζηνηρείν θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη ε αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη σο παξαγσγή φισλ ησλ θαηεγνξηψλ απφ ηελ απινχζηαηε αθεηεξηαθή θαηεγνξία.
127
Ζ κεηάβαζε απφ ηελ Λνγηθή ηνπ Υέγθει ζηε Λνγηθή ηνπ Μαξμ έρεη ηδηαηηεξφηεηεο, θαζψο δελ πξφθεηηαη γηα κηα
απιή κεηάβαζε απφ έλα γλσζηηθφ αληηθεηκέλνπ ζε έλα άιιν, αιιά πξφθεηηαη γηα κεηάβαζε πνπ ζρεηίδεηαη
ηαπηφρξνλα θαη κε ην πέξαζκα απφ ηνλ ηδεαιηζκφ ζηνλ πιηζκφ.
126
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Μαξμ ζηνλ ηνκέα ηεο ινγηθήο θαη ηεο κεζνδνινγίαο (Vazjulin, 2006: 97). Θεκειηψδεο επίζεο
δηαθνξά, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε ζρέζε ηδεαιηζηηθήο-κεηαθπζηθήο δηαιεθηηθήο θαη πιηζηηθήο
δηαιεθηηθήο, είλαη ν ηξφπνο πνπ δηαθξίλνληαη νη δχν κεζνδνινγίεο ζην δήηεκα πξνζδηνξηζκνχ
ηεο ινγηθήο αθεηεξίαο, ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο. Σν Δίλαη ηνπ «Κεθαιαίνπ», ην εκπφξεπκα,
ζπληζηά έλαλ φξν, ν νπνίνο πξνέξρεηαη σο ηέηνηνο απφ κηα πξνεγνχκελε κνξθή θίλεζεο θαη ν
νπνίνο κε ην πέξαζκα ζηε λέα κνξθή θίλεζεο αλαπαξάγεηαη ζε κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή. Δλ
αληηζέζεη κε ηε Λνγηθή ηνπ Υέγθει, ζηε Λνγηθή ηνπ «Κεθαιαίνπ» ε «πξνυπφζεζε δελ
πθίζηαηαη κφλν σο ζπλέπεηα ηεο θίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά επίζεο ρξνληθά πξηλ απφ απηφ
ην αληηθείκελν» (Vazjulin, 2006: 53).
ηνλ βαζκφ πνπ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Μαξμ πξνέξρεηαη θαη γελλάηαη κέζα απφ
κηα άιιε κνξθή θίλεζεο, ηφηε θαη ην δήηεκα ηεο δηακφξθσζεο θαη αλάπηπμεο ηεο νπζίαο
πξνβάιιεη σο δηαδηθαζία γέλεζεο ηεο λέαο νπζίαο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο νπζίαο, αιιά θαη
νιφθιεξεο ηεο δηάξζξσζεο ησλ πιεπξψλ ηεο πξνγελέζηεξεο κνξθήο θίλεζεο. ε αληίζεζε κε
ηνλ Μαξμ, ζηνλ Υέγθει δελ κπνξνχζε λα ηεζεί ν θηινζνθηθφο θαη επηζηεκνληθφο
πξνβιεκαηηζκφο πεξί ηεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο απφ κηα νπζία ζε κηα άιιε (Vazjulin, 2006:
195). Απφ ηε ζθνπηά ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, απηφ πνπ ελ γέλεη δηαθνξνπνηεί ηε Λνγηθή
ηνπ «Κεθαιαίνπ» απφ ηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», είλαη ην γεγνλφο φηη ελψ ζηε δεχηεξε ε ζρέζε
ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζπληζηά σο επί ην πιείζηνλ κηαο ζρέζε «απφιπηεο» ηαπηφηεηαο, ζηελ πξψηε
ε ελ ιφγσ ζρέζε βξίζθεηαη ζε έλα επίπεδν ηαπηφηεηαο κε δηαθνξά. ηνλ Υέγθει ε ζρέζε ινγηθνχ
θαη ηζηνξηθνχ έρεη ηε κνξθή ηεο «απφιπηεο» ηαπηφηεηαο γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη
ππνθείκελν θαη αληηθείκελν ηαπηίδνληαη. ηνλ Μαξμ, φκσο, πθίζηαηαη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ
ηεο δηαδηθαζίαο λνεηηθήο αλαζχζηεζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο (ινγηθφ) θαη ηεο ίδηαο ηεο
αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο (ηζηνξηθφ). Ζ ιφγσ δηάθξηζε ζηε Λνγηθή ηνπ Μαξμ νδεγεί ζε έλα
δεχηεξν επίπεδν δηάθξηζεο κεηαμχ ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο πηπρήο ζην πιαίζην ηεο ίδηαο ηεο
αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.
πγθεθξηκέλα, ζην «Κεθάιαην» ε απεηθφληζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ αθνινπζεί
ηελ γεληθή ινγηθή πνξεία αλάβαζεο απφ ηε ζθαίξα ηνπ Δίλαη ζηελ Οπζία, ζην Φαηλφκελν θαη
ζηελ Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηα. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν ηζηνξηθφο ηξφπνο εμέηαζεο ππάγεηαη
ελ γέλεη ζηνλ ινγηθφ ηξφπν γηα ηελ αλάγθε απεηθφληζεο ηεο θίλεζεο ηνπ άκεζα πθηζηάκελνπ
ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ. Δθείλν πνπ θπξηαξρεί θαηά ηνλ ινγηθφ ηξφπν εμέηαζεο είλαη ε

162

αλαπαξάζηαζε ηεο θίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηε ζθνπηά ηεο δνκηθήο δηάηαμεο ησλ πιεπξψλ
ηνπ, φπσο απηέο πθίζηαληαη θαη αλαπαξάγνληαη ζηελ ψξηκε κνξθή ηνπ. πσο παξαηεξεί ν
Βαδηνχιηλ,
ζην «Κεθάιαην» θπξηαξρεί ν ινγηθφο ηξφπνο εμέηαζεο, νη θαηεγνξίεο ηνπνζεηνχληαη ζε ινγηθή ζεηξά,
δειαδή επηθξαηεί ε έξεπλα ηνπ θηλνχκελνπ ζηελ δηθή ηνπ βάζε αληηθεηκέλνπ θαη ε δηαδνρή ησλ
θαηεγνξηψλ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζέζε θαη ηνλ ξφιν ησλ αλαθινχκελσλ απφ ηηο θαηεγνξίεο πιεπξψλ
αθξηβψο ζην ήδε αλαθχςαλ αληηθείκελν (Vazjulin, 2006: 248).

Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ηα ηζηνξηθά ζηάδηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ε αιιεινπρία ηεο
έθζεζήο ηνπο εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο εμέηαζεο σο θαζνξηδφκελα θπξίσο απφ ηε δηάηαμε ησλ
πιεπξψλ ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ.
Παξά ηε γεληθφηεξε ππαγσγή ηνπ ηζηνξηθνχ ζην ινγηθφ ζην «Κεθάιαην», ε ζπλεηδεηή
δηάθξηζε κεηαμχ ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο πηπρήο επέηξεςε ζηνλ Μαξμ λα πξνβεί ζηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη νπζηαζηηθφ κεζνδνινγηθφ εκπινπηηζκφ ηεο ηζηνξηθήο δηάζηαζεο ησλ
ινγηθψλ πηπρψλ ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Γηα παξάδεηγκα ζην «Κεθάιαην», ε κειέηε ηεο
ζθαίξαο ηεο νπζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο θαηεγνξηαθήο νκάδαο ησλ Οπζηνηήησλ ή
πξνζδηνξηζκψλ αλαζθφπεζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα ηζηνξηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο Οπζίαο
(ηεο παξαγσγήο απφιπηεο θαη ζρεηηθήο ππεξαμίαο) ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Ζ
κειέηε έηζη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ πξνζέδσζε έλαλ πξαγκαηηθά βαζχ ηζηνξηθφ
ραξαθηήξα ζηε δηδαζθαιία ηεο Οπζίαο. πσο επηζεκαίλεη ν Βαδηνχιηλ,
ελψ ζην «Κεθάιαην» πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξηθά θαζνξηζκέλε Οπζία, ε αλάπηπμε ηεο αληίθαζεο ηεο
Οπζίαο ζηε ινγηθή ηνπ Υέγθει δελ είλαη κηα ηζηνξηθή δηαδηθαζία. Καη κνινλφηη ν Υέγθει ζπιιακβάλεη
φιεο ηηο ζεκειηψδεηο ινγηθέο ζηηγκέο ηεο αλάπηπμεο ηεο αληίθαζεο –ηαπηφηεηα, δηαθνξά, δηαθνξεηηθφηεηα,
αληίζεζε, αληίθαζε–, εληνχηνηο απηέο νη ζηηγκέο εκθαλίδνληαη ζε απηφλ σο έθπηπμε κηαο ππεξρξνληθήο,
ππεξηζηνξηθήο Οπζίαο, φρη φκσο σο ε αλάπηπμή ηεο. Ο Υέγθει δελ κπνξεί λα απνθαιχςεη ηε ζπλζήθε
[πεξίζηαζε] φηη απηέο νη ζηηγκέο δελ είλαη κφλν κνξθέο ηεο Οπζίαο ελ γέλεη, αιιά κνξθέο ηεο γέλλεζεο
θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο Οπζίαο θαη ζπγρξφλσο κνξθέο ηεο δηάιπζήο ηεο θαη ηνπ ζρεκαηηζκνχ κηαο λέαο.
(φ.π.: 204).128
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Έρεη ζεκαζία εδψ λα αλαθέξνπκε ηελ άπνςε ηνπ Μαξθνχδε, ν νπνίνο εχζηνρα δηαπηζηψλεη φηη «ζηελ εγειηαλή
δηαιεθηηθή ε άξλεζε ιακβάλεη έλα θαηλνκεληθφ ραξαθηήξα, επεηδή ζε ηειηθή αλάιπζε αλαπηχζζεηαη μαλά θαη μαλά
κφλνλ ην ήδε θαζ‘ εαπηφ νλ δηαπεξλψληαο θάζε άξλεζε θαη θάζε θαηάξγεζε, θαη κέζσ ηεο άξλεζεο πςψλεηαη ζε
κηα πςειφηεξε ηζηνξηθή βαζκίδα. Έηζη, θαίλεηαη σο εάλ λ‘ αλαπηχζζεηαη ζηελ εγειηαλή θηινζνθία κέζσ φισλ ησλ
εθξεθηηθψλ θαη ξηδνζπαζηηθψλ, επαλαζηαηηθψλ κεηαβάζεσλ θαη θαηαξξεχζεσλ πάληνηε κφλνλ ε κηα νπζία, ηεο
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Μέρξη ζηηγκήο, ε αλάιπζε εζηηάζηεθε ζηελ δηεπθξίλεζε ηεο ππφζεζεο φηη ε
δηακφξθσζε θαη αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθφηεηαο ζηελ ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο επηζηήκεο
λνκνηειψο νδήγεζε ζηελ εκθάληζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο, σο ηεο ψξηκεο
κνξθήο ηεο ηζηνξηθφηεηαο. Σνχησλ δνζέλησλ, ε πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο ψξηκεο κνξθήο
ηζηνξηθφηεηαο, ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ζπλδέεηαη κε ην θηινζνθηθφ ζχζηεκα ηνπ Υέγθει, ην
νπνίν ζηελ πιένλ «θαζαξή» ηνπ κνξθή εθθξάδεηαη ζηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο». πσο
ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Βαδηνχιηλ, «πξσηαξρηθή εκθάληζε ζεκαίλεη πσο εκθαλίδεηαη
θαζαπηφ ην δνζκέλν νξγαληθφ φιν, ην δνζκέλν αληηθείκελν θαζαπηφ» (Βαδηνχιηλ, 1988: 32).
Παξά ηαχηα, κε ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε, ην λέν φιν δελ έρεη αθφκε απνγαιαθηηζηεί
απφ ηελ πξνγελέζηεξε κνξθή θίλεζεο κέζσ ηεο νπνίαο αλέθπςε. Ο Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη φηη
θαηά ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο λέαο κνξθήο θίλεζεο, «ε πεγή ηεο θίλεζεο είλαη κελ
άγνπζα, πιελ φκσο φρη θπξίαξρε θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ νξγαληθνχ φινπ. Ζ πξνγελέζηεξε
νιφηεηα κε ηηο εζσηεξηθέο ηεο αληηθάζεηο δελ εμαθαλίδεηαη ακέζσο κε ηελ εκθάληζε ηνπ λένπ
νξγαληθνχ φινπ» (Βαδηνχιηλ, 2013: 90). Καηά ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε κηαο λέαο δηαδηθαζίαο
θαζίζηαηαη ζρεδφλ αλέθηθηε ε δηάθξηζε ηεο πνηνηηθά λέαο απφ ηελ παιαηά νπζία. Σν ηειεπηαίν
έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζχγρπζε κεηαμχ ηεο παιαηάο θαη ηεο λέαο κνξθήο θίλεζεο, ηεο λέαο απφ
ηελ παιαηά νπζία.
ηε ινγηθή ηνπ Υέγθει είλαη κελ έθδειε ε λέα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, ε ζπζηεκηθή
ινγηθή θαη ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα δελ είλαη έθδειε έλεθα
ηεο ηαχηηζεο ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ, ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ
ππνθείκελν θαη αληηθείκελν ηαπηίδνληαη, δελ δχλαηαη λα πθίζηαηαη γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο
ινγηθήο, δελ δχλαηαη δειαδή λα πθίζηαηαη δηαθνξά ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Σν κφλν πνπ
κπνξεί λα πθίζηαηαη είλαη έλα απφιπην ζχζηεκα, ην νπνίν ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε πεξηέρεη
δηαθνξνπνηήζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Οη εζσηεξηθέο φκσο δηαθνξνπνηήζεηο (θχζε, πλεχκα,
ηζηνξία θ.ιπ.) απνηεινχλ ςεπηνδηαθνξνπνηήζεηο ηεο απφιπηεο κεζφδνπ, ηνπ απνιχηνπ, κηαο θαη
ζην ηειεπηαίν έρεη πξνεμνθιεζεί ε ζπκπεξίιεςε θάζε δπλαηνχ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Σνχησλ δνζέλησλ, ηφζν ζηελ εγειηαλή ινγηθή φζν θαη ζην επξχηεξν εγειηαλφ corpus, δελ
δχλαηαη λα πθίζηαηαη άιιν ζηάδην δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δηαιεθηηθή

νπνίαο κέζσ ηεο άξλεζεο απειεπζεξψλνληαη νη δπλαηφηεηεο πνπ είλαη κέζα ηεο θπιαθηζκέλεο θαη
παξεκπνδηζκέλεο» (Marcuse, 2013: 50-51).

164

ινγηθή δελ δχλαηαη λα πεξηέρεη πξαγκαηηθή νπζηψδε Γηαθνξά. Δθείλν πνπ δεζπφδεη είλαη ε
Σαπηφηεηα θαη κηα ςεπδνδηαθνξά σο έξεηζκά ηεο θαη ζπγθξνηεηηθφ ηεο ζηνηρείν.129 ηνλ βαζκφ
φκσο πνπ δελ πθίζηαηαη ε Γηαθνξά σο νπζηαζηηθή πιεπξά ηεο εγειηαλήο ινγηθήο, ηφηε
αλαηξείηαη θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε ίδηα ε Σαπηφηεηα θαη επνκέλσο ε ίδηα ε Οπζία. Αθξηβψο
γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν δελ δχλαηαη λα πθίζηαηαη Οπζία ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζηνλ Υέγθει. Σν
Απφιπην δελ είλαη επηδεθηηθφ πξαγκαηηθήο εηεξνίσζεο.
Σν παξαπάλσ δήηεκα είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ γίγλεζζαη ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη νθείιεη λα εμεγεζεί πεξαηηέξσ. Πξσηίζησο, νθείιεη λα δηεπθξηληζηεί ε
έλλνηα ηεο Γηαθνξάο, φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηε δηαιεθηηθή ινγηθή. Ο Υέγθει δελ κπνξεί λα
δηαλνεζεί φηη κε ηε θηινζνθία ηνπ απνηειεί έλα ζηάδην κηαο επξχηεξεο επηζηεκνληθήο θαη
ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη ηεο
ζπλζεηηθήο επηζηήκεο. Θεσξεί κάιηζηα ην αθξηβψο αληίζεην, φηη απνπεξαηψλεη θαη
νινθιεξψλεη ηε θηινζνθία. Ο Υέγθει ζηνλ βαζκφ πνπ δελ δχλαηαη λα δηαλνεζεί ηελ χπαξμε
κηαο άιιεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζε θαηνπηλφ ζηάδην, ε νπνία ζα δηαθέξεη δνκηθά θαη
δηαξζξσηηθά, δελ δχλαηαη λα ζπιιάβεη ηε δπλαηφηεηα άξλεζεο ηεο δηθήο ηνπ δηαιεθηηθήο. Χο εθ
ηνχηνπ, εμνβειίδεη ηελ πξαγκαηηθή Γηαθνξά απφ ην θηινζνθηθφ ηνπ ζχζηεκα θαη απφ ηελ ίδηα
ηε δηαιεθηηθή ηνπ κέζνδν.
Αλ ν Υέγθει δελ εμνβέιηδε ηελ πξαγκαηηθή Γηαθνξά, απηφ ζα ζπλεπαγφηαλ ηελ αλάγθε
νηθνδφκεζεο ελφο ζπζηήκαηνο, ην νπνίν δελ ζα ήηαλ απνιχησο θιεηζηφ, αιιά ζρεηηθά αλνηθηφ ή
θαιχηεξα ζρεηηθά θιεηζηφ.130 ηνλ βαζκφ πνπ ζηελ εγειηαλή ινγηθή εμνβειίδεηαη ε πξαγκαηηθή
129

Σφζν ζην επίπεδν ηεο ίδηα ηεο Λνγηθήο (ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε θιηκάθσζε ηεο δηαθνξάο ζην επίπεδν ησλ
πξνζδηνξηζκψλ αλαζθφπεζεο) φζν θαη ζην επξχηεξν ζχζηεκα (ε θάζε εηδηθή ζθαίξα ηνπ ζπζηήκαηνο), ε Γηαθνξά
ζπληζηά Γηαθνξά εληφο ηεο Σαπηφηεηαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο, εληφο δειαδή κηα δεδνκέλεο χπαξμεο. Αθξηβψο γη‘
απηφλ ηνλ ιφγν ε ελφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο δηαθνξάο θαζίζηαηαη απφιπην ζεκέιην. Ζ δηαθνξά είλαη αλαγθαία
θαη αθξηβψο κέζσ απηήο αλαπηχζζεηαη ην ζηνηρείν ηεο ηζηνξηθφηεηαο. Ζ δηαθνξά επνκέλσο είλαη αλαγθαίνο
ζπγθξνηεηηθφο φξνο ηεο Λνγηθήο θαη ηνπ επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο, παξά ην γεγνλφο φηη θαηαβαξαζξψλεηαη ζηελ
ηαπηφηεηα θαηά ην πέξαο ηεο ινγηθήο δηαδηθαζίαο.
130
Θεκειηψδεο θαζίζηαηαη ε θαηαλφεζε ησλ αλαβαζκψλ νξγάλσζεο ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε
ηε κέζνδν δηάγλσζεο ηεο δηάξζξσζεο θαη ηεο δνκήο ηνπ. Απφ πιηζηηθήο επηζηεκνινγηθήο ζθνπηάο, είλαη αλέθηθηε ε
χπαξμε απνιχησο θιεηζηψλ ή απνιχησο αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ. Απνιχησο θιεηζηφ ζχζηεκα ζεκαίλεη
απνιπηνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο, ζεκαίλεη δειαδή φηη ην ζχζηεκα πξνζιακβάλεηαη σζάλ λα έρεη
έλα απφιπην βαζκφ εκκέλεηαο. Απελαληίαο, απνιχησο αλνηθηφ ζχζηεκα ζεκαίλεη ηελ απνιπηνπνίεζε ηεο
εμσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο, ηελ απνπζία δειαδή λφκσλ θαη λνκνηειεηψλ θαη ηελ απφιπηε θπξηαξρία ηνπ ηπραίνπ
θαη ηεο ζπκπησκαηηθφηεηαο. Οη αληηιήςεηο πεξί απνιχησο θιεηζηψλ ζπζηεκάησλ είλαη εζσηεξηθά ζπλπθαζκέλεο κε
ηνλ ηδεαιηζκφ θαη ηελ ηειενινγία, ελψ εθείλεο πεξί απνιχησο αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ είλαη εζσηεξηθά
ζπλπθαζκέλεο κε ηνλ αθξαίν εκπεηξηζκφ θαη ηνλ αγλσζηηθηζκφ. Βι. Βαδηνχιηλ, 1988, 2013· Luhman, 2010·
Wiener, 1964, 1965, 1970.
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Γηαθνξά, ε δηαιεθηηθή πξνβάιιεη σο απφιπηε Σαπηφηεηα, σο απφιπηε κέζνδνο. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα φκσο δελ δχλαηαη λα πθίζηαηαη έλα αληηθείκελν δίρσο ηφζν εζσηεξηθή φζν θαη
εμσηεξηθή δηαθνξά.131
Έηζη, θαηά ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ην νπνίν
ζπλδέεηαη κε ηελ εγειηαλή ινγηθή, ε νπζία ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο αλαπηπμηαθήο
δηαδηθαζίαο έρεη αλαθχςεη, ελψ ηαπηφρξνλα, ππφ ηελ απζηεξή έλλνηα ηεο Οπζίαο, δειαδή σο
απηνδηαθνξνπνηνχκελεο Οπζίαο, δελ έρεη αλαθχςεη. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε νινθιήξσζε ηεο
πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζην γίγλεζζαη ηεο επηζηήκεο θαη ε κεηάβαζή
ηεο ζην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο, ζπλδένληαη κε ην θηινζνθηθφ θαη επηζηεκνληθφ έξγν ηνπ
Μαξμ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην «Κεθάιαην». ην «Κεθάιαην», ε δηαιεθηηθή ινγηθή γίλεηαη
ινγηθή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαη πξνζδηνξηζκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Χο ινγηθή ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ, ην ινγηθφ δηαθξίλεηαη απφ ην ηζηνξηθφ ελψ ζπλάκα παξακέλνπλ
ηαπηά εληφο ηεο ελφηεηάο ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, απφ ηε ζθνπηά ηνπ γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο
ινγηθήο, ε ηειεπηαία ζπληζηά κηα ηαπηφηεηα ελ εαπηή δηαθεθξηκέλε, δειαδή κηα ηαπηφηεηα πνπ
πεξηέρεη εληφο ηεο ηε δηαθνξά.132
Γείμακε φηη ε ηζηνξηθή πνξεία αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζρεηίδεηαη κε
νπζηαζηηθφ ηξφπν κε ηε κειέηε θαη δηεξεχλεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην δήηεκα
ηνπ θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Σα δηαθνξεηηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο
ζρεηίδνληαη ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιιν βαζκφ θαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο βαζκίδεο ζηηο
νπνίεο πξνβάιιεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην δήηεκα ηνπ θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Αλ ν
Υέγθει, φπσο έιεγε ν D‘ Hondt, είλαη ν θηιφζνθνο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, θαη ζπλεπψο ε
δηαιεθηηθή ηνπ είλαη ν αλζφο ηεο ζπκπχθλσζεο απηνχ ηνπ ηζηνξηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ηφηε ν
Μαξμ θαη ε δηαιεθηηθή ηνπ απνηεινχλ ην επφκελν κεγάιν βήκα πνπ εγθαηληάζηεθε κε ηελ
αλάγθε δηεξεχλεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ππέξβαζεο ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο
αληίζεζεο θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο.
ηα επφκελα θεθάιαηα ζα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζην γίγλεζζαη ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Ζ ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζπληζηά ηελ Οπζία ηεο δηαιεθηηθήο

131

Τπφ ηελ νπηηθή ηεο ελ ιφγσ πξνβιεκαηηθήο θαζίζηαηαη ζαθέο γηα πνην ιφγν ην εγειηαλφ απφιπην αθπξψλεη ηελ
φπνηα κνξθή ηζηνξηθφηεηαο.
132
ην ηέινο ζα δεηρζεί φηη ε ελ ιφγσ κνξθή ηεο Οπζίαο απνηειεί ζπγθεθξηκέλα κηα Γηαθνξεηηθφηεηα.
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ινγηθήο σο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Σν επφκελν κεγάιν βήκα ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο
ινγηθήο ζπληειείηαη κε ηνλ Βαδηνχιηλ θαη ην έξγν ηνπ «Ζ Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο».
ην παξφλ θεθάιαην απεηθνλίζακε, απφ ηε ζθνπηά ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηζηνξηθήο
αλάπηπμεο, ην ζηάδην ηεο αξρήο θαη ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο έσο
θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ ζηαδίνπ θαη ηε κεηάβαζε ζην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο.
Δπηιέμακε λα κελ ζπλερίζνπκε πεξαηηέξσ ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε ηνπ γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο
ινγηθήο θαη λα κελ πεξάζνπκε ζηελ εμέηαζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ηεο «Λνγηθήο ηεο
Ηζηνξίαο». Σν αληίζεην ζα ζήκαηλε ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ θαη αλαγθαία έθζεζε θαηνπηλψλ
ζπκπεξαζκάησλ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα πεξάζνπκε απεπζείαο ζην θπξίσο κέξνο, ζηελ
εμέηαζε ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη απφ εθεί,
ζηε βάζε ησλ πνξηζκάησλ, ζα επαλέιζνπκε ζην ηέινο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηζηνξηθή
δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο.

167

Γεχηεξε Δλφηεηα
πζρεηίζεηο ινγηθνύ θαη ηζηνξηθνύ ζηελ εμέηαζε ηεο ακεζόηεηαο ηνπ
γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ

Καηά ηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ηεο αξρήο φια είλαη
αξθεηά απξνζδηφξηζηα, ζπγθερπκέλα, αδηακφξθσηα
Β.Α. Βαδηνχιηλ (Βαδηνχιηλ, 2020: 49)
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Κεθάιαην Σξίην
Η δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ηεο αξρήο ηεο δηαιεθηηθήο δηεξεύλεζεο ππό ην
πξίζκα ηεο θαζνιηθήο ινγηθήο αθεηεξίαο

Ζ ελέξγεηα επηζηξέθεη εληφο ηνπ ηδίνπ ηνπ εαπηνχ ηεο δηά κέζνπ ηεο ελαιιαγήο· θαη ε
ελαιιαγή επηζηξέθεη εληφο ηνπ ηδίνπ ηνπ εαπηνχ ηεο δηά κέζνπ ηεο ελέξγεηαο.
Σα πάληα αλαπαξάγνπλ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην ράζκα εδψ δελ είλαη δπλαηφ· απφ
θάζε κέινο σζνχκαζηε πξνο φια ηα ππφινηπα.
Γ. Γθ. Φίρηε (Fichte, 2017: 249)

«Κάζε αξρή θαη δχζθνιε· απηφ ηζρχεη ζε θάζε επηζηήκε» (Marx, 2016: 11), γξάθεη ν
Μαξμ ζηνλ πξφινγν ηεο πξψηεο έθδνζεο ηνπ πξψηνπ ηφκνπ ηνπ «Κεθαιαίνπ», επηζεκαίλνληαο
ηελ ηδηαίηεξε δπζθνιία ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ινγηθήο αθεηεξίαο, απφ
ηελ νπνία ζα εθηπιηρζεί ε αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, είλαη έλα απφ ηα πην
δχζθνια πξνβιήκαηα ηεο δηαιεθηηθήο επηζηήκεο. Ζ δηαιεθηηθή ινγηθή είλαη έλα ζχζηεκα
ινγηθψλ θαηεγνξηψλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ αλαπαξίζηαηαη ε δηάξζξσζε θαη ε δνκή ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ απηναλαπηπζζφκελνπ αληηθεηκέλνπ. Απφ πνχ ζα πξέπεη φκσο λα αξρίζεη απηφ ην
ζχζηεκα; Πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε αξρή133, δειαδή ε αθεηεξηαθή θαηεγνξία, κέζσ ηεο νπνίαο
ζα αλαπηπρζεί φιν ην ππφινηπν ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ; Καηά πξψηνλ, ε αθεηεξηαθή
θαηεγνξία ζπληζηά απνηέιεζκα ηεο πξνγελέζηεξεο κνξθήο θίλεζεο, ηεο θίλεζεο απφ ηε ραψδε
πεξί ηνπ φινπ αληίιεςε, δειαδή απφ ηα δεδνκέλα ηεο αηζζεηεξηαθήο επνπηείαο, πξνο ηε λφεζε,
απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν πξνο ην λνεηά αθεξεκέλν. Καηά δεχηεξνλ, ε αθεηεξηαθή
θαηεγνξία δελ κπνξεί λα είλαη αθεηεξηαθή εθηφο ηνπ ζπλνιηθνχ πιέγκαηνο ησλ ζρέζεσλ ησλ
θαηεγνξηψλ, ηνπ νπνίνπ ζπληζηά αθεηεξηαθή θαηεγνξία. Κνληνινγίο, ε γλψζε πεξί ηεο
αθεηεξηαθήο θαηεγνξίαο δχλαηαη λα είλαη αιεζήο κφλν κέζσ ηεο γλψζεο ηνπ ζπλνιηθνχ
πιέγκαηνο ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ (Vazjulin, 2006).
Ζ εμέηαζε ηεο ινγηθήο αξρήο ζηα ηξία έξγα, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο
έξεπλαο, ζα αξρίζεη απφ ηελ πξψηε ζθνπηά. Απφ ηελ ζθνπηά δειαδή, φπνπ ε αθεηεξηαθή

133

Δδψ αζρνινχκαζηε κε ηε ινγηθή αξρή, ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ ηζηνξηθή αξρή.
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θαηεγνξία ζπληζηά απνηέιεζκα ηεο πξνγελέζηεξεο θίλεζεο ηεο λφεζεο, ηεο θίλεζεο απφ ηα
αηζζεηεξηαθά δεδνκέλα πξνο ην λνεηά αθεξεκέλν. Ζ ελ ιφγσ θίλεζε ηεο ζθέςεο έρεη δηηηφ
ραξαθηήξα θαη ζρεηίδεηαη κε ηε θπινγέλεζε ηεο επηζηήκεο πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κε ηελ
νληνγέλεζε ηεο ψξηκεο επηζηήκεο πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ· δειαδή κε ηελ ηζηνξηθή εκθάληζε ηεο
επηζηήκεο πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κε ηελ εκθάληζε ηεο ψξηκεο θαη αλεπηπγκέλεο ζεσξίαο
πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο πξψηεο πιεπξάο, ε θίλεζε απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν πξνο
ην λνεηά αθεξεκέλν ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη κε ηε δηαδηθαζία
δηακφξθσζεο ηεο επηζηήκεο πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ. Αξρηθά, αλαθχπηνπλ νη πξψηεο εηθαζίεο
πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ· πξφθεηηαη πξσηίζησο γηα εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη
ζε άκεζε ελφηεηα κε ηα αηζζεηεξηαθά δεδνκέλα. Οη άκεζεο εκπεηξηθέο γλψζεηο δελ ζπληζηνχλ
αθφκε, ππφ ηελ απζηεξή έλλνηα, γλψζεηο ελφο αληηθεηκέλνπ, αθνχ ην αληηθείκελν είλαη αθφκε
απξνζδηφξηζην. ε απηφ ην ζηάδην, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα ην πνην είλαη αθξηβψο ην
αληηθείκελν θαζψο θαη γηα ηε δηαθνξά ηνπ απφ ηα άιια αληηθείκελα. Σν αληηθείκελν βξίζθεηαη
ελ ηε γελέζεη θαη βαζκηαία δηαθξίλεηαη σο θάηη ην ζρεηηθά απηνηειέο. Δλ ηνχηνηο, ήδε ζε απηφ ην
ζηάδην, ελππάξρνπλ νη πξψηεο λχμεηο πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ, νη πξψηεο εηθαζίεο, νη νπνίεο
καξηπξνχλ ην γεγνλφο φηη νη εκπεηξηθέο γλψζεηο είλαη γλψζεηο ελφο αληηθεηκέλνπ. ηελ πνξεία
ηεο ζπζζψξεπζεο γλψζεσλ θαη δεδνκέλσλ, κε ηελ αληίζηνηρε δηείζδπζε ζε βαζχηεξεο πιεπξέο
ηνπ αληηθεηκέλνπ, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεγαιχηεξσλ αθαηξέζεσλ, ε γλψζε πεξί ηνπ
αληηθεηκέλνπ γίλεηαη πην ζπζηεκαηηθή, αλαθχπηνπλ θαη αλαπηχζζνληαη νη ζεσξίεο πεξί ηνπ
αληηθεηκέλνπ θαη δηακνξθψλεηαη ελ ηέιεη ε επηζηήκε πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ νινθιήξσζε ηνπ
ελ ιφγσ ζηαδίνπ, απνηειεί θαη ηελ απνπεξάησζε ηεο θίλεζεο απφ ην αηζζεηεξηαθά
ζπγθεθξηκέλν πξνο ην αθεξεκέλν ζηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο γλψζεο πεξί ηνπ
αληηθεηκέλνπ θαη ηε κεηάβαζε ζηελ ψξηκε επηζηεκνληθή ζεσξία ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο δεχηεξεο πιεπξάο, δειαδή απφ ηε ζθνπηά ηεο νληνγέλεζεο ηεο
ψξηκεο ζεσξίαο πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε θίλεζε απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν πξνο ην
αθεξεκέλν ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλνιηθή πνξεία ηεο γλψζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ/ηελ
ζπγθεθξηκέλν/-λε εξεπλεηή/-ήηξηα πξηλ ηελ πξαγκάησζε ηεο θίλεζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν.
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Απφ θπινγελεηηθή ζθνπηά, ε θίλεζε απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν πξνο ην
αθεξεκέλν, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», είλαη ε ζπλνιηθή ηζηνξία ηεο
θηινζνθίαο, αιιά θαη ε ηζηνξία ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζηεκψλ, αλ θαη ζε δεπηεξεχνπζα, ππεγκέλε
κνξθή. Αληίζηνηρα, απφ νληνγελεηηθή ζθνπηά, ζρεηίδεηαη κε ηηο έξεπλεο ηνπ Υέγθει πξηλ ηελ
«Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», κε ηα πξψηα ηνπ πνιηηηθά θαη ζενινγηθά γξαπηά, κε ηελ πξαγκάηεπζε
ησλ δηαθνξεηηθψλ θηινζνθηθψλ ζπζηεκάησλ θ.ιπ. Δλ ηνχηνηο, ν Υέγθει παξνπζηάδεη ηελ ίδηα
ηελ πνξεία ηεο ζθέςεο πξνο ηελ απφιπηε γλψζε κέζσ ηεο «Φαηλνκελνινγίαο ηνπ Πλεχκαηνο».
Ζ «Φαηλνκελνινγία ηνπ Πλεχκαηνο» παξνπζηάδεη ζε θαζαξή κνξθή134 ηελ πνξεία απφ ηα
δεδνκέλα ησλ αηζζήζεσλ πξνο ηελ θαζαξή (απφιπηε) γλψζε. ηελ παξνχζα έξεπλα, επεηδή καο
ελδηαθέξνπλ απζηεξά νη ινγηθνί φξνη ηεο «Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο» θαζψο θαη ην πψο ηνπο
αληηιακβάλεηαη ν ίδηνο ν Υέγθει, ζα πξαγκαηεπηνχκε ηελ αλαιπηηθή θίλεζε ηεο ζθέςεο ηνπ
Υέγθει απνθιεηζηηθά απφ ηε ζθνπηά ηεο «Φαηλνκελνινγίαο ηνπ Πλεχκαηνο».
ε απηφ ην έξγν, ν Υέγθει μεθηλά απφ ην πιένλ άκεζν θαη κε δηακεζνιαβεκέλν, απφ ηελ
αηζζεηεξηαθή βεβαηφηεηα. ε απηή ηελ νδχζζεηα ηεο ζπλείδεζεο, ε γλψζε κέζσ ηεο αληίζεζήο
ηεο κε ην αληη-θείκελν θαηαθέξλεη θαη αλέξρεηαη ζην βάζξν ηεο απφιπηεο γλψζεο, ζην νπνίν
ππεξβαίλεηαη ε αληίζεζε κε ην αληηθείκελν θαη εζσηεξηθεχεηαη ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηεο. Ζ
απφιπηε γλψζε είλαη ε γλψζε επξηζθφκελε ζηελ χςηζηε νηθεηφηεηά ηεο, δειαδή ζηνλ ίδην ηνλ
εαπηφ ηεο, είλαη ν ηφπνο πνπ ππνθείκελν θαη αληηθείκελν είλαη έλα θαη ην απηφ. Χο εθ ηνχηνπ, ε
απφιπηε γλψζε ζπληζηά ηξφπνλ ηηλά επάλνδν ζηελ ακεζφηεηα ηεο αηζζεηεξηαθή βεβαηφηεηαο.
Πξφθεηηαη φκσο γηα κηα λνεηηθή ακεζφηεηα, ακεζφηεηα εληφο ηεο θαζαξήο γλψζεο. Απφ ηε
ζθνπηά ινηπφλ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πξψηεο θίλεζεο ηεο λφεζεο θαη ηεο θαηάιεμήο ηεο ζηελ
απφιπηε γλψζε, ε θίλεζε πνπ εθηίζεηαη κε ηε «Φαηλνκελνινγία ηνπ Πλεχκαηνο» είλαη ε
πξνυπφζεζε ηεο «Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο». πσο ραξαθηεξηζηηθά ην δηαηππψλεη ν Υέγθει, ε
ινγηθή «ζπληζηά, ζε έλα επξχηεξν πιαίζην, ηελ πξψηε ζπλέρεηα ηεο Φαηλνκελνινγίαο ηνπ
πλεχκαηνο» (Υέγθει, 2013: 49).
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Ζ κέζνδνο ηνπ Υέγθει ζηε Φαηλνκελνινγία είλαη ε κέζνδνο ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν. Υαξαθηεξηζηηθά γξάθεη: «ηε Φαηλνκελνινγία ηνπ πλεχκαηνο παξνπζίαζα έλα παξάδεηγκα απηήο
ηε κεζφδνπ κε εθαξκνγή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληη-θείκελν, ζηε ζπλείδεζε» (Υέγθει, 2013: 91). ηελ παξνχζα
έξεπλα σζηφζν, καο ελδηαθέξεη ε κέζνδνο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ θαζαξή ηεο κνξθή, δειαδή ζηελ «Δπηζηήκε
ηεο Λνγηθήο». Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ε Φαηλνκελνινγία παξνπζηάδεη ηελ θίλεζε απφ ην αηζζεηεξηαθά
ζπγθεθξηκέλν πξνο ην αθεξεκέλν.
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Δληφο ηεο απφιπηεο γλψζεο έρεη νινθιεξσζεί ε απφζπαζε απφ θάζε κνξθήο
αηζζεηεξηαθφ πξνζδηνξηζκφ. Δδψ δελ πξνζάπηεηαη πιένλ ζην ππνθείκελν έλα εμσηεξηθφ
θαηεγφξεκα. ε απηή ηε βαζκίδα ηεο γλψζεο, ην ππνθείκελν θαη ην αληηθείκελν ηαπηίδνληαη
άκεζα, ε λφεζε ζρεηίδεηαη κφλν κε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξί λνήζεσο
λφεζε, γηα ηε λφεζε, ε νπνία έρεη σο αληηθείκελν ηελ ίδηα ηε λφεζε. Τπφ ηε ζεψξεζε φηη
επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε αθαίξεζε απφ θάζε αηζζεηή κνξθή, απφ θάζε εμσηεξηθφ πεξηερφκελν,
εθείλν ην νπνίν απνκέλεη ελψπηνλ ηεο ζθέςεο, είλαη ε λφεζε πνπ λνεί ηνλ εαπηφ ηεο. Ζ αξρή κηα
ηέηνηαο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη κηα έλλνηα. Πνηα έλλνηα φκσο; Ζ έλλνηα σο ηέηνηα,
δειαδή ε έλλνηα σο εληειψο άκεζε, σο αθεξεκέλε έλλνηα, ε έλλνηα εθείλε πνπ
ζπκπεξηιακβάλεη θάζε άιιε έλλνηα. Απηή ε έλλνηα είλαη ην Δίλαη. Σν Δίλαη ινηπφλ είλαη έλλνηα
θαη αθξηβψο σο έλλνηα πξνβάιιεη ζηε Λνγηθή, θαηά ηξφπν, φπνπ σο ε πιένλ θαζνιηθή έλλνηα,
ην Δίλαη, είλαη ην εληειψο άκεζν θαη αθεξεκέλν.
Ζ αθεηεξηαθή θαηεγνξία ζηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», ην Δίλαη, απνηειεί ηελ έζραηε
αλαιπηηθή αθαίξεζε, ηελ θαηεγνξία εθείλε πνπ ζηεξείηαη παληειψο πεξηερνκέλνπ. Αθξηβψο
απηή ε παληειήο ζηέξεζε πεξηερνκέλνπ, ε πιήξεο απξνζδηνξηζηία, απνθαιχπηεη φηη ην Δίλαη
είλαη Μεδέλ.
Ζ πνξεία ηεο θίλεζεο ηεο λφεζεο απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν πξνο ην
αθεξεκέλν, ε νπνία αθνξά ην «Κεθάιαην», ζρεηίδεηαη ζε γεληθή κνξθή (θπινγελεηηθή) κε ηελ
ηζηνξηθή πνξεία ηεο επηζηήκεο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο135 θαη ζε εηδηθή κνξθή (νληνγελεηηθή)
κε ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη ηεο ζθέςεο ηνπ Μαξμ, δειαδή κε ην ζχλνιν ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ
δξαζηεξηφηεηαο, ην νπνίν πξνεγείηαη ηνπ «Κεθαιαίνπ» θαη εηδηθφηεξα κε ηηο πνιηηηθννηθνλνκηθέο ηνπ κειέηεο. Έηζη, ζηα «Υεηξφγξαθα ηνπ 1857-1858», ζηελ «Κξηηηθή ηεο πνιηηηθήο
νηθνλνκίαο» ηνπ 1859 θαη ζηα νηθνλνκηθά ρεηξφγξαθα ηνπ 1861-1864, ν Μαξμ έρεη δηαπηζηψζεη
φηη ε απινχζηαηε ζρέζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ην εκπφξεπκα. ε απηή ηελ πνξεία απνπεξάησζεο
ηεο θίλεζεο απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν πξνο ην αθεξεκέλν, ην εκπφξεπκα, απφ ηε κία
135

Ο Έλγθειο παξαηεξεί φηη «ε νηθνλνκηθή επηζηήκε γελλήζεθε σο θπζηθή ζπλέπεηα ηεο επέθηαζεο ηνπ εκπνξίνπ,
θαη κε απηή ηελ επέθηαζε ήιζε ζηε ζέζε ηνπ απινχ, κε επηζηεκνληθνχ παδαξέκαηνο έλα αλεπηπγκέλν ζχζηεκα ηεο
επηηξεπφκελεο απάηεο, κηα πιήξεο επηζηήκε ηνπ πινπηηζκνχ» (Έλγθειο ζην Marx, 2014: 605). Οηθνλνκηθέο
γλψζεηο θαη εγρεηξήκαηα θαηαλφεζεο πιεπξψλ ηεο νηθνλνκίαο ππήξραλ πνιχ λσξίηεξα απφ ηελ εκθάληζε ηεο
επηζηήκεο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. Κιαζηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Αξηζηνηέιε θαη νη έξεπλεο ηνπ
γχξσ απφ ηελ αμία. κσο, ην αληηθείκελν ηνπ Μαξμ δελ είλαη ε ηζηνξία ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ζρέζεσλ γεληθά, αιιά
έλα ζπγθεθξηκέλν ηεο ζηάδην, ε θεθαιαηνθξαηία. Έηζη, νη γλψζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηεο επηζηήκεο ηεο πνιηηηθήο
νηθνλνκίαο δελ εκπίπηνπλ απζηεξά ζηελ ηζηνξηθή θίλεζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.
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ζπλεηδεηνπνηείηαη φιν θαη πην πνιχ σο ε αθεηεξηαθή θαηεγνξία, ελψ απφ ηελ άιιε, δελ έρεη
απνθξπζηαιισζεί εληειψο ν θαηεγνξηαθφο ηνπ ξφινο, αθξηβψο σο αθεηεξίαο.
ην πξψην θεθάιαην ηεο «Κξηηηθήο ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο» ηνπ 1859, ν Μαξμ
αξρίδεη κε ην θεθάιαην ηνπ εκπνξεχκαηνο. Σν εκπφξεπκα, ήδε ζε απηή ηε βαζκίδα, έρεη
θαηαλνεζεί θαη πξνζδηνξηζηεί σο ε αθεηεξηαθή θαηεγνξία ηνπ θεθαιαίνπ. Ο Μαξμ δηαπηζηψλεη
φηη «κε ηελ πξψηε καηηά ν αζηηθφο πινχηνο εκθαλίδεηαη ζαλ έλαο ηεξάζηηνο ζσξφο
εκπνξεπκάησλ θαη θάζε μερσξηζηφ εκπφξεπκα ζαλ ην ζηνηρεηψδεο πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη136
ηνπ» (Μαξμ, 2010: 29). Αληίζηνηρα, ζην πξψην θεθάιαην ηνπ «Κεθαιαίνπ» γξάθεη: «Ο πινχηνο
ησλ θνηλσληψλ ζηηο νπνίεο θπξηαξρεί ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο εκθαλίδεηαη ζαλ
έλαο «ηεξάζηηνο ζσξφο εκπνξεπκάησλ», ην κεκνλσκέλν εκπφξεπκα σο ε ζηνηρεηψδεο κνξθή
ηνπ» (Marx, 2016: 19).
Οη δχν παξαπάλσ πξνηάζεηο, παξ‘ φηη θαίλνληαη παλνκνηφηππεο σο πξνο ην πεξηερφκελν,
δηαθέξνπλ σο πξνο ηε κνξθή ζηνλ απζηεξά ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εκπνξεχκαηνο.
ηελ «Κξηηηθή ηεο Πνιηηηθή Οηθνλνκίαο» ηνπ 1859, ην εκπφξεπκα πξνζδηνξίδεηαη σο
ζηνηρεηψδεο πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη (elementarisches Dasein), ελψ ζην «Κεθάιαην», σο
ζηνηρεηψδεο κνξθή (Elementarform). Με αθνξκή ηελ παξαπάλσ ελλνηνινγηθή δηαθνξά ζα
κπνξνχζε λα γίλεη κηα ζεηξά βάζηκσλ ππνζέζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε ελ ιφγσ δηαθνξά
θαλεξψλεη ηε δηαδηθαζία ηνπ ελλνηνινγηθνχ απνθξπζηαιιψκαηνο ηεο ινγηθήο αθεηεξίαο.
Θεσξνχκε φηη ε εγθαηάιεηςε ηνπ φξνπ «ζηνηρεηψδεο πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη» θαη ε πηνζέηεζε
ηνπ φξνπ «ζηνηρεηψδεο κνξθή» απνθαιχπηεη ηνλ ελλνηνινγηθφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ινγηθήο
αθεηεξίαο, ζηνλ νπνίν πξνβαίλεη ν Μαξμ ζε νξηζκέλε βαζκίδα αλάπηπμεο ηεο γλψζεο πεξί ηνπ
αληηθεηκέλνπ.
Σνχησλ δνζέλησλ, απφ ηε ζθνπηά ηεο θίλεζεο απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν πξνο
ην αθεξεκέλν, ν Μαξμ θαηαιήγεη ζην εκπφξεπκα σο αθεηεξηαθή θαηεγνξία. ε απηφ ην ζεκείν
θαη πάληνηε απφ ηε ζθνπηά ηεο πξψηεο θίλεζεο ηεο λφεζεο, δελ θαζίζηαηαη ηφζν ζαθέο, απ‘ φηη
ζηελ πεξίπησζε ηνπ Υέγθει, φηη ην εκπφξεπκα είλαη ε αθεηεξηαθή θαηεγνξία. ηελ πεξίπησζε
ηνπ Υέγθει, ε δηαδηθαζία αθαίξεζεο απφ θάζε άκεζν πεξηερφκελν, νδήγεζε ζην έζραην ζεκείν
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Δπεκβαίλνπκε ζηε κεηαθξαζηηθή απφδνζε ηεο πξφηαζεο εμαηηίαο ηεο απφδνζεο ηνπ Dasein σο ππφζηαζεο. Θα
κπνξνχζε θάιιηζηα, ζχκθσλα κε ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο δηαηχπσζεο ηνπ Μαξμ, λα απνδνζεί ην Dasein θαη σο
άκεζε χπαξμε. Δθφζνλ φκσο ην ελδηαθέξνλ δίλεηαη ζηηο ινγηθέο θαηεγνξίεο, απνδίδνπκε ηνλ φξν, σο αληίζηνηρν
ηεο εγειηαλήο έλλνηαο ηεο «Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο».
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ηεο αλάιπζεο σο ην ηειηθφ φξηφ ηεο θαη αθξηβψο ζε απηφ ην φξην απνθαιχθζεθε ην Δίλαη. ηελ
πεξίπησζε ηνπ Μαξμ φκσο, ην εκπφξεπκα δελ είλαη ην απνηέιεζκα κηαο ινγηθήο αλάιπζεο πνπ
βαίλεη κέρξη εζράησλ. Ζ αλάιπζε ζα κπνξνχζε, γηα παξάδεηγκα, λα ζηακαηήζεη ζηελ αμία
ρξήζεο, αιιά θαη αθφκε παξαπέξα. Αλ ν Μαξμ ζηακαηνχζε ηελ αλάιπζε ηνπ ζηελ αμία ρξήζεο,
ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν δελ ζα ήηαλ πιένλ ε θεθαιαηνθξαηία, αιιά ε κειέηε ησλ θπζηθψλ
ηδηνηήησλ ησλ πξαγκάησλ θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο. Αλακθίβνια, ηα
σθέιηκα πξάγκαηα ππάξρνπλ πξσηχηεξα ηεο εκθάληζεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο θαζψο θαη
πξσηχηεξα ηεο εκπνξεπκαηηθήο αληαιιαγήο.
Έλεθα ηνπ γεγνλφηνο φηη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Μαξμ είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν
αληηθείκελν, ε απινχζηαηε ζρέζε νθείιεη λα είλαη εθείλε ε ραξαθηεξηζηηθή ζρέζε, δηακέζνπ
ηεο νπνίαο ην ηειεπηαίν πξνζδηνξίδεηαη ελ ζπγθξίζεη κε άιια αληηθείκελα. Καη‘ απηφλ ηνλ
ηξφπν, ε αθεηεξηαθή θαηεγνξία, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ πξψηε θίλεζε ηεο λφεζεο, ζα
πξέπεη λα είλαη εθείλν ην αλαιπηηθφ φξην πέξαλ ηνπ νπνίνπ, ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ
αληηθείκελν παχεη λα πθίζηαηαη σο ηέηνην, δειαδή παχεη λα πθίζηαηαη ε νπζία ηνπ σο ηέηνηα (σο
ηαπηή). Χο εθ ηνχηνπ, ν νξζφο πξνζδηνξηζκφο ηεο αθεηεξηαθήο θαηεγνξίαο πξνυπνζέηεη ηε
δηάγλσζε ηεο νπζίαο θαζψο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηηο ππφινηπεο πιεπξέο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
πκπεξαίλεηαη έηζη, φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αθεηεξηαθήο θαηεγνξίαο απφ ηε ζθνπηά ηεο
πξψηεο θίλεζεο ηεο λφεζεο, απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν πξνο ην αθεξεκέλν,
αιιειεπηδξά θαη δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ θίλεζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.
Αο κεηαβνχκε ζηελ εμέηαζε ηεο θίλεζεο ηεο λφεζεο απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν
πξνο ην λνεηά αθεξεκέλν ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο». Ζ ηζηνξηθή θίλεζε (θπινγελεηηθή) ηεο
λφεζεο απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν πξνο ην αθεξεκέλν έγθεηηαη ζηελ αλαιπηηθή
ηζηνξηθή πνξεία αλάπηπμεο ηεο γλψζεο πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ. ε απηή ηελ θίλεζε ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ηεο γλψζεο πεξί ηνπ θνηλσληθνχ, ην νπνίν πξνεγείηαη ηεο ψξηκεο
ζεσξίαο, δειαδή ηεο ζεσξίαο πνπ απεηθνλίδεη ην αληηθείκελν κέζσ ηεο θίλεζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.
Πνηα είλαη φκσο ε γλψζε ηνπ θνηλσληθνχ; Απφ ηε ζθνπηά ησλ γλψζεσλ, νη νπνίεο
πξνεγνχληαη ηεο ψξηκεο ζεσξίαο, ε γλψζε ηνπ θνηλσληθνχ έγθεηηαη ζηε γλψζε πνπ απεηθνλίδεη
θαη αληαλαθιά λνκνηέιεηεο, ζρέζεηο, κέξε θαη πιεπξέο ηεο θνηλσλίαο. Ζ γλψζε πεξί ηεο
θνηλσλίαο αλαθχπηεη ζηαδηαθά ζηελ πνξεία ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη απνθηά ηελ ψξηκε
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κνξθή ηεο θαηά ην ψξηκν ζηάδην ηεο ηειεπηαίαο. Οη πξψηεο εκπεηξηθέο γλψζεηο, νη πξψηεο
εηθαζίεο θαη εγρεηξήκαηα θαηαλφεζεο ηνπ θνηλσληθνχ, ζρεηίδνληαη κε ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο
δηάγλσζεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη νξηζκέλσλ πιεπξψλ ηνπ. Απηέο νη πξνζπάζεηεο αλαθχπηνπλ ήδε
απφ ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο. ηνλ βαζκφ πνπ ε νπζία ηεο θνηλσλίαο, ν
ηξφπνο παξαγσγήο, έρεη αλαθχςεη, έρεη αλαθχςεη ηαπηφρξνλα θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ
αλζξψπσλ ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε.
Οη άλζξσπνη δελ είλαη άβνπια φληα, αιιά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θνηλσληθή
αλάπηπμε. Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη αλαθχπηεη κε ηελ εκθάληζε ηνπ
θνηλσληθνχ, αλ θαη ζε ππνηππψδε-εκβξπαθή κνξθή ζηα πξψηκα ζηάδηα. ηνλ βαζκφ πνπ νη
άλζξσπνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ηεο ηζηνξηθήο θίλεζεο, αθφκε θαη ζηελ
πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία απηή ε ζπκκεηνρή είλαη ππνηππψδεο, νη άλζξσπνη ζπκκεηέρνπλ θαη
αιιειεπηδξνχλ κε ηελ θνηλσλία σο ζπλεηδεηά φληα. Ζ ζπλεηδεηή επελέξγεηα ζην θνηλσληθφ
ζπλεπάγεηαη φηη νη (επη)δξψληεο θαηέρνπλ θαη νξηζκέλε γλψζε πεξί ηνπ θνηλσληθνχ,
ηνπιάρηζηνλ γηα νξηζκέλεο πιεπξέο ηνπ. Οη γλψζεηο απηέο φκσο δελ απνηεινχλ «θαζαξέο» πεξί
ηνπ θνηλσληθνχ γλψζεηο, αιιά γλψζεηο, νη νπνίεο είλαη αδηαρψξηζηεο θαη εληαίεο κε ηελ
θαζεκεξηλή ζπλείδεζε, κε εζηθέο θαη αηζζεηηθέο ζθέςεηο θαζψο θαη κε θηινζνθηθέο ζεσξίεο θαη
αληηιήςεηο. Μφλν κε ηε ζηαδηαθή απνθνπή ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ ηε
κεγάιε κήηξα ηεο θηινζνθίαο θαη ηε δηακφξθσζε ηνπο ζε επηζηήκεο, ζα αξρίζνπλ νη δηάθνξεο
πεξί ηνπ θνηλσληθνχ ζεσξήζεηο λα κεηαζρεκαηίδνληαη ζε εηδηθέο πεξί ηνπ θνηλσληθνχ θαη πεξί
ησλ πιεπξψλ ηνπ γλψζεηο. Δπηπιένλ, απηή ε απνθνπή ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ ηε
θηινζνθία πξαγκαηνπνηείηαη λνκνηειψο ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν, ην νπνίν απνηέιεζε πξσηίζησο ηε βάζε αλάπηπμεο ηεο
επηζηήκεο ηεο θνηλσλίαο είλαη ε πνιηηηθή νηθνλνκία, δειαδή εθείλν ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ην
νπνίν κειεηά ηελ νπζία ηεο θνηλσλίαο, ηελ παξαγσγή. Ζ πνιηηηθή νηθνλνκία φκσο αλαπηχρζεθε
ζε εθείλε ηε βαζκίδα ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο, θαηά ηελ νπνία ν ξφινο ηεο ζπλεηδεηήο
επελέξγεηαο ησλ αλζξψπσλ ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο αλαβαζκίζηεθε ξηδηθά. ε απηήλ αθξηβψο
ηελ πνξεία ζα εκθαληζηεί ν καξμηζκφο, ν νπνίνο κε ηελ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο
απνηειεί ηελ θαη‘ εμνρήλ επηζηεκνληθή θνηλσληθή ζεσξία. Σελ ίδηα πεξίνδν θαη παξάιιεια κε
ηελ αλάπηπμε ηνπ ηειεπηαίνπ, εκθαλίδνληαη θαη αλαπηχζζνληαη νη θνηλσληθέο επηζηήκεο.
Αδηακθηζβήηεηα, ζην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ πεξί ηνπ θνηλσληθνχ νθείινπλ λα εληαρζνχλ θαη νη
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θπζηθέο γλψζεηο ή ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπο, αθνχ ν άλζξσπνο, σο βαζηθφ
ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο, είλαη θαη έλα θπζηθφ νλ. Ο Βαδηνχιηλ ζεκεηψλεη φηη ε
θνηλσλία,
απνηειεί ελφηεηα εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ. Ζ εμσηεξηθή
αιιειεπίδξαζε είλαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ, ζαλ θπζηθψλ, δσληαλψλ φλησλ, ε δε εζσηεξηθή
αιιειεπίδξαζε είλαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ ζαλ θνηλσληθψλ φλησλ. Ο άλζξσπνο είλαη ελφηεηα
θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ. Αλ ν άλζξσπνο εμεηάδεηαη κφλν ζαλ θπζηθφ νλ, ηφηε ε θνηλσλία απνηειεί έλα
κεραληθφ άζξνηζκα απνκνλσκέλσλ αηφκσλ. Αλ φκσο ν άλζξσπνο εμεηάδεηαη ζαλ θνηλσληθφ νλ θαη κφλν,
αλ δειαδή, αγλνείηαη ε βηνινγηθή ηνπ θχζε, αθφκα θαη ηφηε, έζησ έκκεζα, κε αζαθή ηξφπν, πάιη
πξνυπνηίζεηαη φηη ε θνηλσλία απνηειεί έλα κεραληθφ άζξνηζκα απνκνλσκέλσλ αηφκσλ (Βαδηνχιηλ, 1988:
37).137

Γίρσο ηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ ηεο θπζηνινγίαο, ηεο αλαηνκίαο, ηεο βηνινγίαο, ησλ
λεπξνεπηζηεκψλ, ηεο αξραηνινγίαο, ηεο παιαηνληνινγίαο θαη ησλ επξχηεξσλ πιεπξψλ ηνπ
θπζηθνχ θφζκνπ θαη πεξηβάιινληνο, δελ ζα κπνξνχζε λα θαηαζηεί δπλαηή ε κειέηε ηεο
αλζξψπηλεο ηζηνξίαο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Ο Μαξμ πνιχ νξζά ηνλίδεη φηη «ε ίδηα ε ηζηνξία
απνηειεί έλα πξαγκαηηθφ ηκήκα ηεο θπζηθήο ηζηνξίαο, ηνπ πψο ε θχζε γίλεηαη άλζξσπνο»
(Marx, 2014: 279).
Καηά ηε δηεξεχλεζε ηεο θνηλσλίαο απνθαιχπηεηαη, κε ηνλ πιένλ θαζαξφ ηξφπν, ν
εζσηεξηθφο δεζκφο θαη ην αιιειέλδεην ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο θνηλσλίαο κε ηνλ εληαίν
ραξαθηήξαο ηεο γλψζεο θαη ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. Καηά ηε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ηεο
θνηλσλίαο, αλαθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα δηαθξίβσζεο ηεο δηαζχλδεζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο
ζπλείδεζεο κε ηελ πιηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Δπνκέλσο, κε ηελ εμέηαζε ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο θνηλσλίαο έξρεηαη έληνλα ζην πξνζθήλην ε αληαλάθιαζε ηεο
ζρέζεο κεηαμχ θνηλσληθνχ ζπλεηδέλαη θαη θνηλσληθνχ Δίλαη. Δηξήζζσ ελ παξφδσ, φπσο
δείρζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε ελ ιφγσ πξνβιεκαηηθή δελ είλαη άιιε απφ ηε ζρέζε ππνθεηκέλνπ
θαη αληηθεηκέλνπ, ε νπνία απνηειεί ηελ νπζία ηεο θηινζνθίαο. χκθσλα κε ηα φζα αλαπηχμακε
ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη εθφζνλ ε θηινζνθία απνηειεί νξηζκέλε
κνξθή γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπζία ηεο είλαη ε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ. Ζ
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ην ελ ιφγσ απφζπαζκα δηαπηζηψλεηαη ε ζχλδεζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Βαδηνχιηλ κεηαμχ ησλ ζθαηξψλ ηεο
θνηλσλίαο θαη ησλ βαζκίδσλ εκκέλεηαο. Ζ εμσηεξηθή αιιειεπίδξαζε ζρεηίδεηαη κε ηε ζθαίξα ηνπ Δίλαη, κε ηνπο
αλζξψπνπο σο θπζηθά θαη βηνινγηθά φληα. Ζ ελ ιφγσ βαζκίδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ βαζκφ εκκέλεηαο.
Αληίζηνηρα, ε εζσηεξηθή αιιειεπίδξαζε, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ άλζξσπν σο θνηλσληθφ νλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ
πςειφ βαζκφ εκκέλεηαο.
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δηαιεθηηθή ινγηθή ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα νξηζκέλε βαζκίδα αλάπηπμεο ηεο ζρέζεο ππνθεηκέλνπ
θαη αληηθεηκέλνπ θαηά ηελ νπνία ην αληηθείκελν απνηειεί «νξγαληθφ φιν». Χο εθ ηνχηνπ, ε
δηαιεθηηθή ινγηθή δηαθέξεη απφ ηε θηινζνθία, απνηειψληαο έλα νξηζκέλν ηζηνξηθφ ζηάδην ζηελ
αλάπηπμε ηεο ηειεπηαίαο.
ε απηφ ην ζεκείν, θαλεξψλεηαη ν εζσηεξηθφο δεζκφο ηεο θηινζνθίαο κε ηελ επηζηήκε ηεο
θνηλσλίαο, θαλεξψλεηαη ε ακνηβαία ζρέζε ηνπ γίγλεζζαη ηεο θηινζνθίαο κε ηελ ηζηνξηθή πνξεία
αλάπηπμεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ζεσξηψλ πεξί ηεο θνηλσλίαο. Δπίζεο, θαηά ηελ δηεξεχλεζε ηεο
θνηλσλίαο απνθαιχπηεηαη θαη ε αλάγθε ηεο εληαίαο θαη ζπλζεηηθήο επηζηήκεο.
Σφζν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Υέγθει, πνπ ην αληηθείκελν εμέηαζεο ηνπ είλαη ε λφεζε (ε
ινγηθή), φζν θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μαξμ, πνπ ην αληηθείκελν εμέηαζεο ηνπ είλαη ν
θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο, ε αλαγθαηφηεηα γηα ζπκκεηνρή ηεο νιφηεηαο ηεο γλψζεο
θαηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ε λνκνηειήο ηάζε πξνο ηελ εληαία ζπλζεηηθή
επηζηήκε, αθελφο αλαθχπηνπλ θαη κεηαηξέπνληαη ζε άγνπζεο, αθεηέξνπ δελ θαζίζηαληαη
θπξίαξρεο.
Ο Υέγθει εληάζζεη ην ζχλνιν ηεο γλψζεο ζην ζχζηεκά ηνπ, φκσο ην πινπνηεί κε
κνξθηθφ ηξφπν θαη δηακέζνπ ηεο θηινζνθίαο. ηελ εγειηαλή θηινζνθία, γηα πξψηε θνξά ζηελ
ηζηνξία, ζπλεηδεηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά, αιιά ηαπηνρξφλσο δηαζηξεβισκέλα, ν εληαίνο
ραξαθηήξαο ηεο γλψζεο θαη ην δήηεκα ηεο εληαίαο ζπλζεηηθήο επηζηήκεο. Ζ εληαία ζπλζεηηθή
επηζηήκε γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ Υέγθει, σο ε απφιπηε θπξηαξρία ηεο ινγηθήο επί παληφο
επηζηεηνχ, επί παληφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαηά ηξφπν πνπ ηα ηειεπηαία, απνηεινχλ
παζεηηθέο θαλεξψζεηο ηεο πξψηεο. Ο Έλγθειο, κε αλππέξβιεηε εκβξίζεηα ζπκπεξαίλεη, φηη «ην
ιάζνο βξίζθεηαη ζην φηη νη λφκνη απηνί επηβάιινληαη ζηε θχζε θαη ζηελ ηζηνξία ζαλ λφκνη ηεο
λφεζεο, αληί λα ζπλάγνληαη απ‘ απηέο» (Έλγθειο, 2008: 44).
Οη Μαξμ θαη Έλγθειο είλαη ν πξψηνη, νη νπνίνη κε επηζηεκνληθφ ηξφπν, θαηαλννχλ ηνλ
εληαίν ραξαθηήξα ηεο γλψζεο θαη δηαηππψλνπλ ξεηά ην δήηεκα ηεο εληαίαο ζπλζεηηθήο
επηζηήκεο. «Αξγφηεξα ε θπζηθή επηζηήκε ζα ππαγάγεη ζηνλ εαπηφ ηεο ηελ επηζηήκε ηνπ
αλζξψπνπ φζν θαη ε επηζηήκε ηνπ αλζξψπνπ ζα ππαγάγεη ζηνλ εαπηφ ηεο ηε θπζηθή επηζηήκε:
ζα γίλεη κία επηζηήκε» (Marx, 2014: 279) γξάθεη ν Μαξμ ζηα Παξηζηλά Υεηξφγξαθα ηνπ 1844.
Παξ‘ φηη ε ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε πεξί ηεο εληαίαο ζπλζεηηθήο επηζηήκεο δηαηππψλεηαη ζε κηα
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πεξίνδν πνπ νη Μαξμ θαη Έλγθειο δελ έρνπλ θζάζεη ζην απφγεην ησλ ζεσξεηηθψλ,
επηζηεκνληθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ ηνπο αληηιήςεσλ, ηαπηφρξνλα απνηππψλεη ηε ζεκειησδψο
δηαθνξεηηθή αληίιεςε ησλ ηειεπηαίσλ πεξί ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο γλψζεο, ε νπνία
απνκαθξχλεηαη ξηδηθά απφ εθείλε ηεο εγειηαλήο απφιπηεο κεζφδνπ. Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν
ν Βαδηνχιηλ γξάθεη φηη «ζηνλ Μαξμ ππάξρεη ε εμήο ηδέα: ε επηζηήκε ηνπ κέιινληνο είλαη ε
εληαία θαη κνλαδηθή επηζηήκε ηεο ηζηνξίαο. Απηή ε ηδεά, ζε απηή ηε γεληθή κνξθή, δηαηεξεί
πιήξσο ηε ζεκαζία ηεο» (Βαδηνχιηλ, 2017: 86).
Ο Μαξμ δελ αληηιακβάλεηαη ηελ ελφηεηα ηεο γλψζεο ζην πιαίζην κηα αθεξεκέλεο
ηαπηφηεηαο, αιιά κέζσ ηεο εηδηθήο δηαθνξάο έθαζηεο πιεπξάο ηεο εληαίαο γλψζεο. Καη‘ απηφλ
ηνλ ηξφπν, νξηνζεηεί ην κέξνο ηνπ επηζηεηνχ, ζην νπνίν αλαπηχζζεη ην ζηνραζκφ ηνπ,
ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηελ εμέηαζε ηνπ κνλάρα εθείλεο ηηο γλψζεηο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο
γηα ηε δηάγλσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο. Βέβαηα, ηφζν θαηά ηε ζεκειίσζε ηεο πιηζηηθήο αληίιεςεο ηεο ηζηνξίαο φζν θαη ζε
άιια έξγα, φπσο «Ζ Γηαιεθηηθή ηεο Φχζεο» θαη «Αληη-Νηίξηλγθ», νη Μαξμ θαη Έλγθειο θάλνπλ
πξάμε ηελ αληίιεςε ηεο ζπλζεηηθήο επηζηήκεο. Δπηπιένλ, φπσο δείμακε θαη ζην πξνεγνχκελν
θεθάιαην, ε επηζηεκνληθή εμέηαζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ζην «Κεθάιαην»,
βξίζθεηαη ζε εζσηεξηθή ελφηεηα κε ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζεκειίσζε ηεο πιηζηηθήο αληίιεςεο
ηεο ηζηνξίαο.
Ζ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο δελ πξνεγείηαη κφλν ηζηνξηθά ηνπ «Κεθαιαίνπ», αιιά
απνηειεί θαη αλαγθαία πξνυπφζεζή ηνπ. Καηά ηε γλψκε καο, παξ‘ φηη ήηαλ απαξαίηεηε ε
έληαμε ελφο κεγάινπ κέξνπο θπζηθψλ γλψζεσλ θαηά ηε ζεκειίσζε ηεο πιηζηηθήο αληίιεςεο ηεο
ηζηνξίαο, ε κειέηε ηνπ θπζηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο δηακέζνπ θαη ράξηλ ηνπ θνηλσληθνχ.
Τηνζεηψληαο απηή ηε κεζνδνινγηθή ζθνπηά, ν Μαξμ είλαη ν πξψηνο, ν νπνίνο θαηαλνεί κε
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηε γεληθφηεξε ζρέζε θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ. Ζ δηάθξηζε θαη ν εληνπηζκφο
ηνπ θνηλσληθνχ απφ ην θπζηθφ, ηνπ επηηξέπεη λα πξνβεί ζε κηα κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ
θπζηθνχ. Παξ‘ φια ηα επηηεχγκαηα ηνπ Μαξμ, ζηνλ βαζκφ πνπ ζηελ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο
ηζηνξίαο ε θνηλσλία δελ εμεηάδεηαη κε πιήξε ζπζηεκαηηθφηεηα, αληίζηνηρα ε ζρέζε θπζηθνχθνηλσληθνχ δελ ηίζεηαη σο εξεπλεηηθφ πξφβιεκα κε ηε κέγηζηε νμχηεηα.
Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο εξγαζίεο φπσο «Ζ Γηαιεθηηθή ηεο Φχζεο», «Αληη-Νηίξηλγθ»
θ.ά., ην δήηεκα ηεο ελφηεηαο ηεο γλψζεο θαη ηεο ζπλζεηηθήο επηζηήκεο ηίζεηαη θαηά βάζε σο
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γεληθφηεξν δήηεκα αξρήο ησλ επηζηεκψλ θαη φρη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν γηα ηηο αλάγθεο
επίιπζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο.
Γηαπηζηψζεθε παξαπάλσ φηη ε πξσηαξρηθή εκθάληζε θαη ε αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο
κεζφδνπ ζπλδέεηαη εζσηεξηθά κε ηελ αλάγθε κεηαβνιήο ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη
ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αλάγθε πξνηξέρνπζαο ζχιιεςεο ηεο κειινληηθήο θνηλσλίαο. Γείρζεθε
επίζεο φηη ην βαζχηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν κέζσ ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη ε δηαιεθηηθή
ινγηθή είλαη ε θνηλσλία. Σφζν ν Υέγθει φζν θαη ν Μαξμ, δηεξεπλνχλ ζε ηειηθή αλάιπζε ηελ
θνηλσλία. Σφζν ε Λνγηθή φζν θαη ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο, απνηεινχλ,
αληίζηνηρα γηα ηνλ θάζε δηαλνεηή, ην νπζηψδεο αληηθείκελν, κέζσ ηνπ νπνίνπ θαηαλννχληαη νη
ππφινηπεο ζθαίξεο ηεο θνηλσλίαο θαη ε ηζηνξηθή θίλεζε. Δλ ηνχηνηο, ηφζν ζηνλ Υέγθει φζν θαη
ζηνλ Μαξμ, ε αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζην
αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο θαζ‘ εαπηφ θαη εηιεκκέλν σο νιφηεηα, αιιά ζε έλα άιιν αληηθείκελν,
ζηε Λνγηθή138 θαη ζηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο αληίζηνηρα.
ηελ πεξίπησζε ηνπ Βαδηνχιηλ φκσο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε
αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν πξαγκαηνπνηείηαη ζην ίδην ην αληηθείκελν ηεο
θνηλσλίαο. Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, ε ελφηεηα ηεο γλψζεο θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο εληαίαο
ζπλζεηηθήο επηζηήκεο πξνβάιινπλ ζε απηήλ κε πην έληνλν ηξφπν, ελ ζπγθξίζεη κε ην
«Κεθάιαην» θαη ηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο». Φπζηθά, ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» δελ
επηιχεηαη πιήξσο ην δήηεκα ηεο ελφηεηαο ηεο γλψζεο θαη ηεο εληαίαο ζπλζεηηθήο επηζηήκεο,
αιιά ηίζεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε αλψηεξε θιίκαθα θαη ζε πην αλεπηπγκέλε κνξθή.
Σν ζχλνιν ινηπφλ ησλ παξαπάλσ γλψζεσλ εληάζζεηαη ζηελ ηζηνξηθή πνξεία αλάπηπμεο
ηεο γλψζεο θαη ηεο επηζηήκεο πεξί ηεο θνηλσλίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε θίλεζε απφ ην αηζζεηεξηαθά
ζπγθεθξηκέλν πξνο ην αθεξεκέλν εθηείλεηαη απφ ηηο πξψηεο εηθαζίεο θαη εκπεηξηθέο γλψζεηο
πεξί ηνπ θνηλσληθνχ, έσο ην ζχλνιν ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ εθπνλήζεθε ζην
πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ζεσξίαο, αιιά θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ θπζηθψλ
επηζηεκψλ κέρξη ηε ζπγγξαθή ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο».139 Κάηη ηέηνην ζεκαίλεη, φηη ζε απηή
138

Ο Υέγθει θπζηθά εθαξκφδεη ηε κέζνδν ζηε «Φηινζνθία ηνπ Πλεχκαηνο», ζηε «Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο» θ.ά.,
φκσο, φπσο έρνπκε ηνλίζεη, δελ πξφθεηηαη γηα κηα πξαγκαηηθή αλαζχζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ο Υέγθει
ελδηαθέξεηαη γηα ην δήηεκα ηεο ινγηθήο θαη φρη γηα ηελ ινγηθή ηνπ δεηήκαηνο.
139
Φπζηθά εδψ δελ ελλννχκε φηη κε ηελ «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» απνπεξαηψλεηαη θαη ε γλψζε πεξί ηνπ θνηλσληθνχ.
Μηα ηέηνηα άπνςε ζα αληηζηνηρνχζε ζε κηα εγειηαλή αληίιεςε ηεο γλψζεο. Ζ γλψζε πεξί ηεο θνηλσλίαο ζπλερίδεη
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ηελ πνξεία πεξηιακβάλεηαη ην γίγλεζζαη ηεο θηινζνθίαο, ε ηζηνξηθή πνξεία αλάπηπμεο θαη
δηακφξθσζεο ησλ γλψζεσλ πεξί ηνπ θνηλσληθνχ (ε γλψζε ηεο ηζηνξίαο, ηεο εζηθήο, ηεο
ζξεζθείαο, ηνπ δηθαίνπ, ηεο πνιηηηθήο-πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο, ηεο νηθνλνκίαο θ.ά.), ε βαζκηαία
δηακφξθσζε ηεο νιφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαζψο θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο ηζηνξίαο
ησλ γλψζεσλ πεξί ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ κε ηελ αληίζηνηρε ηζηνξηθή πνξεία δηακφξθσζεο ησλ
θπζηθψλ επηζηεκψλ.
Απφ ηελ εμέηαζε ηεο παξαπάλσ ζπγθεθξηκέλεο ζπζρέηηζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ,
ζπζρέηηζεο ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηεο γλψζεο πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ηελ ψξηκε ζεσξία ηνπ
αληηθεηκέλνπ, απνθαιχπηεηαη ε ειηθνεηδήο θίλεζε ηνπ γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο κέρξη ην
λπλ ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηνπ.
ην πξψην ζηάδην, δειαδή ζηνλ Υέγθει, ε γλψζε πξνβάιιεη σο εληαία, ελψ ηαπηφρξνλα
ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πξνβάιιεη σο έλα αθεξεκέλν εληαίν ζχζηεκα. Ο Υέγθει κειεηά ηελ
απφιπηε πξαγκαηηθφηεηα, ζπλεπψο θάζε δπλαηή γλψζε αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εμέηαζε ηνπ. Δλ ηνχηνηο, φπσο έρεη επηζεκαλζεί, ε θάζε μερσξηζηή πιεπξά
ηνπ πξαγκαηηθνχ δελ εμεηάδεηαη ζηελ ηδηνηππία ηεο, αιιά αλάγεηαη ζηε ινγηθή. Δλ ηέιεη,
αληηθείκελν ηνπ Υέγθει είλαη ε Λνγηθή. πλεπψο, ην αλππέξβιεην εχξνο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηνπ Υέγθει απνδεηθλχεηαη ηαπηνρξφλσο θαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν. Πξφθεηηαη
γηα έλα εγρείξεκα εληαίαο ζπλζεηηθήο γλψζεο θαη επηζηήκεο, ην νπνίν ελ ηνχηνηο νηθνδνκείηαη
κέζσ ηεο κνλνκέξεηαο κηαο θαη κνλαδηθήο πιεπξάο, ηεο Λνγηθήο. Γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Υέγθει, ελ ζπγθξίζεη κε εθείλα ησλ Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ, είλαη ην
επξχηεξν θαη ζπγρξφλσο ην πην πεξηνξηζκέλν.
Ο Μαξμ, πξνζεγγίδεη θαη αληηιακβάλεηαη ηε γλψζε σο εληαία εληφο ηεο
δηαθνξεηηθφηεηάο ηεο. Δθείλν πνπ ππεξηζρχεη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Μαξμ είλαη ε νξγάλσζε ησλ
δηαθνξεηηθψλ πιεπξψλ ηεο γλψζεο, ζχκθσλα κε ην πξνο δηεξεχλεζε αληηθείκελν. Χο εθ ηνχηνπ,
ζην δεχηεξν ζηάδην, νη δηαθνξεηηθέο γλψζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά
αληηθείκελα θαη πιεπξέο ηνπ πξαγκαηηθνχ, ζπκκεηέρνπλ ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζηελ
λα αλαπηχζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ λνείλ θαηά δηάλνηα, ζηα πιαίζηα δειαδή ηεο θίλεζεο απφ ην αηζζεηεξηαθά
ζπγθεθξηκέλν πξνο ην αθεξεκέλν, δηεηζδχνληαο ζε δηάθνξεο πιεπξέο θαη πηπρέο ηνπ θνηλσληθνχ θαη αθνινπζψληαο
ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ πιεπξψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζηελ πνξεία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο. Αληίζηνηρα θαη ε
αλάγθε θαηαλφεζεο θαη ζπλεηδεηήο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν
γίλεηαη φιν θαη πην επηηαθηηθή ζηελ επνρή καο κε ην λπλ επίπεδν αλάπηπμεο ησλ επηζηεκψλ.
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επηζηεκνληθή εμέηαζε. Ο Μαξμ ινηπφλ ζην «Κεθάιαην», αξλείηαη κηα αθεξεκέλε αληίιεςε
ελνπνίεζεο ηεο γλψζεο θαη ελδηαθέξεηαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ελνπνίεζε ηεο γλψζεο, ε νπνία
είλαη εζσηεξηθά ζπλπθαζκέλε κε ην πξνο δηεξεχλεζε γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν, δειαδή κε ηνλ
θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο. Αλ ην αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ
Υέγθει, εμεηαδφηαλ σο επαθφινπζν ηεο εμέηαζεο ηεο λφεζεο σο απφιπηεο λνκνηέιεηαο, ζηελ
πεξίπησζε ηνπ Μαξμ, ην αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο εμεηάδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπ κνξθή
θαη κάιηζηα ζηελ πην αλεπηπγκέλε έσο εθείλε ηελ επνρή. Αλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Υέγθει είλαη ε
αθεξεκέλε εληαία γλψζε σο γλψζε ηεο απφιπηεο λφεζεο, ζηνλ Μαξμ ε εληαία γλψζε πθίζηαηαη
σο ζπγθεθξηκέλε γλψζε ελφο πξαγκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη σο άξλεζε ηεο εληαίαο γλψζεο
γεληθά.140
ην ηξίην ζηάδην, δειαδή ζηνλ Βαδηνχιηλ, γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ είλαη ε
θνηλσλία, ε εληαία γλψζε θαη ην δήηεκα ηεο ζπλζεηηθήο επηζηήκεο αλαθχπηνπλ απνθαζηζηηθά
εμαηηίαο ελφο πξαγκαηηθά επξέσο αληηθεηκέλνπ. Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο είλαη
πνιιαπιψο πην επξχ ηφζν απφ ην αληηθείκελν ηεο γλψζεο θαη ηεο ινγηθήο φζν θαη απφ ην
αληηθείκελν ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Μάιηζηα, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο
θνηλσλίαο ζπκπεξηιακβάλεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηα πξναλαθεξζέληα γλσζηηθά αληηθείκελα. ηελ
πεξίπησζε ηνπ Βαδηνχιηλ, νη δηαθνξεηηθέο γλψζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά
αληηθείκελα θαη πιεπξέο ηνπ πξαγκαηηθνχ, ζπκκεηέρνπλ φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μαξμ, ζε
δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζηελ επηζηεκνληθή ηνπ εμέηαζε. κσο, ε πνζφηεηα141 ησλ δηαθνξεηηθψλ
γλψζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελ ιφγσ επηζηεκνληθή εμέηαζε είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε
απφ εθείλε ηεο εμέηαζεο ηνπ Μαξμ. Έηζη, ε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ηεο θνηλσλίαο απαηηεί ηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ κεγαιχηεξνπο κέξνπο ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ζηελ ηζηνξία ηεο
αλζξσπφηεηαο. Αθξηβψο ζε απηήλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο νιφηεηαο ηεο γλψζεο εδξάδεηαη ε
εκθάληζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο θαη αθξηβψο ζε απηήλ έγθεηηαη ην γεγνλφο φηη
ήδε απφ ηνλ Υέγθει, ην θχξην αλ θαη άξξεην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ην νπνίν ελεξγνπνηεί ην
θαζήθνλ γηα ηε γεληθή ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο γλψζεο, είλαη ε αλάγθε δηάγλσζεο ηεο θνηλσλίαο θαη

140

Ζ κεηάβαζε απφ ηελ αληίιεςε ηεο εληαίαο γλψζεο ζηνλ Υέγθει ζηελ εληαία γλψζε ζηνλ Μαξμ πξνζηδηάδεη ζηε
κεηάβαζε απφ ην Δίλαη ζην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη.
141
Δδψ ζα πξέπεη ε έλλνηα ηεο πνζφηεηαο λα κελ θαηαλνείηαη κε ζεηηθηζηηθφ ηξφπν, αιιά σο αιιειέλδεηε κε ηελ
πνηφηεηα. ηαλ θάλνπκε ιφγν πεξί πνζφηεηαο γλψζεσλ δελ ελλννχκε ηελ «άπεηξε» ζσξεία δεδνκέλσλ θάζε
δηαθνξεηηθήο επηζηήκεο πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηελ ηζηνξηθή πνξεία αλάπηπμήο ηεο, αιιά ησλ ζχλνιν ησλ
πνξηζκάησλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ απνηεινχλ ην απαχγαζκα θάζε μερσξηζηήο επηζηήκεο.
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ηεο ηζηνξίαο ηεο. ε απηφ ην ζεκείν απνθαιχπηεηαη θαη ν εζσηεξηθφο δεζκφο κεηαμχ ησλ Υέγθει,
Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ.
Ο εληαίνο ζπλζεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο γλψζεο αλαπηχζζεηαη παξάιιεια κε ηελ
αλάπηπμε ηεο ζρέζεο θαζνιηθνχ-κεξηθνχ-εληθνχ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Σν αληηθείκελν
ηνπ Υέγθει είλαη ην επξχηεξν θαη ζπγρξφλσο ην πην πεξηνξηζκέλν· ε πηπρή ηνπ πεξηνξηζκέλνπ
γίλεηαη ν ππξήλαο ηεο εμήγεζεο ηνπ επξχηεξνπ. Σν αληηθείκελν ηνπ Μαξμ είλαη έλα εηδηθφ
αληηθείκελν, ην νπνίν απνηειεί ην ππξήλα εμήγεζεο ηνπ επξχηεξνπ (ηεο θνηλσλίαο), ελψ
ζπγρξφλσο ην επξχηεξν (ε θνηλσλία) απνθαιχπηεηαη σο έλα κεξηθφ αληηθείκελν. Σν αληηθείκελν
ηνπ Βαδηνχιηλ απνηειεί έλα επξχηεξν αληηθείκελν ελ ζπγθξίζεη κε εθείλν ηνπ Μαξμ, σζηφζν
απνθαιχπηεηαη εμίζνπ σο έλα κεξηθφ αληηθείκελν ζπγθξηλφκελν κε ηε θχζε. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο θνηλσλίαο, ε Λνγηθή θαη ε πνιηηηθή νηθνλνκία απνηεινχλ μερσξηζηέο πιεπξέο
ηνπ, επνκέλσο ην πεξηνξηζκέλν αληηθείκελν ηνπ Υέγθει θαη ην αληηθείκελν ηνπ Μαξμ ππάγνληαη
ζε απηφ. Απφ ηε ζθνπηά φκσο ηνπ επξχηεξνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Υέγθει, ε θνηλσλία πξνβάιιεη
σο έλα κεξηθφ. Γηαθξηβψλεηαη έηζη κηα ειηθνεηδήο θίλεζε απφ ην αθεξεκέλν αληηθείκελν ηνπ
Υέγθει, ην νπνίν εμεγείηαη απφ έλα εληθφ αληηθείκελν, πξνο ην εηδηθφ αληηθείκελν ηνπ Μαξμ,
κέζσ ηνπ νπνίνπ εμεγείηαη έλα επξχηεξν κεξηθφ αληηθείκελν θαη απφ εθεί πξνο ην αληηθείκελν
ηνπ Βαδηνχιηλ, ην νπνίν ζπληζηά ηξφπνλ ηηλά έλα επξχηεξν αληηθείκελν ελ ζπγθξίζεη πξνο ην
δεχηεξν θαη πξνο ηνλ ππξήλα ηνπ πξψηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ζπληζηά έλα κεξηθφ σο πξνο ην εχξνο
ηνπ πξψηνπ. ηελ εμέηαζε έηζη ηνπ Βαδηνχιηλ ζπληειείηαη κηα επάλνδνο ζηελ εληαία ζπλζεηηθή
γλψζε. Απηή ε ηξφπνλ ηηλά επηζηξνθή ζην «θαζνιηθφ» αληηθείκελν ζπληζηά ηελ άξλεζε ηεο
άξλεζεο.
Ζ θίλεζε ηεο λφεζεο απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν πξνο ην αθεξεκέλν ζε
νληνγελεηηθφ επίπεδν, δειαδή ε πνξεία ηεο λφεζεο ηνπ/ηεο ζπγθεθξηκέλνπ/λεο εξεπλεηή/ήηξηαο πξηλ ηελ κεηάβαζε ζηελ ψξηκε ζεσξία, εληνπίδεηαη ζην έξγν ηνπ Βαδηνχιηλ ζην ζχλνιν
ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ εθπφλεζε πξηλ ηε «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο». Έρεη ηδηαίηεξε
ζεκαζία λα ηνληζηεί, φηη ν Μαξμ, ήδε κε ηελ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο, αιιά θαη κε ην
ζπλνιηθφ ηνπ έξγν, είρε εληνπίζεη ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιιν βαζκφ ηελ αθεηεξηαθή θαηεγνξία. ε
έλα γξάκκα πξνο ηνλ Αλέλθνβ ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 1846 ν Μαξμ γξάθεη: «Ση είλαη ε θνηλσλία,
νπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε κνξθή ηεο; Σν πξντφλ ηεο ακνηβαίαο πξάμεο ησλ αλζξψπσλ» (Marx,
2014: 589).
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Ο Βαδηνχιηλ κειεηψληαο ηε ζπλνιηθή πνξεία ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηνπ Μαξμ
επηηπγράλεη ηελ απνθάιπςε ηεο κεζφδνπ ηνπ «Κεθαιαίνπ», ελψ ηαπηφρξνλα επηηειεί ζηνλ έλαλ
ή ζηνλ άιινλ βαζκφ ηελ αλαιπηηθή πνξεία ηεο ζθέςεο απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν ζην
αθεξεκέλν. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη:
ε πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο ηνπ Κ. Μαξμ, απνηεινχζε θαη‘ εμνρήλ γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ
πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ πνξεία θαηά ηελ νπνία ε πεξί ηεο θνηλσλίαο γλψζε θηλνχηαλ απφ ηελ επηθάλεηα
πξνο ηελ νπζία, ελψ ε πνξεία ηεο πεξί ηεο θνηλσλίαο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ νπζία πξνο ην
θαηλφκελν θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ θαηέζηε δεζπφδνπζα ζηελ αληίιεςε ηεο δηάξζξσζεο ηεο
θνηλσλίαο πνπ ππάξρεη ζηα έξγα ησλ ζεκειησηψλ ηνπ καξμηζκνχ) (Βαδηνχιηλ, 2008).

Σν γεγνλφο δειαδή φηη ν Μαξμ ζηελ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο, αλ θαη φρη
απνθιεηζηηθά, είρε πξνζδηνξίζεη ηελ ελφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ
παξαγσγήο σο ην ζεκέιην ηεο θνηλσλίαο, είρε πξνζδηνξίζεη ην επνηθνδφκεκα, ηνλ άλζξσπν σο
θνηλσληθφ νλ, ηα ζηάδηα ηεο ηζηνξίαο σο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ζρεκαηηζκνχο θ.ιπ., ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ είρε επηηειέζεη θαη νινθιεξψζεη ηελ πξψηε βαζκίδα ηεο θίλεζεο ηεο ζθέςεο,
αιιά θαη είρε κεηαβεί, αλ θαη φρη ζπζηεκαηηθά θαη νινθιεξσκέλα, ζηελ θαηαλφεζε ηεο
θνηλσλίαο απφ ηε ζθνπηά ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.142 Με άιια ιφγηα,
ζηελ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο έρεη αξρίζεη λα επηρεηξείηαη ε ζχλζεζε ησλ πιεπξψλ ηνπ
αληηθεηκέλνπ, ελ ηνχηνηο ε ζχλδεζε απηψλ ησλ πιεπξψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηππηθφ ηξφπν ζηε
βάζε ηεο θαη‘ εμνρήλ εμσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ πιεπξψλ.
ρεηηθά κε ην ελ ιφγσ δήηεκα εμαηξεηηθή ζεκαζία έρνπλ νη παξαηεξήζεηο ηνπ Παηέιε.
πσο γξάθεη:
Ζ θιαζηθή αζηηθή θνηλσληθή θηινζνθία έρεη ήδε επηρεηξήζεη, ηε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ηεο θνηλσλίαο
βάζεη ηεο ηδενθξαηηθά ππνζηαζηνπνηεκέλεο αθεξεκέλεο πλεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ Κξάηνπο σο
ελζάξθσζεο ηεο «γελνινγηθήο νπζίαο ηνπ αλζξψπνπ» (Υέγθει). Απφ κεζνδνινγηθήο πιεπξάο, ε
πξνκαξμηθή θνηλσληθή ζεσξία βξίζθεηαη ζε θαηψηεξε βαζκίδα ηεο δηακφξθσζήο ηεο, απφ απηήλ ηεο
ζχγρξνλεο αζηηθήο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. Απηή ε γλσζηαθή ζπγθπξία, κε ηνπο ηζηνξηθνχο πεξηνξηζκνχο

142

Οη δχν κνξθέο θίλεζεο ηεο λφεζεο δελ δηαρσξίδνληαη κε πέηξηλα ηείρε. Ήδε απφ ηα Υεηξφγξαθα ηνπ 1857-1858
δηαπηζηψλεηαη ε θίλεζε, πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε εμέηαζε ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. Ζ δηαπίζησζε απηή
ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα φηη ε λφεζε, αλ θαη ζε πξψηκε κνξθή, έρεη δηέιζεη βάζεη εηθαζηψλ ηηο βαζηθέο βαζκίδεο ηεο
θίλεζεο. Αληίζηνηρα, ν Υέγθει, ήδε απφ ην 1801 ζηελ Ηέλα, είρε θαηαιήμεη ζηελ γεληθή δηάξζξσζε ηεο Λνγηθήο, αλ
θαη ζε εκηηειή κνξθή. Ζ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο είλαη κηα εμέηαζε ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία παξακέλεη ζηα
πιαίζηα ηεο πξψηεο θίλεζεο, ελψ ηα βαζηθά ηεο ζπκπεξάζκαηα έρνπλ πξνέιζεη απφ ηηο πξψηκεο απφπεηξεο
θαηαλφεζεο ηεο ζηα πιαίζηα ηεο δεχηεξεο θίλεζεο.
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ηεο, επέηξεςε ζηνπο Μαξμ θαη Έλγθειο ηε ζπγθξφηεζε ηεο πιηζηηθήο αληίιεςεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο
ζεσξίαο πεξί ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ (πξφθεηηαη γηα ηελ επηζηεκνληθή αλαθάιπςε ηνπ
Μαξμ κε ηε γφληκε ζπκβνιή ηνπ Έλγθειο), αξρηθά σο ππφζεζεο («Γεξκαληθή Ηδενινγία») θαη ζηε
ζπλέρεηα σο απνδεδεηγκέλεο ζεσξίαο («Κεθάιαην»). Βαζηθά ζηνηρεία απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη ε πιηζηηθή
δηακεζνιαβεκέλε «αλαγσγή» φισλ ησλ ζθαηξψλ ηεο θνηλσληθήο δσήο ζηελ νηθνλνκία (βι. θνηλσληθφ
είλαη-θνηλσληθή ζπλείδεζε, βάζε θαη επνηθνδφκεκα θιπ.) θαη ε αληίζηνηρε αληίιεςε γηα ηε δνκή ηεο
θνηλσλίαο: αλάγθεο - παξαγσγηθέο δπλάκεηο – ζρέζεηο παξαγσγήο – δηαλνκήο – αληαιιαγήο –
θαηαλάισζεο – κνξθέο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο (εζηθή, πνιηηηθή, δίθαην, αηζζεηηθή, ζξεζθεία, θηινζνθία)
– επνηθνδφκεκα. (Παηέιεο, 2014 : 41).

Ο Βαδηνχιηλ κειεηψληαο θξηηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ηνπ Μαξμ, λνκνηειψο
νδεγείηαη ζην λα αλαζηνραζηεί κεζνδνινγηθά πάλσ ζε απηά. Ο θξηηηθφο φκσο αλαζηνραζκφο
επάλσ

ζηα

απνηειέζκαηα

ηεο

αλαιπηηθήο

πνξείαο

ηεο

ζθέςεο,

ζεκαίλεη

αλάγθε

ζπζηεκαηνπνίεζήο ηνπο ζε έλα ζχζηεκα κε εζσηεξηθή ζπλάθεηα, ζεκαίλεη δειαδή ηε κεηάβαζε
ζηελ εμέηαζε θαη απεηθφληζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κέζσ ηεο θίλεζεο απφ ην αθεξεκέλν
ζην ζπγθεθξηκέλν. Ο Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη φηη, αλ ζπγθξίλνπκε ην παξαπάλσ απφζπαζκα ηνπ
Μαξμ κε ηελ αξρή ηνπ «Κεθαιαίνπ», ζα εληνπίζνπκε κεγάιεο νκνηφηεηεο (Βαδηνχιηλ, 1988:
44). ηνλ βαζκφ ινηπφλ πνπ ε θνηλσλία είλαη ην πξντφλ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ,
ηφηε ην αλζξψπηλν άηνκν είλαη ε αθεηεξηαθή θαηεγνξία.
ε απηφ ην ζεκείν δηαπηζηψλεηαη φηη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ «Κεθαιαίνπ», ε
αλάιπζε κπνξεί λα ζπλερίζεη πεξαηηέξσ. ηελ αλαιπηηθή πνξεία ηνπ Υέγθει, ην Δίλαη ζπληζηά
ηνλ έζραην αλαιπηηθφ πξνζδηνξηζκφ πέξαλ ηνπ νπνίνπ θακηά αλάιπζε δελ είλαη εθηθηή, ελψ
ζηνπο Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ δελ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην. Απηφ ππνδειψλεη, ήδε ζε απηφ ην ζεκείν
ηεο έξεπλαο, φηη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ δχν ηειεπηαίσλ εδξάδνληαη ζε άιια αληηθείκελα.
Αλ γηα παξάδεηγκα, σο αθεηεξηαθή θαηεγνξία πξνζδηνξηδφηαλ ν δσληαλφο νξγαληζκφο, ηφηε ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ζα ήηαλ ν έκβηνο θφζκνο θαη φρη ε θνηλσλία. Απνθαιχπηεηαη, επνκέλσο,
φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ινγηθήο αθεηεξίαο, απφ ηελ πξψηε βαζκίδα θίλεζεο ηεο λφεζεο,
ζπλδέεηαη εζσηεξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφ ηε δεχηεξε βαζκίδα θίλεζεο ηεο λφεζεο.
ηε βάζε ησλ παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο, φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ινγηθήο αθεηεξίαο,
σο απνηέιεζκα ηεο πξψηεο θίλεζεο ηεο λφεζεο, δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ απζηεξή
έλλνηα ηνπ φξνπ. Σφζν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Υέγθει φζν θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Μαξμ θαη
Βαδηνχιηλ, ε αθεηεξηαθή θαηεγνξία εληνπίδεηαη έρνληαο δηαλχζεη λνεηά ηηο βαζηθέο βαζκίδεο
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ηελ δεχηεξεο πνξείαο ηεο λφεζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη, θαηά ηελ θίλεζε ηεο λφεζεο απφ ην
αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν πξνο ην αθεξεκέλν, αλαθχπηνπλ νη εηθαζίεο πεξί ηεο απινχζηαηεο
ζρέζεο, ε γλψζε ηεο ηειεπηαίαο, αθξηβψο σο απινχζηαηεο ζρέζεο, επηηπγράλεηαη κνλάρα απφ ηε
ζθνπηά ηνπ αιιειέλδεηνχ ηεο κε ηηο ππφινηπεο πιεπξέο θαη θαηεγνξίεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ινγηθή
αθεηεξία απνθαιχπηεηαη αθξηβψο σο ηέηνηα θαηά ηελ δεχηεξε βαζκίδα θίλεζεο ηεο λφεζεο,
θαηά ηελ θίλεζε ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.
ε απηφ ην ζεκείν ε έξεπλα ζα πεξάζεη ζηελ εμέηαζε ηεο ινγηθήο αξρήο απφ ηε δεχηεξε
ζθνπηά, απφ ην γεγνλφο φηη ε ινγηθή αθεηεξία ζπληζηά αθξηβψο ηελ αθεηεξία ηεο θίλεζεο ηεο
λφεζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.
Ζ πξψηε βαζκίδα θίλεζεο ηεο λφεζεο, απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν πξνο ην
αθεξεκέλν, απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε ηεο δεχηεξεο βαζκίδαο θαη ηε κεζνιαβεί. Καηαδεηθλχεηαη
έηζη, φηη ε δεχηεξε θίλεζε ηεο λφεζεο πξνυπνζέηεη ηελ πξψηε πνξεία. Ο Υέγθει γξάθεη φηη «ε
Λνγηθή έρεη γηα πξνυπφζεζε ηεο ηελ επηζηήκε ηνπ εκθαληδφκελνπ πλεχκαηνο» (Υέγθει, 2013:
116).
Ζ πξψηε βαζκίδα ηεο λφεζεο σο πξνυπφζεζε απνηειεί γλσζηνινγηθή πξνυπφζεζε. Ζ
ινγηθή αθεηεξία απνδεηθλχεηαη σο ηέηνηα κφλν θαηά ην πέξαο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο
ζπλνιηθήο πνξείαο ηεο θίλεζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. ηα ίδηα ηα έξγα, πνπ
πξαγκαηψλεηαη ε αλνδηθή βαζκίδα ηεο λφεζεο, ε ινγηθή αθεηεξία παξνπζηάδεηαη εμ‘ ππαξρήο
θαη άλεπ απνδείμεσο σο ινγηθή αθεηεξία, ελψ κφλν ζην ηέινο ηεο έθζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο έξεπλαο απνδεηθλχεηαη πιήξσο ην γεγνλφο φηη απνηειεί ινγηθή αθεηεξία. Γηα εθείλνλ πνπ
αξρίδεη άκεζα ηελ αλάγλσζε θάζε έξγνπ, δελ απνδεηθλχεηαη άκεζα φηη ην Δίλαη, ην εκπφξεπκα,
θαη ην άηνκν143 είλαη νη αθεηεξηαθέο θαηεγνξίεο ηεο Λνγηθήο, ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο θαη ηεο θνηλσλίαο αληίζηνηρα. Γελ εθηίζεηαη επίζεο ε ζρέζε ηεο ινγηθήο αθεηεξίαο
κε ηηο ππφινηπεο πιεπξέο. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ έθζεζε ηνπ εκπνξεχκαηνο, δελ γλσξίδνπκε
αθφκε ηίπνηα γηα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ππεξαμίαο· αληηζηνίρσο, ζηελ «Δπηζηήκε ηεο
Λνγηθήο», θαηά ηελ έθζεζε ηνπ Δίλαη, δελ γλσξίδνπκε αθφκε ηίπνηα γηα ηελ Οπζία, ελψ νκνίσο,
θαηά ηελ έθζεζε ηνπ αηφκνπ, δελ γλσξίδνπκε αθφκε ηίπνηα γηα ηελ παξαγσγή.
143

Τπελζπκίδνπκε ηελ πξψηε ππνζεκείσζε ηνπ Βαδηνχιηλ θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο ηεο
θνηλσλίαο, φηη δειαδή ζ‘ απηφ ην ζηάδην εθηχιημεο ηεο εμέηαζεο «(αιιά φρη γεληθφηεξα) ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ
ελλνηψλ «άλζξσπνο» θαη «άηνκν» δελ έρεη ζεκαζία» (Βαδηνχιηλ, 2013: 97).
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαηά ηελ έθζεζε ηεο αθεηεξηαθήο θαηεγνξίαο, δελ γλσξίδνπκε
αθφκε ηίπνηα γηα ην ίδην ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ηνπ νπνίνπ ηελ αθεηεξηαθή θαηεγνξία
απνηειεί· «ζην μεθίλεκα, φπνπ ην ίδην ην Πξάγκα δελ είλαη αθφκα παξφλ, ε θηινζνθία είλαη κηα
θελή ιέμε ή κηα νπνηαδήπνηε απνδεθηή, κε-δηθαηνινγεκέλε παξάζηαζε» (φ.π.: 125). Απηφ πνπ
εθηίζεηαη είλαη κηα a priori παξαδνρή, κέζσ ηεο νπνίαο ζρεηίδεηαη ην αληηθείκελν θαη ε
αθεηεξηαθή θαηεγνξία. Σαπηφρξνλα φκσο, ζην πίλαθα πεξηερνκέλσλ παξνπζηάδεηαη φηη ε
ινγηθή αθεηεξία ζρεηίδεηαη κε ηηο ππφινηπεο πιεπξέο. Ζ έθζεζε ηνπ πίλαθα πεξηερνκέλσλ
παξνπζηάδεη ηελ αιιεινπρία ζπζρέηηζεο ησλ πιεπξψλ. Απφ ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ, ν
πξνζδηνξηζκφο ηεο ινγηθήο αθεηεξίαο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, αιιά θαη
γεληθφηεξα ε ζρέζε ησλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, δελ απνδεηθλχεηαη, αιιά ιακβάλεηαη σο κηα
a priori αξρή.
Σν δήηεκα εδψ έγθεηηαη ζην γεγνλφο, φηη ν ζπγγξαθέαο έρεη ήδε δηαηξέμεη ηελ θίλεζε
απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν θαη εθζέηεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ
γλσξίδνληαο ηελ αιιεινπρία ησλ θαηεγνξηψλ. Σν ελ ιφγσ δήηεκα απνηειεί βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαθνξάο, εληφο ηεο ελφηεηάο ηνπο, κεηαμχ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο θαη
ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έθζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Απηφ πνπ πξνβάιιεη ζηνλ αλαγλψζηε σο
αλαπφδεηθην, είλαη γηα ηνλ ζπγγξαθέα ήδε απνδεδεηγκέλν. Μέζσ ηνπ πίλαθα πεξηερνκέλσλ, ν
ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη ηα ήδε εγλσζκέλα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ, κε ζθνπφ λα
απνηειέζνπλ ηνλ νδεγεηηθφ κίην ηεο αλάπηπμεο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ. Ο Υέγθει
νξζά ηνλίδεη φηη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ εληάζζεηαη απζηεξά ζην θχξην πεξηερφκελν ηνπ
αληηθεηκέλνπ:
Γελ αλήθνπλ ζην πεξηερφκελν θαη ζην ζψκα ηεο επηζηήκεο, αιιά είλαη δηεπζεηήζεηο κηαο εμσηεξηθήο
αλαζθφπεζεο, ε νπνία έρεη ήδε δηαηξέμεη ην ζχλνιν ηεο έθζεζεο, ζπλεπψο γλσξίδεη θαη δειψλεη εθ ησλ
πξνηέξσλ ηελ αθνινπζία ησλ ζηαδίσλ ηνπ, πξνηνχ αθφκα παξνπζηαζηνχλ, παξαρζνχλ απφ ην ίδην ην
Πξάγκα (φ.π.: 93).

Ζ ινγηθή αθεηεξία δελ ζπληζηά κηα ππνθεηκεληθή αξρή, κέζσ ηεο νπνίαο επηιέγεηαη ε
παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Απελαληίαο, ζπληζηά ηελ ίδηα ηελ αξρή ηνπ αληηθεηκέλνπ, κέζσ
ηνπ απηνζρεηηζκνχ ηεο νπνίαο αξζξψλεηαη φιν ην ππφινηπν θηινζνθηθφ-επηζηεκνληθφ
νηθνδφκεκα. Ο Υέγθει ηνλίδεη φηη,
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ε αλάγθε λα δίλνπκε απάληεζε ζην εξψηεκα, κε ηη πξέπεη λα γίλεηαη ην μεθίλεκα, παξακέλεη ρσξίο
ζεκαζία έλαληη ηεο αλάγθεο ηεο αξρήο, πνπ κφλν απηή θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ
Πξάγκαηνο, ην ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ην αιεζέο, ην απφιπην ζεκέιην ησλ πάλησλ» (φ.π.: 114).

Τπφ απηή ηελ άπνςε, ε αξρή ζα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη φρη κφλν σο πξνο ηηο
γλσζηνινγηθέο ηεο πξνυπνζέζεηο (ππνθεηκεληθή πηπρή), απφ ηε ζθνπηά δειαδή ηεο θίλεζεο απφ
ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν, ηφζν ζε ηζηνξηθφ-θπινγελεηηθφ φζν θαη ζε
ηζηνξηθφ-νληνγελεηηθφ επίπεδν, αιιά επίζεο θαη σο πξνο ηηο αληηθεηκεληθέο ηεο πξνυπνζέζεηο
(αληηθεηκεληθή πηπρή).
Απφ ηε ζθνπηά ηεο αληηθεηκεληθή πηπρήο, ε ινγηθή αθεηεξία ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη
δηηηά, απφ ηε ινγηθή θαη ηελ ηζηνξηθή πηπρή. ηε ινγηθή πηπρή ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ηα
ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία θαη νη πιεπξέο ηνπ, εμεηάδνληαη σο ηαπηνρξφλσο πθηζηάκελα θαη
δεδνκέλα.144 ηελ ηζηνξηθή πηπρή ην αληηθείκελν εμεηάδεηαη σο κηα αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ ρξφλν. Απφ ηε ζθνπηά ηεο ινγηθήο πηπρήο, ε αθεηεξηαθή ινγηθή
θαηεγνξία ραξαθηεξίδεηαη απφ νληνινγηθή θαη γλσζηνινγηθή πξνηεξαηφηεηα ζηε δηάξζξσζή ηεο
κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο. Ζ νληνινγηθή θαη γλσζηνινγηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο αθεηεξηαθήο
θαηεγνξίαο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο, φηη ην αληηθείκελν βξίζθεηαη ζην ψξηκν ζηάδην ηεο
αλάπηπμήο ηνπ θαη φηη νη πιεπξέο έρνπλ πιήξσο δηακνξθσζεί. ε απηφ ην ζηάδην, ην αληηθείκελν
εθδειψλεη κε ηνλ πιένλ έληνλν ηξφπν ηνλ ζπζηεκηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Ζ αθεηεξηαθή θαηεγνξία
ινηπφλ ζπληζηά ηνλ πην θαζνιηθφ θαη αθεξεκέλν πξνζδηνξηζκφ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Κάζε επφκελνο πξνζδηνξηζκφο (θαηεγνξία) απνηειεί έλα πινπζηφηεξν θαη αθξηβέζηεξν
πξνζδηνξηζκφ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
ηελ πεξίπησζε ηνπ Υέγθει, ε «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο» έρεη σο γλσζηνινγηθή
πξνυπφζεζε ηελ πνξεία ηεο εκθαληδφκελεο ζπλείδεζεο. πσο ζεκεηψλεη ν ίδηνο, «ε έλλνηα ηεο
θαζαξήο επηζηήκεο θαη ε παξαγσγή ηεο, ζην παξφλ έξγν, πξνυπνηίζεηαη ινηπφλ ζην κέηξν πνπ ε
Φαηλνκελνινγία ηνπ πλεχκαηνο δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ ελ ιφγσ παξαγσγή» (φ.π.: 84).
Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε θαζαξή γλψζε έρεη σο πξνυπφζεζε ηελ πεπεξαζκέλε θαη θαηλνκεληθή
γλψζε. Ζ θίλεζε απφ ηελ ακεζφηεηα πξνο ηελ αθεξεκέλε λφεζε απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο
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Δδψ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηε δηαθνξά ηεο δηαιεθηηθήο εμέηαζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ πιεπξψλ
ηνπ, σο δεδνκέλσλ, απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, σο δεδνκέλνπ, ζηα πιαίζηα ηεο ηππηθήο
ινγηθήο. ηε δηαιεθηηθή ινγηθή ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη νη πιεπξέο ηνπ εμεηάδνληαη, σο δεδνκέλα, ζηελ
δηαδηθαζία ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηνπ θίλεζεο. Οη δεδνκέλεο έηζη πιεπξέο ζηα πιαίζηα ηεο ινγηθήο πηπρήο
πξνβάιινπλ σο δεδνκέλεο εληφο ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηνπο θίλεζεο.
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θίλεζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Ζ ινγηθή αθεηεξία απφ απηή ηε ζθνπηά
βξίζθεηαη ππφ πξνυπφζεζε θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη δηακεζνιαβεκέλε.
Αο πεξάζνπκε φκσο ζην ίδην ην έξγν θαη ζηελ αληηθεηκεληθή ηνπ πηπρή. ηαλ
εμεηάδνπκε ην ίδην ην αληηθείκελν, ζα πξέπεη λα αξρίδνπκε αθνινπζψληαο ηελ εζσηεξηθή
εθηχιημε ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη φρη απφ ηηο γλσζηνινγηθέο ηνπ πξνυπνζέζεηο. Ζ
αθεηεξηαθή θαηεγνξία εδψ είλαη έλα άκεζν. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία, είλαη ε απνθάιπςε ηνπ
ίδηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ε εθδήισζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Τπάξρεη κήπσο θάπνηα
αληηθεηκεληθή πξνυπφζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ;
Γηα λα απαληεζεί ην ελ ιφγσ δήηεκα ζα πξέπεη λα αλαθαιέζνπκε ηελ ηαπηφηεηα
ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ ζηελ θαζαξή γλψζε, δειαδή ηελ ελφηεηα ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο
θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο κνξθήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ αληίιεςε ηνπ πλεχκαηνο ηνπ
Υέγθει, ελνπνηψληαο ην Απφιπην Δγψ ηνπ Φίρηε κε ην Απφιπην ηνπ έιιηλγθ, επηηπγράλεη ηελ
ηαπηφηεηα ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηνπ Δγψ θαη ηεο Φχζεο. ηελ
θαζαξή γλψζε, ε ζπλείδεζε έρεη ππεξβεί ηε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ αληη-θείκελν, φρη
εγθαηαιείπνληάο ην πξνο φθεινο κηαο απφζπξζεο ζηα έγθαηα ελφο εζσηεξηθνχ ππνθεηκεληθνχ
θφζκνπ, αιιά εζσηεξηθεχνληάο ην ζηελ θαζαξή ηνπ νπζηφηεηα, ζην κεζηφ ελλνηνινγηθφ ηνπ
πεξηερφκελν. Ο Υέγθει αλαθέξεη πσο «κε ηνχηε ηελ εηζαγσγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηε ινγηθή
ζεψξεζε δελ είλαη ηα πξάγκαηα, αιιά ην Πξάγκα, ε έλλνηα ησλ πξαγκάησλ, ε νπνία γίλεηαη
αληη-θείκελν» (φ.π.: 64).145
Σα αληηθείκελα έηζη ηεο ινγηθήο είλαη νη έλλνηεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ελφηεηα κνξθήο
θαη πεξηερνκέλνπ. Δπνκέλσο, απηέο νη έλλνηεο δελ ζα πξέπεη λα γίλνληαη αληηιεπηέο σο
αλήθνπζεο ζε θάπνηα ςπρνινγηθή θαη ππνθεηκεληθή ηάμε. Οη έλλνηεο είλαη ην Πξάγκα,
εθθξάδνπλ ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ θαη απηή ε ηειεπηαία ζθέπηεηαη ζε απηέο. Ζ ινγηθή
ινηπφλ, δελ ζπληζηά κνλάρα ινγηθή ηεο ζθέςεο, ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, αιιά θαη ινγηθή ηνπ
φληνο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ θαζαξή γλψζε, ν Λφγνο (ινγηθή) απφ ηελ
ζθνπηά ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, ηνπ αηνκηθνχ, ηαπηίδεηαη κε ηνλ Λφγν ηνπ αληηθεηκεληθνχ, ηεο
145

Ο Π. Θαλαζάο αλαθέξεη φηη «ε εγειηαλή Λνγηθή δελ απνηειεί έλα φξγαλνλ, κηα ειεγθηηθή επηζηήκε φπσο ε
αξηζηνηειηθή Λνγηθή, αιιά κηα αιιεινπρία αληηθεηκεληθψλ ελλνηψλ, ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή θαη ε ηζρχο
αλαδεηθλχνληαη κε ηξφπν δεζκεπηηθφ. Οη έλλνηεο απηέο απνηεινχλ ηηο ζεκειηψδεηο δνκέο, ηνπο αξκνχο ηεο ίδηαο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο, ην ζθειεηφ γχξσ απφ ηνλ νπνίν αξζξψλεηαη ε θίλεζή ηεο. Ζ Λνγηθή απηή «ζπκπίπηεη κε ηε
κεηαθπζηθή»: ην αληηθείκελφ ηεο, νη έλλνηεο, είλαη νη θαηεμνρήλ νπζίεο — ελάληηα ζην λνκηλαιηζκφ πνπ ζεσξνχζε
ηηο έλλνηεο ζπκβαηηθά παξάγσγα ηεο αθαηξεηηθήο καο ηθαλφηεηαο» (Θαλαζάο, ζην Υέγθει 2006: 21).
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θαζνιηθφηεηαο. Έηζη, ην ζχζηεκα ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ζπληζηά ην ίδην ην ζχζηεκα ηνπ
απνιχηνπ Λφγνπ. πσο ραξαθηεξηζηηθά ην δηαηππψλεη ν Υέγθει ζηελ εηζαγσγή ηεο «Δπηζηήκεο
ηεο Λνγηθήο»:
ην λνείλ θαη νη πξνζδηνξηζκνί ηνπ δελ είλαη θάηη μέλν ζηα αληη-θείκελα, αιιά κάιινλ ε νπζία ηνπο ή πσο
ηα πξάγκαηα θαη ην λνείλ ησλ ίδησλ ησλ πξαγκάησλ — άιισζηε ε γιψζζα καο εθθξάδεη κηα ζπγγέλεηα
απηψλ ησλ φξσλ — ζπκθσλνχλ θαζεαπηά θαη δηεαπηά, πσο ην λνείλ, ζηνπο εκκέλεηο ηνπ πξνζδηνξηζκνχο,
θαη ε αιεζηλή θχζε ησλ πξαγκάησλ είλαη έλα θαη ην απηφ πεξηερφκελν (φ.π.: 76).

ε απηφ ην ζεκείν εληνπίδεηαη κηα ηδηφηππε αληίθαζε κεηαμχ γλσζηνινγηθήο θαη
αληηθεηκεληθήο πξνυπφζεζεο ζηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο». Δθφζνλ ζηελ «Δπηζηήκε ηεο
Λνγηθήο» παξνπζηάδεηαη ν απφιπηνο Λφγνο, ν νπνίνο ζπλέρεη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα θαη ηελ
αληηθεηκεληθφηεηα, ηφηε ην Απφιπην είλαη ην αξρέγνλν θαη απνιχησο αλππφζεην. Απφ ην
ηειεπηαίν ζπλεπάγεηαη φηη ε αθεηεξηαθή θαηεγνξία ζα πξέπεη λα είλαη ην απφιπην μεθίλεκα.
Σν Δίλαη είλαη ην άκεζν θαη απξνυπφζεην μεθίλεκα ηεο «Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο».
Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη απφ ηε ππνθεηκεληθή-γλσζηνινγηθή πιεπξά ε ινγηθή αθεηεξία έρεη σο
πξνυπφζεζε ηελ «Φαηλνκελνινγία ηνπ Πλεχκαηνο», ελψ απφ ηελ αληηθεηκεληθή-νληνινγηθή
πιεπξά δελ έρεη. Αο παξαθνινπζήζνπκε πψο ν Υέγθει ηνπνζεηείηαη επί ηνχηνπ:
Πξέπεη λα νκνινγήζνπκε πσο απνηειεί κηα νπζηψδε ζεψξεζε — πνπ ζα δεηρζεί αθξηβέζηεξα κέζα ζηελ
ίδηα ηε Λνγηθή — ην φηη ε πξφνδνο είλαη κηα νπηζζνρψξεζε, κηα επηζηξνθή πίζσ ζην ζεκέιην, ζην
αξρέγνλν θαη ην αιεζέο, απφ ην νπνίν εμαξηάηαη θαη ζηελ πξάμε πξνέξρεηαη εθείλν, κε ην νπνίν έγηλε ην
μεθίλεκα. Έηζη, ε ζπλείδεζε, ζην δξφκν ηεο απφ ηελ ακεζφηεηα, κε ηελ νπνία μεθηλά, επαλάγεηαη ζηελ
απφιπηε Γλψζε πνπ λνείηαη σο ε πην εζσηεξηθή ηεο αιήζεηα. Σν ηειεπηαίν ηνχην, ην ζεκέιην, πξάγκαηη
είλαη επίζεο εθείλν, απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην πξψην· ην ίδην πξψην, πνπ ζηελ αξρή ήιζε ζην πξνζθήλην
σο έλα άκεζν (φ.π.: 121-122).

Ζ άκεζε γλψζε σο ηέηνηα απνηειεί γλψζε γεληθά θαη σο εθ ηνχηνπ πξνυπνζέηεη ηε
θαζαξή γλψζε. Δπηπιένλ, ε δηαδξνκή πξνο ηελ απφιπηε γλψζε κέζσ ηεο Φαηλνκελνινγίαο είλαη
ε πνξεία ηεο απφιπηεο ηδέαο, ε νπνία κέζσ ηνπ ππνθεηκεληθνχ πλεχκαηνο δηαζρίδεη κηα ζεηξά
απφ θαηαζηάζεηο κέρξηο φηνπ θαηαθέξεη λα αξζεί ζην επίπεδν ηεο γλψζεο ηνπ εαπηνχ ηεο. ε
απηφ αθξηβψο έγθεηηαη ε γλσζηνινγηθή πξνυπφζεζε ηεο «Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο». Ζ ίδηα φκσο
ε πνξεία ηνπ ππνθεηκεληθνχ πλεχκαηνο «παξάγεηαη» απφ ηελ πνξεία ηεο απφιπηεο ηδέαο.
Δπνκέλσο, ε φιε δηαδηθαζία πξνβάιιεη σο κηα απνιχησο αλνδηθή ζπλζεηηθή δηαδηθαζία,

189

δειαδή, σο δηαδηθαζία πνπ έρεη απνιπηνπνηεζεί ε αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν. πσο επζηφρσο παξαηεξεί ν Παηέιεο:
Ζ άξηηα λφεζε απνθηά ην ραξαθηήξα κηαο a priori θαηαζθεπήο ρσξίο ηζηνξία. Σν απνηέιεζκα –ην
αλεπηπγκέλν ζχζηεκα αιιειέλδεησλ ηεξαξρεκέλσλ θαη δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ– θαη παξά ηηο πεξί ηνπ
αληηζέηνπ λχμεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Υέγθει, έρεη ελ πνιινίο απνζπαζηεί απφ ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία πνπ ην
γέλλεζε θαη έρεη αληηπαξαηεζεί ζε απηήλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ηζηνξία ηεο ζθέςεο δελ είλαη ηειηθά
ηίπνηε άιιν απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο ηεο πξνυπάξρνπζαο θαηαζθεπήο (Παηέιεο, 2019: 440).

Ζ θαζαξή γλψζε είλαη επνκέλσο κηα ζπλεηδεηνπνίεζε θαη κηα, ηξφπνλ ηηλά, κνξθή
επηζηξνθήο ζηελ αξρέγνλε θαη αηψληα ηαπηφηεηα ηνπ Δίλαη θαη ηεο λφεζεο, ζηελ απφιπηε ηδέα.
Έλεθα ηνπ γεγνλφηνο φηη ε γλσζηνινγηθή πξνυπφζεζε εκθαλίδεηαη σο απνηέιεζκα ηεο πνξείαο
ηεο απφιπηεο ηδέαο, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ε πξνυπφζεζε αλαπαξάγεηαη πιήξσο κε ηελ ίδηα ηελ
θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, δειαδή ηνπ απνιχηνπ. πσο δηαπηζηψλνπλ νη Μαξμ θαη Έλγθειο:
ηνλ Υέγθει, ην Aπφιπην Πλεχκα ηεο ηζηνξίαο έρεη ην πιηθφ ηνπ ζηε Μάδα θαη βξίζθεη ηελ θαηάιιειή
ηνπ έθθξαζε κφλν ζηε θηινζνθία. Δλ ηνχηνηο ν θηιφζνθνο είλαη κφλν ην φξγαλν κέζσ ηνπ νπνίνπ ν
δεκηνπξγφο ηεο ηζηνξίαο, ην Απφιπην Πλεχκα, θηάλεη ζηελ απηνζπλεηδεζία αλαζθνπηθά χζηεξα απφ ηελ
νινθιήξσζε ηεο θίλεζεο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θηιφζνθνπ ζηελ ηζηνξία εμαληιείηαη ζε απηή ηελ αλαζθνπηθή
[αλαδξνκηθή] ζπλείδεζε, γηαηί ε πξαγκαηηθή ηζηνξία έρεη νινθιεξσζεί αζπλείδεηα απφ ην Απφιπην
Πλεχκα. Έηζη, ν θηιφζνθνο εκθαλίδεηαη ζηε ζθελή θαηφπηλ ενξηήο (Marx & Engels, 1975 : 85-86)

ε απηφ ην ζηάδην ηεο πξαγκάηεπζεο εξρφκαζηε ελψπηνλ ηνπ ππξήλα ηνπ πξνβιήκαηνο
ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηε ινγηθή αθεηεξία ηεο εγειηαλήο
ινγηθήο. Ζ απφιπηε λφεζε, ζηνλ βαζκφ πνπ απνηειεί ηελ ηαπηφηεηα ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη
ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, δελ κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε θάηη πνπ πξνεγείηαη απηήο. Έρεη ζεκαζία
λα ηνληζηεί γηα άιιε κηα θνξά, φηη ε θαζαξή γλψζε δελ ζα πξέπεη λα λνείηαη σο γλψζε θάπνηνπ
εμσηεξηθνχ πξάγκαηνο, αιιά σο λφεζε λνήζεσο. Ζ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο» έηζη δελ αθεγείηαη
κε έλαλ εμσηεξηθφ ηξφπν ηελ ηζηνξία ηεο λφεζεο, αιιά παξνπζηάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο λφεζεο
κέζα απφ ηνλ ζρεηηζκφ κε ηνλ εαπηφ ηεο. Ζ θαζαξή γλψζε είλαη πιήξεο ακεζφηεηα.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Υέγθει:
ηελ αιεζηλή ηεο έθθξαζε επνκέλσο, απηή ε απιή ακεζφηεηα είλαη ην θαζαξφ Δίλαη. Αθξηβψο φπσο ε
θαζαξή Γλψζε δελ πξννξίδεηαη λα ζεκαίλεη ηίπνηε άιιν απφ ηε Γλψζε σο ηέηνηα, εληειψο αθεξεκέλα,
έηζη θαη ην θαζαξφ Δίλαη δελ πξννξίδεηαη λα ζεκαίλεη ηίπνηε άιιν απφ ην Δίλαη ελ γέλεη· Δίλαη, θαη ηίπνηε
άιιν, ρσξίο νπνηνδήπνηε άιιν πξνζδηνξηζκφ θαη πιήξσζε (Υέγθει, 2013: 119).
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Σν ζχζηεκα ησλ ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ θαη ε ζρέζε ηνπ Δίλαη κε ηηο
ππφινηπεο θαηεγνξίεο εδξάδνληαη ζηε ινγηθή δηάξζξσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Λφγνπ θαη ζηελ
θιηκάθσζε ησλ πξνζδηνξηζκψλ ηνπ. Απηφ πνπ πθίζηαηαη είλαη έλα δεδνκέλν ζχζηεκα ινγηθψλ
θαηεγνξηψλ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αηψληα θαη άρξνλε θίλεζε. Σν Δίλαη σο
αθεηεξηαθή θαηεγνξία ραξαθηεξίδεηαη απφ ινγηθή θαη, ππφ κηα νξηζκέλε έλλνηα, νληνινγηθή
πξνηεξαηφηεηα θαη είλαη ην θαζνιηθφ απξνζδηφξηζην άκεζν. Σν Δίλαη είλαη ην αληηθείκελν θαζ‘
εαπηφ (an sich)146, ην αληηθείκελν ζε εκβξπψδε κνξθή, ην νπνίν δελ είλαη αθφκε εγλσζκέλν. Σν
Δίλαη είλαη ην πξψην, ην νπνίν ηαπηνρξφλσο ππάξρεη θαη λνείηαη. Δπνκέλσο, ε ινγηθή αθεηεξία
«νθείιεη λα είλαη επίζεο ην μεθίλεκα θαη εθείλν, πνπ είλαη ην Prius [=ην πξφηεξν] γηα ην λνείλ,
ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη ην πξψην κέζα ζηελ πνξεία ηνπ λνείλ» (φ.π.: 114-115). Ζ ινγηθή φκσο
εθηχιημε ησλ θαηεγνξηψλ δελ έρεη λα θάλεη κε κηα κνξθή ρξνληθήο ή ηζηνξηθήο αθνινπζίαο.
Γηα ηνλ Υέγθει ε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ηζηνξίαο αλήθεη ζηελ ηάμε ηεο
εμσηεξηθφηεηαο θαη φρη ζηνλ ίδην ηνλ Λφγν πνπ είλαη άρξνλνο θαη αηψληνο. Σν γεγνλφο φκσο, φηη
ε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ηζηνξίαο έρεη απνιεζζεί απφ ηε Λνγηθή, ζπλεπάγεηαη φηη ην
ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ λνείηαη σο δεδνκέλν. Πφηε φκσο πξνβάιιεη ην ζχζηεκα ησλ
θαηεγνξηψλ σο δεδνκέλν; Απφ δηαιεθηηθή πιηζηηθή επηζηεκνινγηθή ζθνπηά πξνβάιιεη ζε εθείλε
ηε ζεψξεζε πνπ απνιπηνπνηείηαη ην ψξηκν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ην ζηάδην
εθείλν ζην νπνίν ην αληηθείκελν έρεη επηηχρεη ηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ πιεπξψλ ηνπ. ε εθείλε
ηε ζεψξεζε δειαδή, ζηελ νπνία απνιπηνπνηείηαη ην παξφλ θαη ζεσξείηαη σο νινθιήξσζε θαη
πεξάησζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. ηελ πηνζέηεζε φκσο κηαο ηέηνηαο αληίιεςεο, ην
παξειζφλ θαηαλνείηαη κνλνκεξψο θαη εζθαικέλα σο κηα δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ηειενινγηθά ζην
παξφλ· «γηα λα επηηξέςεη ην παξφλ, λα ζπιιεθζεί ην παξειζφλ ζε φιε ηνπ ηελ πνιιαπιφηεηα
θαη φρη κφλν σο ζηάδην απηνχ ηνπ ίδηνπ [ηνπ παξφληνο], πξέπεη ην παξφλ ην ίδην λα ζπιιεθζεί
σο παξνδηθφ» (Vazjulin, 2006: 248).
ηελ

πξαγκαηηθφηεηα

ε

απνιπηνπνίεζε

ηνπ

ψξηκνπ

αληηθεηκέλνπ

ζεκαίλεη

απνιπηνπνίεζε ηεο δνκήο θαη ηεο δηάξζξσζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζεκαίλεη ζε
ηειηθή αλάιπζε, θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ σο δεδνκέλσλ. Κάηη
ηέηνην νδεγεί ζε κηα αληίιεςε πεξί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ε νπνία θαηαιήγεη, ελ πνιινίο,
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Απφ εδψ θαη ζην εμήο, φπνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν «θαζ‘ εαπηφ», παξαπέκπνπκε ζηνλ γεξκαληθφ φξν «an
sich».
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λα είλαη ζηαηηθνχ ραξαθηήξα. ηε βάζε ηεο ηειεπηαίαο πξνθχπηεη θαη ε αληίιεςε, φηη ε ινγηθή
θαη νληνινγηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ Δίλαη δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε θαη ηελ αλάπηπμε
απηψλ ησλ πιεπξψλ ζηνλ ρξφλν, αιιά κε ηε ζέζε θαη ηνλ ξφιν, πνπ έρεη απνθηήζεη ε θάζε
θαηεγνξία (πιεπξά) ζηε δηάξζξσζε ηεο ψξηκεο κνξθήο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δπηπιένλ, ζην ψξηκν
ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνίνπ είλαη ε πιήξεο δηακφξθσζε ηεο
νπζίαο θαη ε κέγηζηε επίηεπμε ηεο ηδηφηππεο απηνθίλεζήο ηεο, ε πξνυπφζεζε πξνβάιιεη σο
πξνυπφζεζε πνπ αλαπαξάγεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ίδηα ηελ θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απηφ
φκσο ζπληζηά ηελ αληηθεηκεληθή θαηλνκεληθφηεηα ηνπ ψξηκνπ ζηαδίνπ ηεο αλάπηπμεο. Δλ
ηνχηνηο, ζε κηα πξαγκαηηθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ε πξνυπφζεζε πνηέ δελ κεηαζρεκαηίδεηαη
πιήξσο ζε πξνυπφζεζε πνπ αλαπαξάγεηαη απφ ηελ θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Τπφ ην θσο ηεο παξνχζαο πξνβιεκαηηθήο επαλαθάκπηεη θαη ην δήηεκα ηεο ακεζφηεηαο
θαη ηεο δηακεζνιάβεζεο ηεο αξρήο. Ο Υέγθει πνιχ νξζά γξάθεη φηη:
ηίπνηα δελ ππάξρεη, ηίπνηα ζηνλ νπξαλφ ή ζηε θχζε ή ζην πλεχκα ή νπνπδήπνηε αιινχ, πνπ λα κελ
πεξηέρεη εμίζνπ ηελ ακεζφηεηα θαη ηε δηακεζνιάβεζε, έηζη ψζηε απηνί νη δχν πξνζδηνξηζκνί λα
απνθαιχπηνληαη φηη είλαη αρψξηζηνη θαη αδηάζπαζηνη θαη εθείλε ε αληίζεζε αλάκεζα ηνπο έλα κεδεληθφ
(Υέγθει, 2013: 115).

Δηπψζεθε πξνεγνπκέλσο, φηη ε έθζεζε ηνπ απνιχηνπ είλαη ε έθζεζε ηεο αηψληαο θίλεζεο
ηεο λφεζεο. Ζ θίλεζε φκσο, άξα θαη ε δηακεζνιάβεζε, είλαη θάηη πνπ ηειείηαη εληφο θαη κέζσ
ηνπ απνιχηνπ. Ζ δηακεζνιάβεζε ινηπφλ είλαη έλαο θαζαξφο ζπζρεηηζκφο κε ηνλ εαπηφ
(απηνζρεζία), είλαη κηα απηνδηακεζνιάβεζε. Αθφκε θαη απφ ηελ νπηηθή ηνπ επξχηεξνπ
θηινζνθηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Υέγθει θαη ηεο δηακεζνιαβεκέλεο άξζξσζεο ησλ ζθαηξψλ ηνπ
ζπζηήκαηνο ζε Λνγηθή, Φχζε θαη Πλεχκα, απηφ ην νπνίν ελ ηέιεη δεζπφδεη είλαη έλα απνιχησο
θιεηζηφ ζχζηεκα. Δθείλν πνπ επί ηεο νπζίαο απνιπηνπνηείηαη ζηελ εγειηαλή αληίιεςε είλαη ε
εζσηεξηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σν αληηθείκελν λνείηαη σο κηα δηαδηθαζία
πνπ παξάγεη πιήξσο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ κέζσ ηεο απηνθίλεζήο ηνπ. Απηφ φκσο δελ είλαη
ηίπνηε άιιν, παξά απνιπηνπνίεζε ηεο αλνδηθήο πνξείαο ηεο λφεζεο, ηεο αλάβαζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.147
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Αληίζηνηρα, απφ ηε ζθνπηά ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε απνιπηνπνίεζε ηεο αλνδηθήο πνξείαο ηεο λφεζεο δελ ζεκαίλεη
ηίπνηε άιιν, παξά ηελ απνιπηνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
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χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απηφ πνπ ζε ηειηθή αλάιπζε παξακέλεη θπξίαξρν ζηελ
εγειηαλή ζεψξεζε, είλαη ε ζηηγκή ηνπ απνιχηνπ, ηεο απφιπηεο λφεζεο. Έηζη, παξ‘ φηη
δηαζπλδέεηαη ην θαζνιηθφ κε ην εληθφ, ην άπεηξν κε ην πεπεξαζκέλν, ε ηαπηφηεηα κε ηε
δηαθνξά, εθείλν πνπ ππεξηζρχεη είλαη ε ζηηγκή ηνπ θαζνιηθνχ, ηνπ απείξνπ, ηεο ηαπηφηεηαο,
έλαληη ηνπ εληθνχ, ηνπ πεπεξαζκέλνπ θαη ηεο δηαθνξάο αληίζηνηρα. Ζ πιεπξά ηεο
εμσηεξηθφηεηαο (ακεζφηεηαο) παξακέλεη ππνδεέζηεξε απφ ηελ πιεπξά ηεο εζσηεξηθφηεηαο θαη
πθίζηαηαη ράξηλ ηεο ηειεπηαίαο. Ο θφζκνο ηεο χιεο θαζίζηαηαη ππνδεέζηεξνο απφ ηνλ θφζκν
ηεο ζθέςεο θαη ηνπ πλεχκαηνο· θαη ελ ηέιεη ε πξάμε ππνδεέζηεξε ηεο ζθέςεο. Καη‘ απηφλ ηνλ
ηξφπν, ε ζηηγκή ηεο δηακεζνιάβεζεο, ζεσξνχκελε σο απνθιεηζηηθά ελππάξρνπζα εληφο θαη
κέζσ

ηνπ

απνιχηνπ,

εμαληιεκέλε

ζην

πιαίζην

ηεο

εζσηεξηθήο

αιιειεπίδξαζεο,

απηναθπξψλεηαη θαη ζε θπξίαξρε ζηηγκή αλαδχεηαη ε ακεζφηεηα, ε δεδνκεληθφηεηα, δειαδή ε
άκεζε θαηάθαζε ηνπ παξφληνο.
Απφ πιηζηηθήο δηαιεθηηθήο επηζηεκνινγηθήο ζθνπηάο, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν δελ
δηακεζνιαβείηαη κφλν απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά θαη απφ άιια εμσηεξηθά πξνο απηφ
αληηθείκελα, απφ πξνγελέζηεξεο αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο δηακέζνπ ησλ νπνίσλ αλέθπςε θαζψο
θαη απφ ηα πξνγελέζηεξα ζηάδηα ηεο ίδηαο ηεο αλάπηπμήο ηνπ. Ζ εμσηεξηθφηεηα δελ
κεηαζρεκαηίδεηαη πνηέ πιήξσο απφ ηελ θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη
σο εμσηεξηθή θαη ελ πνιινίο αλεμάξηεηε πξνυπφζεζε ηνπ.
Ζ ινγηθή εθθίλεζε ιακβάλεη ρψξα σο εμήο: «Δίλαη, θαζαξφ Δίλαη, –ρσξίο θαλέλαλ άιιν
πξνζδηνξηζκφ» (φ.π.: 141). Ζ αθεηεξηαθή γλψζε είλαη ην θαζαξφ Δίλαη, απηφ δελ είλαη ε γλψζε
θάπνηνπ ηίλνο, αιιά είλαη ε ίδηα ε θαζαξή ζηεξεκέλε πξνζδηνξηζηίαο γλψζε, είλαη ην
απξνζδηφξηζην άκεζν. Με εμαηξεηηθή επζηνρία ν Marquet, ζηηο παξαδφζεηο ηνπ ζην
Παλεπηζηήκην ηεο νξβφλλεο, πξαγκαηεπφκελνο ηελ εθθίλεζε ηεο «Φαηλνκελνινγίαο ηνπ
πλεχκαηνο» απφ ηε ζθνπηά ηεο θαηεγνξηψλ ηεο «Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο», παξαηεξεί φηη ε θαη‘
αίζζεζε βεβαηφηεηα είλαη ν ηφπνο ηεο θαζαξήο αίζζεζεο, φπνπ φια φζα κπνξνχκε λα πνχκε
εμαληινχληαη ζε κηα απιή δήισζε, «είλαη» (Marquet, 2009: 40).
Σν Δίλαη δελ είλαη κηα πιεπξά ή έλα κέξνο ηνπ απνιχηνπ, είλαη ην ίδην ην Απφιπην ζηνλ
αθεηεξηαθφ ηνπ απξνζδηφξηζην πξνζδηνξηζκφ. Καηά ηνλ Υέγθει, «ην θαζαξφ Δίλαη θάλεη ην
μεθίλεκα, αθελφο γηαηί είλαη θαζαξή ζθέςε, αθεηέξνπ γηαηί είλαη ε απξνζδηφξηζηε, απιή
ακεζφηεηα» (Υέγθει, 1991: 204). Σν Δίλαη είλαη ε θαζαξή έλλνηα ζηεξεκέλε πξνζδηνξηζκνχ· σο
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ηέηνηα, ην Δίλαη είλαη Μεδέλ. Σν Δίλαη θαη ην Μεδέλ είλαη νη δχν πιεπξέο κηα ακνηβαίαο θαη
αιιεινπξνυπνηηζέκελεο ζρέζεο, «ε αιήζεηα ηνπο, επνκέλσο, είλαη ηνχηε ε θίλεζε ηνπ άκεζνπ
εμαθαλίδεζζαη ηνπ ελφο κέζα ζην άιιν: ην γίγλεζζαη, κηα θίλεζε, φπνπ ακθφηεξα είλαη
δηαθνξνπνηεκέλα, αιιά κέζσ κηαο δηαθνξάο, ε νπνία εμίζνπ άκεζα έρεη θαηαιπζεί» (Υέγθει,
2013: 144). Σν γίγλεζζαη φπσο επηζεκαίλεη ν Υέγθει,
είλαη δηηηά πξνζδηνξηζκέλν· ζηνλ έλα πξνζδηνξηζκφ, ην Μεδέλ είλαη παξφλ σο άκεζν, ήηνη ν
πξνζδηνξηζκφο μεθηλά απφ ην Μεδέλ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην Δίλαη, δειαδή κεηαβαίλεη ζην ίδην ηνχην ην
Δίλαη· ζηνλ άιιν, ην Δίλαη είλαη παξφλ σο άκεζν, ήηνη μεθηλά απφ ην Δίλαη, ην νπνίν κεηαβαίλεη ζην
Μεδέλ, -γέλεζε θαη θζνξά (φ.π.: 186).

ην ελ ιφγσ ρσξίν ηνπ Υέγθει δηαθξηβψλεηαη ε ακνηβαία ελφηεηα ηνπ Δίλαη θαη ηνπ
Μεδελφο, δειαδή ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Σν Δίλαη δελ είλαη θάηη άιιν απφ
ην αληηθείκελν, είλαη ην ίδην ην αληηθείκελν. Ο Υέγθει γξάθεη φηη «εάλ ραξαθηεξίζνπκε ην Δίλαη
σο θαηεγνξνχκελν ηνπ Απνιχηνπ, νδεγνχκαζηε ζηνλ πξψην νξηζκφ εηνχηνπ: Σν Απφιπην είλαη
ην Δίλαη. Απηφο είλαη (κέζα ζηε ζθέςε) ν απφιπηα αξρηθφο νξηζκφο, ν πην αθεξεκέλνο θαη ν πην
πεληρξφο» (Υέγθει, 1991: 206). Σν Δίλαη είλαη ην ίδην ην αληηθείκελν πνπ, φληαο ζε αξλεηηθή
ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ, έρεη κεηαβεί ζην Μεδέλ θαη εθ λένπ απφ ην Μεδέλ ζην Δίλαη. Ζ ελ
ιφγσ ζρέζε απεηθνλίδεη ηνλ εκκελή αξλεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν γίγλεζζαη είλαη ε
πιήξεο ελφηεηα ηνπ έξρεζζαη θαη ηνπ παξέξρεζζαη. Απηφ πνπ πθίζηαηαη είλαη ε ελππάξρνπζα
θαη απξνυπφζεηε ακνηβαία ζρέζε ησλ δχν φξσλ, ηνπ Δίλαη θαη ηνπ Μεδελφο. Τπφ απηή ηελ
έλλνηα, δελ πξφθεηηαη γηα έλα Δίλαη πνπ πξνέθπςε απφ έλα Μεδέλ, νχηε γηα έλα Μεδέλ πνπ
πξνέθπςε απφ έλα Δίλαη. Πξφθεηηαη γηα ηελ απφιπηε θαηάθαζε ζηελ νπνία «ην Δίλαη -δελ
κεηαβαίλεη- αιιά έρεη κεηαβεί ζην Μεδέλ θαη ην Μεδέλ ζην Δίλαη» (Υέγθει, 2013: 143). Σν
γίγλεζζαη σο ελφηεηα θαη αέλαε αιιεινδηείζδπζε ηνπ Δίλαη θαη ηνπ Μεδελφο έρεη ζηηγκέο. Οη
ζηηγκέο ηνπ είλαη ε γέλεζε, ην έξρεζζαη ζην Δίλαη, θαη ε θζνξά, ην παξέξρεζζαη, ην βαίλεηλ ζην
Μεδέλ. Οη ζηηγκέο ηνπ γίγλεζζαη, φπσο θαη θάζε άιιε ινγηθή έλλνηα, ζηεξνχληαη ρξνληθνχ (θαη
ηζηνξηθνχ) πξνζδηνξηζκνχ· πξφθεηηαη δειαδή γηα ζηηγκέο αλεξεκέλεο.
Πεξλψληαο ζηελ εμέηαζε ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο ζην «Κεθάιαην», ήδε απφ ηελ πξψηε
πξφηαζε ηνπ Μαξμ ζην πξψην θεθαιαίν, αλαδχεηαη κηα ζεκειηαθή δηαθνξά ελ ζπγθξίζεη κε ηνλ
Υέγθει. Ο Μαξμ μεθηλά ην πξψην θεθάιαην γξάθνληαο: «Ο πινχηνο ησλ θνηλσληψλ ζηηο νπνίεο
θπξηαξρεί ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο εκθαλίδεηαη ζαλ έλαο «ηεξάζηηνο ζσξφο
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εκπνξεπκάησλ», ην κεκνλσκέλν εκπφξεπκα σο ε ζηνηρεηψδεο κνξθή ηνπ. Ζ έξεπλά καο αξρίδεη
ζπλεπψο κε ηελ αλάιπζε ηνπ εκπνξεχκαηνο» (Marx, 2016: 19).
ε απηή ηελ πξφηαζε, ν Μαξμ δηαθξίλεη ηξεηο βαζηθνχο φξνπο, 1. ηελ θνηλσλία, 2. ηνλ
θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο θαη 3. ην εκπφξεπκα. Ο Μαξμ δηαηππψλεη ηελ ζέζε φηη ε
έξεπλα αξρίδεη απφ ην εκπφξεπκα. Απφ ηε ζρέζε ηνπ ηξίηνπ (3) θαη ηνπ δεχηεξνπ (2) φξνπ ηεο
πξφηαζεο, ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ηνπ νπνίνπ
απνηειεί ζηνηρεηψδε κνξθή, δηεπθξηλίδεηαη πνην είλαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο έξεπλαο,
δειαδή ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο. Αλ δνχκε ηε ζρέζε ηνπ δεχηεξνπ (2) κε ηνλ
πξψην φξν (1), δειαδή ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ηεο θνηλσλίαο,
δηεπθξηλίδεηαη φηη ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξν θαη ηζηνξηθά
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν παξαγσγήο ηεο θνηλσλίαο. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο, φηη ην εκπφξεπκα
απνηειεί ζηνηρεηψδε κνξθή ηνπ πινχηνπ ζε εθείλεο ηηο θνηλσλίεο, ζηηο νπνίεο θπξηαξρεί ν
θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο θαη φρη ζε θάζε θνηλσληθή κνξθή.
Καζίζηαηαη έθδειν φηη ηφζν ην αληηθείκελν ηνπ Μαξμ φζν θαη ε ινγηθή αθεηεξία
πθίζηαληαη ππφ πξνυπνζέζεηο. Ο θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε
ηεο θνηλσλίαο θαη κάιηζηα απνηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ζηελ αλάπηπμή ηεο. Δπνκέλσο, ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Μαξμ δηακεζνιαβείηαη θαη ζρεηίδεηαη κε έλα άιιν εμσηεξηθφ πξνο
απηφ αληηθείκελν, ηφζν ζε ινγηθφ φζν θαη ζε ηζηνξηθφ επίπεδν.
«Απηφ πνπ έρσ λα εξεπλήζσ ζε απηφ ην έξγν είλαη ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο
παξαγσγήο θαη νη ζρέζεηο παξαγσγήο θαη ζπλαιιαγήο πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ» (φ.π.: 12), γξάθεη
ν Μαξμ ζηνλ πξφινγν ηεο πξψηεο έθδνζεο ηνπ «Κεθαιαίνπ». Δίλαη γεγνλφο φηη ν Μαξμ ζε
δηάθνξα απνζπάζκαηα πεξηγξάθεη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο ηνπ σο ηελ ζχγρξνλε αζηηθή
θνηλσλία. Θα πξέπεη φκσο λα έρνπκε ππφςε ην δηαθνξεηηθφ ζπγθείκελν απηψλ ησλ
δηαηππψζεσλ. Ο παξαπάλσ νξηζκφο, ζηνλ πξφινγν ηεο πξψηεο έθδνζεο ηνπ «Κεθαιαίνπ»,
απνηειεί ηνλ πιένλ ζπγθεθξηκέλν θαη απζηεξφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο
έξεπλαο ηνπ.
Ο θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο ζπλδέεηαη κε νξηζκέλν ζηάδην ηεο θνηλσληθήο
αλάπηπμεο θαη ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη ππφ ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ απφ ηελ
θεθαιαηνθξαηηθή θνηλσλία. Ο θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν
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ηξφπν παξαγσγήο, ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη ηηο ζρέζεηο αληαιιαγήο πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ. Ζ
θεθαιαηνθξαηηθή θνηλσλία εκπεξηθιείεη ηνλ ηειεπηαίν θαζψο επίζεο θαη έλα νιφθιεξν ζχλνιν
πιεπξψλ (φπσο ηηο κνξθέο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο, ην επνηθνδφκεκα, ηελ νηθνγέλεηα, ην θξάηνο
θ.ά.). Ο Μαξμ γξάθεη φηη «ν ηειηθφο ζθνπφο απηνχ ηνπ έξγνπ είλαη λα απνθαιχςεη ην λφκν ηεο
νηθνλνκηθήο θίλεζεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο» (φ.π.: 13). Ο ηξφπνο παξαγσγήο ζπληζηά ηελ
νπζία ηεο θνηλσλίαο, εμ‘ νπ θαη ν Μαξμ, κέζσ ηεο έξεπλαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο, δχλαηαη λα απνθαιχςεη ηνλ λφκν ηεο νηθνλνκηθήο θίλεζεο ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο
θνηλσλίαο.
Ο Μαξμ ζέηεη σο αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ηελ νπζία ηεο θνηλσλίαο ζην πην αλεπηπγκέλν
έσο ηελ επνρή ηνπ ζηάδην. Δλ ηνχηνηο, ζα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη, παξ‘ φιν πνπ ν ηξφπνο
παξαγσγήο απνηειεί ηελ νπζία ηεο θνηλσλίαο, ε θνηλσλία σο νιφηεηα δελ αλάγεηαη ζηελ νπζία
ηεο, ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο. Απφ εδψ ζπλεπάγεηαη φηη ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο,
σο πιεπξά ηνπ φινπ ηεο θνηλσλίαο ζην δεδνκέλν ηζηνξηθφ ζηάδην, έρεη σο πξνυπφζεζε ηελ
θνηλσλία. Ζ θνηλσλία σο πξνυπφζεζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ζπληζηά
ινγηθή εμσηεξηθή πξνυπφζεζε, δειαδή πξνυπφζεζε πνπ αλαπαξάγεηαη θαη πθίζηαηαη
παξάιιεια θαη καδί κε ηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο. Σνλίδνπκε φηη είλαη αλαγθαίν
λα δηαθξίλνπκε ην αληηθείκελν ηνπ Μαξμ απφ ην εμσηεξηθφ148 πξνο απηφ αληηθείκελν. ηνλ
βαζκφ πνπ ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο δελ αλάγεηαη ζην φιν ηεο θνηλσλίαο, ηφηε ε
θνηλσλία, αθξηβψο σο φιν, ζπληζηά εμσηεξηθή149 πξνυπφζεζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο, ε νπνία αλαπαξάγεηαη καδί κε απηφλ θαη ζηε βάζε ηεο ηδηφηππεο αιιειεπίδξαζήο
ηνπο.
Απφ ηζηνξηθή ζθνπηά, ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο απνηειεί έλα ζηάδην, ην
νπνίν έπεηαη ησλ πξνγελέζηεξσλ ζηαδίσλ ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Σφζν ε θενπδαξρηθή
θνηλσλία γεληθά φζν θαη ν θενπδαξρηθφο ηξφπνο παξαγσγήο κε ηε ζηελή έλλνηα, απνηεινχλ
ηζηνξηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Αθφκε, νιφθιεξε ε
θνηλσληθή ηζηνξία, αιιά θαη ε ηζηνξία ησλ νηθνλνκηθψλ κνξθψλ κε ηε ζηελή έλλνηα, απνηεινχλ
148

Δμππαθνχεηαη φηη αλαθεξφκαζηε ζε ζρεηηθή εμσηεξηθφηεηα.
Ζ εμσηεξηθφηεηα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έγθεηηαη ζην κε αλαγψγηκν ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο ζηελ θνηλσλία. Ο θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο ζπληζηά ηελ νπζία ηεο θνηλσλίαο ζε έλα
νξηζκέλν ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηεο. Χζηφζν, ε νπζία, παξ‘ φηη ζπληζηά ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο θνηλσλίαο
σο νιφηεηαο, δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ θνηλσλία σο νιφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, ζηνλ βαζκφ πνπ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο
ηνπ Μαξμ είλαη ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο θαη φρη ε θεθαιαηνθξαηηθή θνηλσλία ελ ζπλφισ, ηφηε ε
θνηλσλία πξνβάιιεη έσο έλα βαζκφ σο εμσηεξηθή πξνο ηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο.
149
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επίζεο ηζηνξηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Δπηπιένλ, ε ίδηα ε
θχζε απνηειεί ηφζν ινγηθή150 φζν θαη ηζηνξηθή πξνυπφζεζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Μαξμ πθίζηαηαη ππφ
πξνυπνζέζεηο θαη αιιειεπηδξά κε άιια εμσηεξηθά πξνο απηφ αληηθείκελα.
Σν εκπφξεπκα, σο ινγηθή αθεηεξία ηνπ «Κεθαιαίνπ», ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη απφ
ινγηθή θαη ηζηνξηθή ζθνπηά. Απφ ηε ινγηθή ζθνπηά θαη παξακέλνληαο απζηεξά εληφο ησλ νξίσλ
ηεο αξρηθήο πξφηαζεο ηνπ Μαξμ ζην «Κεθάιαην», απηφ πνπ δειψλεηαη άκεζα κε ηε κνξθή
αμησκαηηθήο αξρήο, είλαη φηη ην εκπφξεπκα εκθαλίδεηαη151 σο ζηνηρεηψδεο κνξθή ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Σν εκπφξεπκα απνηειεί έλα άκεζν θαη‘ αίζζεζε
αληηιεπηφ πξάγκα, έλα δεδνκέλν ηεο αηζζεηεξηαθήο επνπηείαο. Πξάγκαηη, απφ ηε ζθνπηά ησλ
πιεπξψλ ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ζε θαζαξή κνξθή δελ ππάξρεη ηίπνηε ζε
απηφλ πνπ λα κελ απνηειεί εκπφξεπκα.152 Σν εκπφξεπκα απνηειεί ηελ άκεζε θαζνιηθή κνξθή
χπαξμεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Δλ ηνχηνηο, παξ‘ φηη ην εκπφξεπκα γίλεηαη
αληηιεπηφ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ, δελ γίλεηαη αηζζεηά αληηιεπηφο ν ραξαθηήξαο ηνπ σο
ζηνηρεηψδνπο κνξθήο ηνπ θεθαιαίνπ. ηελ επηθάλεηα ηεο αηζζεηεξηαθήο ακεζφηεηαο ππάξρεη
κηα πνιιαπιφηεηα απφ γεγνλφηα θαη δεδνκέλα, ηα νπνία δχλαηαη λα επηιεγνχλ σο αθεηεξηαθή
θαηεγνξία. Σν γεγνλφο φηη δηαθξίλεηαη ην εκπφξεπκα σο ζηνηρεηψδεο κνξθή ηνπ θεθαιαίνπ,
είλαη απνηέιεζκα κηαο γλψζεο· ζπλεπψο είλαη θάηη δηακεζνιαβεκέλν.
Σνλίζακε

πξνεγνπκέλσο,

φηη

ν

πξνζδηνξηζκφο

ηεο

αθεηεξηαθήο

θαηεγνξίαο

πξαγκαηνπνηείηαη ελ κέξεη θαηά ηελ αλαιπηηθή πνξεία ηεο λφεζεο θαη ελ κέξεη δελ
πξαγκαηνπνηείηαη. Απφ ηε ζθνπηά ηεο εμέηαζεο ηεο δεχηεξεο θίλεζεο ηεο λφεζεο, σο άξλεζεο
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ηελ επνρή καο π.ρ. ε θιηκαηηθή αιιαγή θαλεξψλεη αλάγιπθα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ
ηξφπνπ παξαγσγήο κε ηηο θπζηθέο δηαδηθαζίεο.
151
Γελ ζεσξνχκε ηπραία ηελ επηινγή ηνπ Μαξμ ηεο ιέμεο «Δrscheint», ηξίην πξφζσπν ηνπ ξήκαηνο «Δrscheinen»
(απαξέκθαην), ην νπνίν ζεκαίλεη εκθαλίδεζζαη. Σν εκθαλίδεζζαη έρεη ζρέζε κε ηελ ακεζφηεηα, ε νπνία φκσο είλαη
πξνζδηνξηζκέλε απφ ηελ εγλσζκέλε νπζία. Καηά ηε γλψκε καο, ν Μαξμ εδψ ηνλίδεη ηε δηηηή ζεκαζία ηεο
ακεζφηεηαο, ηφζν ζε επίπεδν θαη‘ αίζζεζε επνπηείαο, ην γεγνλφο δειαδή φηη ην εκπφξεπκα είλαη έλα άκεζν θαη‘
αίζζεζε δεδνκέλν, φζν θαη ζε επίπεδν εγλσζκέλεο ακεζφηεηαο σο ζηνηρεηψδεο κνξθή ηνπ θεθαιαίνπ.
152
Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο ζε θαζαξή κνξθή πθίζηαηαη κφλν ελ είδεη
ζεσξεηηθήο αθαίξεζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο θαη νη πιεπξέο ηνπ
πθίζηαληαη ηαπηφρξνλα κε πξνθεθαιαηνθξαηηθέο ζρέζεηο θαζψο θαη κε εκβξπαθέο ζρέζεηο ηεο κειινληηθήο
θνηλσλίαο. Ζ ίδηα ε ηζηνξηθή αλάπηπμε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο απνηειεί έλαλ βαζκηαίν
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πξνθεθαιαηθξαηηθψλ αιιά θαη θπζηθψλ θιεξνδνηεκέλσλ. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία
κεηαζρεκαηηζκνχ, παξά ην γεγνλφο φηη νδεγείηαη ζε έλα ζηάδην νινθιήξσζεο, δελ απνπεξαηψλεηαη νξηζηηθά·
πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο δελ κπνξεί παξά λα πθίζηαηαη, ζε κηθξφηεξν ή
κεγαιχηεξν βαζκφ, ζε ελφηεηα κε πξνθεθαιαηνθξαηηθέο ζρέζεηο θαη θιεξνδνηήκαηα.
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ηεο πξψηεο, δειαδή απφ ηε ζθνπηά ηεο εμέηαζεο ηεο θίλεζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν, σο άξλεζεο ηεο θίλεζεο απφ ηελ ραψδε πεξί ηνπ φινπ αληίιεςε πξνο ην
αθεξεκέλν, ην εκπφξεπκα σο ζηνηρεηψδεο κνξθή ηνπ θεθαιαίνπ είλαη κηα άκεζε γλψζε, κε
απνδεδεηγκέλε.153 Ζ δηαηχπσζε ηνπ Μαξμ φηη ην εκπφξεπκα απνηειεί ζηνηρεηψδε κνξθή ηνπ
θεθαιαίνπ θαίλεηαη σο θάηη απζαίξεην. Γελ γλσξίδνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ εκπνξεχκαηνο,
ζπλεπψο ην εκπφξεπκα είλαη θάηη κε δηακεζνιαβεκέλν. πσο ηνλίδεη ν Βαδηνχιηλ,
ε ζηνηρεηψδεο κνξθή ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ, πξέπεη εμεηάδεηαη σο θάηη άκεζν θαη φρη απφ
άιιεο πξνυπνζέζεηο παξεγκέλν, επεηδή ε κεηάβαζε ζηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνυπφζεζεο ζα ζεκαίλεη
ηαπηφρξνλα κηα ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο ζηνηρεηψδνπο κνξθήο απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη άξα επίζεο
ησλ νξίσλ ηνπ ππφ δηεξεχλεζε εηδηθνχ αληηθεηκέλνπ (Vazjulin, 2006: 52).

πγρξφλσο, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ εκπνξεχκαηνο, σο ζηνηρεηψδνπο κνξθήο ηνπ
θεθαιαίνπ, έρεη πξνθχςεη απφ ηελ θίλεζε απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν πξνο ην
αθεξεκέλν, ε νπνία έρεη ππνζηεί άξλεζε. Ζ άκεζε γλψζε είλαη κηα κε απνδεδεηγκέλε γλψζε,
σζηφζν πεξηέρεη ζε αλεξεκέλε θαη άξξεηε κνξθή ηε δηακεζνιαβεκέλε γλψζε ηεο
πξνγελέζηεξεο πνξείαο ηεο λφεζεο.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο εμέηαζεο ηεο δεχηεξεο θίλεζεο ηεο λφεζεο, σο άξλεζεο ηεο άξλεζεο,
ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ εκπνξεχκαηνο, σο ζηνηρεηψδνπο κνξθήο ηνπ θεθαιαίνπ, πξνθχπηεη θαηά
βάζε απφ ηνλ εγλσζκέλν θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο. Δπνκέλσο, ην εκπφξεπκα είλαη
ζπγρξφλσο άκεζν θαη δηακεζνιαβεκέλν. Ζ δηακεζνιαβεκέλε γλψζε είλαη δηηηή, ζπληζηά ηφζν
αλεξεκέλε γλψζε, ε νπνία έρεη πξνθχςεη κέζσ ηεο άξλεζεο ηεο θίλεζεο απφ ηε ραψδε πεξί ηνπ
φινπ αληίιεςε πξνο ην αθεξεκέλν, φζν θαη γλψζε, ε νπνία έρεη πξνθχςεη κέζσ ηεο θίλεζεο
απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Μάιηζηα, ε γλψζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεχηεξε θίλεζε
είλαη δεζπφδνπζα ζηνλ βαζκφ, πνπ πξφθεηηαη γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ εκπνξεχκαηνο ζην «Κεθάιαην»
θαη φρη παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηελ «Κξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο» ηνπ 1859. Δπηπιένλ, ε
ακεζφηεηα είλαη κηα δηακεζνιαβεκέλε ακεζφηεηα. Σν εκπφξεπκα είλαη έλα άκεζν δεδνκέλν ησλ
αηζζήζεσλ, ην νπνίν δηαθξίλεηαη απφ ηα άιια δεδνκέλα ησλ αηζζήζεσλ σο ζηνηρεηψδεο κνξθή
ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ γλψζε ηνπ εκπνξεχκαηνο, σο ζηνηρεηψδνπο κνξθήο ηνπ θεθαιαίνπ, είλαη
εμίζνπ κηα άκεζε γλψζε, ε νπνία επηβεβαηψλεηαη απφ ηα αηζζεηεξηαθά δεδνκέλα.
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Να ηνλίζνπκε φηη κηα ηέηνηνπ ηχπνπ άκεζε γλψζε σο κε απνδεδεηγκέλε, δελ δχλαηαη λα ζπλάδεη κε ηελ άκεζε
γλψζε γηα ηελ νπνία κηιάεη ν Υέγθει.
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ε απηφ ην ζεκείν αλαδχεηαη κηα ζεκειηαθή δηαθνξά ηεο ινγηθήο αθεηεξίαο ηνπ Μαξμ ελ
ζπγθξίζεη κε εθείλε ηνπ Υέγθει. Ο Υέγθει αξρίδεη κε ην άκεζν, βέβαηα φρη απφ ην άκεζν ησλ
αηζζήζεσλ, αιιά απφ ην άκεζν ηεο θαζαξήο γλψζεο, δειαδή απφ ην λνεηά άκεζν. χκθσλα κε
ηελ αληίιεςε ηεο θαζαξήο γλψζεο, ε λφεζε θαη ην αληηθείκελφ ηεο ηαπηίδνληαη. ηε βάζε απηήο
ηεο ζεψξεζεο, εμππαθνχεηαη φηη ε γλψζε αξρίδεη κε ηελ απφιπηε ακεζφηεηα.
Ζ θαζαξή Γλψζε, θαζφηη ζπλαγκέλε κέζα ζε ηνχηε ηελ ελφηεηα, έρεη αλαηξέζεη θάζε αλαθνξά ζε έλα
Άιιν θαη ζηε δηακεζνιάβεζε· είλαη απηφ πνπ ζηεξείηαη ηε δηαθνξά· ηνχην ην ζηεξεκέλν-δηαθνξάο παχεη
έηζη ην ίδην λα είλαη Γλψζε· απηφ πνπ έρνπκε ελψπηνλ καο είλαη κφλν κηα απιή ακεζφηεηα (Υέγθει, 2013:
118).

ηελ πεξίπησζε ηνπ Μαξμ, ε λφεζε θαη ην αληηθείκελν δηαθξίλνληαη απζηεξά κεηαμχ
ηνπο. Ζ ακεζφηεηα ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη κηα δηακεζνιαβεκέλε ακεζφηεηα, ε εζηίαζε ηεο
ζπλείδεζεο ζην εκπφξεπκα, σο αηζζεηεξηαθφ δεδνκέλν, πξνσζείηαη απφ ηελ επίγλσζε ηνπ
εκπνξεχκαηνο, σο ζηνηρεηψδνπο κνξθήο ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ δηακεζνιαβεκέλε γλψζε ηνπ
εκπνξεχκαηνο, σο ζηνηρεηψδνπο κνξθήο ηνπ θεθαιαίνπ, είλαη κηα γλψζε πνπ επαιεζεχεηαη
άκεζα κε ηε ζηξνθή πξνο ηα αηζζεηεξηαθά δεδνκέλα. Σν εκπφξεπκα είλαη ζπγρξφλσο άκεζν θαη
δηακεζνιαβεκέλν, απξνζδηφξηζην θαη πξνζδηνξηζκέλν.
Σν εκπφξεπκα, αθνχ είλαη ε ζηνηρεηψδεο κνξθή ηνπ θεθαιαίνπ, είλαη ην ίδην ην
θεθάιαην ζε εκβξπψδε κνξθή, ην θεθάιαην σο δπλαηφηεηα. ε απηή ηε βαζκίδα, ε εγειηαλή
ινγηθή απνθαιχπηεη ηελ ηεξάζηηα νξζνινγηθή ηεο δχλακε. Ο Υέγθει γξάθεη φηη «μεθηλψληαο,
έλα πξάγκα δελ είλαη [= δελ ππάξρεη] αθφκα, αιιά δελ είλαη θη έλα ζθέην κεδέλ, γηαηί ην Δίλαη
ηνπ πξάγκαηνο είλαη ήδε κέζα ζην μεθίλεκα» (Υέγθει, 1991: 213). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε
απνηχπσζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο απφ ηνλ Υέγθει, κε έλα παξάδεηγκα πνπ θαηαζέηεη ζηηο
δηαιέμεηο γηα ηελ ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο. Δμεγεί φηη ν ζπφξνο είλαη απιφο, ζρεδφλ έλα ζεκείν·
αθφκε θαη ην κηθξνζθφπην δελ ζα κπνξνχζε λα αλαθαιχςεη πνιιά εθεί· απηή ε απιφηεηα φκσο
πεξηέρεη φιεο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ δέληξνπ. ιν ην δέληξν πεξηέρεηαη κέζα ζην ζπφξν, ηα θιαδηά,
ηα θχιια, ην ρξψκα ηνπο, ε κπξσδηά ηνπο, ε γεχζε ηνπο θ.ιπ., ελ ηνχηνηο, απηφ ην απιφ πξάγκα,
ν ζπφξνο, δελ είλαη ην ίδην ην δέληξν, απηή ε πνηθίιε νιφηεηα δελ ππάξρεη αθφκε. Δίλαη
ζεκαληηθφ, ηνλίδεη, λα γλσξίδνπκε φηη ππάξρεη θάηη πνιχ απιφ, ην νπνίν πεξηέρεη ζε απηφ κηα
πνιιαπιφηεηα, ε νπνία φκσο δελ ππάξρεη αθφκα δη‘ εαπηήλ (Hegel, 2007β: 123).
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χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ ζεψξεζε, ην εκπφξεπκα είλαη ζηνηρεηψδεο (εκβξπψδεο)
θεθάιαην θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ε θαη‘ εμνρήλ άκεζε κνξθή χπαξμεο ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ ινγηθή
αθεηεξία θαηαδεηθλχεηαη έηζη, σο ην θαη‘ εμνρήλ άκεζν αληηθείκελν. Σν εκπφξεπκα, σο ην θαη‘
εμνρήλ άκεζν θεθάιαην, δειαδή ην θεθάιαην ζε ζηνηρεηψδε (εκβξπψδε) κνξθή, είλαη ην
θεθάιαην θαζ‘ εαπηφ, είλαη ην Δίλαη ηνπ θεθαιαίνπ. Απφ εδψ ζπλάγεηαη φηη δελ πξφθεηηαη γηα ην
πξνθεθαιαηνθξαηηθφ εκπφξεπκα, γηα ην εκπφξεπκα ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο,
αιιά γηα ην θεθαιαηνθξαηηθφ εκπφξεπκα, γηα ην εκπφξεπκα, φπσο απηφ πθίζηαηαη θαη
αλαπαξάγεηαη ζηελ θεθαιαηνθξαηία.
Έρνπκε επαλεηιεκκέλσο ηνλίζεη φηη, θαηά ηνλ ινγηθφ ηξφπν εμέηαζεο, νη πιεπξέο θαη ε
δηάξζξσζε ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ απεηθνλίδνληαη σο ηαπηνρξφλσο δεδνκέλεο. ην
«Κεθάιαην», έρνπκε λα θάλνπκε κε ηελ απεηθφληζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο,
ν νπνίνο θηλείηαη πάλσ ζην δηθφ ηνπ ζεκέιην. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, θαηά ηελ ινγηθή εμέηαζε, ε
θάζε ινγηθή θαηεγνξία, ζηε ζχλδεζή ηεο κε ηηο ππφινηπεο ινγηθέο θαηεγνξίεο, εληφο ηνπ
επξχηεξνπ ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλνπ ζπζηήκαηνο, αληαλαθιά ηε δεδνκέλε δηάξζξσζε ησλ
πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ φπσο απηή πθίζηαηαη θαη αλαπαξάγεηαη ζηελ ψξηκε κνξθή ηνπ. Ο
Μαξμ γξάθεη φηη,
ζα ήηαλ ινηπφλ αλέθηθην θαη εζθαικέλν λα αθήζνπκε ηηο νηθνλνκηθέο θαηεγνξίεο λα δηαηππσζνχλ
δηαδνρηθά κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ππήξμαλ νη ηζηνξηθά θαζνξηζηηθέο. Πνιχ πεξηζζφηεξν, ε ζεηξά ηνπο
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο ζηε ζχγρξνλε αζηηθή θνηλσλία, θαη ε νπνία είλαη
αθξηβψο ην αληίζηξνθν απφ απηφ πνπ εκθαλίδεηαη σο ε θπζηθή ζρέζε ηνπο ή απφ απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε
ζεηξά ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο (Marx, 2018: 1083).

πκπεξαίλεηαη φηη ην εκπφξεπκα, σο ινγηθή αθεηεξία, δελ είλαη ην εκπφξεπκα, φπσο
απηφ πθίζηαηαη ηζηνξηθά πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Ζ
αθεηεξηαθή θαηεγνξία είλαη ην θεθαιαηνθξαηηθφ εκπφξεπκα, δειαδή ην εκπφξεπκα, φπσο απηφ
πθίζηαηαη θαη αλαπαξάγεηαη ζηελ θίλεζε ηνπ ψξηκνπ θαη κνξθνπνηεκέλνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ
ηξφπνπ παξαγσγήο. Αλ φκσο πξφθεηηαη γηα ην θεθαιαηνθξαηηθφ εκπφξεπκα, ηφηε γηα πνην ιφγν
ην ηειεπηαίν απνηειεί ηελ αθεηεξηαθή θαηεγνξία θαη φρη ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο
παξαγσγήο;
ηαλ εμεηάδεηαη ν θαζ‘ φια δηακνξθσκέλνο θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο, νη
δχν πιεπξέο ηεο αιιειεπίδξαζεο, ην εκπφξεπκα θαη ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο,
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αιιεινπξνππνηίζεληαη θαη ζπληζηνχλ θαζεκία απνηέιεζκα ηεο άιιεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε
δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο αθεηεξίαο εηζέξρεηαη ζε έλα θαχιν θχθιν, ζηνλ νπνίν δελ
θαζίζηαηαη ζαθέο απφ πνηα πιεπξά ζα πξέπεη λα αξρίζεη ε έξεπλα. ε απηφ ην ζεκείν,
απνθαιχπηεηαη ε αλαγθαηφηεηα ζπζηεκαηηθήο θαηαλφεζεο ηεο ελφηεηαο θαη ηεο δηαθνξάο ηνπ
ινγηθνχ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο.
Ζ ινγηθή απεηθφληζε ζπληζηά ελ γέλεη θαη ελ ζπλφισ αλεξεκέλε κνξθή ηεο ηζηνξηθήο
δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ αλεξεκέλε ηζηνξηθή εμέηαζε δελ είλαη
κηα δηαδηθαζία, ε νπνία πξνθχπηεη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο. Ζ ινγηθή θαη
ηζηνξηθή εμέηαζε βξίζθνληαη ζε ελφηεηα ζε θάζε ζηάδην αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο. Καη‘ απηφλ
ηνλ ηξφπν, ζηε ινγηθή δηαδηθαζία αλαπαξάζηαζεο ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ, ε ηζηνξηθή εμέηαζε
πθίζηαηαη σο ππεγκέλε ζηηγκή, θαζνξίδνληαο θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαο θάζε βήκα ηεο
γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ ινγηθή αθεηεξία ινηπφλ πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ηελ ηζηνξηθή
εμέηαζε. Απφ ηε ζθνπηά ηεο ηειεπηαίαο, ε ινγηθή αθεηεξία απνηειεί ηνλ αλαγθαίν φξν
εκθάληζεο ηεο ππφ δηεξεχλεζε δηαδηθαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε απινχζηαηε ζρέζε πξνζδηνξίδεηαη
απφ ηε ινγηθή πηπρή, σο εθείλνο ν φξνο, ν νπνίνο αλαπαξάγεηαη απφ ηελ θίλεζε ηνπ ψξηκνπ
αληηθεηκέλνπ, θαη απφ ηελ ηζηνξηθή πηπρή, σο ν αλαγθαίνο φξνο εκθάληζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Θα πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα επηζεκάλνπκε φηη ν Λέληλ ήηαλ ν πξψηνο πνπ ζπλέιαβε ηε
νπζία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ινγηθήο αθεηεξίαο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη γεληθφηεξεο
αληηιήςεηο ηνπ γηα ηε ζθαίξα ηεο ακεζφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ φπσο απνηππψλνληαη ζηα
Φηινζνθηθά Σεηξάδηα:
Ζ αξρή είλαη ην πην απιφ, ην πην ζπλεζηζκέλν, ην πην καδηθνθαλέο, ην άκεζν ‗Δίλαη‘: ην μερσξηζηφ
εκπφξεπκα (‗Sein‘ ζηελ πνιηηηθή νηθνλνκία). Ζ αλάιπζή ηνπ ζαλ ζρέζεο θνηλσληθήο. Ζ αλάιπζε είλαη
δηπιή, απαγσγηθή θαη επαγσγηθή – ινγηθή θαη ηζηνξηθή (κνξθέο ηεο αμίαο). (Λέληλ, 1989: 301-302).

ηε βάζε ησλ παξαπάλσ, ην εκπφξεπκα πέξαλ ηνπ φηη αληαλαθιά κηα νξηζκέλε πιεπξά
ηεο δνκήο θαη ηεο δηάξζξσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, αληαλαθιά εμίζνπ, ζε αλεξεκέλε κνξθή, κηα
ηζηνξηθή ζρέζε. Σν εκπφξεπκα ηζηνξηθά πξνυπάξρεη ηνπ θεθαιαίνπ. Δπίζεο, ε πξψηε ηζηνξηθή
κνξθή εκθάληζεο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ην εκπνξηθφ θεθάιαην. Ο Μαξμ παξαηεξεί φηη,
ε γέλεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ επαξθή ηνπ κνξθή πξνυπνζέηεη φκσο ην θεθάιαην ζαλ εκπνξηθφ θεθάιαην,
ψζηε ε παξαγσγή λα κε γίλεηαη πηα γηα ηε ρξήζε - κε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε κεζνιάβεζε ηνπ ρξήκαηνο
- αιιά γηα ην εκπφξην ζε κεγάιε θιίκαθα (Μαξμ, 1990: 664).
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Γηαπηζηψλεη επνκέλσο φηη «ην εκπνξηθφ θεθάιαην είλαη απιψο θπθινθνξνχλ θεθάιαην,
θαη ην θπθινθνξνχλ θεθάιαην είλαη ε πξψηε κνξθή ηνπ· κε ηελ νπνία δελ έρεη γίλεη αθφκε
δηφινπ ζεκέιην ηεο παξαγσγήο» (Marx, 2018: 1146). Δπηπξφζζεηα, ζηα «Υεηξφγξαθα ηνπ 18571858», εληνπίδεηαη ε ελ ιφγσ ζχκπησζε ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο αιιεινπρίαο:
Σν ρξήκα είλαη ε πξψηε κνξθή κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην θεθάιαην σο ηέηνην. Υ-Δ-Δ-Υ· ην ρξήκα
αληαιιάζζεηαη έλαληη εκπνξεχκαηνο θαη ην εκπφξεπκα έλαληη ρξήκαηνο· απηή ε θίλεζε ηεο αγνξάο κε
ζθνπφ ηελ πψιεζε, πνπ απνηειεί ηνλ κνξθηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εκπνξίνπ, ην θεθάιαην σο εκπνξηθφ
θεθάιαην, απαληά ζηηο πξψηκεο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (φ.π.: 1145).

Απφ απζηεξά ινγηθή ζθνπηά, ε ινγηθή αθεηεξία δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ εμέηαζε ησλ
ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ θεθαιαίνπ. Αθεηεξηαθή θαηεγνξία είλαη ην εκπφξεπκα, φπσο
αλαπαξάγεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Δλ ηνχηνηο, απνθαιχπηεηαη φηη ζηελ ίδηα
ηελ θίλεζε ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ, ε ινγηθή αθεηεξία αλαπαξάγεη ζε αλεξεκέλε κνξθή ηελ
ηζηνξηθή αθεηεξία ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Πξφθεηηαη γηα ηε ζχκπησζε ηεο
ινγηθήο αιιεινπρίαο κε ηελ ηζηνξηθή αιιεινπρία ζην δήηεκα ηεο ινγηθήο αξρήο. Ο Μαξμ
γξάθεη κε ζαθήλεηα επί ηνχηνπ:
Ηζηνξηθά ην θεθάιαην εκθαλίδεηαη παληνχ απέλαληη ζηε γαηνθηεζία αξρηθά κε ηε κνξθή ηνπ ρξήκαηνο, σο
ρξεκαηηθή πεξηνπζία, σο εκπνξηθφ θεθάιαην θαη σο ηνθνγιπθηθφ θεθάιαην. Χζηφζν δελ είλαη αλαγθαία ε
αλαδξνκή ζηε γελεηηθή ηζηνξία ηνπ θεθαιαίνπ γηα λα αληηιεθζνχκε φηη ην ρξήκα απνηειεί ηελ πξψηε
κνξθή εκθάληζήο ηνπ. Ζ ίδηα ηζηνξία δηαδξακαηίδεηαη θαζεκεξηλά κπξνζηά ζηα κάηηα καο. Κάζε λέν
θεθάιαην εκθαλίδεηαη αξρηθά ζηε ζθελή, δειαδή ζηελ αγνξά, ηελ αγνξά εκπνξεπκάησλ, εξγαζίαο ή
ρξήκαηνο, πάληα σο ρξήκα, σο ρξήκα ην νπνίν πξφθεηηαη λα κεηαηξαπεί ζε θεθάιαην κέζα απφ νξηζκέλεο
δηαδηθαζίεο (Marx, 2016: 123).

Αληίζηνηρε επηζήκαλζε ηεο ζχκπησζεο ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο ζεηξάο ζην δήηεκα ηεο
αξρήο δηαηππψλεηαη ζε έλα γξάκκα ηνπ Μαξμ πξνο ηνλ Έλγθειο ην 1858, ζην νπνίν γξάθεη:
ην ρξήκα – φπσο δείρλεη ε αλάπηπμε ησλ πξνζδηνξηζκψλ ηνπ – ηίζεηαη ε απαίηεζε ηεο αμίαο πνπ
εηζέξρεηαη ζηελ θπθινθνξία θαη δηαηεξείηαη εληφο ηεο, ζέηνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ εαπηφ ηεο – ην θεθάιαην.
Ζ κεηάβαζε απηή είλαη ηαπηφρξνλα ηζηνξηθή. Ζ πξνθαηαθιπζκηαία κνξθή ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ην
εκπνξηθφ θεθάιαην, ην νπνίν δηαξθψο αλαπηχζζεη ρξήκα. Σαπηφρξνλα, γέλεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
θεθαιαίνπ απφ ην ρξήκα ή ην εκπνξηθφ θεθάιαην, ην νπνίν θπξηεχεη ηελ παξαγσγή (Marx, 2018: 1464).

Παξαπάλσ επηζεκάλζεθε ν δηηηφο ραξαθηήξαο ηεο ακεζφηεηαο θαη ηεο δηακεζνιάβεζεο,
ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη ην εκπφξεπκα. Απηφο ν δηηηφο ραξαθηήξαο ζπληζηά ηε δηηηή ζρέζε
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απξνζδηνξηζηίαο θαη πξνζδηνξηζηίαο ηνπ εκπνξεχκαηνο. Σν Δίλαη ηνπ θεθαιαίνπ δελ είλαη έλα
απξνζδηφξηζην «θαζαξφ» Δίλαη, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Υέγθει, αιιά έλα Δίλαη, ην νπνίν
είλαη ηαπηφρξνλα απξνζδηφξηζην θαη πξνζδηνξηζκέλν. Χζηφζν, εθείλν ην νπνίν δεζπφδεη, ζε
απηή ηε βαζκίδα αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο, είλαη ε ακεζφηεηα, ε απξνζδηνξηζηία. Ο πξνζδηνξηζκφο
ηνπ εκπνξεχκαηνο, σο ζηνηρεηψδνπο κνξθήο ηνπ θεθαιαίνπ, ηίζεηαη ελ είδεη αμησκαηηθήο αξρήο.
πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε, επξηζθφκελνη πάληνηε ζηα απζηεξά πιαίζηα ηεο πξψηεο
πξφηαζεο ηνπ «Κεθαιαίνπ», δηαπηζηψλνπκε φηη ην εκπφξεπκα Δίλαη ην θεθάιαην. Σν θεθάιαην
φκσο δελ έρεη απνδεηρζεί αθφκε θαη άξα δελ γλσξίδνπκε ηη είλαη. Έηζη, δελ γλσξίδνπκε
πξάγκαηη, κε ηε κνξθή απνδείμεσο φηη ην εκπφξεπκα είλαη θεθάιαην (Vazjulin, 2006: 54). Απφ
απηή ηελ άπνςε, ην εκπφξεπκα δελ είλαη θεθάιαην ή θαιχηεξα ην εκπφξεπκα είλαη ην κε-Δίλαη
ηνπ θεθαιαίνπ. Δπηπξφζζεηα, ην εκπφξεπκα είλαη ην θεθάιαην ζε εκβξπψδε κνξθή· ππφ απηή
ηελ έλλνηα, ην εκπφξεπκα Δίλαη θεθάιαην θαη ζπγρξφλσο δελ είλαη θεθάιαην, είλαη ην κε-Δίλαη
ηνπ θεθαιαίνπ. Σν εκπφξεπκα είλαη θεθάιαην δπλάκεη, είλαη ην θεθάιαην θαζ‘ εαπηφ. Σν
εκπφξεπκα ζπγρξφλσο δελ είλαη θεθάιαην, είλαη ην κε-Δίλαη ηνπ θεθαιαίνπ. Σν εκπφξεπκα είλαη
ηαπηφρξνλα ην Δίλαη θαη ην Μεδέλ (κε-Δίλαη)154 ηνπ θεθαιαίνπ.
Ζ αθεηεξηαθή θαηεγνξία δελ είλαη θάηη άιιν απφ ην αληηθείκελν, αιιά είλαη ην ίδην ην
αληηθείκελν ζε εκβξπψδε κνξθή. Σν εκπφξεπκα ινηπφλ, σο ζηνηρεηψδεο κνξθή ηνπ θεθαιαίνπ,
είλαη θαη ζπγρξφλσο δελ είλαη ην αληηθείκελν. Ζ ελφηεηα ηνπ Δίλαη θαη ηνπ κε-Δίλαη είλαη ην
γίγλεζζαη. Σν γίγλεζζαη είλαη ε ελφηεηα ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ηνπ θεθαιαίνπ. Μπνξνχκε λα
δηεπθξηλίζνπκε

ηελ

θαηεγνξία

ηνπ

γίγλεζζαη

αλαηξέρνληαο

ζηελ

επηθάλεηα

ηνπ

θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ζηε δηαδηθαζία γέλεζεο ελφο λένπ θεθαιαίνπ.
Αθφκε θαη ζηελ θαζεκεξηλή ηξέρνπζα γιψζζα ηνπ εκπνξίνπ, ε νπνία δελ ζπζρεηίδεηαη
κε ηηο έλλνηεο ηηο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, ιέγεηαη ζπρλά φηη γηα λα γίλεη κηα επέλδπζε ρξεηάδεηαη
έλα αξρηθφ θεθάιαην. Απηή ε ηξέρνπζα έθθξαζε απνθαιχπηεη ηελ ελφηεηα ηνπ Δίλαη θαη ηνπ
κε-Δίλαη ζην θεθάιαην. Απηφ πνπ ελλνείηαη κε ηελ έθθξαζε «αξρηθφ θεθάιαην» είλαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα κηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ρξήκαηνο ηθαλή λα κεηαηξαπεί ζε ζηαζεξφ θαη
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Δδψ νη φξνη Μεδέλ θαη κε-Δίλαη δελ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Ο Υέγθει επηζεκαίλεη φηη αλ «έθξηλε θαλείο σο πην
ζσζηφ, λα αληηζέηεη ζην Δίλαη ην κε-Δίλαη αληί γηα ην Μεδέλ, δελ ζα ππήξρε θακηά αληίξξεζε ζ‘ απηφ, φζνλ αθνξά
ην απνηέιεζκα, δεδνκέλνπ φηη ζην κε-Δίλαη πεξηέρεηαη ε αλαθνξά ζην Δίλαη» (Υέγθει, 2013 : 145). Κξίλνπκε φηη ν
φξνο κε-Δίλαη είλαη πην δφθηκνο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ελ ιφγσ ζρέζεο, κηαο θαη ζηελ αξρηθή πξφηαζε ηνπ
«Κεθαιαίνπ», Δίλαη, κε-Δίλαη, γίγλεζζαη πξνβάιινπλ ηαπηφρξνλα ζε κηα εληαία πξφηαζε. Ζ αλαθνξηθφηεηα έηζη ην
φξσλ είλαη εμ‘ ππαξρήο παξνχζα.
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κεηαβιεηφ θεθάιαην, ψζηε λα εθθηλήζεη κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα
πεξάζεη απφ ηελ θπθινθνξία θαη ηέινο ζα επηζηξέςεη κε ηελ κνξθή ηνπ επαπμεκέλνπ ρξήκαηνο,
ηνπ θέξδνπο. Ζ αξρηθή φκσο πνζφηεηα ρξήκαηνο δελ είλαη ηίπνηα άιιν, παξά εκπφξεπκα κε ηε
κνξθή ηνπ ρξήκαηνο. Ζ θάζε θάζε ηεο κεηακφξθσζεο ηνπ αξρηθνχ ρξήκαηνο σο ηέηνηα δελ
είλαη ηίπνηε άιιν, απφ εκπφξεπκα, ηε κία κε ηε κνξθή ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο, ηελ άιιε κε ηε
κνξθή ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ησλ πξψησλ πιψλ, ηνπ πξντφληνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο
θ.ιπ. ε θάζε θάζε θαη ζηηγκή ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο, απηφ ην νπνίν βξίζθεηαη άκεζα
ελψπηφλ καο, σο θάηη αηζζεηφ θαη εμσηεξηθφ (επηθαλεηαθφ), είλαη ην εκπφξεπκα. Έλα εκπφξεπκα
φκσο, ην νπνίν αξλείηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κεηαηξέπεηαη ζε θεθάιαην. Δπνκέλσο, θάζε ηδηαίηεξε
θάζε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη θαη δελ είλαη εκπφξεπκα, είλαη θαη δελ είλαη θεθάιαην. Απφ ηε
ζθνπηά ηεο ακεζφηεηαο, είλαη εκπφξεπκα, απφ ηε ζθνπηά ηεο άξλεζεο, δειαδή ηεο
δηακεζνιάβεζεο, είλαη θεθάιαην. Σν θεθάιαην είλαη ε άξλεζε ηνπ άκεζνπ, είλαη ην ζχλνιν ησλ
δηακεζνιαβήζεσλ, ε αδηάιεηπηε αλαλενχκελε θίλεζε ησλ κνξθψλ, είλαη ε νιφηεηα ησλ
κεηακνξθψζεσλ, «γηαηί ην ζέκα δελ εμαληιείηαη ζην ζθνπφ ηνπ αιιά ζηε δηεμνδηθή αλάπηπμή
ηνπ, θη νχηε ην απνηέιεζκα είλαη ην ελεξγά πξαγκαηηθφ ζχλνιν, αιιά ην απνηέιεζκα καδί κε ην
γίγλεζζαη ηνπ» (Έγεινο, 2007: 32).155
Απφ ηε ζθνπηά ηεο θίλεζεο, ε νπνία βαίλεη απφ ην εκπφξεπκα, σο κε-Δίλαη ηνπ
θεθαιαίνπ, ζην θεθάιαην, σο Δίλαη, έρνπκε ηε ζηηγκή ηεο γέλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Απφ ηε
ζθνπηά ηεο θίλεζεο, ε νπνία βαίλεη απφ ην εκπφξεπκα, σο Δίλαη, ζην θεθάιαην, σο κε-Δίλαη ηνπ
εκπνξεχκαηνο, έρνπκε ηε ζηηγκή ηεο θζνξάο ηνπ εκπνξεχκαηνο. Απφ ηε ζθνπηά ηεο ζπζρέηηζεο
ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ δχλαηαη λα δηαθξηβσζνχλ ηα αθφινπζα ζρεηηθά κε ηηο ελαιιαζζφκελεο
ζηηγκέο θαη βαζκίδεο ηνπ γίγλεζζαη.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο γέλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ην εκπφξεπκα είλαη ην κε-Δίλαη ηνπ
θεθαιαίνπ. ε απηή ηε ζηηγκή ηνπ γίγλεζζαη, ε θίλεζε ησλ θαηεγνξηψλ ζρεηίδεηαη κε ηε
κεηάβαζε απφ ην κε-Δίλαη (εκπφξεπκα) ζην Δίλαη (θεθάιαην). ε απηή ηελ θίλεζε, ε θαηάθαζε
155

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα παξαζέζνπκε ηελ θξηηηθή ηνπ Μαξμ πξνο ηνπο νηθνλνκνιφγνπο πνπ δελ
θαηαλννχζαλ ην θεθάιαην σο ζρέζε. ηα «Υεηξφγξαθα ηνπ 1857-1858» ηνλίδεη φηη νηθνλνκνιφγνη «φπσο ν
Ρηθάξλην, ν ηζκφληη θ.ιπ., ππνζηεξίδνπλ φηη κφλν ε εξγαζία είλαη παξαγσγηθή, φρη ην θεθάιαην. Σφηε φκσο δε
βιέπνπλ ην θεθάιαην ζηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνξθνινγηθφ θαζνξηζκφ, ζαλ κηα αληαλαθιαζκέλε ζηνλ εαπηφ ηεο
ζρέζε παξαγσγήο, παξά ζθέθηνληαη κφλν ηελ πιηθή ηνπ ππφζηαζε, ηελ πξψηε χιε θ.ιπ. Απηά φκσο ηα πιηθά
ζηνηρεία δελ θάλνπλ ην θεθάιαην λα είλαη θεθάιαην. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζπκνχληαη χζηεξα πάιη πσο ην θεθάιαην
απφ κηα άπνςε είλαη αμία, άξα θάηη ην άπιν, αδηάθνξν απέλαληη ζηελ πιηθή ηνπ πθή. Έηζη, ν αη: «Σν θεθάιαην
είλαη πάληα άπιε νπζία, γηαηί δελ είλαη ε χιε πνπ θάλεη ην θεθάιαην, αιιά ε αμία απηήο ηεο χιεο, αμία πνπ δελ έρεη
ηίπνηα ην πιηθφ» (αη, 21). Ή: ηζκφληη: «Σν θεθάιαην είλαη κηα εκπνξηθή ηδέα» (ηζκ[φληη] LX.)».
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βξίζθεηαη ζην θεθάιαην. Δθείλν ην νπνίν απεηθνλίδεηαη εδψ είλαη ην θεθάιαην θαη ε αξλεηηθή
αλαθνξά ηνπ πξνο ηελ πξνυπφζεζή ηνπ. ε απηή ηε ζηηγκή ηνπ γίγλεζζαη, απεηθνλίδεηαη ε
πξσηαξρηθή εκθάληζε ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ θίλεζε απφ ην κε-Δίλαη (εκπφξεπκα) ζην Δίλαη
(θεθάιαην) αλαπαξηζηά θπξίσο ηελ ελφηεηα (ηαπηφηεηα) ηεο πξνυπφζεζεο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ
εληφο ηεο δηαθνξάο ηνπο. ηελ πξσηαξρηθή ηνπ εκθάληζε, ην θεθάιαην, πθίζηαηαη ηαπηφρξνλα
κε ηελ πξνυπφζεζε ηνπ. Ζ θίλεζε ησλ θαηεγνξηψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε, θαηά ηελ νπνία νη
πξνυπνζέζεηο πθίζηαληαη θαη αλαπαξάγνληαη, σο φξνη ηνπ δεδνκέλνπ θαη ππαξθηνχ
αληηθεηκέλνπ. Δδψ, ε ινγηθή αιιεινπρία (αθνινπζία) ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ γίγλεζζαη απφ ηε
ζηηγκή ηεο γέλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζπκπίπηεη κε ηελ ηζηνξηθή αιιεινπρία.
Απφ ηζηνξηθή ζθνπηά, απνηειεί αδηακθηζβήηεην γεγνλφο, φηη ην εκπφξεπκα πξνεγείηαη
ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ηφζν απφ ηε ζθνπηά ηεο
ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο φζν θαη απφ εθείλε ηεο
εκθάληζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ απφ ηελ πξνγελέζηεξε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Πξφθεηηαη γηα ηε
ζχκπησζε ηεο ινγηθή αιιεινπρίαο ησλ θαηεγνξηψλ κε ηελ ηζηνξηθή αιιεινπρία πξψηνπ θαη
δεχηεξνπ είδνπο. Ο Βαδηνχιηλ νξίδεη ηελ ηζηνξηθή αιιεινπρία πξψηνπ είδνπο, σο ηελ
«αιιεινπρία εμέηαζεο ησλ πιεπξψλ, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ αιιεινπρία εθείλε, ζηελ
νπνία νη πιεπξέο έπαημαλ ηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν, απφ ηε ζέζε, ηελ νπνία απηέο θαηέιαβαλ
θαηά ην γίγλεζζαη ηνπ αληηθεηκέλνπ», ελψ νξίδεη ηελ αιιεινπρία δεχηεξνπ είδνπο, σο ηελ
αιιεινπρία εμέηαζεο ησλ πιεπξψλ, φπσο απηέο αλέθπςαλ ηζηνξηθά, απφ ηε ζπλνιηθφηεξε θαη
επξχηεξε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε εηδηθή ζπγθεθξηκέλε αλαπηπμηαθή
δηαδηθαζία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Vazjulin, 2006: 245). Με άιια ιφγηα, πξφθεηηαη γηα ηελ
ζχκπησζε ηεο ινγηθήο αιιεινπρίαο κε ηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε ησλ πιεπξψλ, θαηά ην γίγλεζζαη
ηεο ππφ δηεξεχλεζε αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο (ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο), θαη
κε ηελ αλάπηπμε ησλ πιεπξψλ, θαηά ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ε νπνία πξνεγείηαη ηεο
δεδνκέλεο ππφ δηεξεχλεζε δηαδηθαζίαο (ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο).
Σφζν ζην ίδην ην γίγλεζζαη ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο φζν θαη ζην
επξχηεξν ηζηνξηθφ γίγλεζζαη, ην εκπφξεπκα πξνεγείηαη ηεο εκθάληζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Δλ
ηνχηνηο, εθείλν πνπ δεζπφδεη ζην ινγηθφ επίπεδν είλαη ε ζηηγκή ηεο ηαπηφηεηαο, ε ζηηγκή ηεο
άκεζεο χπαξμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη φρη ε εκθάληζε ηνπ κέζσ κηαο άιιεο αλαπηπμηαθήο
δηαδηθαζίαο.
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Απφ ηε ζθνπηά ηεο ινγηθήο ζηηγκήο ηεο θζνξάο, ην Δίλαη (εκπφξεπκα) κεηαβαίλεη ζην
Με-Δίλαη (θεθάιαην). ηε ζηηγκή ηεο θζνξάο, ε θαηάθαζε βξίζθεηαη ζην εκπφξεπκα. Δδψ
δηαπηζηψλεηαη ε αξλεηηθή ζρέζε (ε αλνκνηφηεηα) θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη
ηνπ θεθαιαίνπ, εληφο ηεο ελφηεηάο (ηαπηφηεηάο) ηνπο. Ζ θίλεζε ησλ θαηεγνξηψλ ζρεηίδεηαη κε
ηελ αλάδεημε ηεο δηαθνξάο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ θεθαιαίνπ απφ ην ίδην θεθαιαίν. Απφ ηε
ζθνπηά

ηεο

απεηθφληζεο,

ζε

αλεξεκέλε

κνξθή,

ηεο

δηαδηθαζίαο

αλάπηπμεο

ηνπ

θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, απηή ε ζηηγκή ηνπ γίγλεζζαη (ε θζνξά) αλαπαξηζηά ην
ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ηε δηαδηθαζία άξλεζεο
θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ. Χζηφζν, ζε απηφ ην ζεκείν, ην ζηάδην ηεο
δηακφξθσζεο απεηθνλίδεηαη απφ ηε ζθνπηά ησλ πξνυπνζέζεσλ, δειαδή ηνπ εκπνξεχκαηνο, ην
νπνίν ππφθεηηαη ζε άξλεζε θαη κεηαβαίλεη ζην θεθάιαην. Ζ εζηίαζε ηεο ζθέςεο ινηπφλ δελ
είλαη ζην θεθάιαην, αιιά ζην εκπφξεπκα, φρη ζε εθείλν πνπ γελληέηαη, αιιά ζε εθείλν πνπ
πεζαίλεη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο, ζε απηή ηε βαζκίδα ηεο ινγηθήο
εμέηαζεο, πξνζδηνξίδεηαη αξλεηηθά, δηακέζνπ ηνπ εηέξνπ ηνπ.
πγρξφλσο, απφ ηε ζθνπηά ηεο απεηθφληζεο ζε αλεξεκέλε κνξθή ηεο πξνγελέζηεξεο
αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ε ελ ιφγσ ζηηγκή ηνπ γίγλεζζαη αλαπαξηζηά ηε δηαδηθαζία
δηακφξθσζεο ησλ ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ θεθαιαίνπ, ελψ ην θεθάιαην δελ ππάξρεη
αθφκε. Έηζη, απφ ηε ζθνπηά ηεο απεηθνληζζείζαο ζε αλεξεκέλε κνξθή πξνγελέζηεξεο
αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ε ελ ιφγσ ινγηθή θίλεζε, απφ ην εκπφξεπκα, σο Δίλαη, ζην
θεθάιαην, σο κε-Δίλαη, απεηθνλίδεη ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ
θεθαιαίνπ εληφο ηεο πξνγελέζηεξεο θίλεζεο. Ζ ινγηθή ζηηγκή ινηπφλ ηεο θζνξάο ηνπ γίγλεζζαη
ηνπ θεθαιαίνπ, αλαπαξηζηά δηηηά ζε αλεξεκκέλε κνξθή, πξσηίζησο ην ζηάδην ηεο αξρήο ηεο
ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ζε έλα δεχηεξν
άξξεην επίπεδν ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο
κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ηζηνξηθψλ ηνπ πξνυπνζέζεσλ. Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα επηζεκαλζεί,
φηη εδψ εμεηάδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο γέλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη φρη ε ζήςε ηεο
πξνγελέζηεξεο θίλεζεο. Σν εκπφξεπκα σο Δίλαη εμεηάδεηαη σο θάηη πνπ κεηαηξέπεηαη ζε
θεθάιαην, ζε κε-Δίλαη.
χκθσλα κε ηα φζα έρνπλ εηπσζεί έσο ηψξα, δηαπηζηψλεηαη πσο νη ζηηγκέο ηνπ
γίγλεζζαη, ε γέλεζε θαη ε θζνξά, ζρεηίδνληαη κε ηελ ακεζφηεηα ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ θαη
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ζπγρξφλσο, ζε αλεξεκέλε κνξθή, κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
ην ψξηκν ζηάδην ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ζε θάζε κεκνλσκέλε δηαδηθαζία
γέλεζεο ελφο λένπ θεθαιαίνπ, αλαπαξάγεηαη ζε αλεξεκέλε κνξθή ε ηζηνξηθή αιιεινπρία
πξψηνπ θαη δεχηεξνπ είδνπο. ηε δηαδηθαζία γέλεζεο ελφο λένπ θεθαιαίνπ, ζα πξέπεη πξψηα λα
πξνθαηαβιεζεί εκπφξεπκα κε ηε κνξθή ρξήκαηνο θαη ελ ζπλερεία λα πεξάζεη απφ ηελ
παξαγσγή θαη ηελ θπθινθνξία. Σφζν ζηνλ Υέγθει φζν θαη ζηνλ Μαξμ, ζηηο ζηηγκέο ηνπ
γίγλεζζαη, ε ζθέςε απεηθνλίδεη ηελ θίλεζε ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ εθθηλψληαο απφ ηελ
επηθάλεηα θαη βαίλνληαο πξνο ηελ νπζία. Χζηφζν, ζε αλεξεκέλε κνξθή, ελππάξρεη θαη ε
αληίζεηε θίλεζε ηεο λφεζεο, απφ ηελ νπζία πξνο ηελ επηθάλεηα.156 Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε
ζθέςε, εθθηλψληαο απφ ηελ ακεζφηεηα θαη βαίλνληαο πξνο ηελ νπζία ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ,
αλαπαξηζηά ζε αλεξεκέλε κνξθή ηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Αο πεξάζνπκε ζηελ εμέηαζε ηεο ινγηθήο αθεηεξίαο ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο». Θα
πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε φηη ε εμέηαζε ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ ζην ελ ιφγσ έξγν νθείιεη λα
ζπκπεξηιάβεη ηφζν ην ινγηθφ φζν θαη ην ηζηνξηθφ κέξνο.157 ην παξφλ θεθάιαην
πξαγκαηεπφκαζηε ην δήηεκα ηεο ινγηθήο αθεηεξίαο, ζπλεπψο αξρίδνπκε κε ηελ αθεηεξία ηνπ
ινγηθνχ κέξνπο ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο». Σελ πξαγκάηεπζε ηνπ ηζηνξηθνχ κέξνπο ζα ηελ
αλαπηχμνπκε ζπζηεκαηηθά ζε θαηνπηλφ θεθάιαην.
Ο Βαδηνχιηλ εθθηλεί ηελ εμέηαζή ηνπ, δηεπθξηλίδνληαο ηελ εζσηεξηθή ζπλάθεηα ηεο
κεζνδνινγηθήο ηνπ πξνζέγγηζεο κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, κε ηελ ψξηκε θνηλσλία. ηε
ζπλέρεηα, πεξλά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο:
Ζ αλαπηπγκέλε αλζξψπηλε θνηλσλία εγείξεηαη ελψπηνλ ηνπ λνεηηθνχ πεδίνπ εθείλσλ πνπ επηδίδνληαη ζηελ
εμέηαζή ηεο σο έλα ζχλνιν αλζξψπσλ. Ο αλαιπηηθφο δηακειηζκφο ηεο θνηλσλίαο, ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ
αλζξψπσλ, εηιεκκέλεο σο δεδνκέλεο, νδεγεί ζηε δηάθξηζε ηνπ κεκνλσκέλνπ αλζξψπνπ, δει. ηνπ αηφκνπ,
ην νπνίν επίζεο πξνβάιιεη σο δεδνκέλν (Βαδηνχιηλ, 2013: 97).
156

Γείρζεθε φηη απφ ηε ζθνπηά ηνπ εκπνξεχκαηνο, νη ζηηγκέο ηνπ γίγλεζζαη, ε γέλεζε θαη ε θζνξά, νδεγνχλ ζην
θεθάιαην. Σν εκπφξεπκα φκσο είλαη ε ζηνηρεηψδεο κνξθή ηνπ θεθαιαίνπ, επνκέλσο είλαη ήδε, αθφκε θαη
εκβξπαθά, θεθάιαην. Τπφ ην πξίζκα ηνπ ηειεπηαίνπ, νη ζηηγκέο ηνπ γίγλεζζαη πεξηέρνπλ ζε αλεξεκέλε κνξθή θαη
ηελ αληίζηξνθε θίλεζε, ηελ θίλεζε πνπ βαίλεη απφ ην θεθάιαην πξνο ην εκπφξεπκα. Ήδε ζε απηή ηελ πξψηε
βαζκίδα ηεο ινγηθήο αλάπηπμεο πξννησλίδεηαη ε ινγηθή ζηηγκή ηεο «Αιιειεπίδξαζεο», ην «απφιπην» ακνηβαίν
ζέηεηλ θαη πξνυπνζέηεηλ ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ηνπ θεθαιαίνπ. Απηή ε αλεξεκέλε ινγηθή ζηηγκή πεξηέρεη εληφο
ηεο, ζε αλεξεκέλε κνξθή, ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
157
Σν ελ ιφγσ έξγν δηαθξίλεηαη ζε ινγηθφ θαη ηζηνξηθφ κέξνο. Καηά ηε γλψκε καο, ε δηαιεθηηθή κεζνδνινγία δελ
έρεη λα θάλεη κφλν κε ην ινγηθφ κέξνο, ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ζε «θαζαξή» κνξθή, αιιά θαη κε ην ηζηνξηθφ.
Καη‘απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηελ έξεπλα καο εληάζζνπκε θαη ηα δχν κέξε.
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Παξαπάλσ, πξαγκαηεπηήθακε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηφκνπ, σο απινχζηαηεο ζρέζεο
ηεο θνηλσλίαο, απφ ηε ζθνπηά ηεο πνξείαο ηεο λφεζεο απφ ην αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν πξνο
ην αθεξεκέλν. ηελ ελ ιφγσ απφζπαζκα επηζεκαίλεηαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο θίλεζεο, σο
απνηέιεζκα ηνπ αλαιπηηθνχ δηακειηζκνχ. Παξ‘ φια απηά, ε ελ ιφγσ πξφηαζε πθίζηαηαη ζην
πιαίζην ηεο θίλεζεο ηεο λφεζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Απηφ πνπ δηαθξίλεηαη
πξνο ην παξφλ, είλαη ε θνηλσλία, σο έλα «ζχλνιν αλζξψπσλ», θαη ην κεκνλσκέλν άηνκν. Απηφ
ην νπνίν δηαηππψλεηαη ζην παξαπάλσ απφζπαζκα, είλαη ε ζρέζε ηεο θνηλσλίαο, σο
αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ, κε ην κεκνλσκέλν άηνκν. Ζ δηάθξηζε φκσο ηνπ κεκνλσκέλνπ
αηφκνπ δελ είλαη θάηη ην νπνίν πξνθχπηεη θαη‘ αλαγθαηφηεηα απφ ηελ εμέηαζε ηεο θνηλσλίαο
ζην επίπεδν ηεο ακεζφηεηάο ηεο. ηελ ακεζφηεηα ηεο θνηλσλίαο, εηιεκκέλεο σο δεδνκέλεο,
πξνβάιινπλ θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ε αιιειεπίδξαζε κε ηε θχζε θαη νχησ
θαζεμήο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηελ ακεζφηεηα ηεο θνηλσλίαο, εηιεκκέλεο σο δεδνκέλεο,
πξνβάιιεη κηα πιεηάδα ζρέζεσλ, γεγνλφησλ θαη πιεπξψλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο
ην απνηέιεζκα ηνπ αλαιπηηθνχ ηεο δηακειηζκνχ. Πξνο απνθπγή παξαλφεζεο ηνπ ελ ιφγσ
ηζρπξηζκνχ, εθείλν ην νπνίν ζέινπκε λα ηνλίζνπκε εδψ, δελ είλαη έλαο ζρεηηθηζκφο γχξσ απφ
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο, θαηά ηνλ νπνίν θαζεηί ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη
απινχζηαηε ζρέζε. Αληηζέησο, επηζεκαίλνπκε εκθαηηθά ηε κεγάιε δπζθνιία πνπ ραξαθηεξίδεη
ηνλ εληνπηζκφ ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο, πξηλ ηελ κεηάβαζε ζηελ θίλεζε ηεο λφεζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.
Παξαπάλσ, αλαθέξζεθε φηη ν Μαξμ, ζην γξάκκα ηνπ πξνο ηνλ Αλέλθνβ, πξνζδηνξίδεη
ηελ θνηλσλία σο ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ· θαηά ζπλέπεηα δχλαηαη
θαλείο λα ζπκπεξάλεη φηη ζε απηή ηελ αληίιεςε δηαθξίλεηαη ν κεκνλσκέλνο άλζξσπνο. Δλ
ηνχηνηο, πξφθεηηαη γηα έλαλ πξνζδηνξηζκφ ζην επίπεδν ηεο επηθάλεηαο, ν νπνίνο, παξά ηε
δηνξαηηθφηεηα θαη ηελ επαθφινπζε δηθαίσζή ηνπ, δελ ζπληζηά κε απζηεξφηεηα απνδεδεηγκέλν
πξνζδηνξηζκφ ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο ηεο θνηλσλίαο. Γελ είλαη δηφινπ ηπραίν, πσο θνξπθαίνη
καξμηζηέο, φπσο νη Ηιηέλθνθ θαη Λνχθαηο, δελ έδσζαλ ηε δένπζα πξνζνρή ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ
ηνπ Μαξμ, πξνζδηνξίδνληαο σο αθεηεξηαθή θαηεγνξία εμέηαζεο ηεο θνηλσλίαο ηελ εξγαζία.158
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Αλαθεξφκαζηε ζπγθεθξηκέλα ζηα έξγα «Ζ δηαιεθηηθή ηνπ αθεξεκέλνπ θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζην «Κεθάιαην»
ηνπ Κ. Μαξμ» ηνπ Δ. Ηιηέλθνθ θαη «Οληνινγία ηνπ Κνηλσληθνχ Δίλαη» ηνπ Γθ. Λνχθαηο.
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ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, εθείλν ην νπνίν δηαηππψλεηαη άκεζα είλαη ε ζπλάθεηα κεηαμχ
ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ αηφκνπ, φπσο απηή εληνπίδεηαη ζην επίπεδν ηεο θνηλσλίαο εηιεκκέλεο σο
δεδνκέλεο, δειαδή ζην επίπεδν ηεο ακεζφηεηαο. Δλ ηνχηνηο, νχηε ε θνηλσλία, νχηε ην άηνκν,
δελ είλαη θάηη εγλσζκέλν. Μέρξη ηελ έσο ηψξα αλάπηπμε ηεο ζθέςεο, δελ γλσξίδνπκε ηίπνηε,
νχηε γηα ηνλ άλζξσπν, νχηε γηα ηελ θνηλσλία. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θνηλσλίαο σο δεδνκέλεο
αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ, πξνυπνζέηεη ηφζν ηε γλψζε ηνπ κεκνλσκέλνπ αλζξψπνπ φζν
θαη ηε γλψζε ηεο αλαθεξζείζαο αιιειεπίδξαζεο. Αληίζηνηρα, ν κεκνλσκέλνο άλζξσπνο,
αθξηβψο σο ην ἄηνκνλ159 ηεο θνηλσλίαο, πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο. Σνχησλ
δνζέλησλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ελφηεηα ησλ δχν
κνξθψλ θίλεζεο ηεο ζθέςεο, ηεο θίλεζεο απφ ηε ραψδε πεξί ηνπ φινπ αληίιεςε πξνο ην
αθεξεκέλν θαη ηεο θίλεζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.
ηνλ βαζκφ πνπ ε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» είλαη έλα έξγν, ζην νπνίν ε θίλεζε ηεο λφεζεο
θαη ε έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο αλάβαζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο πξαγκαηνπνηείηαη σο
επί ην πιείζηνλ, αιιά φρη απνθιεηζηηθά, κέζσ ηεο δεχηεξεο πνξείαο ηεο λφεζεο. Παξακέλνληαο
ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο δηαπηζηψλνπκε ηα αθφινπζα. Ζ γλψζε φηη ν
κεκνλσκέλνο άλζξσπνο απνηειεί ην άηνκν ηεο θνηλσλίαο, ηελ απινχζηαηε ζρέζε ηεο θνηλσλίαο,
ηίζεηαη ελ είδεη αμηψκαηνο. Πξφθεηηαη γηα κηα άκεζε ζεσξεηηθή παξαδνρή, ε νπνία δελ έρεη
αθφκε απνδεηρζεί, είλαη δειαδή απξνζδηφξηζηε. πγρξφλσο, ην άηνκν σο δεδνκέλν ζηνηρείν ηεο
θνηλσλίαο, ζπληζηά έλα θαη‘ αίζζεζε αληηιεπηφ γεγνλφο, έλα εκπεηξηθφ δεδνκέλν.
Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αηφκνπ σο απινχζηαηεο ζρέζεο ηεο θνηλσλίαο ζπληζηά
ηαπηνρξφλσο δηακεζνιαβεκέλν πξνζδηνξηζκφ, ιφγσ ηεο γλψζεο πνπ έρεη ήδε δηαηξέμεη ηελ
πνξεία ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Ζ ακεζφηεηα ηνπ αηφκνπ είλαη κηα
δηακεζνιαβεκέλε ακεζφηεηα· ε ζηξνθή ηεο ζπλείδεζεο πξνο ην άηνκν θαη ε δηάθξηζή ηνπ
κεηαμχ ησλ ινηπψλ αηζζεηεξηαθψλ δεδνκέλσλ, πξνσζείηαη απφ ηελ επίγλσζε ηνπ αηφκνπ σο
απινχζηαηεο ζρέζεο ηεο θνηλσλίαο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε δηακεζνιαβεκέλε γλψζε ηνπ αηφκνπ
159

ην ξσζηθφ πξσηφηππν ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε «Индивид», πνπ απνηειεί γισζζηθφ δάλεην ηεο ιαηηληθήο ιέμεο
«Ηndividuus», πνπ ζεκαίλεη αδηαίξεην. Ζ ιαηηληθή ιέμε πξνέξρεηαη κε ηε ζεηξά ηεο απφ ηελ αξραηνειιεληθή
«ἄηνκνλ». Ζ ιέμε «ἄηνκνλ» δνκείηαη κέζσ ηνπ α ζηεξεηηθνχ θαη ηνπ ξήκαηνο ηέκλσ. εκαίλεη απηφ πνπ δελ κπνξεί
πεξαηηέξσ λα δηακειηζζεί (δηαηξεζεί). Ο Γεκφθξηηνο αθξηβψο ζε απηφ ην ζθεπηηθφ ζεσξεί ην ἄηνκνλ σο
πξσηαξρηθή νληνινγηθή αξρή. Δδψ δηαπηζηψλνπκε ηελ ηαχηηζε ηνπ φξνπ κε ην νπζηψδεο πεξηερφκελν ηεο
απινχζηαηεο ζρέζεο, ην ζεκείν εθείλν ε αλαιπηηθή ππέξβαζε ηνπ νπνίνπ νδεγεί ζε δηακειηζκφ ηνπ νξγαληθνχ
φινπ.
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είλαη κηα γλψζε πνπ επαιεζεχεηαη αλά πάζα ζηηγκή θαη άκεζα κε ηε ζηξνθή πξνο ηα
αηζζεηεξηαθά θαη εκπεηξηθά δεδνκέλα. Σν άηνκν είλαη ινηπφλ ηαπηφρξνλα άκεζν θαη
δηακεζνιαβεκέλν, απξνζδηφξηζην θαη πξνζδηνξηζκέλν. Σν άηνκν, ν κεκνλσκέλνο άλζξσπνο,
εθφζνλ είλαη ε απινχζηαηε ζρέζε ηεο θνηλσλίαο, είλαη ε θνηλσλία δπλάκεη, είλαη ε θνηλσλία
ζηελ εκβξπψδε ηεο κνξθή. Σν αλζξψπηλν άηνκν έηζη ζπληζηά ηελ άκεζε κνξθή χπαξμεο ηεο
θνηλσλίαο.
πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Υέγθει θαη Μαξμ, ε ινγηθή αθεηεξία ζπληζηά ην
αληηθείκελν ζηελ ακεζφηεηά ηνπ. Σν άηνκν είλαη ε θνηλσλία θαζ‘ εαπηή, είλαη ην Δίλαη ηεο
θνηλσλίαο. Σαπηφρξνλα φκσο ε θνηλσλία παξακέλεη θάηη απξνζδηφξηζην. Έηζη, δελ έρεη γίλεη
γλσζηφ κε ηε κνξθή απνδείμεσο, φηη ην αλζξψπηλν άηνκν είλαη ε θνηλσλία. Καη‘ απηφλ ηνλ
ηξφπν, ην άηνκν είλαη πξνζδηνξηζκέλν θαη ηαπηφρξνλα απξνζδηφξηζην. Δπηπιένλ, ην άηνκν είλαη
ε θνηλσλία ζε εκβξπψδε κνξθή, άξα δελ είλαη αθφκε ε θνηλσλία. Χο εθ ηνχηνπ, απφ ηε κία ην
αλζξψπηλν άηνκν Δίλαη ε θνηλσλία θαη απφ ηελ άιιε δελ είλαη ε θνηλσλία, είλαη ην κε-Δίλαη ηεο
θνηλσλίαο. Σν άηνκν είλαη ζπγρξφλσο ην Δίλαη θαη ην κε-Δίλαη ηεο θνηλσλίαο. Ζ ελφηεηα ηνπ
Δίλαη θαη ηνπ κε-Δίλαη είλαη ην γίγλεζζαη. Σν γίγλεζζαη ηεο θνηλσλίαο είλαη ε ελφηεηα ηνπ
αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο.
Αο δηαπγάζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ γίγλεζζαη ηεο θνηλσλίαο, ζηξεθφκελνη ζηελ ακεζφηεηα
ηεο δηακνξθσκέλεο θαη ψξηκεο θνηλσλίαο. Δζηηάδνληαο ζηελ επηθάλεηα ηεο θνηλσλίαο ή ζε
νπνηαδήπνηε πιεπξά ηεο, απηφ πνπ πξνβάιιεη άκεζα είλαη ην άηνκν ή έλα ζχλνιν αηφκσλ.
Δθείλν ην νπνίν ππάξρεη άκεζα είλαη ην άηνκν θαη φρη ε θνηλσλία. Σν άηνκν φκσο είλαη
αλζξψπηλν άηνκν επεηδή αιιειεπηδξά αλζξψπηλα. Σν άηνκν είλαη έλα δξψλ άηνκν θαη αθξηβψο
σο ηέηνην είλαη άλζξσπνο, δειαδή έλα θνηλσληθφ νλ. Αιιειεπηδξψληαο ην άηνκν, κεηαβάιιεη
ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, κεηαβάιινληαο θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Μφλν αιιειεπηδξψληαο κε ηε θχζε
θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, ν άλζξσπνο θαζίζηαηαη ελεξγεία πξαγκαηηθφο άλζξσπνο. Ζ
αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ είλαη ε άξλεζε ηεο ελδενχο ακεζφηεηάο ηνπο. Ζ θνηλσλία είλαη ε
άξλεζε ηεο ακεζφηεηαο, είλαη ε αδηάιεηπηε αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ. Απηή ε αδηάιεηπηε
αιιειεπίδξαζε είλαη ε ζπλερήο κεηάβαζε απφ ηελ ακεζφηεηα ζηελ άξλεζε θαη απφ ηελ άξλεζε
ζηελ ακεζφηεηα.
Σν άηνκν είλαη ε ακεζφηεηα, ε θνηλσλία είλαη ε δηακεζνιάβεζε ησλ αλζξψπσλ, ν
ζπζρεηηζκφο θαη ε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε. Πξφθεηηαη έηζη γηα κηα αδηάιεηπηε δηαδηθαζία
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κεηάβαζεο απφ ην άηνκν (ηελ ακεζφηεηα) ζηελ θνηλσλία (ζηε δηακεζνιάβεζε) θαη απφ ηελ
θνηλσλία (ηε δηακεζνιάβεζε) ζην άηνκν (ζηελ ακεζφηεηα). ε θάζε ζηηγκή απηήο ηεο
αιιειεπίδξαζεο, απηφ πνπ πξνβάιιεη είλαη ην άηνκν, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε άξλεζε θαη
κεηαβαίλεη ζηελ θνηλσλία. ε θάζε ζηηγκή ηεο αδηάιεηπηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ αηφκσλ, απηφ
πνπ πθίζηαηαη είλαη ην άηνκν θαη ζπγρξφλσο ε άξλεζε ηνπ αηφκνπ, είλαη ε θνηλσλία θαη
ζπγρξφλσο ε άξλεζε ηεο θνηλσλίαο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε θνηλσλία ζπληζηά ηε ζπλνιηθή
θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ.
Σν γίγλεζζαη ηεο θνηλσλίαο, ην νπνίν πξνθχπηεη κέζσ ηεο ακνηβαίαο ζρέζεο ηνπ Δίλαη
θαη ηνπ Μεδέλ (κε- Δίλαη), δχλαηαη λα παξαζηαζεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάπηπμε ηεο
θνηλσλίαο δηαγελεαθά. Ζ θνηλσλία ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή ηεο ζπλίζηαηαη ζηε δεδνκέλε
αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ πνπ ηελ απνηεινχλ. Σα άηνκα απηά φκσο κεγαιψλνπλ, γεξλνχλ θαη
πεζαίλνπλ, ελψ άιια γελληνχληαη, δηακνξθψλνληαη θαη νχησ θαζεμήο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ην
θάζε άηνκν απφ ην Δίλαη πεξλάεη ζην κε-Δίλαη θαη απηή ε θίλεζε αθνξά θαη ην ζχλνιν ηνπ
γέλνπο, ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Ζ θίλεζε απφ ην Δίλαη ζην κε-Δίλαη αθνξά θαη ηελ θνηλσλία,
αθνχ ν ζάλαηνο θαη ν αθαληζκφο ησλ δεδνκέλσλ αηφκσλ ζπληζηά αθαληζκφ ηεο δεδνκέλεο
θνηλσλίαο. κσο παξάιιεια κε απηή ηε δηαδηθαζία, λέα άηνκα γελληνχληαη, δηακνξθψλνληαη
θαη αλαπηχζζνληαη. Ζ θίλεζε ινηπφλ ησλ αηφκσλ πνπ βαίλνπλ απφ ην Δίλαη ζην κε-Δίλαη
ζπλδέεηαη κε ηελ θίλεζε απφ ην κε-Δίλαη ζην Δίλαη. Ζ ηειεπηαία θίλεζε είλαη ζπλάκα θαη
θίλεζε ηεο θνηλσλίαο, ε θνηλσλία απνθηά κηα άιιε κνξθή χπαξμεο· έηζη ε θίλεζε πνπ ιακβάλεη
ρψξα απφ ην Δίλαη ζην κε-Δίλαη ζπλέρεηαη κε ηελ αληίξξνπε θίλεζε, ηελ θίλεζε απφ ην κεΔίλαη ζην Δίλαη.
Ζ εμέηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο, απφ ηε ζθνπηά ηνπ
γίγλεζζαη ηεο θνηλσλίαο, θαλεξψλεη ηηο ζηηγκέο ηνπ γίγλεζζαη ηεο θνηλσλίαο, ηε γέλεζε θαη ηε
θζνξά. Σν άηνκν, σο κε-Δίλαη ηεο θνηλσλίαο, κεηαβαίλεη ζηελ θνηλσλία, σο Δίλαη. Πξφθεηηαη γηα
ηε ζηηγκή ηεο γέλεζεο ηεο θνηλσλίαο. πλάκα, ην άηνκν, σο Δίλαη, κεηαβαίλεη ζηελ θνηλσλία, σο
κε-Δίλαη. Δδψ απνθαιχπηεηαη ε βαζκίδα ηεο θζνξάο ηνπ αηφκνπ.
Οη ελαιιαζζφκελεο ινγηθέο ζηηγκέο ηνπ γίγλεζζαη απφ ηε ζθνπηά ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ
έρνπλ σο εμήο. ηε γέλεζε ηεο θνηλσλίαο ην άηνκν είλαη ην κε-Δίλαη ηεο θνηλσλίαο. Δδψ, ε
θίλεζε ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ζπλίζηαηαη ζηε κεηάβαζε απφ ην κε-Δίλαη (άηνκν) ζην Δίλαη
(θνηλσλία). Σν άηνκν, σο θπζηθή χπαξμε, απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε ηεο θνηλσλίαο. ε απηή ηε
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βαζκίδα, ε θαηάθαζε βξίζθεηαη ζηελ θνηλσλία. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζε απηή ηε ζηηγκή ηνπ
γίγλεζζαη πξνζδηνξίδεηαη ε ζηηγκή ηεο ελφηεηαο (ηαπηφηεηαο) ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο
θνηλσλίαο, ελψ ε ζηηγκή ηεο δηαθνξάο βξίζθεηαη ππεγκέλε. Δδψ ε πξνυπφζεζε πξνβάιιεη
πξσηίζησο απφ ηελ πιεπξά ηεο ελφηεηάο ηεο κε απηφ πνπ πξνζδηνξίδεηαη, δειαδή κε ηελ
θνηλσλία. Χο εθ ηνχηνπ, ε πξνυπφζεζε πξνβάιιεη πξσηίζησο απφ ηε ζθνπηά ηεο έληαμήο ηεο
ζηελ θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ αιιεινπρία ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ απεηθνλίδεη ζε
αλεξεκέλε κνξθή ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο θνηλσλίαο θαζψο θαη θάζε αηνκηθή νληνγέλεζε
ηνπ θνηλσληθνχ σο δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο. Ζ ινγηθή αιιεινπρία ησλ θαηεγνξηψλ ηεο
ζηηγκήο ηεο γέλεζεο, ζπκπίπηεη κε ηελ ηζηνξηθή αιιεινπρία. Σν άηνκν, ζεσξεκέλν σο θπζηθφ
νλ, πξνεγείηαη ηεο ηζηνξηθήο εκθάληζεο ηεο θνηλσλίαο. Πξφθεηηαη γηα ηε ζχκπησζε ηεο ινγηθήο
αιιεινπρίαο ησλ θαηεγνξηψλ κε ηελ ηζηνξηθή αιιεινπρία πξψηνπ θαη δεχηεξνπ είδνπο, δειαδή
ηφζν κε ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο φζν θαη κε ηε δηαδηθαζία εκθάληζεο ησλ
πιεπξψλ θαηά ηελ πξνγελέζηεξε ηνπ θνηλσληθνχ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο ζηηγκήο ηεο θζνξάο, ην Δίλαη (άηνκν) κεηαβαίλεη ζην Με-Δίλαη
(θνηλσλία). ηε ζηηγκή ηεο θζνξάο, ε θαηάθαζε βξίζθεηαη ζην άηνκν. ηελ ελ ιφγσ ινγηθή
ζηηγκή, αλαθχπηεη ε αξλεηηθή ζρέζε (ε αλνκνηφηεηα) θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο
θνηλσλίαο, εληφο ηεο ελφηεηάο (ηαπηφηεηάο) ηνπο. Δθείλν ην νπνίν πξνβάιιεη ζε αλεξεκέλε
κνξθή είλαη πξσηίζησο ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο θνηλσλίαο,
κέζα απφ ηα ζπιάρλα ηνπ θπζηθνχ, θαη δεπηεξεπφλησο ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο
θνηλσλίαο, δηακέζνπ ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ αηφκνπ απφ ηελ θνηλσλία. Βέβαηα,
ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο δελ απεηθνλίδεηαη απφ ηε ζθνπηά ηεο θίλεζεο ηνπ
θνηλσληθνχ, αιιά απφ ηε ζθνπηά ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε άξλεζε θαη κεηαβαίλεη ζηελ
θνηλσλία. Ζ λφεζε έηζη δελ εζηηάδεη ηφζν ζηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ αηφκνπ απφ ην
θνηλσληθφ, αιιά ζην γεγνλφο φηη απφ ην άηνκν κεηαβαίλνπκε ζην θνηλσληθφ. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ζε απηή ηε βαζκίδα ηεο ζθέςεο, ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο πξνζδηνξίδεηαη
αξλεηηθά, δηακέζνπ ηνπ εηέξνπ ηνπ. Δπνκέλσο, ε αιιεινπρία ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ
απεηθνλίδεη ζε αλεξεκέλε κνξθή πξψηα θαη θχξηα ην ζηάδην ηεο αξρήο ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο
ηεο θνηλσλίαο. ε απηή ηε ζηηγκή ηνπ γίγλεζζαη, ε ινγηθή αιιεινπρία ησλ θαηεγνξηψλ
ζπκπίπηεη επίζεο κε ηελ ηζηνξηθή αιιεινπρία πξψηνπ θαη δεχηεξνπ είδνπο.
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πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ «Κεθαιαίνπ», έηζη θαη ζηελ «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο»,
δηαπηζηψλεηαη φηη ε απεηθφληζε ηεο θίλεζεο ηεο ακεζφηεηαο ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ
αλαπαξηζηά ζε αλεξεκέλε κνξθή ηα ηζηνξηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ. Έηζη, θαηά ην ψξηκν
ζηάδην ηεο θνηλσλίαο, θάζε κεκνλσκέλε δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο θαη δηακφξθσζεο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο αλαπαξηζηά, ζε αλεξεκέλε κνξθή, ηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηεο
θνηλσλίαο. Γηαπηζηψλεηαη, σο εθ ηνχηνπ, φηη ε ζθέςε θαηά ηελ θίλεζε απφ ηελ ακεζφηεηα πξνο
ηελ νπζία αλαπαξηζηά, ζε αλεξεκέλε κνξθή, ηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ. Παξάιιεια, ε ινγηθή θίλεζε ηνπ γίγλεζζαη αλαπαξηζηά ζε αλεξεκέλε κνξθή θαη
ηελ θίλεζε απφ ηελ νπζία πξνο ηελ ακεζφηεηα.
ηελ εμέηαζε ηνπ «Κεθαιαίνπ», ηνλίζακε φηη ην εκπφξεπκα, σο ινγηθή αθεηεξία ηεο
αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, δελ είλαη ην πξνθεθαιαηνθξαηηθφ εκπφξεπκα,
αιιά ην θεθαιαηνθξαηηθφ εκπφξεπκα. ην ρσξίν ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο» πνπ
πξαγκαηεπηήθακε, ν κεκνλσκέλνο άλζξσπνο, ην άηνκν, νξίδεηαη σο ε απινχζηαηε ζρέζε ηεο
θνηλσλίαο. Πνηνο άλζξσπνο φκσο; Απφ ηε ζθνπηά ηνπ ζηαδίνπ ηεο αλζξσπνγέλεζεο πθίζηαληαη
πνιιά είδε αλζξψπνπ. Ο Βαδηνχιηλ αξρίδεη ηελ πξαγκάηεπζή ηνπ, επηζεκαίλνληαο φηη ε εμέηαζε
θαη ε απεηθφληζε ηεο δνκήο θαη ηεο δηάξζξσζεο ηεο θνηλσλίαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ψξηκν
ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηεο. Δπνκέλσο, ε ινγηθή αθεηεξία είλαη ην αλζξψπηλν άηνκν, φπσο απηφ
πθίζηαηαη ζηελ ψξηκε θνηλσλία.
Σνλίζηεθε φηη ην δήηεκα ηεο αξρήο ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» δελ αθνξά απνθιεηζηηθά
ην ινγηθφ κέξνο, αιιά θαη ην ηζηνξηθφ. Δπίζεο, ην ηζηνξηθφ κέξνο ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο»
έπεηαη ηνπ ινγηθνχ. Κάηη ηέηνην ζεκαίλεη φηη ε ηζηνξηθή εμέηαζε πξνυπνζέηεη ηε γλψζε πνπ
θαηαθηήζεθε ζην ινγηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο. Απφ απζηεξά ινγηθή ζθνπηά, θαηά ηε ζεηξά
έθζεζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε πξαγκάηεπζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ ηζηνξηθνχ κέξνπο ηεο
«Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», ζα πξέπεη λα έπεηαη ηνπ πέξαηνο ηεο πξαγκάηεπζεο ησλ δεηεκάησλ ηνπ
ινγηθνχ κέξνπο. Χο εθ ηνχηνπ, θξίλνπκε ζθφπηκν λα κελ αλαθεξζνχκε ζε πεξαηηέξσ δεηήκαηα,
πνπ αθνξνχλ πιεπξέο ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο θαη ηα νπνία ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο πιεπξέο
ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο.
Ζ ηζηνξηθή εμέηαζε είλαη κηα κνξθή δηεξεχλεζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαηά ηελ
νπνία ην ηειεπηαίν κειεηάηαη πην άκεζα θαη ζπγθεθξηκέλα ελ ζπγθξίζεη κε ηελ ινγηθή εμέηαζε.
«Γθξίδα είλαη, θίιε κνπ, ε θάζε ζεσξία / Καη πξάζηλν ην δέληξν ηεο δσήο» γξάθεη ν Γθαίηε ζηνλ
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Φάνπζη (Γθαίηε, Φάνπζη 2038-2039). Αλ ε ινγηθή εμέηαζε δηεξεπλά ην αληηθείκελν ζε «θαζαξή
κνξθή», ζηελ ηζηνξηθή εμέηαζε ε ηειεπηαία παίξλεη ζάξθα θαη νζηά. Δλ ηνχηνηο, ε ηζηνξηθή
εμέηαζε δελ απνηειεί πηζηφ αληίγξαθν, αιιά ζπληζηά κε ηε ζεηξά ηεο εμέηαζε ελ είδεη
αθαίξεζεο ηεο πξαγκαηηθήο θαη ππαξθηήο ηζηνξίαο. ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε δηαηεξείηαη ζε
αλεξεκέλε κνξθή ε γλψζε, ε νπνία θαηαθηήζεθε απφ ηνλ ινγηθφ ηξφπν εμέηαζεο. Ζ ηζηνξηθή
εμέηαζε, απνηειεί ηξφπνλ ηηλά ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ ινγηθνχ κέξνπο.
Δπηπιένλ, αλ ζην ινγηθφ κέξνο εμεηάδεηαη θαηά βάζε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν σο ηέηνην, ζηελ
ηζηνξηθή εμέηαζε, εληάζζεηαη, αλ θαη φρη κε εηδηθφ ηξφπν, ε ζπζρέηηζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε
αληηθεηκέλνπ κε άιια εμσηεξηθά πξνο απηφ αληηθείκελα. Απφ ηα παξαπάλσ, δχλαηαη λα θαηαζηεί
ζαθέο φηη ε αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ κέξνπο είλαη θάηη επαξθψο πξνζδηνξηζκέλν. πλεπψο, ηελ ελ
ιφγσ αξρή ζα ηελ πξαγκαηεπηνχκε ζην θεθάιαην πνπ δηεξεπλνχκε εηδηθά ηε κεζνδνινγία ηεο
ηζηνξηθήο εμέηαζεο ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο».
ηελ έσο ηψξα εμέηαζε ηεο ινγηθήο αξρήο ηεο δηαιεθηηθήο επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο,
πξαγκαηεπηήθακε ηε ινγηθή αθεηεξία απφ ηε ζθνπηά ηεο πξφηεξεο ζέζεο ηεο ζην ζχζηεκα ησλ
ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ. Έηζη, κέζσ ηεο εμέηαζεο ηεο αθεηεξηαθήο ινγηθήο
θαηεγνξίαο, απνθαιχθζεθε ν ηξφπνο πνπ αξζξψλεηαη ε πξψηε ζπείξα ηεο έιηθνο θαη
απνθαιχπηεηαη ε θαηεγνξία ηνπ γίγλεζζαη. Σν Δίλαη, ε πξψηε θαηεγνξία εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο
ησλ ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ, απνηειεί ηελ θαζνιηθή θαη αθεξεκέλε αθεηεξηαθή
θαηεγνξία. Σνλίζακε επίζεο φηη ε αθεηεξηαθή θαηεγνξία είλαη ζπγρξφλσο απξνζδηφξηζηε θαη
πξνζδηνξηζκέλε. Μνιαηαχηα, εθείλν ην νπνίν δεζπφδεη φζνλ αθνξά ζηελ πξνζδηνξηζηία ηεο
ινγηθήο αθεηεξίαο, είλαη ε πιεπξά ηεο απξνζδηνξηζηίαο. κσο, φηαλ θάλνπκε ιφγν πεξί ινγηθήο
αξρήο, ζα πξέπεη απηή ε αξρή λα είλαη θάηη ην εγγχηεξα πξνζδηνξηζκέλν, ζα πξέπεη δειαδή λα
είλαη κηα εηδηθά πξνζδηνξηζκέλε αθεηεξηαθή θαηεγνξία.
ηελ πξψηε ζπείξα ηεο έιηθνο, θαλεξψλεηαη ν εζσηεξηθφο δεζκφο ηελ αθεηεξηαθήο
θαηεγνξίαο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, αθεηεξηαθή θαηεγνξία ηνπ νπνίνπ απνηειεί. ε απηφ ην
πιαίζην αλαδχεηαη ην γίγλεζζαη ην αληηθεηκέλνπ. Μέζσ ηνπ γίγλεζζαη, ε αθεηεξηαθή θαηεγνξία
δχλαηαη λα πξνζδηνξηζζεί εγγχηεξα θαη εηδηθφηεξα. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα εμεηάζνπκε ηελ
θαζνιηθή αθεηεξία ζηε ζπλάθεηά ηεο κε ηελ εηδηθά πξνζδηνξηζκέλε αθεηεξία, ε νπνία
αλαθχπηεη απφ ηελ αλαίξεζε ηνπ γίγλεζζαη. Χο εθ ηνχηνπ, ζα δηαλχζνπκε εθ λένπ ηελ έσο ηψξα
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πνξεία εζηηάδνληαο ζην δήηεκα ηεο ζπζρέηηζεο ηεο θαζνιηθήο ινγηθήο αθεηεξίαο κε ηελ εηδηθά
πξνζδηνξηζκέλε ινγηθή αθεηεξία, δειαδή κε ην Πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη (Dasein).
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Κεθάιαην Σέηαξην
Η δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ηεο αξρήο ηεο δηαιεθηηθήο δηεξεύλεζεο ππό ην
πξίζκα ηεο εηδηθήο ινγηθήο αθεηεξίαο

Δάλ δελ ππήξρε εηο ην εγψ αληίζεζηο, ηφηε δελ ζα ππήξρελ εηο απηφ θακκία απνιχησο
θίλεζηο, θακκία παξαγσγή, άξα θαη θαλέλα παξάγσγνλ.
Φ. Β. Γ. έιιηλγθ (Schelling, 2015: 247)

ηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», δείρζεθε φηη ε ζρέζε ηνπ Δίλαη θαη ηνπ Μεδελφο (κεΔίλαη) είλαη ην γίγλεζζαη. ην γίγλεζζαη, ην Δίλαη θαη ην Μεδέλ είλαη αθαληδφκελεο θαη
κεηαβαηηθέο ζηηγκέο. Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ γίγλεζζαη θαη ησλ ζηηγκψλ ηνπ θαλεξψζεθε φηη ην
πξψην είλαη κηα απηναλαηξνχκελε ελφηεηα. Απηή ε απηναλαηξνχκελε ελφηεηα ηνπ γίγλεζζαη δελ
νδεγεί ζε έλα Μεδέλ, ην νπνίν ζα ήηαλ κηα επηζηξνθή ζηνπο πξνεγνχκελνπο φξνπο, αιιά ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπο σο ακεζφηεηα, σο κηα ήξεκε ελφηεηα. Ο Υέγθει γξάθεη, φηη «ην γίγλεζζαη
είλαη κηα αθαηάπαπζηε αλεζπρία, πνπ θαηαβπζίδεηαη ζε έλα ήξεκν απνηέιεζκα» (Υέγθει, 2013:
187). Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ γίγλεζζαη ππφ ηε κνξθή ηνπ Δίλαη είλαη ην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη. Ο
Υέγθει ζεκεηψλεη φηη «ην κε-Δίλαη, εηιεκκέλν έηζη κέζα ζην Δίλαη κε έλα ηέηνην ηξφπν ψζηε ην
ζπγθεθξηκέλν φιν λα είλαη κε ηε κνξθή ηνπ Δίλαη, ηεο ακεζφηεηαο, ζπληζηά ηελ
πξνζδηνξηζηία160 σο ηέηνηα» (φ.π.: 193).
ην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη ζπληειείηαη κηα ηξφπνλ ηηλά επηζηξνθή ζην θαζαξφ Δίλαη, ελ
ηνχηνηο, δελ πξφθεηηαη γηα κηα επαλάθακςε ζηελ αθεηεξηαθή θαηεγνξία, αιιά γηα κηα άξλεζε
ηεο άξλεζεο. ην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη εκπεξηθιείεηαη ε γλψζε φηη ην Δίλαη κεηαβαίλεη ζην
Μεδέλ θαη ην Μεδέλ ζην Δίλαη, δειαδή εκπεξηέρεηαη ε ζηηγκή ηνπ γίγλεζζαη. Έηζη, ην
πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη ζπληζηά ηελ αλαίξεζε ηνπ γίγλεζζαη ππφ ηε κνξθή ηνπ Δίλαη, ζηελ νπνία
δηαηεξείηαη, ζε αλεξεκέλε κνξθή, ε επίγλσζε φηη ην Δίλαη κεηαβαίλεη ζην Μεδέλ. Με ην
πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη εθθηλεί ε δεχηεξε ζπείξα ηεο έιηθνο. Ζ ζθέςε άξρηζε απφ ηελ θαηάθαζε
ζην Δίλαη, πέξαζε ζηελ άξλεζε, ζην Μεδέλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ άξλεζε ηεο άξλεζεο, ζην
γίγλεζζαη. Σν γίγλεζζαη ηψξα εηέζε ππφ ηε κνξθή ηνπ Δίλαη θαη θαλεξψζεθε σο
160

Απφ εδψ θαη ζην εμήο ζα επεκβαίλνπκε κεηαθξαζηηθά απνδίδνληαο ηνλ φξν «πξνζδηνξηζηηθφηεηα» σο
«πξνζδηνξηζηία», ηνλ νπνίν ζσξνχκε πην δφθηκν.
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πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη. Σν πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη απνηειεί ηε λέα θαηάθαζε, ηε ινγηθή
αθεηεξία ηεο δεχηεξεο ζπείξαο ηεο έιηθνο.
Ζ πξνζδηνξηζηία ηψξα κέζα ζην ζηνηρείν ηνπ Δίλαη, είλαη Πνηφηεηα. Ζ πνηφηεηα
πθίζηαηαη ζε άκεζε ελφηεηα κε ην Δίλαη. Χζηφζν, ε πνηφηεηα νθείιεη λα βξίζθεηαη ζε αλαθνξά
θαη κε ην Μεδέλ, αθνχ ε ζρέζε Δίλαη θαη Μεδελφο βξίζθεηαη αλεξεκέλε εληφο ηνπ
πξνζδηνξηζκέλνπ-Δίλαη. Καλέλαο εληνπηζκφο ηεο πνηφηεηαο δελ είλαη εθηθηφο, δίρσο ηελ
επίγλσζε ηεο άξλεζεο απηνχ ηνπ νπνίνπ απνηειεί ηελ πνηφηεηα. Ζ πνηφηεηα ππφ ηε κνξθή ηνπ
Μεδελφο είλαη ε άξλεζε ηεο πνηφηεηαο. Γηα λα έρεη θάηη κηα πνηφηεηα ζα πξέπεη απηή ε
πνηφηεηα λα πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηεο άξλεζήο ηεο. Ο Υέγθει γξάθεη φηη «ην Μεδέλ, έηζη
ελλνεκέλν σο ην πξνζδηνξηζκέλν ζηνηρείν κηαο πξνζδηνξηζηίαο, είλαη νκνίσο θάηη ην
αλαζθνπεκέλν, κηα άξλεζε (Verneinung)» (φ.π. : 196).
Ζ πνηφηεηα σο άξλεζε είλαη εμίζνπ πξνζδηνξηζηία. «Omnis determinatio est negatio»,
γξάθεη ν πηλφδα ζην γξάκκα ηνπ πξνο ηνλ Jarig Jelles ζηηο 2 Ηνπλίνπ ηνπ 1674 (φ.π. : 202). Ζ
πνηφηεηα βξίζθεηαη κέζα ζην ζηνηρείν ηνπ Δίλαη πξνζδηνξηζκέλε ηαπηφρξνλα κε ην αξλεηηθφ ηεο
ζηνηρείν, κε κηα έιιεηςε. Χο εθ ηνχηνπ, ε πνηφηεηα δηαθξίλεηαη σο θάηη ππαξθηφ, σο
πξαγκαηηθφηεηα (Realität).161 Γηαπηζηψλεηαη έηζη έλαο δηπιφο πξνζδηνξηζκφο ηεο πνηφηεηαο.
Απφ ηε κία, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πνηφηεηαο ζην ζηνηρείν ηνπ Δίλαη, σο πξαγκαηηθφηεηαο, θαη
απφ ηελ άιιε, ε πνηφηεηα ζην ζηνηρείν ηνπ Μεδελφο, σο έλα πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη, ην νπνίν
έρεη φξην, δειαδή σο κηα πνηφηεηα πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζθνπηά ηνπ ηη δελ είλαη. Καη‘ απηφλ ηνλ
ηξφπν, ην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη είλαη έλα πξνζδηνξηζκέλν θαη φρη έλα αθεξεκέλν Δίλαη, δηφηη
πεξηέρεη ηελ άξλεζε. Σίπνηα δελ δχλαηαη λα είλαη πξνζδηνξηζκέλν δίρσο ηελ άξλεζή ηνπ, ην ηη
δελ είλαη. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ν πξνζδηνξηζκφο πξνυπνζέηεη αλαγθαία ηνλ εηεξνπξνζδηνξηζκφ
αθφκε θαη ππφ ηε κνξθή ελφο απινχ «δελ», ελφο νξίνπ.
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Δπεκβαίλνπκε κεηαθξαζηηθά θαη απνδίδνπκε ηνλ φξν «Realität» σο «πξαγκαηηθφηεηα» θαη φρη σο
«ξεαιηζηηθφηεηα» πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ Σδσξηδφπνπιν. Τηνζεηνχκε έηζη ηε κεηαθξαζηηθή επηινγή ηνπ Φαξάθια.
Ο ηειεπηαίνο επηζεκαίλεη ηα αθφινπζα ζρεηηθά κε ηηο δχν έλλνηεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ πθίζηαληαη ζην
εγειηαλφ θηινζνθηθφ έξγν: «Ο Έγεινο έρεη δχν έλλνηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ πξαγκαηηθφηεηα σο αληίζεην ηεο
«άξλεζεο» σο κηα «πνηφηεηα» πνπ ππάξρεη σο δηαθξηηηθή, δειαδή ην φηη θάηη ππάξρεη ζε αληίζεζε κε ην φηη δελ
ππάξρεη, πνπ ηελ νλνκάδεη Realität θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα σο ηαπηφηεηα ηεο χπαξμεο κε ηελ νπζία, ηνπ
εμσηεξηθνχ κε ην εζσηεξηθφ πνπ λνεκαηνδνηείηαη φρη ζε αληίζεζε κε ηε κε χπαξμε αιιά κε ηηο έλλνηεο ηεο
δπλαηφηεηαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο (φπσο ζηηο θαληηαλέο θαηεγνξίεο ηνπ ηξφπνπ) πνπ πεξηέρνπλ επίζεο ηελ χπαξμε
θαη ηελ νπζία. Σελ δεχηεξε αλαγάγεη ζην αξηζηνηειηθφ ελεξγεία θαη έηζη επηιέγεη λα ηελ νλνκαηίζεη κε ηε
ζπλεζέζηεξε ιέμε Wirklichkeit, πνπ δελ παξάγεηαη απφ ηελ res (πξάγκα) φπσο ε Realität αιιά απφ ην wirken
(ελεξγψ)» (Φαξάθιαο ζε Έγεινο, 2007: 785).
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Αληίζηνηρα, ε άξλεζε είλαη έλα πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη θαη φρη έλα αφξηζην Μεδέλ, δηφηη
είλαη κηα ππάξρνπζα άξλεζε, ε νπνία βξίζθεηαη ζην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη. Ζ άξζε ησλ δχν
παξαπάλσ ζηηγκψλ νδεγεί ζην Κάηη (Daseiendes), σο έλα ελ εαπηψ Δίλαη. ην Κάηη, ην
πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη απνθαιχπηεηαη σο κηα πξνο εαπηφλ αλαθνξά, σο έλα πξνζδηνξηζκέλν-νλ.
Ο Υέγθει γξάθεη φηη «ην Κάηη είλαη έηζη εμίζνπ ε δηακεζνιάβεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ κε ηνλ ίδην
ηνλ εαπηφ ηνπ» (φ.π.: 207).
Δπαλεξρφκελνη ζην «Κεθάιαην», δείρζεθε φηη ζηελ πξψηε πξφηαζε ηνπ πξψηνπ
θεθαιαίνπ, πεξηέρεηαη ε θίλεζε ηεο λφεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ινγηθέο θαηεγνξίεο ηνπ Δίλαη,
ηνπ κε-Δίλαη θαη ηνπ Γίγλεζζαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηηγκψλ ηνπ ηειεπηαίνπ. ηελ
ακέζσο επφκελε πξφηαζε, ν Μαξμ πξνβαίλεη ζε έλα πεξαηηέξσ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
εκπνξεχκαηνο. Γξάθεη φηη «ην εκπφξεπκα είλαη ελ πξψηνηο έλα εμσηεξηθφ αληηθείκελν, έλα
πξάγκα, ην νπνίν κέζσ ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ηθαλνπνηεί αλζξψπηλεο αλάγθεο θάπνηνπ είδνπο»
(Marx, 2016: 19). ε απηή ηελ πξφηαζε απνθαιχπηεηαη φηη ην εκπφξεπκα γίλεηαη αληηιεπηφ σο
θάηη ην νπνίν ελέρεη πνιιαπινχο πξνζδηνξηζκνχο. Ο Υέγθει ηνλίδεη φηη,
ην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη αληηζηνηρεί ζην Δίλαη ηεο πξνεγνχκελεο ζθαίξαο· ην Δίλαη σζηφζν είλαη ην
απξνζδηφξηζην· σο εθ ηνχηνπ δελ απνδεηθλχνληαη πξνζδηνξηζκνί ζην ίδην ην Δίλαη. Αιιά ην Dasein είλαη
πξνζδηνξηζκέλν Δίλαη (bestimmtes Sein), είλαη θάηη ην ζπγθεθξηκέλν· επνκέλσο, πιείνλεο πξνζδηνξηζκνί
θαη δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο ησλ βαζκίδσλ ή ζηαδίσλ ηνπ θάλνπλ παξεπζχο ηελ εκθάληζε ηνπο ζ‘ απηφ
(Υέγθει, 2013: 195).

Πξνεγνπκέλσο δείρζεθε φηη ην εκπφξεπκα είλαη ε ζηνηρεηψδεο κνξθή ηνπ θεθαιαίνπ. Σν
εκπφξεπκα είλαη θαη ζπγρξφλσο δελ είλαη θεθάιαην. Σν γίγλεζζαη είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ
εκπνξεχκαηνο ζε θεθάιαην. Με ηε κεηάβαζε ζηελ αμία ρξήζεο, ε ζθέςε επηζηξέθεη ζηελ εηδηθή
έξεπλα ηνπ εκπνξεχκαηνο δηαηεξψληαο ηελ επίγλσζε φηη ην εκπφξεπκα κεηαηξέπεηαη ζε
θεθάιαην (Vazjulin, 2006). Σν γίγλεζζαη, ε κεηαηξνπή ηνπ εκπνξεχκαηνο ζε θεθάιαην,
αλαηξέζεθε ζηε κνλνκεξή κνξθή ηνπ Δίλαη, δειαδή ηνπ εκπνξεχκαηνο· «ην γίγλεζζαη έηζη, [σο]
ε πξάμε πνπ κεηαβαίλεη ζηελ ελφηεηα ηνπ Δίλαη θαη ηνπ Μεδελφο -κηα ελφηεηα πνπ είλαη ππφ ηε
κνξθή ηνπ Δίλαη ή έρεη ην ζρήκα ηεο κνλνκεξνχο, άκεζεο ελφηεηαο απηψλ ησλ ζηαδίσλ, είλαη ην
Dasein» (Υέγθει, 2013: 188). Ζ αμία ρξήζεο ινηπφλ είλαη ν άκεζνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ
εκπνξεχκαηνο, είλαη ην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη ηνπ θεθαιαίνπ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην
πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε ελφηεηα ηνπ Δίλαη σο εκπνξεχκαηνο θαη ηεο
άξλεζήο ηνπ, δειαδή ηνπ εκπνξεχκαηνο σο ζηνηρεηψδνπο κνξθήο ηνπ θεθαιαίνπ. Με ηνλ
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πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεο, ε ινγηθή αθεηεξία παχεη λα είλαη θάηη απξνζδηφξηζην θαη
γίλεηαη έλαο πην ζπγθεθξηκέλνο πξνζδηνξηζκφο.
Ο Βαδηνχιηλ ζην έξγν ηνπ «Ζ Λνγηθή ηνπ ―Κεθαιαίνπ‖ ηνπ Κ. Μαξμ» νξζψο εληνπίδεη
ζηελ παξαπάλσ θίλεζε, δειαδή ζηελ θίλεζε απφ ην Δίλαη ζην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη, κηα
άξλεζε ηεο άξλεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά γξάθεη:
Σν Δίλαη: ην εκπφξεπκα είλαη ή ην εκπφξεπκα είλαη εκπφξεπκα. Σν γίγλεζζαη –ε πξψηε άξλεζε: ην
εκπφξεπκα είλαη θεθάιαην. Σν Πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη –ε δεχηεξε άξλεζε: ην εκπφξεπκα είλαη σο
εκπφξεπκα πξνπαληφο αμία ρξήζεο. Με απηφ φκσο είλαη ήδε ζαθέο, φηη ην εκπφξεπκα εξεπλάηαη κφλν σο
εκπφξεπκα γηα λα ζπιιεθζεί ηειηθά ελλνηαθά σο θεθάιαην (Vazjulin, 2006: 56).

Ζ παξαπάλσ εληνπηζκέλε ζπείξα ηεο έιηθνο δελ απνηειεί ππφ ηελ απζηεξή έλλνηα ηελ
πξψηε ινγηθή ζπείξα ηνπ θεθαιαίνπ, αιιά ηελ πξψηε ινγηθή ζπείξα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ
εκπνξεχκαηνο σο απινχζηαηεο ζρέζεο ηνπ θεθαιαίνπ. ηελ εληνπηζκέλε απφ ηνλ Βαδηνχιηλ
ζπείξα ηεο έιηθνο, ε λφεζε αξρίδεη απφ ηελ θαηάθαζε ζην εκπφξεπκα, πεξλά ζηελ άξλεζε ηνπ
εκπνξεχκαηνο ππφ ην πξίζκα ηεο επίγλσζεο φηη ην ηειεπηαίν κεηαηξέπεηαη ζε θεθάιαην θαη
επηζηξέθεη εθ λένπ ζηελ θαηάθαζε ζην εκπφξεπκα. Πνηα είλαη ηφηε ε πξψηε ζπείξα ηεο ινγηθήο
εθθίλεζεο, ζηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε άξλεζε ηεο άξλεζεο; Ζ πξψηε ινγηθή ζπείξα ηνπ
«Κεθαιαίνπ» είλαη ε πξψηε ζπείξα ηνπ θεθαιαίνπ. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ θεθαιαίνπ, ε πξψηε
θαηάθαζε ζην εκπφξεπκα πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ην πξίζκα φηη ην ηειεπηαίν είλαη θεθάιαην. Δλ
ζπλερεία, ε άξλεζε πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ην πξίζκα φηη ην εκπφξεπκα δελ είλαη θεθάιαην.
Σέινο, ε άξλεζε ηεο άξλεζεο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο θαηάθαζεο ζην γεγνλφο φηη ην θεθάιαην
ζπλίζηαηαη ζηε κεηαηξνπή ηνπ εκπνξεχκαηνο ζε θεθάιαην. ε απηή ηελ θίλεζε ηεο λφεζεο
αληηζηνηρεί ε πξψηε ζπείξα ηεο έιηθνο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Σν Δίλαη, ε θαηάθαζε, ην
Μεδέλ, ε άξλεζε, θαη ην Γίγλεζζαη, ε άξλεζε ηεο άξλεζεο. ε απηφ ην ζεκείν δηαπηζηψλεηαη
φηη ε πξψηε ζπείξα, δειαδή ε ζπείξα ππφ ην πξίζκα ηνπ θεθαιαίνπ, ελ ζπγθξίζεη κε ηε ζπείξα
ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ αμία ρξήζεο, είλαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ
αλεπηπγκέλε· θάηη ην νπνίν είλαη επλφεην, δηφηη ζε απηή ηε βαζκίδα αλάπηπμεο ηεο λφεζεο, νη
ζρέζεηο ηνπ πην ζχλζεηνπ αληηθεηκέλνπ (θεθάιαην), ελ ζπγθξίζεη κε εθείλεο ηνπ πην απινχ
αληηθεηκέλνπ (εκπφξεπκα), βξίζθνληαη ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε κνξθή. ε απηφ ην ζεκείν, ήδε
απφ ηα πξψηα βήκαηα ηεο ινγηθήο εμέηαζεο, απνθαιχπηεηαη ε ηάζε θαηεγνξηαθήο
δηαθνξνπνίεζεο δχν παξαγφλησλ εληφο ηεο ελφηεηάο ηνπο, ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ
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εκπνξεχκαηνο. Ζ ελ ιφγσ ηάζε ζηελ πνξεία ηεο εμέηαζεο ζα πξαγκαησζεί κε ηε κνξθή ησλ δχν
ζπεηξψλ ηεο έιηθνο.
Δίδακε φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ εκπνξεχκαηνο, σο ζηνηρεηψδνπο κνξθήο ηνπ θεθαιαίνπ,
αλαγθαία νδήγεζε ζηελ εηδηθφηεξε έξεπλα ηνπ εκπνξεχκαηνο. Σν εκπφξεπκα, απφ ηε ζθνπηά ηεο
αμίαο ρξήζεο, είλαη θάηη ην άκεζα αηζζεηφ θαη εκπεηξηθά δεδνκέλν. Ζ λφεζε ελ ηνχηνηο δελ
ζηξάθεθε ζηελ αμία ρξήζεο έλεθα ηνπ γεγνλφηνο φηη απνηειεί έλαλ εκπεηξηθφ θαζνξηζκφ, αιιά
επεηδή είλαη ε πξψηε θαη άκεζε πιεπξά ηνπ εκπνξεχκαηνο, ην νπνίν απνηειεί ην Δίλαη ηνπ
θεθαιαίνπ (φ.π.: 2006).
Χο αμία ρξήζεο, ην εκπφξεπκα πξνζδηνξίδεηαη πνηνηηθά. Ζ πνηφηεηά ηνπ είλαη ε
ηθαλφηεηά ηνπ λα ηθαλνπνηεί δηαθφξσλ εηδψλ αλάγθεο. Ακέζσο κεηά, ν Μαξμ αλαθέξεηαη ζε
δηάθνξα πξάγκαηα φπσο ν ζίδεξνο, ην ραξηί θ.ιπ. Δδψ, ε αμία ρξήζεο πξνζδηνξίδεηαη κέζσ
κηαο άιιεο (άιισλ) αμίαο ρξήζεο (αμηψλ ρξήζεο). Έηζη, ε πνηφηεηα ηνπ εκπνξεχκαηνο
πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηεο άξλεζήο ηεο. Ζ αμία ρξήζεο ζηελ αξλεηηθή ηεο ζρέζε κε κηα άιιε
αμία ρξήζεο, είλαη κηα άκεζε χπαξμε, είλαη επνκέλσο πξαγκαηηθφηεηα. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο
αμίαο ρξήζεο, ν νπνίνο ελέρεη, σο αλεξεκέλε, ηελ άξλεζήο ηεο, είλαη έλαο πξνζδηνξηζκφο, ν
νπνίνο πεξηέρεη ηε δηαθνξά. Ζ αμίαο ρξήζεο πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ εαπηφ ηεο κέζσ ηεο άξλεζήο
ηεο απφ κηα άιιε (άιιεο) αμία (αμίεο) ρξήζεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηε δηαδηθαζία
πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εκπνξεχκαηνο σο αμίαο ρξήζεο, ε λφεζε πξαγκαηνπνηεί ζε απηφ ην ζεκείν
κηα άξλεζε ηεο άξλεζεο. Έηζη, ππφ ην πξίζκα ησλ εγειηαλψλ θαηεγνξηψλ, ην εκπφξεπκα
πξνζδηνξίδεηαη σο Κάηη. Ζ θίλεζε ηεο λφεζεο πξαγκαηνπνηεί κηα ζπείξα ηεο έιηθαο ε νπνία
δηαθξίλεηαη ζηηο αθφινπζεο ηξείο βαζηθέο ζηηγκέο: 1) ην εκπφξεπκα πξνζδηνξίδεηαη σο αμία
ρξήζεο, δειαδή σο θάηη πνπ ηθαλνπνηεί δηαθφξσλ εηδψλ αλάγθεο. 2) Ζ αλαθνξά ζηηο
δηαθνξεηηθέο αμηέο ρξήζεο αλαδεηθλχεη ηνλ πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεο ζε ζρέζε
κε ηελ άξλεζή ηεο, ην ηη δελ είλαη. Απφ ην επίπεδν ηεο πνηνηηθήο πξνζδηνξηζηίαο ηεο αμίαο
ρξήζεο ζηε βάζε ηεο άξλεζήο ηεο ε λφεζε επηζηξέθεη εθ λένπ ζην εκπφξεπκα. 3) Σν
εκπφξεπκα σο αμία ρξήζεο είλαη ζπγθεθξηκέλεο αμίεο ρξήζεο. Ζ λφεζε επηηέιεζε κηα άξλεζε
ηεο άξλεζεο, εθθηλψληαο απφ ην εκπφξεπκα σο αμία ρξήζεο γεληθά θαη επηζηξέθνληαο ζην
εκπφξεπκα σο ζπγθεθξηκέλε αμία ρξήζεο. Ο Βαδηνχιηλ αλαθέξεη ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ δήηεκα:
Ζ πνηφηεηα είλαη πξαγκαηηθφηεηα, εθφζνλ εληφο ηεο θαηαδεηθλχεηαη κηα άξλεζε. Ζ άξλεζε πνπ
απνθαιχπηεηαη κέζα ζηελ πνηφηεηα είλαη ε ίδηα κηα πνηφηεηα, δηφηη είλαη άκεζα δεδνκέλε (άγλσζηνο είλαη
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ν ιφγνο γη‘ απηήλ αθξηβψο ηελ άξλεζε θαη θακία άιιε)· ε άξλεζε είλαη έλαο αξλεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ
εκπνξεχκαηνο σο ηαπηνχ κε ηελ αμία ρξήζεο. Απφ ηελ έξεπλα απηνχ πνπ πθίζηαηαη ηελ άξλεζε –ηεο
πξψηεο άξλεζεο– ε ζπλείδεζε ηνπ αλαγλψζηε επηζηξέθεη θαη‘ αλάγθε ζην πξψην ηκήκα ηνπ νξηζκνχ ηεο
αμίαο ρξήζεο (ην εκπφξεπκα είλαη αμία ρξήζεο). Δθεμήο έξρεηαη ζην θσο ήδε καδί κε κηα αλεξεκέλε
άξλεζε, δηφηη γίλεηαη πξφδειν φηη πξνπάλησλ θαη απνθιεηζηηθά ηνλίδεηαη ε πεξίζηαζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ
πξάγκαηνο λα ηθαλνπνηεί κηα αλζξψπηλε αλάγθε. Δδψ ππάξρεη κηα άξλεζε ηεο άξλεζεο. Σν απνηέιεζκα
ηεο άξλεζεο ηεο άξλεζεο είλαη ην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη, αιιά έλα κεηαζρεκαηηζκέλν πξνζδηνξηζκέλνΔίλαη, δηφηη εληφο ηνπ έρεη αλαηξεζεί ε άξλεζε. Απηφ είλαη ην «Κάηη» (φ.π.: 60).

Με ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπ εκπνξεχκαηνο, δελ έρνπκε λα θάλνπκε πιένλ κε ηελ αμία
ρξήζεο γεληθά θαη αθεξεκέλα, αιιά κε κηα πεξαηηέξσ πξνζδηνξηζκέλε κνξθή. Τπφ απηφ ην
πξίζκα, ε αμία ρξήζεο, ε νπνία ιακβάλεη ηε κνξθή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εκπνξεχκαηνο, φπσο π.ρ. ν
ζίδεξνο, ην ραξηί θ.ιπ., είλαη Κάηη. Ο Υέγθει εμεγεί φηη,
ην Κάηη είλαη ε πξψηε άξλεζε ηεο άξλεζεο, σο απιή, κε ηε κνξθή ηνπ Δίλαη, αλαθνξά πξνο εαπηφλ.
Πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη, δσή, λνείλ θ.ν.θ. ιακβάλνπλ νπζηαζηηθά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνζδηνξηζκέλνπφληνο, ηνπ δσληαλνχ φληνο, ηνπ ζθεπηφκελνπ (Δγψ) θ.ν.θ. Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο,
εάλ δελ ζέινπκε λα κέλνπκε ζην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη, ζηε δσή, ζηε ζθέςε θ.ν.θ., νχηε επίζεο ζηε
ζεφηεηα (αληί ηνπ ζενχ), σο γεληθφηεηεο (Υέγθει, 2013: 206).

Δδψ πιένλ, κέζσ ηεο αλαθνξάο ηεο αμίαο ρξήζεο πξνο κηα άιιε αμία ρξήζεο,
επηηπγράλεηαη

ν

πξνζδηνξηζκφο

ζηνλ

εαπηφ

ηεο.

Απνθαιχπηεηαη

ινηπφλ

φηη,

ζην

πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη, ε ινγηθή αθεηεξία έρεη αξρίζεη λα πξνζδηνξίδεηαη φιν θαη πην
ζπγθεθξηκέλα θαη ε λφεζε έρεη αξρίζεη λα πεξλά ζε φιν θαη πην ζπγθεθξηκέλνπο
πξνζδηνξηζκνχο.
Τπφ ην πξίζκα ηεο ζπζρέηηζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, παξαηεξείηαη φηη ην
πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη, σο αλαίξεζε ηνπ γίγλεζζαη ππφ ηε κνξθή ηνπ Δίλαη, ζπλδέεηαη
εζσηεξηθά κε ηε ζηηγκή ηεο θζνξάο ηνπ εκπνξεχκαηνο, κε ηε ζηηγκή εθείλε, θαηά ηελ νπνία ην
εκπφξεπκα πξνβάιιεη απφ ηε ζθνπηά ηνπ Δίλαη πνπ κεηαβαίλεη ζην θεθάιαην σο κε-Δίλαη.
Φαλεξψλεηαη ινηπφλ φηη ε ινγηθή κεηάβαζε ζην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη ζπληζηά, ζε αλεξεκέλε
κνξθή, κεηάβαζε ζηελ ηζηνξηθή εμέηαζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γέλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Απφ
ηζηνξηθήο άπνςεο, ε αμία ρξήζεο, σο ε ηδηφηεηα ελφο πξάγκαηνο λα ηθαλνπνηεί αλάγθεο,
πξνεγείηαη ηφζν ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο φζν θαη ηεο εκπνξεπκαηηθήο
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θπθινθνξίαο γεληθά. Ο Μαξμ ηνλίδεη φηη «έλα πξάγκα κπνξεί λα είλαη ρξεζηηθή αμία ρσξίο λα
είλαη αμία» (Marx, 2016: 24).
Απφ ηε ζθνπηά ηεο ζπζρέηηζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα
αλαληηζηνηρία, κεηαμχ ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο αιιεινπρίαο, ζηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε. ηε
ινγηθή αλάπηπμε ηνπ «Κεθαιαίνπ», ν Μαξμ παξνπζηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ εκπνξεχκαηνο
θαη ηεο αμίαο ρξήζεο, ζε επζεία αληίζεζε απφ ηελ ηζηνξηθή ζεηξά εκθάληζήο ηνπο. Ζ
ρξεζηκφηεηα ησλ πξαγκάησλ πξνυπάξρεη ηνπ εκπνξεχκαηνο. ηνλ βαζκφ πνπ ε αιιεινπρία ησλ
θαηεγνξηψλ ηεο αθεηεξίαο αληηζηνηρεί ζηε γεληθφηεξε ηζηνξηθή αιιεινπρία, δελ ζα έπξεπε ε
αμία ρξήζεο, σο ε ηθαλφηεηα ησλ πξαγκάησλ λα ηθαλνπνηνχλ δηαθφξσλ ηχπσλ αλάγθεο, λα
παξνπζηαζηεί πξηλ ην εκπφξεπκα; Μηα πξνζέγγηζε, ε νπνία ζα ιάκβαλε ηε ινγηθή αιιεινπρία
ησλ θαηεγνξηψλ ππφ ηελ απζηεξή ζεηξά ηεο ηζηνξηθήο ηνπο εκθάληζεο, φλησο ζα φθεηιε λα
αξρίζεη κε ηελ αμία ρξήζεο θαη φρη κε ην εκπφξεπκα. Παξά ηαχηα, φπσο έρεη εηπσζεί πιεηζηάθηο,
ζην «Κεθάιαην», ε αμία ρξήζεο, σο ε ηθαλφηεηα ησλ πξαγκάησλ λα ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο, δελ
εμεηάδεηαη γεληθά, αιιά σο ηδηφηππε ζηηγκή ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.
Ο Μαξμ γξάθεη φηη «νη ρξεζηηθέο αμίεο απνηεινχλ ην πιηθφ πεξηερφκελν ηνπ πινχηνπ,
φπνηα θη αλ είλαη ε θνηλσληθή κνξθή ηνπ. ηελ θνηλσληθή κνξθή πνπ ζα εμεηάζνπκε εκείο
απνηεινχλ ηαπηφρξνλα ηνπο πιηθνχο θνξείο ηεο αληαιιαθηηθήο αμίαο» (φ.π.: 20). Ζ ζέζε ηεο
αμίαο ρξήζεο, ζην ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλν ζχζηεκα ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ, θαζνξίδεηαη απφ
ηνλ ξφιν θαη ηε ζέζε ηεο ζηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο. Χο εθ ηνχηνπ, ε αμία ρξήζεο
εμεηάδεηαη πξσηίζησο σο πιεπξά ηνπ εκπνξεχκαηνο, σο πιηθφο θνξέαο ηεο αμίαο θαη φρη σο
γεληθή ηδηφηεηα ησλ πξαγκάησλ. Δθφζνλ ζπιιακβάλνπκε ηελ αμία ρξήζεο σο πιεπξά ηνπ
εκπνξεχκαηνο, ηφηε ε ινγηθή αιιεινπρία ζπκπίπηεη κε ηελ ηζηνξηθή αιιεινπρία. Ζ ζχκπησζε
νθείιεηαη ζην απινχζηαην γεγνλφο φηη ην εκπφξεπκα, πξψηα απ‘ φια, ζπληζηά έλα πξάγκα πνπ
ηθαλνπνηεί αλάγθεο θαη απνθαιχπηεηαη ζηελ απιή εκπνξεπκαηηθή αληαιιαγή.
Ο ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν έλα πξάγκα ζπληζηά εκπφξεπκα, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη
εηζέξρεηαη ζε κηα ζρέζε κε έλα άιιν πξάγκα, ζηελ νπνία ην θαζέλα απνηειεί κηα κε-αμία
ρξήζεο γηα ηνλ θάηνρν ηνπ θαη κηα αμία ρξήζεο γηα ηνλ κε-θάηνρν ηνπ. Απφ εδψ θαζίζηαηαη
ζαθέο φηη ε αμία ρξήζεο θαη ν εκπνξεπκαηηθφο ραξαθηήξαο είλαη αιιειέλδεηνη. Ο
εκπνξεπκαηηθφο ραξαθηήξαο αλαθχπηεη σο δπλαηφηεηα, επεηδή ε αμία ρξήζεο πθίζηαηαη σο
δπλαηφηεηα γηα ηνλ κε-θάηνρν ηνπ εκπνξεχκαηνο. Ζ ελεξγεία πξαγκαηηθφηεηα ηεο αμίαο ρξήζεο
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ζπλεπάγεηαη ηελ ελεξγεία πξαγκαηηθφηεηα ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ ραξαθηήξα. Παξ‘ φιε ηε
ζχκπησζε ηεο ινγηθήο κε ηελ ηζηνξηθή ζεηξά, ε κεηάβαζε απφ ην εκπφξεπκα ζηελ αμία ρξήζεο
απεηθνλίδεη πξψηα θαη θχξηα ηελ ακεζφηεηα ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.
Με ηε κεηάβαζε ζηε ινγηθή θαηεγνξία ηνπ Κάηη, νινθιεξψλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ
εκπνξεχκαηνο σο πξνζδηνξηζκέλνπ-Δίλαη. Με ηελ αλάπηπμε ησλ πξνζδηνξηζκψλ ηνπ
πξνζδηνξηζκέλνπ-Δίλαη σο ηέηνηνπ, ε ινγηθή αθεηεξία ζπληζηά κηα εηδηθά πξνζδηνξηζκέλε
αθεηεξία. Ο Βαδηνχιηλ δηαπηζηψλεη φηη «ζηελ πξάμε, κφλν ζην επίπεδν ηεο θαηεγνξίαο ηνπ
πξνζδηνξηζκέλνπ-Δίλαη απνθξπζηαιιψλνληαη πξνζδηνξηζκνί πνπ δχλαληαη λα απνδεηρζνχλ
ζεσξεηηθά, δειαδή γηα πξψηε θνξά αλαδχεηαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν κηα ζεσξεηηθή
πξνζδηνξηζηία» (Vazjulin, 2006: 58). Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην εκπφξεπκα πξνζδηνξηζκέλν σο
αμία ρξήζεο απνηειεί ηελ εηδηθή ινγηθή αθεηεξία ηεο εμέηαζεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο.
ε απηφ ην ζεκείν ζα πξνβνχκε ζηελ επζχλνπηε πεξηγξαθή ηεο ινγηθήο πνξείαο απφ ην
πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη πξνο ηελ απεηξία θαη ην δη‘ εαπηφ-Δίλαη, θαζψο απηή έρεη ηδηαίηεξε
ζεκαζία γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ θαηεγνξηψλ ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθαο.
Ο Μαξμ ηφληζε φηη ην εκπφξεπκα σο έλα ζπγθεθξηκέλν πξάγκα κε θπζηθέο ηδηφηεηεο, ην
νπνίν πξνζδηνξίδεηαη θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε άιια πξάγκαηα, είλαη Κάηη ελ εαπηψ
πξνζδηνξηζκέλν. ηε ζπλέρεηα επεζήκαλε φηη ηα εκπνξεχκαηα ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη
πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. ε απηφ ην ζεκείν, ν Μαξμ εμεηάδεη ζπλνπηηθά ηνπο πξνζδηνξηζκνχο ηεο
Πεξαηφηεηαο. Σν εκπφξεπκα κε ηελ αμία ρξήζεο ηνπ, σο Κάηη, ζρεηίδεηαη κε έλα Άιιν
εκπφξεπκα, ην νπνίν είλαη εμίζνπ έλα Κάηη. Σν θάζε εκπφξεπκα, σο πξάγκα θπζηθψλ ηδηνηήησλ,
παξ‘ φιν πνπ δηαθέξεη απφ θάζε άιιν εκπφξεπκα, ζπλάκα παξακέλεη έλα εκπφξεπκα κε θπζηθέο
ηδηφηεηεο, νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αλζξψπηλεο αλάγθεο. Σν Άιιν δελ είλαη θάηη εμσηεξηθφ πξνο ην
Κάηη, αιιά ζπληζηά ηελ ππέξβαζή ηνπ θαη ζπλεπψο ηε ζπλέρεηά ηνπ.
Σν Κάηη είλαη ην πξνζδηνξηζκέλν πξάγκα κε ηηο θπζηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, νη θπζηθέο
ηδηφηεηεο φκσο είλαη πεπεξαζκέλεο, έλεθα ηνπ φηη εδξάδνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ πνζφηεηα
ηνπ ρξήζηκνπ πξάγκαηνο. Κάζε εκπφξεπκα κε νξηζκέλε πνηφηεηα βξίζθεηαη ζε κηα νξηζκέλε
πνζφηεηα θαη ζηε βάζε ηεο ηειεπηαίαο θαη ησλ θπζηθψλ ηνπ ηδηνηήησλ ηθαλνπνηεί νξηζκέλε
πνηφηεηα θαη πνζφηεηα αλαγθψλ. Ο Μαξμ ηνλίδεη ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ
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πξάγκαηνο: «Απηή ε ρξεζηκφηεηα φκσο δελ είλαη κεηέσξε. Καζνξηζκέλε απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ
ζψκαηνο ηνπ εκπνξεχκαηνο, δελ ππάξρεη ρσξίο απηφ. Σν ίδην ην ζψκα ηνπ εκπνξεχκαηνο, φπσο
ζίδεξνο, ζηηάξη, δηακάληη θ.ιπ., είλαη ζπλεπψο κηα ρξεζηηθή αμία ή έλα αγαζφ» (Marx, 2016:
20). Ζ ρξεζηκφηεηα, ε νπνία εδξάδεηαη ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ πξάγκαηνο, δελ είλαη κεηέσξε, αιιά
θαζνξίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ζψκαηνο ηνπ εκπνξεχκαηνο. ε απηφ ην ζεκείν
ηεο εμέηαζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηάβαζε ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο
ζχζηαζεο (Beschaffenheit). Σν ζψκα ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη ην ξην ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ησλ
θπζηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ πξάγκαηνο. Σν ζψκα ηνπ θάζε εκπνξεχκαηνο θαζνξίδεη ηελ πεξαηφηεηα
ησλ ηδηνηήησλ ηνπ θαη ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπο.
Σν εκπφξεπκα ινηπφλ θαη νη θπζηθέο ηνπ ηδηφηεηεο είλαη θάηη ην πεπεξαζκέλν. Σν
εκπφξεπκα έρεη έλαλ θξαγκφ σο πξνο ηηο αλάγθεο πνπ ηθαλνπνηεί θαη απηφο ν θξαγκφο είλαη ε
θαηαλάισζή ηνπ. Σν πεπεξαζκέλν ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ λα ηθαλνπνηεί
αλζξψπηλεο αλάγθεο ππεξβαίλεηαη κνλάρα απφ έλα άιιν εκπφξεπκα, ην νπνίν αληίζηνηρα έρεη
θπζηθέο ηδηφηεηεο πνπ ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δηαδηθαζία ηθαλνπνίεζεο
ησλ αλαγθψλ κέζσ ησλ εκπνξεπκάησλ, σο πξαγκάησλ κε θπζηθέο ηδηφηεηεο, δχλαηαη λα
πξαγκαηψλεηαη αδηάιεηπηα κνλάρα δηακέζνπ ηεο άπεηξεο ελαιιαγήο ησλ πεπεξαζκέλσλ
εκπνξεπκάησλ. Απηή ε αδηάιεηπηε κεηάβαζε απφ ην Κάηη ζην Άιιν πξαγκαηνπνηείηαη κνλάρα,
κηαο θαη κηιάκε γηα ζρέζεηο κεηαμχ εκπνξεπκάησλ, δηακέζνπ ηεο αληαιιαθηηθήο ζρέζεο. Ζ
αληαιιαθηηθή ζρέζε θαλεξψλεη ηελ άξλεζε ηνπ πεπεξαζκέλνπ δηακέζνπ εθείλνπ ηνπ
ππνζηξψκαηνο, ζην νπνίν εκθαλίδνληαη θαη εμαθαλίδνληαη αδηαιείπησο ηα πεπεξαζκέλα
εκπνξεχκαηα. Απηφ είλαη ην θαηαθαηηθφ άπεηξν, ην νπνίν δελ αληηζηνηρεί παξά ζηελ θαηεγνξία
ηεο αμίαο. Ζ αμία απνδεηθλχεηαη σο ν ηφπνο ηεο θαη‘ εμνρήλ απηνζρεζίαο ησλ εκπνξεπκάησλ. Ο
Βαδηνχιηλ ηνλίδεη φηη,
αλ θαλείο ιάβεη ηελ αμία απφ ηε ζθνπηά ηνπ εκπνξεχκαηνο σο Δίλαη ηνπ θεθαιαίνπ, ηφηε ε αμία
απνδεηθλχεηαη έλα άκεζν, αθξηβέζηεξα έλα δη‘ εαπηφ Δίλαη. Γηφηη κφιηο ηψξα απνθξπζηαιιψλεηαη ε
δηαθνξά ησλ κεκνλσκέλσλ εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε ηελ αμία ηνπο. Ζ αμία ελφο κεκνλσκέλνπ
εκπνξεχκαηνο είλαη άκεζα ηφζν αμία ελ γέλεη φζν θαη αμία ελφο κεκνλσκέλνπ εκπνξεχκαηνο, δειαδή, ην
έηεξν ηεο αμίαο, σο ζηηγκή ηεο ίδηαο ηεο αμίαο (Vazjulin, 2006: 175).

Θα πξέπεη επίζεο λα πξνζζέζνπκε εδψ ζρεηηθά κε ηελ αμία ρξήζεο, σο ην
πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη ηνπ εκπνξεχκαηνο, φηη ε ίδηα ε έλλνηα ηεο «αμίαο ρξήζεο» αληαλαθιά, ελ
γέλεη θαη ελ ζπλφισ, ηε ρξεζηηθφηεηα ηνπ πξάγκαηνο απφ έλα νξηζκέλν ηζηνξηθφ ζηάδην ηεο
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ηζηνξηθήο αλάπηπμεο· ζπγθεθξηκέλα, απφ ηε ζθνπηά ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ ραξαθηήξα ησλ
πξαγκάησλ θαη κάιηζηα ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο. Ο Μαξμ, κε βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ
Λνθ, γξάθεη φηη «ε ρξεζηκφηεηα ελφο πξάγκαηνο ην θαζηζηά ρξεζηηθή αμία» (Marx, 2016: 20).
ηελ έλλνηα «αμία ρξήζεο», ε ρξεζηηθφηεηα έρεη ζπλδεζεί κε ηελ έλλνηα ηεο αμίαο, γεγνλφο ην
νπνίν καξηπξά ηελ εζσηεξηθή ελφηεηα ηεο ρξεζηηθφηεηαο κε ηελ αμία. Ζ ελφηεηα απηή φκσο,
γίλεηαη θπξίαξρε κφλν ζε εθείλν ην ζηάδην ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο, θαηά ην νπνίν νη
εκπνξεπκαηηθέο ζρέζεηο έρνπλ απνθηήζεη θαζνιηθή κνξθή, δειαδή ζηελ θεθαιαηνθξαηία. Τπφ
απηή ηελ έλλνηα, αμίδεη λα ζπκεζνχκε ηε δηαηχπσζε ηνπ Μαξμ πνπ ηφληδε φηη,
νη πην αθεξεκέλεο θαηεγνξίεο, παξά ην φηη ηζρχνπλ ζε φιεο ηηο επνρέο -αθξηβψο ιφγσ ηνπ αθεξεκέλνπ
ραξαθηήξα ηνπο-, είλαη εληνχηνηο ζηελ πξνζδηνξηζηία απηήο ηεο ίδηαο ηεο αθαίξεζεο εμίζνπ έλα πξντφλ
ηζηνξηθψλ ζρέζεσλ θαη θαηέρνπλ ηελ πιήξε ηζρχ ηνπο κφλν εληφο απηψλ ησλ ζρέζεσλ θαη γη‘ απηέο ηηο
ζρέζεηο (Marx, 2018: 1081).

ηε βάζε ησλ παξαπάλσ, δχλαηαη λα ζπλαρζεί φηη αθφκε θαη ην κνξθηθφ ζηνηρείν ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξεζηκφηεηαο ελφο πξάγκαηνο, ε ίδηα ε έλλνηα «αμία ρξήζεο», αληαλαθιά ην
γεληθφηεξν ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ, εληφο ησλ νπνίσλ πεξηέρεηαη σο πιεπξά.
ην «Κεθάιαην», ε αμία ρξήζεο δελ πξνζδηνξίδεηαη κφλν σο πξνο ηελ αλαθνξά ηεο ζην
θεθάιαην, αιιά θαη σο πξνο ηελ αλαθνξά ηεο ζην εκπφξεπκα. Αθξηβψο απηή ε αλαθνξά πξνο ην
εκπφξεπκα ζπγθξνηεί ηε κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο ηνπ «Κεθαιαίνπ». Αο δνχκε ηα αξρηθά ζηάδηα
ηεο εθηχιημεο ηεο ζθέςεο ηνπ Μαξμ, απφ ηε ζθνπηά ηνπ εκπνξεχκαηνο ζηε ζρεηηθή ηνπ
αθαίξεζε απφ ην θεθάιαην.
Σν εκπφξεπκα, σο έλα εμσηεξηθφ αληηθείκελν, πξνβάιιεη κε ηνλ πιένλ άκεζν θαη
επηθαλεηαθφ ηξφπν σο έλα ρξήζηκν πξάγκα. πλεπψο, ε ρξεζηηθή αμία είλαη ην Δίλαη ηνπ
εκπνξεχκαηνο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε λφεζε εζηηάδεη ζην εκπφξεπκα, δειαδή ζηελ απιή
εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία, ε ζθαίξα ηεο ακεζφηεηαο αθνξά ηηο πιεπξέο ηνπ εκπνξεχκαηνο, σο
θπζηθνχ πξάγκαηνο. Αξρίδνληαο θαλείο απφ ην άκεζν δεδνκέλν, φηη δειαδή ην εκπφξεπκα είλαη
έλα θπζηθφ πξάγκα, ην νπνίν ηθαλνπνηεί αλάγθεο, ηφηε ε αμία ρξήζεο είλαη ην Δίλαη ηνπ
εκπνξεχκαηνο. πγρξφλσο, ην εκπφξεπκα απνηειεί έλα θπζηθφ πξάγκα πνπ ηθαλνπνηεί αλάγθεο.
Σα θπζηθά πξάγκαηα φκσο, δελ είλαη θχζεη εκπνξεχκαηα, αιιά γίλνληαη εκπνξεχκαηα. Καη‘
απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αμία ρξήζεο είλαη ην κε-Δίλαη ηνπ εκπνξεχκαηνο. Ζ αμία ρξήζεο είλαη ην
εκπφξεπκα δπλάκεη, είλαη ην εκπφξεπκα ζε εκβξπψδε κνξθή. Ζ ζρέζε ηνπ Δίλαη θαη ηνπ κε225

Δίλαη ζπληζηά ην γίγλεζζαη ηνπ εκπνξεχκαηνο. ε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη πιεπξά ηεο απιήο
εκπνξεπκαηηθήο αληαιιαγήο ζηξαθεί ε λφεζε, εθείλν πνπ δηαπηζηψλεηαη κε ηνλ πιένλ άκεζν
ηξφπν, είλαη ε αμία ρξήζεο, ην γεγνλφο φηη ην εκπφξεπκα είλαη έλα πξάγκα ην νπνίν ηθαλνπνηεί
αλζξψπηλεο αλάγθεο. Σν εκπφξεπκα απνθαιχπηεηαη ζηε δηαδηθαζία, δειαδή ζηε δηαδηθαζία ηεο
αληαιιαγήο, εθεί φπνπ ε αμία ρξήζεο κεηαβαίλεη ζην κε-Δίλαη ηεο, ζην Μεδέλ. Τπφ ην πξίζκα
ηνπ γίγλεζζαη ηνπ εκπνξεχκαηνο, θάζε πξάγκα, απφ ηε ζθνπηά ηεο ακεζφηεηάο ηνπ, πξνβάιιεη
σο αμία ρξήζεο, ελψ απφ ηε ζθνπηά ηεο κεζνιάβεζήο ηνπ, πξνβάιιεη σο έλα αληαιιάμηκν
πξάγκα, δειαδή σο εκπφξεπκα. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ε αμία ρξήζεο απνηειεί ην Δίλαη ηνπ
εκπνξεχκαηνο πξνθχπηεη ελ είδεη αμηψκαηνο. Γελ έρεη αθφκε απνδεηρζεί φηη ε αμία ρξήζεο είλαη
ην Δίλαη ηνπ εκπνξεχκαηνο.
Ζ ζρέζε ηνπ Δίλαη θαη ηνπ Μεδελφο (κε-Δίλαη), ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηελ αμία ρξήζεο,
ζπληζηά ην γίγλεζζαη ηνπ εκπνξεχκαηνο. Σν γίγλεζζαη ηνπ εκπνξεχκαηνο έγθεηηαη ζηε
κεηαηξνπή ηεο αμίαο ρξήζεο ζε εκπφξεπκα. Απφ ηε ζθνπηά ηεο γέλεζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο, ε
αμία ρξήζεο απνηειεί ην κε-Δίλαη, ην νπνίν κεηαβαίλεη ζην Δίλαη. Δδψ, απφ ηε ζθνπηά ηεο
ηζηνξηθήο πηπρήο, αλαπαξίζηαηαη, ζε αλεξεκέλε κνξθή, ε πξσηαξρηθή εκθάληζε ηνπ
εκπνξεχκαηνο, ε πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο θπθινθνξίαο. Απφ ηε ζθνπηά
ηεο θζνξάο, ε αμία ρξήζεο απνηειεί ην Δίλαη πνπ κεηαβαίλεη ζην κε-Δίλαη. Απφ ηε ζθνπηά ηεο
ηζηνξηθήο πηπρήο, απεηθνλίδεηαη, ζε αλεξεκέλε κνξθή, πξσηίζησο ε δηακφξθσζε ησλ ηζηνξηθψλ
πξνυπνζέζεσλ εκθάληζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο θαζψο θαη ζε έλα δεχηεξν άξξεην επίπεδν ε
δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο θπθινθνξίαο. ηνλ βαζκφ πνπ εμεηάδεηαη
ην εκπφξεπκα, ε ζθαίξα ηνπ Δίλαη ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη ε ζθαίξα ηεο ακεζφηεηάο ηνπ.
Πξφθεηηαη έηζη γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ θπζηθψλ πξαγκάησλ θαη ησλ
ηδηνηήησλ ηνπο θαζψο θαη ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλζξψπηλσλ αλαγθψλ.
Θα πξέπεη σζηφζν λα ζεκεηψζνπκε φηη, ζην «Κεθάιαην», ε κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο, δειαδή ε
εηδηθή εμέηαζε ηνπ εκπνξεχκαηνο, ζπληζηά θαηά θχξην ιφγν αλεξεκέλε ινγηθή εμέηαζε ζην πιαίζην
ηεο εμέηαζεο ηεο ακεζφηεηαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Δπνκέλσο, ε αλεξεκέλε
ηζηνξηθή πηπρή πνπ αληρλεχεηαη ζηε ινγηθή εθηχιημε ησλ θαηεγνξηψλ ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο
έιηθνο πθίζηαηαη ζε ππνηππψδε κνξθή θαη είλαη ειάρηζηα αλεπηπγκέλε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα
έρνπκε λα θάλνπκε κε δχν επίπεδα αλεξεκέλεο ηζηνξηθήο πηπρήο. Ζ πξψηε θαη θχξηα αλεξεκέλε
ηζηνξηθή πηπρή είλαη εθείλε ε νπνία αλαπαξάγεηαη απφ ηελ εθηχιημε ησλ θαηεγνξηψλ θαηά ηελ
εμέηαζε ηεο ακεζφηεηαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, δειαδή θαηά ηε ινγηθή
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εθηχιημε ησλ θαηεγνξηψλ ηεο κεγάιεο ζπείξαο ηεο έιηθνο. Ζ δεχηεξε θαη ειάρηζηα αλεπηπγκέλε
αλεξεκέλε ηζηνξηθή πηπρή αλαπαξάγεηαη δηακέζνπ ηεο ινγηθήο εθηχιημεο ησλ θαηεγνξηψλ ηεο
κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθνο. Δλ ηνχηνηο, νη θαηεγνξίεο ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθνο απνηεινχλ
θαηά θχξην ιφγν ζηηγκέο πνπ αλαπαξάγνληαη ζε αλεξεκέλε κνξθή απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο
κεγάιεο ζπείξαο. Δπνκέλσο έρνπκε κηα νιφθιεξε ζπείξα ηεο έιηθνο, ε νπνία σο ηέηνηα
πθίζηαηαη σο αλεξεκέλε ζηηγκή εληφο ηεο κεγάιεο ζπείξαο. Ο εληνπηζκφο ηεο ππνηππψδνπο
αλεξεκέλεο ηζηνξηθήο πηπρήο ζηηο θαηεγνξίεο ηεο κηθξήο ζπείξαο ζπληζηά εληνπηζκφ κηαο
αλεξεκέλεο πηπρήο εληφο κηαο άιιεο αλεξεκέλεο. Ζ ελ ιφγσ ηδηνηππία ζπληζηά κηα ζρέζε δχν
δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ αλεξεκέλεο ηζηνξηθήο πηπρήο. Ζ ζεκαζία ηνπ ελ ιφγσ εληνπηζκνχ
έγθεηηαη ζηελ θαηάδεημε ησλ ζρέζεσλ ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο ζεηξάο πνπ δηαπιέθνληαη θαηά ηελ
εμέηαζε ηεο ακεζφηεηαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Γηαπηζηψλεηαη έηζη φηη νη
ζρέζεηο ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο ζεηξάο δελ εμαληινχληαη ζηε ζπζρέηηζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε
αληηθεηκέλνπ θαη ζηελ πξνγελέζηεξε θίλεζε δηακέζνπ ηεο νπνίαο αλέθπςε, αιιά ζρεηίδνληαη
επίζεο κε έλα επξχηεξν θάζκα αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Όζν πην εγγχηεξε ε αλαπηπμηαθή
δηαδηθαζία πξνο ην ππφ δηεξεχλεζε αληηθείκελν, ηφζν πεξηζζφηεξν νη πιεπξέο ηεο αλαπαξάγνληαη
ζε αλεξεκέλε κνξθή ζηελ εμέηαζε ηεο ακεζφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Αληίζεηα, φζν πην
απνκαθξπζκέλε είλαη ε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ηφζν ιηγφηεξν θαη ζε ππνηππψδε κνξθή
αλαπαξάγνληαη νη πιεπξέο ηεο ζε αλεξεκέλε κνξθή θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ακεζφηεηαο ηνπ ππφ
δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, φηαλ γίλεηαη ιφγνο πεξί ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο
θπθινθνξίαο δελ ζπλεπάγεηαη φηη ε ηειεπηαία ζπληζηά έλα πξαγκαηηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν
ηζηνξηθφ ζηάδην θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. Ο φξνο «απιή εκπνξεπκαηηθή
θπθινθνξία» δελ ζπληζηά σο επί ην πιείζηνλ έλαλ ηζηνξηθφ αιιά έλαλ ινγηθφ φξν. Ζ απιή
εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία αλαθέξεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξεπκαηηθέο ζρέζεηο πνπ
πξνεγνχληαη ηζηνξηθά ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Δλ ηνχηνηο, ζπληζηά έλαλ
πξνζδηνξηζκφ πνπ ζπκππθλψλεη πξσηίζησο ην ινγηθφ πεξηερφκελν ησλ ηζηνξηθψλ φξσλ εκθάληζεο
ηνπ θεθαιαίνπ. Με άιια ιφγηα, ε απιή εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία ζπλίζηαηαη ζηνπο ηζηνξηθνχο
φξνπο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο πξνζδηνξηζκέλνπο θαηά θχξην ιφγν δηακέζνπ ηεο
ινγηθήο πηπρήο. πσο νξζά ηνλίδνπλ νη Γεσξγαληάο, Γθηνχξαο, Γξάβαξεο θαη Ννπηζφπνπινο:
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Ο Marx ιακβάλεη ηελ απιή εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία ζηα πξψηα θεθάιαηα ηνπ Πξψηνπ Βηβιίνπ σο
αθεηεξία γηα λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ πεξηερφκελα θαη φρη σο κνξθή πνπ ππεξθαιχπηεη ηα πνιππνίθηια
ηζηνξηθά κνξθψκαηα πνπ πξνεγνχληαη ηεο θεθαιαηνθξαηίαο· αθφκε ιηγφηεξν ππνζηεξίδεη φηη απηή ε
αλάπηπμε ζπκβαδίδεη ή ελαξκνλίδεηαη κε θάπνηνλ ηξφπν κε ηνλ πξαγκαηηθφ ηζηνξηθφ εληνπηζκφ ηεο
παξαγσγήο (κε θεθαιαηνθξαηηθά παξαρζέλησλ) εκπνξεπκάησλ. Σν γεγνλφο φηη φλησο κπνξνχλ λα
εληνπηζηνχλ ηζηνξηθέο κνξθέο πνπ πξνζεγγίδνπλ επνπηηθά απηφ ην πιαίζην, είηε κε ηνπο εθάζηνηε πνιίηεοθαιιηεξγεηέο ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο (ελψ απαληνχλ θαη δνχινη πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ αγνξά) είηε κε
ηνπο (ζε θάζε πεξίπησζε ζπληερληαθά νξγαλσκέλνπο) ρεηξνηέρλεο ησλ βνξεηνεπξσπατθψλ θαη βπδαληηλψλ
κεζαησληθψλ πφιεσλ, δελ ζα έπξεπε λα σζεί ζην επηπφιαην ζπκπέξαζκα φηη απηφο ήηαλ θαη ν κνλαδηθφο
(αθφκε δε ιηγφηεξν: ν θπξίαξρνο) «ηξφπνο παξαγσγήο» - ρσξίο ελ πξνθεηκέλσ λα γίλεη θαλ αλαθνξά ζηηο
ζεκειησδψο δηαθνξεηηθέο εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο (Γεσξγαληάο, Γθηνχξαο, Γξάβαξεο & Ννπηζφπνπινο ζε
Marx, 2016: L1-L2).

Απνηειεί αλακθηζβήην ηζηνξηθφ γεγνλφο φηη νη εκπνξεπκαηηθέο θαη ρξεκαηηθέο ζρέζεηο
πξνεγνχληαη ηεο θεθαιαηνθξαηίαο. Ο Μαξμ θαηαλνεί φηη νη ελ ιφγσ ζρέζεηο ζε ζπλδηαζκφ κε
άιιεο ζρέζεηο162 απνηεινχλ ηνπο αλαγθαίνπο θαη ηθαλνχο φξνπο γηα ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε
ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Χζηφζν, ζην θεθάιαην δεζπφδεη σο επί ην πιείζηνλ
ν ινγηθφο ηξφπνο εμέηαζεο. Καηά ηε ινγηθή εμέηαζε δελ εμεηάδνληαη νη φξνη ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο φπσο απηνί πθίζηαληαη ζηελ ηζηνξηθή ηνπο κνξθή πξηλ
ηελ εκθάληζε ηνπ ηειεπηαίνπ, αιιά εμεηάδνληαη σο φξνη πνπ αλαπαξάγνληαη ζε
κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή απφ ηελ ηδηφηππε θίλεζε ηνπ ψξηκνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο. Έηζη, θαηά ηελ εμέηαζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο,
ε λφεζε εζηηάδεη πξψηα θαη θχξηα ζηνπο φξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ, νη νπνίνη πθίζηαληαη θαη
αλαπαξάγνληαη ζε κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή απφ ηελ ηδηφηππε θίλεζή ηνπ. Ζ νξζή γλψζε,
φκσο, ησλ ηειεπηαίσλ πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο δηακέζνπ ηεο νπνίαο
αλέθπςαλ θαη δηακνξθψζεθαλ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην γεγνλφο φηη ε ινγηθή εμέηαζε εζηηάδεη
πξσηίζησο ζηνπο φξνπο πνπ αλαπαξάγνληαη ζε κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή απφ ηελ θίλεζε ηνπ
ψξηκνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο δελ ζεκαίλεη, ζε θακία πεξίπησζε, φηη δελ
πθίζηαηαη νπδεκία ηζηνξηθή ζπζρέηηζε ηεο ακεζφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ κε ηηο πξαγκαηηθέο
ηζηνξηθέο ηνπ πξνυπνζέζεηο. Αο ζπλερίζνπκε φκσο ηελ εμέηαζε ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηεο
κηθξήο ζπείξαο επηζηξέθνληαο ελ ζπλερεία μαλά ζε απηφ ην θνκβηθφ δήηεκα πνπ αθνξά ηελ
πξνβιεκαηηθή πεξί ησλ δχν ζπεηξψλ ηεο έιηθνο.
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Βι θεθάιαην 9 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
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Σνλίζηεθε παξαπάλσ φηη ε κεηάβαζε ζην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη ζπληειείηαη κέζσ ηεο
αλαίξεζεο ηνπ γίγλεζζαη ππφ ηε κνξθή ηνπ Δίλαη. Ζ αλαίξεζε ηνπ γίγλεζζαη ηνπ εκπνξεχκαηνο
νδεγεί ζην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη ηνπ εκπνξεχκαηνο, ζηελ πξνζδηνξηζκέλε ακεζφηεηα ηεο αμίαο
ρξήζεο, ζην γεγνλφο δειαδή φηη ζπληζηά έλα πξάγκα κε θπζηθέο ηδηφηεηεο πνπ ηθαλνπνηεί
αλάγθεο. Ζ αμία ρξήζεο γίλεηαη κηα πξνζδηνξηζκέλε αμία ρξήζεο δηακέζνπ ηεο θπζηθήο
ηδηφηεηαο. Ζ θπζηθή ηδηφηεηα ζηελ αξλεηηθή ηεο ζρέζε κε κηα άιιε θπζηθή ηδηφηεηα θαζίζηαηαη
ππάξρνπζα, είλαη δειαδή κηα πξαγκαηηθφηεηα. Ζ αλζεθηηθφηεηα ηνπ κεηάιινπ, ε
ζεξκνκνλσηηθή ηδηφηεηα ηνπ καιιηνχ θ.ιπ., είλαη πξαγκαηηθέο θπζηθέο ηδηφηεηεο θαη φρη πιένλ
αθεξεκέλεο. Ο Μαξμ αλαθέξεη:
Κάζε ρξήζηκν πξάγκα, φπσο ν ζίδεξνο, ην ραξηί θ.ιπ., πξέπεη λα ζεσξείηαη ππφ δηπιή ζθνπηά, σο πξνο ηελ
πνηφηεηα θαη σο πξνο ηελ πνζφηεηα. Κάζε ηέηνην πξάγκα είλαη έλα ζχλνιν πνιιψλ ηδηνηήησλ θαη ζπλεπψο
κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν απφ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο (Marx, 2016: 19).

Ζ θπζηθή ηδηφηεηα είλαη κηα πνηφηεηα, ε νπνία ζε ζρέζε κε κηα άιιε θπζηθή ηδηφηεηα
πξνζδηνξίδεηαη ελ εαπηφ σο Κάηη. Οη θπζηθέο ηδηφηεηεο, ελ εαπηψ πξνζδηνξηζκέλεο, ζρεηίδνληαη
σο αδηάθνξεο κεηαμχ ηνπο ζην πξάγκα ησλ πνιιψλ ηδηνηήησλ. Οη θπζηθέο ηδηφηεηεο ζρεηίδνληαη
σο Κάηη θαη έλα Άιιν. Ο ζίδεξνο, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί θάιιηζηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
πνηθίινπο ζθνπνχο, απφ αληηθείκελα πνπ αμηνπνηνχλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ζηε ζεξκφηεηα,
αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ζθιεξφηεηα ηνπ σο πιηθνχ θ.ιπ. Ο Μαξμ φκσο ηνλίδεη φηη
δελ ηνλ αθνξά ε θχζε ησλ αλαγθψλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην εκπφξεπκα ηθαλνπνηεί ηηο
δηάθνξεο αλάγθεο, δειαδή δελ ηνλ ελδηαθέξεη ε εηδηθή δηεξεχλεζε ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ.
πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:
Ζ θχζε απηψλ ησλ αλαγθψλ, εάλ, θεξεηπείλ, απηέο πξνέξρνληαη απφ ην ζηνκάρη ή απφ ηε θαληαζία, δελ
αιιάδεη ηίπνηε ζηελ ππφζεζε. Δπίζεο, δελ πξφθεηηαη εδψ γηα ην πψο ην πξάγκα ηθαλνπνηεί ηελ αλζξψπηλε
αλάγθε, εάλ ηελ ηθαλνπνηεί κε άκεζν ηξφπν, σο κέζν δηαβίσζεο, δειαδή σο αληηθείκελν απφιαπζεο, ή
έκκεζα, σο κέζν παξαγσγήο (φ.π.: 19).

Καζίζηαηαη ζαθέο, φηη ν Μαξμ δελ ελδηαθέξεηαη εηδηθά γηα ηελ ζθαίξα ηεο πνηφηεηαο ηνπ
εκπνξεχκαηνο. Παξ‘ φια απηά, εληνπίδεη φηη ηα πξάγκαηα έρνπλ κηα εγγελή ηδηφηεηα. Μνινλφηη
ν ζίδεξνο, γηα παξάδεηγκα, είλαη κεηαιιηθφο, βαξχο, κε νξηζκέλε αγσγηκφηεηα θαη κε πνηθίιεο
άιιεο ηδηφηεηεο, νη νπνίεο δχλαηαη λα ηθαλνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αλάγθεο θαη πνπ ε
αλαθάιπςή ηνπο θαζίζηαηαη δήηεκα ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο, ελ ηνχηνηο έρεη κηα εγγελή
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ηδηφηεηα. Ο Μαξμ παξαπέκπεη ζηνλ N. Barbon, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηνλ εγγχηεξν
πξνζδηνξηζκφ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πξάγκαηνο:
Σα πξάγκαηα έρνπλ κηα εγγελή ηδηφηεηα» (απηφο είλαη ζηνλ Barbon ν εηδηθφο ραξαθηεξηζκφο ηεο ρξεζηηθήο
αμίαο), «ε νπνία είλαη ε ίδηα ζε φινπο ηνπο ηφπνπο, φπσο ν καγλήηεο έρεη ηελ ηδηφηεηα λα έιθεη ην ζίδεξν».
Ζ ηδηφηεηα ηνπ καγλήηε λα έιθεη ην ζίδεξν θαηέζηε γηα πξψηε θνξά ρξήζηκε φηαλ κέζσ απηήο
αλαθαιχθζεθε ε καγλεηηθή πφισζε (φ.π.: 19).

ε απηή ηε βαζκίδα ηεο εμέηαζεο, εληνπίδεηαη ε γεληθφηεξε θίλεζε απφ ηελ πνηφηεηα ζην
δη‘ εαπηφ-Δίλαη. Ζ θάζε θπζηθή ηδηφηεηα είλαη θάηη ην πεξαηφ, φκσο ην πξάγκα έρεη «άπεηξεο
ηδηφηεηεο», νη νπνίεο απνθαιχπηνληαη ζηαδηαθά ζηελ ηζηνξία. Δλ ηνχηνηο, ην πξάγκα έρεη κηα
εγγελή ηδηφηεηα. Ζ εγγελήο ηδηφηεηα είλαη ην δη‘ εαπηφ-Δίλαη ηνπ πξάγκαηνο θαη αθξηβψο απηή ε
ζρέζε νδεγεί ζην ζπζρεηηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξαγκάησλ. Δλ ηνχηνηο, ν Μαξμ δελ απνβιέπεη
ζε κηα εηδηθή έξεπλα απηήο ηεο ηζηνξηθήο ζπζρέηηζεο ησλ ηδηνηήησλ ησλ πξαγκάησλ θαη ηεο
ρξήζεο ηνπο απφ ηνλ άλζξσπν. Έρνληαο αλαθέξεη ηηο δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εκπνξεχκαηνο,
δελ πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ πξνζδηνξηζκφ ηνπο. Παξ‘ φηη αλαθέξεηαη ζηελ εγγελή ηδηφηεηα ησλ
πξαγκάησλ, πξνζπεξλά ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία, δίρσο λα ηελ εμεηάζεη δηεμνδηθά. Με ζρεηηθά
παξφκνην ηξφπν πξνζεγγίδεη θαη ηηο θαηεγνξίεο ηεο πνζφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη
«θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ρξεζηηθψλ αμηψλ πξνυπνηίζεηαη πάληα ε πνζνηηθή πξνζδηνξηζηία ηνπο,
φπσο κηα δσδεθάδα ξνιφγηα, έλαο πήρεο χθαζκα, έλαο ηφλνο ζίδεξνο θ.ιπ» (Marx, 2016: 20). Ζ
εμέηαζε ηεο πνζφηεηαο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ππνηππψδεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζε αδξέο
γξακκέο.
Ζ ζθέςε ηνπ Μαξμ δηαπεξλά κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο ινγηθέο θαηεγνξίεο, φπσο ε
θαζαξή πνζφηεηα, ν αξηζκφο, ην κέηξν θ.ιπ., σζηφζν ε πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ, σο
θπζηθψλ πξαγκάησλ, δελ είλαη θάηη πνπ αθνξά άκεζα ηε δηεξεχλεζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ
ηξφπνπ παξαγσγήο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν Μαξμ πεξλά ζηελ εμέηαζε ηεο αληαιιαγήο
εκπνξεπκάησλ θαη ηεο αληαιιαθηηθήο αμίαο θαηαιήγνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ εμέηαζε ηεο
αμίαο, ε νπνία ζπληζηά ηε ζθαίξα ηεο νπζίαο απφ ηε ζθνπηά ηεο εηδηθήο εμέηαζεο ηνπ
εκπνξεχκαηνο.
χκθσλα κε ηνλ Βαδηνχιηλ, ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ηξείο πξψηνπο ηφκνπο ηνπ «Κεθαιαίνπ», έρεη ηε δνκή ηεο
ζπείξαο ηεο έιηθνο, ε νπνία αληηζηνηρεί ελ γέλεη ζηε γεληθφηεξε δνκή ηεο αληηθεηκεληθήο
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ινγηθήο ηνπ Υέγθει (Βαδηνχιηλ, 1994). Ζ πξψηε ζθαίξα ηεο ζπείξαο ηεο έιηθνο είλαη ε εμέηαζε
ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ηνπ ρξήκαηνο, ε νπνία ζπληζηά ηε ζθαίξα ηνπ Δίλαη (ηεο επηθάλεηαο ή ηεο
ακεζφηεηαο) ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Ο Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη φηη ε ζθαίξα
ηνπ Δίλαη σο ηέηνηα, πέξαλ ηεο έληαμήο ηεο σο πιεπξά ηεο επξχηεξεο ζπείξαο, ζπληζηά ε ίδηα
κηα νιφθιεξε ζπείξα ηεο έιηθνο (Βαδηνχιηλ, 1987). Ζ κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο είλαη ε ζπείξα
ηνπ εκπνξεχκαηνο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε παξαπάλσ ινγηθή εμέηαζε θαη αλάπηπμε ησλ
θαηεγνξηψλ ηνπ εκπνξεχκαηνο ζπληζηά ηελ αθεηεξία ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθνο.
ηελ πνξεία εμέηαζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο, ν Μαξμ πξαγκαηνπνηεί δηαδνρηθά κηα ζεηξά
αθαηξέζεσλ θαη αξλήζεσλ δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ. Υαξαθηεξηζηηθά γξάθεη ζην πξφινγν ηεο
«Κξηηηθήο ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο»: «Οη κειέηεο κε νδήγεζαλ, ελ κέξεη απφ κφλεο ηνπο, ζε
θαηλνκεληθά ηειείσο απνκαθξπζκέλα επηζηεκνληθά πεδία ζηα νπνία έπξεπε, πεξηζζφηεξν ή
ιηγφηεξν, λα ζηαζψ» (Μαξμ, 2010: 24).
ην πξψην θεθάιαην ηνπ «Κεθαιαίνπ», ν Μαξμ πξαγκαηνπνηεί άξλεζε απφ ηα
εμσηεξηθά αληηθείκελα θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχξην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν·
δειαδή απφ ηελ εμέηαζε ηεο θχζεο ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, απφ ην πψο ην εκπφξεπκα
ηθαλνπνηεί ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο, απφ ηε ζρέζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ πξαγκάησλ κε ηνπο
δηαθνξεηηθνχο θαη πνηθίινπο ηξφπνπο ρξήζεο ηνπο ζηελ ηζηνξία, απφ ηελ εμέηαζε ηεο εγγελνχο
ηδηφηεηαο ησλ δηαθνξεηηθψλ πξαγκάησλ θαη ελ γέλεη απφ ηελ εηδηθή δηεξεχλεζε ησλ πνζνηηθψλ
ζρέζεσλ ησλ θπζηθψλ πξαγκάησλ ζηε δηαδηθαζία ηθαλνπνίεζεο ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ.
ηελ εμέηαζε ηεο αξρηθήο πξφηαζεο ηνπ «Κεθαιαίνπ», αλαθεξζήθακε ζηε ζπζρέηηζε ηνπ
εηδηθνχ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ έξεπλαο ηνπ Μαξμ κε άιια εμσηεξηθά πξνο απηφ αληηθείκελα.
Αο θαηνλνκάζνπκε ηα αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο,
νχησο ψζηε λα δηαιεπθαλζεί ν ραξαθηήξαο ηνπ πξνβιήκαηνο. Υάξηλ ζπληνκίαο ζα
απαξηζκήζνπκε ηα αιιειεπηδξψληα αληηθείκελα. Αληηθείκελν 1. ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο
παξαγσγήο, ην αληηθείκελν ην νπνίν δηεξεπλάηαη ζην «Κεθάιαην», αληηθείκελν 2. ε απιή
εκπνξεπκαηηθή

θπθινθνξία,

ε

αλάπηπμε

ηεο

νπνίαο

νδεγεί

ζηελ

εκθάληζε

ηνπ

θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, αληηθείκελν 3. ε θνηλσλία, αληηθείκελν 4. ν θπζηθφο
θφζκνο.
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Ζ κεγάιε ζπείξα ηεο έιηθνο ζπληζηά ηε κεζνδνινγηθή εμέηαζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε
αληηθεηκέλνπ 1. Ζ κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο ζπληζηά ηε κεζνδνινγηθή εμέηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ
2. Ο Βαδηνχιηλ αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηε κεγάιε θαη ηε κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο:
Απηή [ζ.ζ. ε ζπείξα ηνπ εκπνξεχκαηνο] είλαη ε ζπείξα ηεο απεηθόληζεο ηνπ παξειζόληνο, είηε ε κηθξή
ζπείξα ηεο έιηθνο ηεο ινγηθήο ηνπ Κεθαιαίνπ. Σν παξφλ απεηθνλίδεηαη εηδηθά ζ‘ εθείλε ηε ζπείξα ηεο
έιηθαο ηεο ινγηθήο ηνπ Κεθαιαίνπ ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε παξαπάλσ, εμεηάδνληαο ηε δνκή ηνπ
Κεθαιαίνπ ζπλνιηθά. Αο ηελ νλνκάζνπκε κεγάιε ζπείξα ηεο έιηθαο ηεο ινγηθήο ηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Κ.
Μαξμ» (Βαδηνχιηλ, 1987).163

Καηά ηε δηεξεχλεζή ηνπ ζην «Κεθάιαην», ν Μαξμ δελ αλαπηχζζεη δπν ζπείξεο γηα ηελ
απζηεξή εμέηαζε ηεο ακεζφηεηαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. ην έξγν ηνπ «Ζ
Λνγηθή ηνπ ―Κεθαιαίνπ‖ ηνπ Κ. Μαξμ», ν Βαδηνχιηλ δείρζλεη ην πψο ηέκλνληαη θαηά θχξην
ιφγν νη θαηεγνξίεο ηεο κεγάιεο κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθνο. πγθξίλνληαο
ηηο θαηεγνξίεο ηεο κεγάιεο κε ηεο κηθξήο ζπείξαο αλαθέξεη:
Σν Δίλαη ελφο κεκνλσκέλνπ εκπνξεχκαηνο σο εκπνξεχκαηνο είλαη ινηπφλ έλα «ηκήκα» ηνπ Δίλαη ηνπ
θεθαιαίνπ. Ζ νπζία ηνπ ίδηνπ ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη πνηφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ (ζα δνχκε πεξαηηέξσ φηη
επηπξφζζεηα είλαη ηφζν πνζφηεηα φζν θαη ελ κέξεη κέηξν). Σν νπζηψδεο ζηε κηθξή ζπεηξνεηδή ηξνρηά είλαη
ζηε κεγάιε ηξνρηά ην άπεηξν σο απιή άξλεζε ηνπ πεξαηνχ. Ζ νπζηψδεο ηαπηφηεηα θαη δηαθνξά εθζέηνπλ
ην θαηαθαηηθφ άπεηξν, θαη ηελ νπζηψδε αληίζεζε – ην δηεαπηφ-Δίλαη. Δπνκέλσο, έλα θαη ην απηφ είλαη
αθελφο νπζία θαη αθεηέξνπ πνηφηεηα· αθελφο νπζηψδεο ηαπηφηεηα, αθεηέξνπ ην άπεηξν σο απιή άξλεζε
ηνπ πεξαηνχ θ.ιπ. Δδψ έξρεηαη ζην θσο κηα βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηθήο ηνπ «Κεθαιαίνπ» θαη ηεο
ινγηθήο ηνπ Υέγθει. ηε καξμηθή ινγηθή κία θαη ε απηή ζηηγκή ελφο πξαγκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ
θαζξεθηίδεηαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο (Vazjulin, 2006: 175).

Ζ κεγάιε ζπείξα ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Ζ
ακεζφηεηα, επνκέλσο, ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο εμεηάδεηαη απφ νξηζκέλν
κέξνο θαη θαηεγνξίεο ηεο κεγάιεο ζπείξαο ηεο έιηθνο. Ζ κηθξή ζπείξα δελ ζπληζηά ηελ εμέηαζε
ηεο ακεζφηεηαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, αιιά ην αλεξεκέλν παξειζφλ πνπ
πεξηέρεηαη ζηε κεγάιε ζπείξα, σο απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο φηη νη θχξηεο θαηεγνξίεο ηνπ Δίλαη
ηεο κεγάιεο ζπείξαο αλαπαξάγνπλ ζε αλεξεκέλε κνξθή ηηο γεληθφηεξεο θαηεγνξίεο ηεο
πξνγελέζηεξεο θίλεζεο. Οη ηειεπηαίεο παίξλνπλ ηε κνξθή ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθνο.
Δπνκέλσο, ε κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο είλαη ε ζπείξα ηνπ παξειζφληνο, φπσο απηή πθίζηαηαη ζε
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Οη εκθάζεηο δηθέο καο.
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αλεξεκέλε κνξθή εληφο ηεο ακεζφηεηαο ηεο κεγάιεο ζπείξαο ηεο έιηθνο. Χο εθ ηνχηνπ, φηαλ
θάλνπκε ιφγν πεξί ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθνο θαζ‘ εαπηήο, ηφηε απηή είλαη ε ζπείξα ηνπ
παξειζφληνο. Ζ ζρέζε, φκσο, ηεο κηθξήο θαη ηεο κεγάιεο ζπείξαο δελ εμαληιείηαη ζηελ
παξαιιειία ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπο. Οη θαηεγνξίεο ηεο κεγάιεο θαη ηεο κηθξήο ζπείξαο
δελ θαζξεθηίδνπλ απιψο ηηο ίδηεο ζρέζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά θαζξεθηίδνπλ εμίζνπ θαη
δηαθνξεηηθέο πηπρέο απηψλ ησλ ζρέζεσλ. Γηα ηελ αθξίβεηα θαζξεθηίδνπλ ηηο ίδηεο πιεπξέο, ζηε
γεληθή ηνπο κνξθή, απφ δηαθνξεηηθέο πηπρέο. Ζ ινγηθή εμέηαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη δηακέζνπ
ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθνο ζπλίζηαηαη ζηελ απεηθφληζε πιεπξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ ηζηνξηθψλ φξσλ ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ζε φξνπο
πνπ αλαπαξάγνληαη ζε κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή απφ ηελ ηδηφηππε θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Με ηελ
απζηεξή έλλνηα, νη θαηεγνξίεο ηεο ακεζφηεηαο ηεο κεγάιεο ζπείξαο ηεο έιηθνο απεηθνλίδνπλ
ηνπο φξνπο ηνπ ψξηκνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο φπσο απηνί αλαπαξάγνληαη ζε
κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή απφ ηελ ηδηφηππε κνξθή θηλεζήο ηνπ. ε απηφ ην πιαίζην (ησλ
θαηεγνξηψλ ηεο κεγάιεο ζπείξαο), δελ απεηθνλίδεηαη κε ζαθήλεηα ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ
ηζηνξηθψλ φξσλ ζε φξνπο πνπ αλαπαξάγνληαη ζε κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή απφ ηελ ηδηφηππε
θίλεζε ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία κπνξεί λα εληνπηζηεί κνλάρα ζε
αλεξεκέλε κνξθή κέζσ ηεο εμέηαζεο ηεο ινγηθήο αιιεινπρίαο ησλ θαηεγνξηψλ ηεο κεγάιεο
ζπείξαο. Ο Μαξμ επεηδή αθξηβψο αληηιακβάλεηαη ηελ ελδφηεξε ζπλάθεηα ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ, ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο πηπρήο, ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν, ζεκαηνπνηεί θαη αλαπηχζζεη κε ηε κνξθή εηδηθήο ινγηθήο εμέηαζεο ηελ
αλεξεκέλε πηπρή, ε νπνία πθίζηαηαη εληφ ηεο κεγάιεο ζπείξαο. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε
ινγηθή εμέηαζε ππφ ηε κνξθή ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθνο. Χο εθ ηνχηνπ, ε κηθξή ζπείξα ηεο
έιηθνο δελ ζπληζηά απιψο έλα παξαπξντφλ ηεο ινγηθήο εμέηαζεο δηακέζνπ ηεο κεγάιεο ζπείξαο,
έλεθα ηνπ γεγνλφηνο φηη νη θαηεγνξίεο ηεο ηειεπηαίαο αλαπαξάγνπλ ζε αλεξεκέλε κνξθή ηηο
ηζηνξηθέο πξνυπνζέζεηο ησλ πιεπξψλ πνπ απεηθνλίδνπλ. Σνπλαληίνλ, ε κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο
ζπληζηά κηα ζπλεηδεηή ινγηθή εμέηαζε ηεο αλεξεκέλεο πηπρήο πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο κεγάιεο
ζπείξαο ηεο έιηθνο. Με άιια ιφγηα, ε κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο ζπληζηά ηελ εηδηθή εμέηαζε ησλ
πιεπξψλ ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνεγείηαη ηεο εκθάληζεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ
ηξφπνπ παξαγσγήο θαη αλαπαξάγεηαη ζε αλεξεκέλε κνξθή απφ ηελ θίλεζε ηνπ ηειεπηαίνπ, δειαδή
ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο θπθινθνξίαο. Όκσο, ε ελ ιφγσ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία (απιή
εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία) δελ δηεξεπλάηαη θαζ’ εαπηή, αιιά φπσο απηή αλαπαξάγεηαη ζε

233

αλεξεκέλε κνξθή απφ ηελ θίλεζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Ζ λφεζε ζε απηή ηε
δηαδηθαζία

εζηηάδεη

κνλίκσο

ζηελ

απνθάιπςε

ησλ

φξσλ

ηνπ

ήδε

αλαθχςαληνο

θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη φρη ζηελ απνθάιπςε ηεο ηδηνηππίαο ησλ ηζηνξηθψλ
φξσλ ηνπ ηειεπηαίνπ. Δλ ηνχηνηο, γηα λα θαηαθηεζεί ε γλψζε ησλ φξσλ ηνπ αλαθχςαληνο
θεθαιαίνπ απαξαίηεηε θαζίζηαηαη ε ινγηθή εμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαηξνπήο ησλ ηζηνξηθψλ
φξσλ ζε φξνπο πνπ αλαπαξάγνληαη ζε κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή απφ ηελ θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ.
Ζ λφεζε εζηηάδεη ζην απνηέιεζκα ην νπνίν ην ζπλδέεη κε ηελ αηηία. Ζ αηηία απφ ηε κία
εμεηάδεηαη ζηελ αλαθνξά ηεο κε ην απνηέιεζκα θαη απφ ηελ άιιε δελ εμεηάδεηαη εηδηθά, ζηελ
ηδηνηππία ηεο. Απηφ πνπ ελ ηέιεη δεζπφδεη είλαη ε δηάγλσζε ηεο θίλεζεο απφ ηελ αηηία ζην
απνηέιεζκα δηακέζνπ ηεο γλψζεο ηνπ απνηειέζκαηνο. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ε ζπλνιηθή
ινγηθή εμέηαζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηε κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο ζπληζηά ηελ εμέηαζε ηνπ
παξειζφληνο, αθξηβψο σο παξειζφληνο πνπ νδεγεί ζην θεθάιαην θαη δηαγηγλψζθεηαη σο ηέηνην
(δει. παξειζφλ) δηακέζνπ ηεο γλψζεο ηνπ ηειεπηαίνπ (θεθαιαίνπ). Με απηφ ηνλ ηξφπν, δελ
εμεηάδεηαη εηδηθα ην παξειζφλ, νχηε θάπνην απζηεξά πξνζδηνξηζκέλν, σο νξγαληθφ φιν,
αληηθείκελν, αιιά εμεηάδνληαη νη πηπρέο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ηνπο
ηζηνξηθνχο φξνπο ηνπ θεθαιαίνπ ζηνπο φξνπο πνπ αλαπαξάγνληαη ζε κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή
απφ ηελ ηδηφηππε θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, ν ίδηνο ν φξνο «απιή
εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία» δελ αλαπαξηζηά κε ηελ απζηεξή έλλνηα κηα πξαγκαηηθή ηζηνξηθή
δηαδηθαζία, ε νπνία έιαβε ρψξα κηα νξηζκέλε πεξίνδν· αιιά αλαπαξηζηά — θαηά θχξην ιφγν
απφ ινγηθή ζθνπηά— ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ ηζηνξηθψλ φξσλ ηνπ θεθαιαίνπ ζε θαζ‘
εαπηφ φξνπο ηεο ηδηφηππεο θίλεζήο ηνπ.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο θαζ‘ εαπηή ζπληζηά ηελ εμέηαζε
ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο θπθινθνξίαο. Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν ν Βαδηνχιηλ ηνλίδεη φηη «ν
Μαξμ εμεηάδεη [αθελφο] ηελ εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία απφ ηε δηθή ηεο ζθνπηά θαη [αθεηέξνπ]
ηε κεηαηξνπή ηνπ ρξήκαηνο ζε θεθάιαην απφ ηελ πιεπξά ηνπ Δίλαη (ηεο πνηφηεηαο, ηεο
πνζφηεηαο θαη ηνπ κέηξνπ) ηνπ θεθαιαίνπ» (φ.π.: 172). Ζ εμέηαζε ηεο εκπνξεπκαηηθήο
θπθινθνξίαο απφ ηε δηθή ηεο ζθνπηά ζπλίζηαηαη ζηε ινγηθή εμέηαζε δηακέζνπ ηεο κηθξήο
ζπείξαο ηεο έιηθνο, ελψ ε εμέηαζε ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ρξήκαηνο ζε θεθάιαην ζπλίζηαηαη ζηε
ινγηθή εμέηαζε ηεο κεγάιεο ζπείξαο ηεο έιηθνο.
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Απφ ηε ζθνπηά ησλ ζπζρεηίζεσλ ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο, φπσο ε ινγηθή
αιιεινπρία ησλ θαηεγνξηψλ ηεο αθεηεξίαο ηεο κεγάιεο ζπείξαο ηεο έιηθνο ζρεηίδεηαη κε
πιεπξέο νη νπνίεο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ησλ αληηθεηκέλσλ 2 θαη 3, έηζη θαη νη θαηεγνξίεο ηεο
αθεηεξίαο ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθνο ζρεηίδνληαη κε πιεπξέο ησλ αληηθεηκέλσλ 3 θαη 4.
πζρεηίδνληαο ηηο δηαδνρηθέο αθαηξέζεηο ηνπ Μαξμ θαηά ηελ εηδηθή εμέηαζε ηνπ εκπνξεχκαηνο
(αληηθείκελν 2) κε ηα δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, δηαπηζηψλνπκε ηα αθφινπζα:
ε έλα πξψην άκεζν επίπεδν, ε άξλεζε ηεο εηδηθήο δηεξεχλεζεο ηεο θχζεο ησλ
αλζξψπηλσλ αλαγθψλ θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν ην πξάγκα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο,
ζπλδέεηαη θπξίσο κε ην αληηθείκελν 4, δειαδή κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. Σφζν ν
άλζξσπνο θαη νη αλάγθεο ηνπ φζν θαη ην πξάγκα πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο απνηεινχλ θπζηθά
θαηλφκελα, θπζηθέο δηαδηθαζίεο. ε έλα δεχηεξν, βαζχηεξν επίπεδν, δηαπηζηψλεηαη φηη ν Μαξμ
δελ πξαγκαηεχεηαη ηηο αλάγθεο θαη ηα πξάγκαηα πνπ ηηο ηθαλνπνηνχλ, ππφ ην απζηεξφ πξίζκα
ηεο εμέηαζεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, αιιά σο δηαδηθαζίεο εληεηαγκέλεο ζηελ θνηλσληθή κνξθή
θίλεζεο, δειαδή σο δηαδηθαζίεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 3. Δδψ δηαπηζηψλεηαη φηη έρεη ζπληειεζηεί
άξλεζε απφ ην αληηθείκελν 4 θαη αληίζηνηρνο πεξηνξηζκφο (πξνζδηνξηζκφο) ησλ αλαγθψλ ζην
αληηθείκελν 3. Ο Μαξμ παξαζέηεη ζηε δεχηεξε ππνζεκείσζε ηελ αληίιεςε ηνπ Barbon· «ε
επηζπκία εκπεξηέρεη ρξεία· είλαη ε νξεθηηθφηεηα ηνπ πλεχκαηνο θαη [είλαη] ηφζν θπζηθή φζν ε
πείλα γηα ην ζψκα [...], ηα πεξηζζφηεξα (πξάγκαηα) αληινχλ ηελ αμία ηνπο απφ ην φηη ηθαλνπνηνχλ
ηηο ρξείεο ηνπ πλεχκαηνο» (Barbon φπσο αλαθέξεηαη ζην Marx, 2016: 19).
Σν γεγνλφο φηη ζηελ εμέηαζε ηνπ εκπνξεχκαηνο, νη θπζηθέο θαη νη πλεπκαηηθέο
(θνηλσληθέο) αλάγθεο εληάζζνληαη ζε κηα γεληθφηεξε θαηεγνξία, θαηαδεηθλχεη φηη ν Μαξμ
εμεηάδεη ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο σο βαζηθή πιεπξά ηεο θνηλσλίαο. Σν εκπφξεπκα, σο θπζηθφ
πξάγκα, δελ εμεηάδεηαη σο πιεπξά ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, αιιά σο θπζηθφ πξάγκα εληεηαγκέλν
ζηελ θνηλσλία. Σν γεγνλφο φηη δελ εμεηάδεηαη αλ ην πξάγκα ιεηηνπξγεί σο άκεζν πξνο
θαηαλάισζε αληηθείκελν, κέζν απφιαπζεο ή κέζν παξαγσγήο θαηαδεηθλχεη φηη ην ίδην ην
εκπφξεπκα δελ εμεηάδεηαη γεληθά σο εκπφξεπκα, αιιά σο θεθαιαηνθξαηηθφ εκπφξεπκα, σο
ζηνηρεηψδεο κνξθή ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Απηφ επηπιένλ δείρλεη φηη ε ίδηα
ε κηθξή ζπείξαο ηεο έιηθνο δελ ζπληζηά εμέηαζε ελφο απζηεξά πξνζδηνξηζκέλνπ αληηθεηκέλνπ
ζηε ζρεηηθή ηνπ απηνηέιεηα, αιιά ζπληζηά θαηά θχξην ιφγν ππεγκέλε ινγηθή εμέηαζε ζηε
κεγάιε ζπείξα ηεο έιηθνο, δειαδή ζηελ εμέηαζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Δλ
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ζπλερεία, ε άξλεζε ηεο εηδηθήο εμέηαζεο ηεο ηζηνξηθήο ζπζρέηηζεο ησλ πξαγκάησλ κε ηηο
κνξθέο ρξήζεο ηνπο, ηεο εγγελνχο ηδηφηεηαο ησλ πξαγκάησλ θαη ηεο ρξήζεο ηεο, ζπληζηά
άξλεζε ηεο εηδηθήο εμέηαζεο δηαδηθαζηψλ θαη θαηλνκέλσλ ηεο θνηλσληθήο κνξθήο θίλεζεο
(αληηθείκελν 3) θαη ηεο θπζηθήο κνξθήο θίλεζεο (αληηθείκελν 4).
πγθξίλνληαο ηηο δχν ζπείξεο ηηο έιηθνο, δηαπηζηψλνπκε φηη ε κεγάιε ζπείξα ζρεηίδεηαη
πξσηίζησο κε ηελ ακεζφηεηα θαη ην παξφλ ηνπ θχξηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο, ελψ ε κηθξή
ζπείξα ζρεηίδεηαη κε ην παξειζφλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ. ε αληίζεζε κε ην αληηθείκελν ηνπ
Υέγθει, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Μαξμ είλαη έλα πξαγκαηηθφ αληηθείκελν, ην νπνίν
ζρεηίδεηαη θαη αιιειεπηδξά κε άιια εμσηεξηθά πξνο απηφ αληηθείκελα. Ο ξφινο ηεο κηθξήο
ζπείξαο ηεο έιηθνο είλαη πξσηίζησο ε απνθάιπςε ησλ αλαγθαίσλ πιεπξψλ ησλ εμσηεξηθψλ ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο αληηθεηκέλσλ, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηε
ζπζηεκαηηθή θαηαλφεζε ηνπ ηειεπηαίνπ. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ηελ ζπείξα ηεο έιηθνο, ε νπνία,
εληφο ηεο ζπλνιηθήο εμέηαζεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, απεηθνλίδεη, ζε
αλεξεκέλε κνξθή, ηηο ηζηνξηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.
Ζ ίδηα ε απνθάιπςε ηεο «ινγηθήο ηνπ εκπνξεχκαηνο» πξνυπνζέηεη κε ηε ζεηξά ηεο ηε
δηάγλσζε νξηζκέλσλ πιεπξψλ ησλ εμσηεξηθψλ πξνο απηήλ αληηθεηκέλσλ. Τπφ απηνχο ηνπο
φξνπο, ε κεηάβαζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ πιεπξψλ ησλ εμσηεξηθψλ αληηθεηκέλσλ ζα έπξεπε
θαηλνκεληθά λα ζπλερίδεη επ‘ άπεηξνλ. Ο Μαξμ σζηφζν δελ πξνβαίλεη ζε κηα ηέηνηα εμέηαζε. Οη
δηαδνρηθέο αξλήζεηο, νη νπνίεο ζπληεινχληαη θαηά ηελ έξεπλα ηνπ εκπνξεχκαηνο, ζπληζηνχλ
πεξηνξηζκφ ηεο εμέηαζεο ζηηο πιεπξέο εθείλεο νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηε
δηάγλσζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Έηζη, ζα ιέγακε παξαζηαηηθά, φηη ην
ζχλνιν ησλ γλψζεσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέηαζε ηνπ
Μαξμ, πξνβάιιεη σο έλα πιέγκα, νη πιεπξέο ηνπ νπνίνπ είλαη φιν θαη πην λεθειψδεηο θαη
απνζπαζκαηηθέο ζηηο απνκαθξπζκέλεο ηνπ πεξηνρέο, δειαδή ζε εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
πην καθξηλά εμσηεξηθά αληηθείκελα· ελψ εθείλεο πνπ βξίζθνληαη εγγχηεξα πξνο ην θχξην
αληηθείκελν, πξνβάιινπλ κε κεγαιχηεξε γιαθπξφηεηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα. Έηζη, γηα
παξάδεηγκα, ην γεγνλφο φηη δελ εμεηάδεηαη ζπζηεκαηηθά ε ζθαίξα ηεο πνζφηεηαο ζηε κηθξή
ζπείξα ηεο έιηθαο, δειαδή ζηε ζπείξα ηνπ εκπνξεχκαηνο, έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη
ζρεηίδεηαη κε θπζηθέο θαη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο δελ αθνξνχλ άκεζα ηελ
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επηζηεκνληθή θαηαλφεζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ. Ο Βαδηνχιηλ γξάθεη ζρεηηθά κε ην
ελ ιφγσ δήηεκα:
Αθφηνπ ν Μαξμ ππέδεημε φηη έλα ρξήζηκν πξάγκα ππάξρεη δίπια ζε άιια, ην ραξαθηεξίδεη θαη‘ αξράο σο
θπζηθφ πξάγκα απφ ηελ πνηνηηθή, αξγφηεξα απφ ηελ πνζνηηθή πιεπξά. Ο Μαξμ εδψ ζίγεη ηε ινγηθή ηεο
αλαθαηαζθεπήο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ πξαγκάησλ σο θπζηθψλ πξαγκάησλ κφλνλ ελ
ζπληνκία θαη ζπγρξφλσο φρη ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο ζηηγκέο. Έηζη, εδψ δελ κπνξεί λα εθηεζεί ε πνηνηηθή
απεηξία ησλ ρξήζηκσλ πξαγκάησλ, δηφηη γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ηεο εκπνξεπκαηηθήο
αληαιιαγήο δελ είλαη αθφκα αλαγθαία ε γλψζε ηεο ελφηεηαο ησλ θπζηθψλ πξαγκάησλ, [αιιά] αξθεί γηα
ηελ ππφδεημε ηεο πνιιαπιφηεηάο ηνπο. Αληηζέησο, ε πνηνηηθή απεηξία ησλ πξαγκάησλ σο εκπνξεπκάησλ
είλαη ε θνηλσληθή ηνπο ελφηεηα θαη εξεπλάηαη κφλνλ θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ δεχηεξνπ παξάγνληα ηνπ
εκπνξεχκαηνο. Ζ πνζνηηθή πιεπξά ησλ πξαγκάησλ σο θπζηθψλ πξαγκάησλ θαζνξίδεηαη επίζεο κφλν ζε
θάπνηεο ζεκειηψδεηο ζηηγκέο. Δπεηδή ηα πξάγκαηα σο θπζηθά πξάγκαηα εμεηάδνληαη εδψ κφλν ζηελ
απνκφλσζε ηνπ ελφο απφ ην άιιν, ε πνζνηηθή πξνζδηνξηζηία παξνπζηάδεηαη κφλν ζηνλ βαζκφ πνπ
θαηαδεηθλχεηαη θαηά ηε γλψζε ελφο απνκνλσκέλνπ πξάγκαηνο. Δίλαη απηνλφεην φηη ν Μαξμ
επεμεξγάδεηαη εδψ κφλνλ ηελ θαζνξηζκέλε πνζφηεηα ζηελ απιή ηεο πξνζδηνξηζηία: ηνλ αξηζκφ θαη ηελ
ελφηεηα, ηελ θαζαξή πνζφηεηα, κε θαλέλαλ ηξφπν φκσο ηε δηαθνξά ηνπ εθηαηνχ θαη ηνπ εληαηνχ πνζνχ ή
ηελ πνζνηηθή ζρέζε. ,ηη θαζνξίδεηαη είλαη κφλνλ ε ακηγψο εμσηεξηθή θαζνξηζκέλε πνζφηεηα (ε δηαθνξά
ηεο –ελ κέξεη θαζνξηζκέλεο– κάδαο ησλ εκπνξεπκάησλ) θαη ε άκεζε αλαθνξά κηαο θαζνξηζκέλεο
πνζφηεηαο κε κηα πνηφηεηα (π.ρ. ην ιηλφ χθαζκα κεηξηέηαη ζε κέηξα, ν ζίδεξνο ζε ηφλνπο θηι. –
ζπγρξφλσο γίλεηαη ζαθέο φηη νη δηαθνξέο ηεο κάδαο ησλ εκπνξεπκάησλ εμαξηψληαη ελ κέξεη απφ ηε θχζε
ησλ πξνο κέηξεζε εκπνξεπκάησλ). Δπνκέλσο, ν Μαξμ εδψ δηαπηζηψλεη απιψο ηελ εμσηεξηθή
θαζνξηζκέλε πνζφηεηα θαη ηελ εζσηεξηθή θαζνξηζκέλε πνηφηεηα ησλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ· ηηο αλαθέξεη
ρσξίο λα δεκηνπξγεί κηα ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο. Η αθνινπζία θαη ν ραξαθηήξαο ηεο εμέηαζεο ησλ
πιεπξώλ ελόο ιηγόηεξν αλαπηπγκέλνπ ζπζηήκαηνο δελ πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ ηξόπν πνπ ππάξρνπλ
κέζα ζην ζύζηεκα αιιά από ηνλ ηξόπν πνπ δηαζιώληαη κέζα από ην πξίζκα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ
εξεπλάηαη (Vazjulin, 2006: 62-63).164

Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν Μαξμ πξνβαίλεη ζε κηα ζεηξά ζρεηηθψλ απνιπηνπνηήζεσλ
εθείλσλ ησλ πιεπξψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο. Οη πην καθξηλέο πξνυπνζέζεηο εμεηάδνληαη ζε αξθεηά γεληθή θαη απνιπηνπνηεκέλε
κνξθή, ελψ νη εγγχηεξεο ζε πην ζπζηεκαηνπνηεκέλε. Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη ν ζπλεηδεηφο
πεξηνξηζκφο ηεο εμέηαζεο δελ αθνξά κφλν ηελ απινχζηαηε ζρέζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
εκπνξεχκαηνο σο θαζνιηθήο ινγηθήο αθεηεξίαο, αιιά αθνξά θαη ηελ εηδηθή ινγηθή αθεηεξία
θαη ηηο πιεπξέο ηεο. Καηά ηελ αλάιπζε ησλ πιεπξψλ ηεο ινγηθήο αθεηεξίαο ηνπ
164
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237

θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ζηε λφεζε δηαηεξείηαη ε επίγλσζε, φηη εθείλν πνπ
εμεηάδεηαη είλαη αθξηβψο ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο. Ζ εμέηαζε ησλ πιεπξψλ, πνπ
ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα εμσηεξηθά αληηθείκελα, πξαγκαηνπνηείηαη έρνληαο πάληνηε ππφςε
φηη ε γλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ πξέπεη λα ππεξβεί ηα αλαιπηηθά φξηα ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ. Δπνκέλσο, νη πιεπξέο ησλ εμσηεξηθψλ αληηθεηκέλσλ εμεηάδνληαη κνλάρα ζηνλ
βαζκφ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θίλεζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ. Με άιια ιφγηα,
πιεπξέο θαη ζρέζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηε βαζκίδα ηεο εμσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο, εμεηάδνληαη
απφ ηε ζθνπηά ηεο εζσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο. Σν ελ ιφγσ δήηεκα αθνξά θαη ηε ζρέζε
δηάλνηαο θαη ιφγνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο ηεο ακεζφηεηαο ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ.
Σν γεγνλφο φηη ε δηάλνηα δελ απαιείθεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν
ζην ζπγθεθξηκέλν αιιά αλαπαξάγεηαη ζε αλεξεκέλε κνξθή, δελ ζεκαίλεη παξά φηη ε εμέηαζε
ηεο

εμσηεξηθήο

αιιειεπίδξαζεο

ησλ

πιεπξψλ

ηνπ

αληηθεηκέλνπ

δηαηεξείηαη

ζε

κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή θαη αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ηεο θπξηαξρίαο ηεο εμέηαζεο ηεο
εζσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο.
Απηή ε εμέηαζε ηνπ Μαξμ απνθαιχπηεη φηη ε δηαιεθηηθή ηνπ, παξ‘ φιν πνπ ζπληζηά
απεηθφληζε ηεο εκκέλεηαο ησλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, βξίζθεηαη ζε αδηάξξεθηε ελφηεηα κε
ηε βαζκίδα ηεο δηάλνηαο θαη ηελ εμέηαζε ηεο εμσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Οη
ηειεπηαίεο πεξηέρνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν σο ε
επνπζηψδεο πιεπξά ηεο. Ο Υέγθει δελ ππνηηκά ηελ βαζκίδα ηεο δηάλνηαο κνλάρα θαηά ην
ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν,
αιιά ππνηηκά επίζεο ηνλ ξφιν ηεο δηάλνηαο θαη εληφο ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάβαζεο
απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Δηδηθφηεξα, ν Υέγθει αλαγλσξίδεη ηε βαζκίδα ηεο
δηάλνηαο σο αλεξεκέλεο εληφο ηεο δηαδηθαζίαο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν·
εθείλν πνπ δελ αλαγλσξίδεη φκσο, είλαη ηελ χπαξμε πιεπξψλ, πνπ, παξ‘ φηη έρνπλ εληνπηζηεί
απφ ηε δηάλνηα, ηελ ίδηα ζηηγκή, δελ έρεη νινθιεξσζεί ε αλαιπηηθή ηνπο εμέηαζε θαη σο εθ
ηνχηνπ δελ ππεηζέξρνληαη ζηελ απζηεξή ινγηθή αιιεινπρία θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο
απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε δηαιεθηηθή ηνπ κέζνδνο
δελ ζπληζηά απεηθφληζε ελφο αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν πθίζηαηαη ζε νξηζκέλε ζπλάθεηα κε άιια
εμσηεξηθά πξνο απηφ αληηθείκελα. ηελ εγειηαλή ζεψξεζε απνπζηάδεη παληειψο ε αληίιεςε
πεξί ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ησλ μερσξηζηψλ εληφο ηεο ελφηεηάο ηνπο
αληηθεηκέλσλ, δειαδή πεξί ηεο αλνκνηνγέλεηαο σο πξνο ηνλ βαζκφ αλάπηπμεο θαη εκκέλεηάο
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ηνπο, επνκέλσο θαη πεξί ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε λφεζε, ε νπνία
δηεξεπλά ην θάζε μερσξηζηφ αληηθείκελν. Αληίζεηα γηα ηνλ Υέγθει ε αλάβαζε απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλα ζπληζηά απεηθφληζε ηνπ ελφο θαη κνλαδηθνχ απνιχηνπ
αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν ζπλάκα είλαη θαη ππνθείκελν. ηελ πεξίπησζε ηνπ Μαξμ φκσο, παξ‘ φηη
θπξίαξρε είλαη ε εμέηαζε κέζσ ηνπ ηξφπνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν,
ζην πιαίζην ηεο ηειεπηαίαο αλαπηχζζεηαη ζπγρξφλσο, ζε αλεξεκέλε κνξθή, θαη κηα εμέηαζε
ησλ νξίσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ κέζσ ηνπ λνείλ θαηά δηάλνηα. Ζ
αλαγλψξηζε απηψλ ησλ ζηηγκψλ ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ηεο κεηαμχ ηνπο
αιιειεπίδξαζεο είλαη εζσηεξηθά ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηνπ ζρεηηθνχ ραξαθηήξα
ηεο γλψζεο, ηνπηέζηηλ ηεο δηαιεθηηθήο ζρεηηθήο θαη απφιπηεο αιήζεηαο. Ο R. Fausto ζηε κειέηε
ηνπ «Σν Κεθάιαην θαη ε Λνγηθή ηνπ Υέγθει» εληνπίδεη ηνλ αλαβαζκηζκέλν ξφιν ηεο δηάλνηαο
ζηε δηαιεθηηθή ηνπ Μαξμ ελ ζπγθξίζεη κε ηε δηαιεθηηθή ηνπ Υέγθει (Fausto, 1997: 82-83). Δλ
ηνχηνηο, δελ πξνβαίλεη ζε κηα αλαιπηηθή εμέηαζε ηνπ πψο πξαγκαηψλεηαη απηή ε
αλαβαζκηζκέλε ζρέζε δηάλνηαο θαη ιφγνπ.
Πεξλψληαο ζηε δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο»,
δηαπηζηψλεηαη, ελ πξψηνηο, φηη ν Βαδηνχιηλ έρνληαο πξνζδηνξίζεη ην άηνκν, σο ηε ζηνηρεηψδε
κνξθή ηεο θνηλσλίαο, πεξλά ζε πην ζπγθεθξηκέλνπο πξνζδηνξηζκνχο. πγθεθξηκέλα γξάθεη:
Δάλ εμεηάδνπκε ηνλ άλζξσπν σο δεδνκέλν ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο, ην πξψην πνπ πέθηεη ζηελ αληίιεςε
καο είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο, έλα έκβην νλ, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε δσή ηνπ
θαη ζπλερίδεη ην βηνινγηθφ ηνπ είδνο. Απηφ ην γεγνλφο είλαη πνπ πξνβάιιεη πξνπαληφο θαηά ηελ εμέηαζε
ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θνηλσλίαο κε ηε κέγηζηε ακεζφηεηα, θαη κε απηή ηελ έλλνηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
ε «επηθάλεηα», ην «είλαη» ηεο δηαδηθαζίαο (ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο). πλεπψο, θαη ε πνξεία ηεο
αλάιπζεο θαη ε θαηά ην κέγηζην άκεζε, κε δηακεζνιαβεκέλε ζεψξεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζρέζεσλ
κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ νδεγνχλ ζηε δηάθξηζε ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο ηεο θνηλσλίαο, ηεο αιιειεπίδξαζεο
ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δσήο ηνπ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ
αλζξψπσλ γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ βηνινγηθνχ ηνπο είδνπο (Βαδηνχιηλ, 2013: 98).

Αο εληνπίζνπκε αξρηθά ην θνηλφ ζηνηρείν ζηελ εμέηαζε ηνπ Βαδηνχιηλ κε ηελ αληίζηνηρε
ζηνλ Μαξμ. Ο Βαδηνχιηλ πξνζδηνξίδεη ηνλ άλζξσπν σο έλα δσληαλφ νξγαληζκφ. Ζ θίλεζε ηεο
λφεζεο άξρηζε κε ηελ θαηάθαζε ζηνλ άλζξσπν, σο απινχζηαηε ζρέζε ηεο θνηλσλίαο, κεηέβε
ζηελ άξλεζε, ππφ ηελ επίγλσζε φηη κέζσ ηνπ αλζξψπνπ αλαθχπηεη ε θνηλσλία, θαη επηζηξέθεη
εθ λένπ ζηνλ άλζξσπν. Ζ πξψηε θαηάθαζε παίξλεη ηε κνξθή «ν άλζξσπνο είλαη άλζξσπνο», ε
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άξλεζε παίξλεη ηε κνξθή «ν άλζξσπνο είλαη θνηλσλία» θαη ε άξλεζε ηεο άξλεζεο παίξλεη ηε
κνξθή «ν άλζξσπνο είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο». Ζ ελ ιφγσ ζπείξα ηεο έιηθνο, φπσο θαη
ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μαξμ, απνηειεί ηελ πξψηε απφ ηε ζθνπηά ηνπ αλζξψπνπ, δελ απνηειεί
φκσο ηελ πξψηε ζπείξα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Ζ
πξψηε ζπείξα ζπληζηά ηε ινγηθή θίλεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο θαηεγνξίεο Δίλαη, Μεδέλ (κεΔίλαη) θαη Γίγλεζζαη. Ζ θίλεζεο ηεο λφεζεο έρεη σο εμήο: Ο άλζξσπνο είλαη ε απινχζηαηε
ζρέζε ηεο θνηλσλίαο (θαηάθαζε), ζπγρξφλσο ν άλζξσπνο δελ είλαη αθφκε ε θνηλσλία (άξλεζε),
ε θνηλσλία έγθεηηαη ζηε δηαξθή θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ (άξλεζε ηεο άξλεζεο).
ην παξαπάλσ απφζπαζκα, ν Βαδηνχιηλ νξίδεη ηελ απινχζηαηε ζρέζε ππφ ηελ επξεία
έλλνηα, δειαδή ππφ ην πξίζκα ηεο ζπλνιηθήο ζθαίξαο ηνπ Δίλαη. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ
αλζξψπνπ, σο δσληαλνχ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη ηε δσή ηνπ, είλαη έλαο πην
ζπγθεθξηκέλνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αλζξψπνπ, σο ζηνηρείνπ ηεο θνηλσλίαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ
αλαίξεζε ηνπ γίγλεζζαη ππφ ηε κνξθή ηνπ Δίλαη, ε νπνία νδεγεί ζε έλα εγγχηεξν πξνζδηνξηζκφ
ηνπ αλζξψπνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ν άλζξσπνο, σο έκβην νλ, ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δσήο ηνπ, ζπληζηά ην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη ηεο θνηλσλίαο.
Ο Βαδηνχιηλ φκσο ζε αληίζεζε κε ηνλ Μαξμ, επζχο εμ‘ αξρήο παξνπζηάδεη ζπγρξφλσο θαη ηνπο
δχν παξάγνληεο ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο.
H αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο γηα ηε αλαπαξαγσγή ηνπ
είδνπο απνηειεί ηνλ δεχηεξν παξάγνληα ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο, ν νπνίνο, ππφ ην πξίζκα ηεο
κεγάιεο ζπείξαο, ζπλδέεηαη κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο Απεηξίαο θαη ηνπ Γη‘ εαπηφ-Δίλαη, ελψ ππφ ην
πξίζκα ηεο κηθξήο ζπείξαο κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο Οπζίαο. Μηα ηέηνηα κεζνδνινγηθή επηινγή
γίλεηαη κε ζθνπφ λα ππάξρεη, επζχο εμ‘ αξρήο, ζηε ζθέςε ηνπ αλαγλψζηε ε εζσηεξηθή
δηαζχλδεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε ηελ αιιειεπίδξαζε
ηνπ αλζξψπνπ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ είδνπο.
Σν πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη ηεο θνηλσλίαο είλαη ε ελφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, σο αλζξψπνπ,
θαη ηεο άξλεζήο ηνπ, ηνπ αλζξψπνπ, σο απινχζηαηεο ζρέζεο ηεο θνηλσλίαο. ηνλ άκεζν
εληνπηζκφ ηνπ αλζξψπνπ δηαηεξείηαη ε επίγλσζε φηη ν άλζξσπνο γίλεηαη έλα θνηλσληθφ νλ, θάηη
ην νπνίν δελ έρεη απνδεηρζεί αθφκε. Με ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ
σο έκβηνπ φληνο, ε ινγηθή αθεηεξία δελ είλαη πιένλ θάηη απξνζδηφξηζην, αιιά θάηη εηδηθφηεξα
πξνζδηνξηζκέλν. Ο εληνπηζκφο ηνπ αλζξψπνπ σο απινχζηαηεο ζρέζεο ηεο θνηλσλίαο εθ ησλ
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πξαγκάησλ παξέπεκςε ζηελ εηδηθφηεξε δηεξεχλεζε ηνπ αλζξψπνπ. Ο άλζξσπνο έηζη, ππφ ην
πξίζκα ηεο ακεζφηεηάο ηνπ, είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο, ν νπνίνο αιιειεπηδξά κε ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμή ηνπ· απηφο ν πξνζδηνξηζκφο είλαη έλαο άκεζα
αηζζεηφο θαη εκπεηξηθφο πξνζδηνξηζκφο.
ηε ζπλέρεηα, ν Βαδηνχιηλ αλαθέξεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ
νπνίσλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δσήο ηνπ.
Αλαθέξεη φηη «νξηζκέλε ρξεία, νξηζκέλεο «απαηηήζεηο» ηνπ νξγαληζκνχ πξνο ην πεξηβάιινλ
απνηεινχλ ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ σο βηνινγηθνχ φληνο» (φ.π.: 102). Ζ ρξεία ηνπ αλζξψπνπ
πξνο ην πεξηβάιινλ, νη αλάγθεο ηνπ, ζπληζηνχλ ηνλ πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλζξψπνπ. Ζ ελ
ιφγσ ζρέζε, σο πξαγκαηνπνηνχκελε, ζπληζηά ηελ θαηαλάισζε· ραξαθηεξηζηηθά ν Βαδηνχιηλ
αλαθέξεη φηη «ε απινχζηαηε ζρέζε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, κία ζρέζε πνπ εθιακβάλεηαη σο
πξαγκαηνπνηνχκελε, είλαη ε θαηαλάισζε σο ηθαλνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ αλαγθψλ ηνλ
αλζξψπνπ» (φ.π.: 103).
Ζ θαηαλάισζε, ζε απηφ ην ζεκείν ηεο ινγηθήο εμέηαζεο, πξνβάιιεη σο ε πιένλ άκεζε
θαη κε δηακεζνιαβεκέλε δηαδηθαζία ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ. Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ
αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ, ζηελ πιένλ άκεζε κνξθή ηεο, αλαπαξηζηά, ζε αλεξεκέλε κνξθή,
ηα ηζηνξηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ κε ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ. Ο άλζξσπνο είλαη έλαο έκβηνο νξγαληζκφο πνπ αιιειεπηδξά κε πνηθίινπο ηξφπνπο
κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Δλ ηνχηνηο, αλ θάλνπκε αθαίξεζε απφ θάζε κνξθή πεξίπινθεο
αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (ρξήζε ησλ άλσ άθξσλ, κεηαηφπηζε ζηνλ ρψξν
θ.ιπ.), απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη είλαη ην γεγνλφο, φηη ε πιένλ άκεζε ππνζηήξημε ηεο δσήο ηνπ
αλζξψπνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαηαλάισζε (π.ρ., θαηαλάισζε κέζσ ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπλνήο). Γελ είλαη δηφινπ ηπραίν φηη ν Βαδηνχιηλ πξνζδηνξίδεη ηελ
απινχζηαηε ζρέζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηζηνξηθή πηπρή. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά:
Μπνξνχκε λα δηεπθξηλίζνπκε ηε ζθέςε πεξί απηήο ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο
πξνηξέρνληαο ιίγν θαη εληάζζνληαο ζηελ εμέηαζή καο κηαλ ηζηνξηθή πηπρή. Ζ απινχζηαηε ζρέζε ηεο
δεδνκέλεο δηαδηθαζίαο, ηνπ δεδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ, απνηειεί ηελ αλαγθαία ηζηνξηθή πξνυπφζεζε ηεο
εκθάληζεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ, κεηαηξεπφκελε κε ηελ εκθάληζε ηεο νπζίαο ηεο
ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο (ηνπ ελ ιφγσ αληηθεηκέλνπ) ζε αλαγθαία ζπλζήθε, ζε φξν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (φ.π.:
98).
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Ο νξζφο πξνζδηνξηζκφο ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο είλαη αλέθηθηνο δίρσο ηελ έληαμε ηεο
ηζηνξηθήο πηπρήο. ια ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ εληνπηζκφ ηεο
απινχζηαηεο ζρέζεο, ζπλδένληαη κε ηελ εζθαικέλε θαηαλφεζε ηεο ζπζρέηηζεο ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ ηεο ινγηθήο αθεηεξίαο. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ζηελ εμέηαζε ηεο θνηλσλίαο ππνηηκεζεί ε
ηζηνξηθή πηπρή, ηφηε ν άλζξσπνο πξνβάιιεη ζην επίπεδν ηεο ακεζφηεηαο σο έλα έιινγν νλ ή σο
έλα νλ πνπ παξάγεη. Οη παξαπάλσ πξνζδηνξηζκνί είλαη απφηνθνη ηεο απνιπηνπνίεζεο ηνπ
ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο απνπζίαο ζπζηεκαηηθήο ηζηνξηθήο ηνπ εμέηαζεο. ηαλ ε λφεζε
εθθηλεί απφ ην ψξηκν αληηθείκελν, παξαβιέπνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο ηνπ
δηακφξθσζεο, απνιπηνπνηεί ηηο πιεπξέο θαη ηηο ζρέζεηο, φπσο απηέο πθίζηαληαη θαηά ην ψξηκν
ζηάδην ηνπ αληηθεηκέλνπ, πξνζδίδνληάο ηνπο έλαλ αληζηνξηθφ ραξαθηήξα. ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία, ε επαλαιακβαλφκελε λνκνηειήο πιάλε εληνπηζκνχ ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο ηεο
θνηλσλίαο ζηελ εξγαζία ή ζηε δξαζηεξηφηεηα νθείιεηαη αθξηβψο ζηελ απνιπηνπνίεζε ηνπ
ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ έλεθα ηεο ππνηίκεζεο ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο. Ζ ελ ιφγσ πιάλε είλαη
ραξαθηεξηζηηθή ησλ εγρεηξεκάησλ ζπλζεηηθήο απεηθφληζεο ηεο θνηλσλίαο ηα νπνία πξνεγνχληαη
ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Δδψ απνθαιχπηεηαη θαη ην
δήηεκα ηνπ ξφινπ ηεο ακεζφηεηαο ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο.
«Γελ πθίζηαηαη φξαζε δίρσο ζθέςε» (Merlau-Ponty, 1964: 33) έγξαθε ραξαθηεξηζηηθά
ν Μεξιψ-Πνληχ. Ζ ακεζφηεηα ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο, φπσο θαη θάζε άιιε ακεζφηεηα, δελ
ζπληζηά κηα απιά εκπεηξηθή παξάζηαζε. Ζ ελφηεηα ησλ αηζζήζεσλ, ηεο δηάλνηαο θαη ηνπ ιφγνπ
είλαη αιιειέλδεηεο θαη αιιεινπξνππνηίζεληαη ζε θάζε ζηάδην ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ
ακεζφηεηα έηζη, παξ‘ φιν πνπ σο ηέηνηα ζπληζηά ακεζφηεηα, απνηειεί ζπγρξφλσο κηα
δηακεζνιαβεκέλε απφ ηε ζθέςε ακεζφηεηα.
χκθσλα θαη κε ηελ εγειηαλή αληίιεςε, ε ακεζφηεηα ζπληζηά ηε ζηνηρεηψδε κνξθή
χπαξμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ακεζφηεηα πνπ δελ λνείηαη απφ ηζηνξηθή ζθνπηά
είλαη κηα ακεζφηεηα πνπ δελ λνείηαη δηαιεθηηθά. Απηφ πνπ πξνβάιιεη άκεζα ζην
κνξθνπνηεκέλν, αιιά κε θαζ‘ φια αλεπηπγκέλν-ψξηκν αληηθείκελν, είλαη φηη ν άλζξσπνο
εξγάδεηαη. ε απηή ηελ πξνζέγγηζε απνιπηνπνηείηαη ε ζθαίξα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγήο,
ελψ ζπγρξφλσο ππνηηκάηαη ε ζθαίξα ηεο θαηαλάισζεο θαη ε γεληθφηεξε χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ
εθηφο ηεο ζθαίξαο ηεο παξαγσγήο. Αλ ππνηηκάηαη, φκσο, ε ζθαίξα εθηφο ηεο παξαγσγήο, ηφηε ν
άλζξσπνο πξνβάιιεη σο έλα απιφ θαηεγφξεκα ηεο νπζίαο, δειαδή ηεο παξαγσγήο. Ζ ελ ιφγσ
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απνιπηνπνίεζε θαη ε ζπλεπαγφκελε ππνβάζκηζε ηεο ζθαίξαο ηεο θαηαλάισζεο ζπλδέεηαη ζε
κεγάιν βαζκφ κε ζεσξεηηθά εγρεηξήκαηα, ηα νπνία εμεηάδνπλ ηελ θνηλσλία απφ ην ζηάδην ηεο
θεθαιαηνθξαηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ εθείλν ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο, φπνπ θχξην
δεηνχκελν παξακέλεη αθφκε ε παξαγσγή αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε. Ζ εμέηαζε φκσο ηεο
θνηλσλίαο θαη απφ ηελ ηζηνξηθή πηπρή απνθαιχπηεη φηη ν άλζξσπνο πξνηνχ ππάξμεη σο homo
faber έρεη ππάξμεη σο homo consumens.
Ζ θαηαλάισζε ζπληζηά ηε γεληθφηεξε ζθαίξα ηνπ Δίλαη ηεο θνηλσλίαο. Ζ κε
πξαγκάησζε ηεο θαηαλάισζεο, δειαδή ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ, ζπλεπάγεηαη ηελ
αδπλακία ππνζηήξημεο ηεο δσήο θαη ηελ απψιεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Ο ιφγνο, γηα ηνλ
νπνίν ε θαηαλάισζε ιακβάλεηαη σο πξαγκαηνπνηνχκελε, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη, ζε απηή ηε
βαζκίδα ηεο ινγηθήο εμέηαζεο, ε λφεζε εζηηάδεη ζηελ πνηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ σο Δίλαη ηεο
θνηλσλίαο. Ζ πνηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ έγθεηηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη ζηε δηαξθή αλαλέσζή ηνπο.
Δθφζνλ ινηπφλ ε λφεζε απνβιέπεη ζηηο αλάγθεο σο ηέηνηεο, ε δηαδηθαζία ηθαλνπνίεζήο ηνπο ζα
πξέπεη λα εθιεθζεί σο δεδνκέλε.
ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» ε δηάξζξσζε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη νη βηνινγηθέο
αλάγθεο πξνζδηνξίδνληαη σο ακεηάβιεηεο. Ο Βαδηνχιηλ ηνλίδεη:
Οη βηνινγηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ δεδνκέλνπ φηη θαζνξίδνληαη αθξηβψο απφ ηε δηάξζξσζε ηνπ
νξγαληζκνχ παξακέλνπλ (ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηψξα θαη θαηά βάζε) ακεηάβιεηεο ζηηο δηάθνξεο ηζηνξηθέο
επνρέο ηεο αλάπηπμεο ηεο αλζξσπφηεηαο. Δλφζσ ν άλζξσπνο απφ βηνινγηθήο πιεπξάο δελ αιιάδεη (ε
ηνπιάρηζηνλ δελ αιιάδεη νπζηαζηηθά θαη αηζζεηά), δηαηεξείηαη θαη θάηη ακεηάβιεην ζηηο αλάγθεο, ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ απφ ην πεξηβάιινλ, παξά ηελ χπαξμε θαη ηε δηακφξθσζε άπεηξεο
πνηθηινκνξθίαο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε, παξά ηηο αιιαγέο ζηελ θιίκαθα αμηψλ θαη αμηνινγήζεσλ
ησλ δσσδψλ αλαγθψλ θ.ιπ. (Βαδηνχιηλ, 2013: 104).

χκθσλα κε ην παξαπάλσ απφζπαζκα, ε πνηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ πξνζδηνξίδεηαη σο κηα
δεδνκέλε θαη φρη σο κηα κεηαβαιιφκελε πνηφηεηα. Με ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ, σο ησλ
«απαηηήζεσλ» ηνπ αλζξψπνπ απφ ην πεξηβάιινλ, ε δηάξζξσζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη νη αλάγθεο
πξνζδηνξίδνληαη κέζσ κηα έιιεηςεο, κηαο άξλεζεο. Αθξηβψο εδψ αλαθχπηεη ε πνηφηεηα ηνπ
νξγαληζκνχ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αλζξψπνπ, κέζσ ηεο δηάξζξσζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ
αλαγθψλ ηνπ, νδήγεζε ζηε ζχιιεςή ηνπ σο κηα άκεζε χπαξμε, δειαδή σο κηα πξαγκαηηθφηεηα
(Realität). Χο εθ ηνχηνπ, ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο είλαη πξνζδηνξηζκέλνο ελ εαπηψ, είλαη Κάηη.
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Με ηε κεηάβαζε ζηε ινγηθή θαηεγνξία ηνπ Κάηη θαη ζηελ εμέηαζε ηνπ αλζξψπνπ σο
νξγαληζκνχ κε νξηζκέλε δηάξζξσζε θαη αλάγθεο νινθιεξψλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ
πξνζδηνξηζκέλνπ-Δίλαη

σο

ηέηνηνπ.

Με

ηελ

αλάπηπμε

ησλ

πξνζδηνξηζκψλ

ηνπ

πξνζδηνξηζκέλνπ-Δίλαη σο ηέηνηνπ, ε ινγηθή αθεηεξία ζπληζηά κηα εηδηθά πξνζδηνξηζκέλε
αθεηεξία. Έηζη, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αλζξψπνπ, σο έκβηνπ φληνο πνπ αιιειεπηδξά κε ην
πεξηβάιινλ, απνηειεί ηελ εηδηθή ινγηθή αθεηεξία ηεο δηεξεχλεζεο ηεο θνηλσλίαο. Αο δψζνπκε
φκσο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ «Κεθαιαίνπ», ηε γεληθή ινγηθή πνξεία έσο ηελ θαηεγνξία
ηεο απεηξίαο θαη ηνπ δη‘ εαπηφ-Δίλαη, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη επθνιφηεξε ε δηάθξηζε
ησλ αξρηθψλ θαηεγνξηψλ ηεο κηθξή ζπείξαο πνπ ζα πξαγκαηεπηνχκε.
Ο νξγαληζκφο θαη νη αλάγθεο ηνπ πξνζδηνξίζηεθαλ σο Κάηη. Οη αλάγθεο
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ θαηαλάισζε θαη κέζσ απηήο εμαιείθνληαη. πλεπψο, νη αλάγθεο έρνπλ
έλα φξην, κηα ζχζηαζε θαη έλα θξαγκφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν νξγαληζκφο θαη νη αλάγθεο ηνπ σο
Κάηη ζπληζηνχλ έλα Πεπεξαζκέλν. Ζ θαηαλάισζε φκσο δεκηνπξγεί ηνπο φξνπο ηεο αλαλέσζεο
ησλ αλαγθψλ. Με ηελ αλαλέσζε ησλ αλαγθψλ ην Κάηη επαλεκθαλίδεηαη σο Άιιν. Ζ ζρέζε ηνπ
Κάηη κε ην Άιιν ζπληζηά ηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Σν Κάηη θαη
ην Άιιν δελ είλαη εμσηεξηθά κεηαμχ ηνπο, αιιά απνηεινχλ ηα εζσηεξηθά ζηάδηα ηνπ
νξγαληζκνχ. Απηή ε ζρέζε ηνπ Κάηη κε ην Άιιν, σο δηαδηθαζία αδηάιεηπηεο ηθαλνπνίεζεο θαη
αλαλέσζεο ησλ αλαγθψλ, νδεγεί ζε κηα θαχιε απεηξία. ε απηή ηε δηαδηθαζία φκσο, ε
πεξαηφηεηα αλαθχπηεη εθ λένπ δηαξθψο· γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη φηη δελ έρεη αθφκε αξζεί. Ζ
πεξαηφηεηα ηεο αλαλέσζεο ησλ αλαγθψλ έρεη σο φξην ην ζάλαην ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ ππέξβαζε
απηνχ ηνπ νξίνπ απφ ηε ζθνπηά ηεο αλαλέσζεο ησλ αλαγθψλ νδεγεί λνκνηειψο ζηε γέλεζε ησλ
λέσλ εθπξνζψπσλ ηνπ είδνπο. Με ηελ ηειεπηαία επηηπγράλεηαη ε ινγηθή κεηάβαζε ζηελ
θαηεγνξία ηεο θαηαθαηηθήο απεηξίαο. Ζ δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηνπ είδνπο πξνβάιιεη σο
ζπζρεηηζκφο ησλ αλζξψπσλ, εηιεκκέλσλ σο δσληαλψλ νξγαληζκψλ, πξνο ηελ ηδηάδνπζα νπζία
ηνπο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε αλαλέσζε ηνπ είδνπο ζπληζηά ην δη‘ εαπηφ-Δίλαη ηεο θνηλσλίαο.
Δπαλεξρφκελνη μαλά ζην δήηεκα ηνπ πξνζδηνξηζκέλνπ-Δίλαη, απφ ηε ζθνπηά ηεο
ζπζρέηηζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, δηαπηζηψλνπκε φηη, φπσο θαη ζην «Κεθάιαην», ην
πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη, σο αλαίξεζε ηνπ γίγλεζζαη ππφ ηε κνξθή ηνπ Δίλαη, ζπλδέεηαη κε ηε
ζηηγκή ηεο θζνξάο, δειαδή κε ηε ζηηγκή ζηελ νπνία ν άλζξσπνο πξνβάιιεη απφ ηε ζθνπηά ηνπ
Δίλαη πνπ κεηαβαίλεη ζηελ θνηλσλία σο κε-Δίλαη. Χο εθ ηνχηνπ, ε ινγηθή κεηάβαζε ζην
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πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη ζπληζηά ζε αλεξεκέλε κνξθή απεηθφληζε ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο
ζρεκαηηζκνχ ησλ πξνυπνζέζεσλ εκθάληζεο ηεο θνηλσλίαο. Απφ ηζηνξηθή άπνςε, ε χπαξμε ησλ
έκβησλ φλησλ πξνεγείηαη ηεο εκθάληζεο ηνπ θνηλσληθνχ. Χζηφζν, αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ζηε
«Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο» δελ είλαη ην βηνινγηθφ ελ γέλεη, αιιά ην βηνινγηθφ σο πξνυπφζεζε ηεο
θνηλσλίαο θαη κάιηζηα σο πξνυπφζεζε, ε νπνία αλαπαξάγεηαη κεηαζρεκαηηζκέλε απφ ηελ
θίλεζε ηεο θνηλσλίαο. Ο Βαδηνχιηλ γξάθεη:
Αληηθείκελν ηεο εμέηαζήο καο είλαη ε θνηλσλία, ε αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ. Γη‘ απηφ θαη δελ
δηαθξίλνπκε ην βηνινγηθφ ελ γέλεη, αιιά [ην βηνινγηθφ] ζηνλ άλζξσπν, ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ
θαη κάιηζηα αξρηθά θαηεμνρήλ ην βηνινγηθφ σο φξν, σο πξνυπφζεζε ηνπ θνηλσληθνχ, δει. απφ ηελ άπνςε
ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο ην βηνινγηθφ ζηνλ άλζξσπν θαη ζηηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζρέζεηο
δηαθξίλεηαη, φπσο απηφ πξνβάιιεη πξν ηεο εηδηθήο αλάδεημεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θνηλσληθνχ, είηε
ζε ζρεηηθή (αιιά φρη απφιπηε) αλεμαξηεζία απφ ην θνηλσληθφ (φ.π.: 99).

Σν βηνινγηθφ εμεηάδεηαη σο πιεπξά ηεο αλεπηπγκέλεο θνηλσλίαο. Έηζη, ε ζέζε ηνπ
βηνινγηθνχ, ζην δηαηεηαγκέλν ζχζηεκα ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ξφιν ηνπ
ζηελ αλεπηπγκέλε θνηλσλία. Ο Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη φηη «ε ελφηεηα βηνινγηθνχ θαη
θνηλσληθνχ είλαη παξνχζα εμ‘ ππαξρήο θαηά ηελ παξνπζίαζε καο. Καη ε ελ ιφγσ ελφηεηα δελ
παξνπζηάδεηαη κελ εηδηθά, πιελ φκσο επηδξά ζηελ αιιεινπρία θαη ζηνλ ραξαθηήξα εμέηαζεο
ηνπ βηνινγηθνχ» (φ.π.: 100). Απφ απηή ηε ζθνπηά, ε ινγηθή αιιεινπρία ζπκπίπηεη κε ηελ
ηζηνξηθή αιιεινπρία. Ο άλζξσπνο είλαη έλα θπζηθφ νλ θαη σο ηέηνην αλαθχπηεη πξψην ζηε
δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο.
πσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ «Κεθαιαίνπ», έηζη θαη ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ν ηξφπνο
εμέηαζεο ηεο ινγηθήο αθεηεξίαο είλαη δηηηφο. Οιφθιεξε ε ζθαίξα ηνπ Δίλαη ζην «Κεθάιαην»
ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εκπνξεπκάησλ σο
ζπζηαηηθψλ ηνπ θεθαιαίνπ, ελψ ε ζθαίξα ηνπ Δίλαη ηνπ εκπνξεχκαηνο ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε
ηεο αμίαο ρξήζεο θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ αμηψλ ρξήζεο. Αληίζηνηρα, ε ζθαίξα ηνπ Δίλαη ζηε
«Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» έγθεηηαη ζηελ εμέηαζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ
αλζξψπσλ απφ θπζηθή-βηνινγηθή ζθνπηά, ελψ ε ζθαίξα ηνπ Δίλαη ηνπ αλζξψπνπ έγθεηηαη ζηελ
εμέηαζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο ζηε δηαδηθαζία ππνζηήξημεο ηεο δσήο ηνπ
αλζξψπνπ κέζσ ηεο θαηαλάισζεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε
ην πεξηβάιινλ δελ εμεηάδεηαη κφλν σο ην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη ηεο θνηλσλίαο, αιιά επίζεο σο
ην Δίλαη ηνπ αλζξψπνπ.
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Ο άλζξσπνο πξνβάιιεη ζηελ επηθάλεηα σο έλα έκβην νλ πνπ ππνζηεξίδεη ηε δσή ηνπ. Ζ
αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη ην Δίλαη ηνπ αλζξψπνπ,
ηαπηφρξνλα φκσο δελ έρεη απνδεηρζεί αθφκε ζε ηη ζπλίζηαηαη ν άλζξσπνο. Ζ αιιειεπίδξαζε
ηνπ αλζξψπνπ σο δσληαλνχ νξγαληζκνχ κε ην πεξηβάιινλ είλαη ν άλζξσπνο ζε εκβξπψδε
κνξθή. Απηή ε αιιειεπίδξαζε ζπληζηά ην Δίλαη θαη ην κε-Δίλαη ηνπ αλζξψπνπ. Ζ ζρέζε ηνπ
Δίλαη θαη ηνπ κε-Δίλαη ζπληζηά ην γίγλεζζαη ηνπ αλζξψπνπ. Οπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη αλ
εμεηάζνπκε ηνλ άλζξσπν, εθείλν πνπ πξνβάιιεη κε ηε κέγηζηε ακεζφηεηα είλαη ην γεγνλφο φηη
είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε ηνπ. Ο άλζξσπνο απνθαιχπηεηαη
κφλν ζηε δξάζε ηνπ σο άλζξσπνο.
Σν γίγλεζζαη ηνπ αλζξψπνπ έγθεηηαη ζηε κεηάβαζε απφ ηνλ άλζξσπν σο έκβην νλ ζηνλ
άλζξσπν σο θνηλσληθφ νλ. Απφ ηε ινγηθή ζηηγκή ηεο γέλεζεο ηνπ αλζξψπνπ, ν άλζξσπνο σο
έκβην νλ απνηειεί ην κε-Δίλαη ηνπ αλζξψπνπ. Απφ ηε ζθνπηά ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο, ε ινγηθή
ζηηγκή ηεο γέλεζεο απεηθνλίδεη, ζε αλεξεκέλε κνξθή, ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηνπ αλζξψπνπ,
ηφζν ζε θπινγελεηηθφ φζν θαη ζε νληνγελεηηθφ επίπεδν.
Απφ ηε ινγηθή ζηηγκή ηεο θζνξάο, ν άλζξσπνο σο έκβην νλ ζπληζηά ην Δίλαη πνπ
κεηαβαίλεη ζην κε-Δίλαη. Απφ ηε ζθνπηά ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο, αλαπαξίζηαηαη, ζε αλεξεκέλε
κνξθή, πξσηίζησο ε δηακφξθσζε ησλ ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ εκθάληζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη
ζε έλα δεχηεξν άξξεην επίπεδν ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ θπζηθψλ πξνυπνζέζεσλ απφ ηνλ
άλζξσπν. Ζ αλαίξεζε ηνπ γίγλεζζαη ηνπ αλζξψπνπ νδεγεί ζην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη ηνπ
αλζξψπνπ, ζηελ πξνζδηνξηζκέλε ακεζφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην
πεξηβάιινλ. Σν πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε ζπγθεθξηκέλε ρξεία ηνπ αλζξψπνπ
πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή νη αλάγθεο ηνπ. Οη αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ θαζνξίδνληαη
απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη δηάξζξσζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ. Οη αλάγθεο, νη νπνίεο
θαζνξίδνληαη απφ ηε δνκή θαη ηε δηάξζξσζε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, εηιεκκέλνπ σο
δεδνκέλνπ θαη ακεηάβιεηνπ, ζπληζηνχλ ηελ Πνηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ σο homo sapiens
sapiens.165 Υαξαθηεξηζηηθά ν Βαδηνχιηλ αλαθέξεη:
Ζ δνκή ησλ βηνινγηθψλ αλαγθψλ εμαξηάηαη απφ ηε δηάξζξσζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ αλζξψπνπ: αλάγθεο
ηθαλνπνηνχκελεο κέζσ πεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ (αλάγθε ηξνθήο θαη λεξνχ), αλαπλνήο (αλάγθε αέξα),
165

Πξνο απνθπγή παξεξκελεηψλ, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ν φξνο «homo sapiens sapiens» πεξηγξάθεη ηε
ζχγρξνλε κνξθή ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο ελ αληηζέζεη κε ηνλ φξν «homo sapiens» πνπ πεξηγξάθεη ηνλ αξρατθφ
άλζξσπν (homo neanderthalensis).
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αθφδεπζεο (αλάγθε απνβνιήο απφ ηνλ νξγαληζκφ ησλ θαηάινηπσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ πέςε θαη
ηελ αλαπλνή), [αλάγθεο] γηα δηαδηθαζίεο άκπλαο θαη θίλεζεο, γηα δξαζηεξηφηεηα ησλ αηζζεηεξίσλ
νξγάλσλ θαη ηνπ εγθεθάινπ (αλάγθεο αηζζεηεξηαθψλ εξεζηζκάησλ νξηζκέλνπ κεγέζνπο θαη ραξαθηήξα,
πξνζαλαηνιηζηηθέο αλάγθεο…) θ.ιπ. (φ.π.: 105).

Ζ θάζε αλάγθε πξνζδηνξίδεηαη εηδηθφηεξα κέζσ ηεο άξλεζήο ηεο, κέζσ κηα άιιεο
αλάγθεο, έηζη ε θάζε αλάγθε γίλεηαη πξαγκαηηθή· κνλάρα σο αλάγθε γηα αλαπλνή, αλάγθε γηα
νξηζκέλε ηξνθή, ζεξκνθξαζία θ.ιπ., ε αλάγθε θαζίζηαηαη πξαγκαηηθή θαη πξνζδηνξηζκέλε ζηνλ
εαπηφ ηεο. Ζ αλάγθε επνκέλσο πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ εαπηφ ηεο, ζηελ αλαθνξά ηεο κε κηα άιιε
αλάγθε. Χο εθ ηνχηνπ, ε θάζε αλάγθε πξνζδηνξίδεηαη σο Κάηη. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αλάγθεο
σο Κάηη είλαη έλαο πξνζδηνξηζκφο πνπ πεξηέρεη ζε αλεξεκέλε κνξθή ηε δηαθνξά. Οη
δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ζηελ επξχηεξε δνκή ησλ βηνινγηθψλ αλαγθψλ πξνβάιινπλ ππφ ην πξίζκα
ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ Κάηη θαη ηνπ Άιινπ.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο ζθαίξαο ηνπ Δίλαη ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθνο, ν Βαδηνχιηλ
δηεξεπλά κε κεγαιχηεξε ζπζηεκαηηθφηεηα απφ ηνλ Μαξμ ηε ζθαίξα ηεο πνηφηεηαο, ηεο
πνζφηεηαο θαη ηνπ κέηξνπ. Δπεηδή ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ είλαη ε πιήξεο θαη
ζπζηεκαηηθή απνθάιπςε ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», αιιά ηα
δεηήκαηα ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πνπ ζπλδένληαη κε απηέο, ζα πεξηγξάςνπκε ηε γεληθφηεξε
αιιεινπρία ησλ θαηεγνξηψλ ηεο ζθαίξαο ηνπ Δίλαη ηεο κηθξήο ζπείξαο, δίρσο λα κείλνπκε ζηελ
ιεπηνκεξή εμέηαζε ηεο θάζε θαηεγνξίαο.
Οη αλάγθεο, φπσο εηπψζεθε, είλαη ε ρξεία ηνπ νξγαληζκνχ πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ,
είλαη έλα αίηεκα ηνπ νξγαληζκνχ γηα θάπνηα πιεπξά (θπζηθά ζηνηρεία) ηνπ πεξηβάιινληνο. Δδψ
πξνυπνηίζεηαη φηη ε θαηαλάισζε πξαγκαηνπνηείηαη αδηάιεηπηα θαη ζε εθείλε ηε κνξθή πνπ δελ
δηαθξίλεηαη ην κέζν ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ. Ζ θάζε αλάγθε σο ηέηνηα είλαη θάηη πεξαηφ θαη
κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί κε άπεηξνπο ηξφπνπο, κε άπεηξα αληηθείκελα πξνο θαηαλάισζε. Ζ
αλάγθε σο θάηη πεξαηφ κε ηελ απεηξία ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε πνπ ηελ ηθαλνπνηνχλ
απνηειεί κηα ζρέζε πεπεξαζκέλνπ θαη απείξνπ. Ζ αλάγθε ηθαλνπνηείηαη κε άπεηξνπο ηξφπνπο,
ζπλεπψο θαηά κηα έλλνηα, νη ίδηεο νη αλάγθεο είλαη θάηη πεξαηφ θαη ηαπηνρξφλσο άπεηξν. Δλ
ηνχηνηο, ν Βαδηνχιηλ παξαηεξεί φηη «γηα ηελ θαλνληθή χπαξμε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ είλαη
απαξαίηεηε νξηζκέλε ζηαζεξή πνηνηηθή ζχλζεζε ηεο δηαηξνθήο, ε νπνία πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλεη ιεπθψκαηα, ιηπίδηα, πδαηάλζξαθεο, βηηακίλεο, ηρλνζηνηρεία, άιαηα θ.ιπ.»
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(Βαδηνχιηλ, 2013: 106) Ζ απαξαίηεηε ζηαζεξή πνηνηηθή ζχλζεζε ησλ αλαγθψλ ζπληζηά ηε
κεηάβαζε ζηηο θαηεγνξίεο ηεο θαηαθαηηθήο απεηξίαο θαη ηνπ δη‘ εαπηφ-Δίλαη. Ζ απαξαίηεηε
πνηνηηθή ζχλζεζε ησλ αλαγθψλ ελέρεη εληφο ηεο ηε δηαθνξά. πγθεθξηκέλα,
ε πνζφηεηα ηεο θαζεκηάο απφ ηηο απαξαίηεηεο νπζίεο θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο εμαξηψληαη απφ ηελ ειηθία,
ην θχιν, ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ ελεξγεηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Αλ θαη νη αλάγθεο γηα ηελ
θαζεκηά απ‘ ηηο απαξαίηεηεο νπζίεο κεηαβάιινληαη πνζνηηθψο, νη αιιαγέο απηέο θπκαίλνληαη εληφο
νξηζκέλσλ ζηαζεξψλ γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ νξίσλ (φ.π.: 106).

Ζ πεξηγξαθή ηεο εμάξηεζεο ηεο απαξαίηεηεο πνηνηηθήο ζχλζεζεο ησλ αλαγθψλ απφ ηελ
ειηθία, ην θχιν, ηηο δηαθνξέο ησλ νξγαληζκψλ, ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο, ηελ ελεξγεηηθφηεηα
ηνπ θάζε νξγαληζκνχ, ζπληζηά κεηάβαζε ζηηο ινγηθέο θαηεγνξίεο ηνπ Δλφο θαη ησλ Πνιιψλ.
Απφ απηή ηελ άπνςε, ησλ ζχλνιν ησλ αλαγθψλ πξνβάιιεη σο ζπλερέο θαη δηαθξηηφ κέγεζνο.
πλερέο, ππφ ηελ έλλνηα φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ (σο θπζηθψλ
απαηηήζεσλ) ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ γεληθά, εηιεκκέλνπ σο Έλα· δηαθξηηφ, ππφ ηελ έλλνηα
φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε ηα δηαθνξεηηθά δηαθξηηά κεγέζε ησλ αλαγθψλ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη
απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ελεξγεηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Σα φξηα ησλ αλαγθψλ εμεηάδνληαη ππφ
ην πξίζκα ηεο πξνζδηνξηζκέλεο πνζφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ αξηζκνχ. Ο Υέγθει θαηαλνεί
ηνλ αξηζκφ, σο εθείλν πνπ «πεξηέρεη κέζα ηνπ δχν πνηνηηθά ζηάδηα: ην πιήζνο [Anzahl], πνπ
εμαξηάηαη απφ ηνλ παξάγνληα ηεο δηάθξηζεο, θαη ηελ ελφηεηα, πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ παξάγνληα
ηεο ζπλέρεηαο» (Υέγθει, 1991: 236). Έρνπκε ινηπφλ λα θάλνπκε κε ην θάζε δηαθνξεηηθφ
ζπγθεθξηκέλν ειάρηζην θαη κέγηζην φξην ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε θάζε
δηαθνξεηηθφ νξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο ελεξγεηαθέο ηνπ απαηηήζεηο. Πξφθεηηαη έηζη γηα
δηαθνξεηηθά πνζά ειάρηζησλ θαη κέγηζησλ νξίσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ. Γηα παξάδεηγκα,
ν νξγαληζκφο ηνπ πγηνχο ελήιηθα αλζξψπνπ, παξά ηηο πνηθίιεο αηνκηθέο δηαθνξέο, έρεη νξηζκέλα κέζα
[θαηά κέζν φξν] ειάρηζηα θαη κέγηζηα φξηα θαηαλάισζεο ησλ απαξαίηεησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ. ε
πεξίπησζε πνπ ε θαηαλάισζε θηλείηαη θάησ ηνπ ειαρίζηνπ θαη άλσ ηνπ κεγίζηνπ νξίνπ –ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη νη ινηπέο ζπλζήθεο είλαη νη βέιηηζηεο– ε δηάξθεηα ηεο χπαξμεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ
αλζξψπνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ πξνζδφθηκε δηάξθεηα δσήο ηνπ είδνπο (φ.π.: 106).

Δδψ ε εμέηαζε αθνινπζεί ηηο θαηεγνξίεο ηνπ βαζκνχ. Οξηζκέλνο βαζκφο έληαζεο
ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ ηνπ πγηνχο ελήιηθα, ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλν βαζκφ έθηαζεο ησλ
θαηψηαησλ θαη αλψηαησλ νξίσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ. Ο βαζκφο φκσο είλαη έλα
κεηαβαιιφκελν κέγεζνο. Ζ κεηαβιεηφηεηα ηνπ βαζκνχ νδεγεί ζηελ εμέηαζε ησλ νξίσλ
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ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ζηε ζπλάξηεζε ηνπο κε ην πξνζδφθηκν δσήο ηνπ είδνπο. πληειείηαη
έηζη ε ινγηθή κεηάβαζε ζηελ πνζνηηθή ζρέζε, ζηελ νπνία ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αλαγθψλ ηνπ
νξγαληζκνχ θαη ησλ ειάρηζησλ θαη κέγηζησλ νξίσλ ηνπο ζρεηίδεηαη κε ην πξνζδφθηκν δσήο ηνπ
νξγαληζκνχ.
Ο Βαδηνχιηλ εμεηάδεη ην κέηξν σο άκεζν, δηφηη δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ
αλαγθψλ ππφ ην πξίζκα ησλ δηαδηθαζηψλ επίδξαζεο ζηελ αλζξψπηλε θιεξνλνκηθφηεηα θαη ζηνλ
γελεηηθφ θψδηθα. Ζ βηνινγία ηνπ αλζξψπνπ εμεηάδεηαη σο θάηη, ην νπνίν δελ αιιάδεη
νπζηαζηηθά, ζπλεπψο «νη βηνινγηθέο αλάγθεο έρνπλ ακεηάβιεηε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
πξνζδηνξηζηία θαη ακεηάβιεην κέηξν» (φ.π.: 107). ηε κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο δελ
πξαγκαηνπνηείηαη εκκελψο ην πέξαζκα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κέηξσλ, έλεθα ηνπ
γεγνλφηνο φηη ε πιεπξά ησλ αλαγθψλ δελ κεηαβάιιεηαη νπζηαζηηθά απφ ηηο δηαθνξέο πνπ
πξνθαινχληαη ζηα ειάρηζηα θαη ζηα θαηψηεξα φξηα ηεο θαηαλάισζεο. Με δεδνκέλε ηελ πιεπξά
ηεο πνηφηεηαο, ε πιεπξά ηεο πνζφηεηαο έρεη έλα εμσηεξηθφ θαη έλα εζσηεξηθφ φξην. Ζ κεηαβνιή
ηεο πνζφηεηαο εθηφο ησλ νξίσλ ηεο δεδνκέλεο πνηφηεηαο δελ νδεγεί ζε έλα άιιν κέηξν
αλαλέσζεο ησλ αλαγθψλ, αιιά ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ άκεζνπ κέηξνπ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε
πιεπξά ηεο πνζφηεηαο ζέηεη έλα εμσηεξηθφ θαη έλα εζσηεξηθφ φξην ζηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο
ησλ αλαγθψλ. Σν εμσηεξηθφ φξην αλαλέσζεο ησλ αλαγθψλ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηνξηζκέλν ησλ
αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε θαζψο θαη κε ην πεξηνξηζκέλν ηνπ ρψξνπ ησλ πξντφλησλ ηεο
δηάζπαζεο. Σν εζσηεξηθφ φξην είλαη ην πεξηνξηζκέλν ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, ελψ ε ππέξβαζε ηνπ
ελ ιφγσ πεξηνξηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε γέλλεζε λέσλ αηφκσλ. Ζ κεηάβαζε έηζη ζηελ
ακεηξία θαη ζε έλα άιιν κέηξν ζπληειείηαη κέζσ ηεο γέλεζεο ελφο λένπ αηφκνπ. Ζ δηαδηθαζία
γέλεζεο λέσλ αηφκσλ θαλεξψλεηαη σο κηα δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε έλα θνηλφ
ππφζηξσκα (είδνο). Χο εθ ηνχηνπ, ζε απηφ ην ινγηθφ ζηάδην ζπληειείηαη ην πέξαζκα απφ ηελ
ακεζφηεηα ζηελ Οπζία.
πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ «Κεθαιαίνπ», έηζη θαη ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο»,
ζπληεινχληαη κηα ζεηξά αθαηξέζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο βαζκνχο ζπζρέηηζεο ηνπ
θχξηνπ αληηθεηκέλνπ κε ηα εμσηεξηθά πξνο απηφ αληηθείκελα. Αο θαηνλνκάζνπκε θαη
απαξηζκήζνπκε ηα αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσλία. Αληηθείκελν 1: ε θνηλσλία·
αληηθείκελν 2: ε αλάπηπμε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ κε ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ · αληηθείκελν 3: νη θπζηθέο δηαδηθαζίεο θαη ην γήηλν πεξηβάιινλ. Ζ κεγάιε ζπείξα
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ηεο έιηθνο ζπληζηά ηε κεζνδνινγηθή εμέηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 1. Ζ κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο,
ζηηο θαζνιηθέο ηεο ζηηγκέο, ζπληζηά ηε κεζνδνινγηθή εμέηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 2. πσο ε
ινγηθή αιιεινπρία ησλ θαηεγνξηψλ ηεο αθεηεξίαο ηεο κεγάιεο ζπείξαο ηεο έιηθνο ζρεηίδεηαη κε
πιεπξέο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ αληηθεηκέλνπ 2, έηζη θαη νη θαηεγνξίεο ηεο αθεηεξίαο ηεο
κηθξήο ζπείξαο ζρεηίδνληαη, ππνηππσδψο, κε πιεπξέο ηνπ αληηθεηκέλνπ 3.
Αλαθνξηθά κε ηε κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα. Ζ άξλεζε
εηδηθήο εμέηαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο γεσινγηθήο-πεξηβαιινληνινγηθήο εμέιημεο
θαη ησλ γεληθφηεξσλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο επέηξεςαλ ηελ εκθάληζε ηεο δσήο ζηνλ
πιαλήηε Γε, ζρεηίδεηαη κε ηελ άξλεζε ηεο εηδηθήο εμέηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 3. Δπίζεο, ε
ζρέζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ δηαζέζηκσλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο
θαη ησλ πξντφλησλ ηεο δηάζπαζεο δελ εμεηάδεηαη εηδηθά, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ άξλεζε
ηεο εηδηθήο εμέηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 2. Σν γεγνλφο επίζεο φηη ην είδνο ηνπ αλζξψπνπ
εθιακβάλεηαη σο δεδνκέλν θαζψο θαη ε άξλεζε εηδηθήο εμέηαζεο ηεο επηκήθπλζεο ηεο δσήο ηνπ
αηφκνπ θαη ησλ αιιαγψλ ζηελ θιεξνλνκηθφηεηα, θαηαδεηθλχεη επηπιένλ φηη ην αληηθείκελν 2
δελ εμεηάδεηαη σο ηέηνην, αιιά σο απαξαίηεηε πιεπξά εμέηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 1.
ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε κεγάιε ζπείξα ηεο έιηθνο ζρεηίδεηαη πξσηίζησο κε ηελ
ακεζφηεηα θαη ην παξφλ ηεο θνηλσλίαο, ελψ ε κηθξή ζπείξα ζρεηίδεηαη κε ην παξειζφλ θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο. Ζ κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο απνθαιχπηεη ηηο πιεπξέο ηεο θνηλσλίαο, νη νπνίεο
ζπληζηνχλ θαηά θχξην ιφγν απνηέιεζκα εμσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνο ηελ θνηλσλία. Ζ ίδηα ε
απνθάιπςε ηεο κηθξήο ζπείξαο πξνυπνζέηεη ηε δηάγλσζε νξηζκέλσλ πιεπξψλ ηεο θχζεο. Καηά
ηε ινγηθή εμέηαζε, ν Βαδηνχιηλ εμεηάδεη πιεπξέο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιιν
βαζκφ κε αληηθείκελα εμσηεξηθά ηεο θνηλσλίαο. Δλ ηνχηνηο, ε εμέηαζε απηψλ ησλ πιεπξψλ
πξαγκαηνπνηείηαη ζην κέηξν θαη ζηνλ βαζκφ πνπ νη πιεπξέο απηέο δηαηεξνχληαη ζε
κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή ζηελ θίλεζε ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα απνηεινχλ
πιεπξέο ηεο ακεζφηεηάο ηνπ. Ζ ζθαίξα ηνπ Δίλαη ζηε κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο, ζηε «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο», είλαη αξθεηά πην αλεπηπγκέλε απ‘ φηη ζην «Κεθάιαην». Απηφ νθείιεηαη ζην
δηαθνξεηηθφ βαζκφ αλάπηπμεο ησλ επηζηεκψλ ζηελ επνρή ηνπ Μαξμ απφ φ,ηη ζε εθείλε ηνπ
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Βαδηνχιηλ, αιιά θαη ζην δηαθνξεηηθφ βαζκφ εκκέλεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα γλσζηηθά ηνπο
αληηθείκελα.166
Σν γεγνλφο φηη θαηά ηελ πεξίνδν ζπγγξαθήο ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», ηφζν νη
επηζηήκεο ηεο θχζεο φζν θαη νη επηζηήκεο ηηο αλζξσπνινγίαο, ηεο θπζηνινγίαο, ηεο
παιαηνληνινγίαο θ.ά., βξίζθνληαλ ζε αξθεηά αλεπηπγκέλν επίπεδν, επέηξεςε ζηνλ Βαδηνχιηλ λα
πινπνηήζεη κηα πην ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο θνηλσλίαο θαζψο θαη κηα πην
ζπζηεκαηηθή θαηαλφεζε ηεο ακεζφηεηαο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ δεζκνχ ηεο κε ηα εμσηεξηθά
αληηθείκελα θαη εηδηθφηεξα κε ηε θχζε. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε εμέηαζε ησλ
θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ επξχηεξσλ πξνυπνζέζεσλ ηεο θνηλσλίαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε
ζθνπηά ηνπ θνηλσληθνχ θαη κάιηζηα απφ ηε ζθνπηά ηεο ακεζφηεηαο ηεο ψξηκεο θνηλσλίαο. Χο εθ
ηνχηνπ, ε εμέηαζε ηεο ζρέζεο θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ είλαη κηα ζρέζε, ε νπνία απαηηεί πνιχ
πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πην πξφζθαησλ εξεπλεηηθψλ θεθηεκέλσλ. Ο
Βαδηνχιηλ έρεη πιήξε ζπλείδεζε ηεο αθαίξεζεο ζηελ νπνία πξνβαίλεη απφ ηελ εηδηθή εμέηαζε
ηνπ θπζηθνχ (βηνινγηθνχ)· ελδεηθηηθά επηζεκαίλεη φηη «γηα ηελ επηηπρέζηεξε επίιπζε ησλ
ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ πνπ εγείξνληαη ελψπηνλ ηεο καξμηζηηθήο θνηλσληθήο ζεσξίαο είλαη
απαξαίηεηε κηα ζθαηξηθή βηνινγηθή απεηθφληζε ηνπ αλζξψπνπ, αο πνχκε έλα βηνινγηθφ
νιφγξακκα ηνπ αλζξψπνπ» (φ.π.: 106).
Αο ζηαζνχκε φκσο ιίγν αθφκε ζηηο δνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο κεγάιεο θαη ηεο κηθξήο
ζπείξαο ηεο έιηθνο. ηνλ βαζκφ πνπ κηιάκε γηα ζπείξα ηεο έιηθνο έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα
θίλεζε αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Μήπσο έρνπκε επνκέλσο λα θάλνπκε
κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πξνγελέζηεξεο δηαδηθαζίαο, ηεο αλάπηπμεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ
έκβησλ νξγαληζκψλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, κέζσ ηνπ ηξφπνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν;
Μηα ηέηνηα ππφζεζε ζα ήηαλ απνιχησο εζθαικέλε. Γελ πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία
αλάπηπμεο δχν απηνηειψλ δηαθνξεηηθψλ ζπεηξψλ. Ζ κηθξή ζπείξα αλαπηχζζεηαη σο
αληαλάθιαζε θαη σο ζπκπιήξσκα ηεο κεγάιεο ζπείξαο. ηνλ βαζκφ πνπ ην γλσζηηθφ
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Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ εθαξκνγήο ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ ζηελ
επηζηεκνληθή έξεπλα θαζίζηαηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ εκκέλεηαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ έλλνηα ηνπ
«νξγαληθνχ φινπ» απεηθνλίδεη ην νπζηψδεο σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο δηεξεχλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ κέζσ ηεο
δηαιεθηηθήο κεζνδνινγίαο. Δλ ηνχηνηο, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά νξγαληθά φια, ηα νπνία δηαθξίλνληαη σο πξνο ην
βαζκφ απηνθίλεζεο ηεο νπζίαο ηνπο, δειαδή σο πξνο ην βαζκφ ηεο εκκέλεηάο ηνπο.
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αληηθείκελν κέζσ ηεο θίλεζήο ηνπ αλαπαξάγεη ζε κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή ηνπο φξνπο ηνπ,
έπεηαη φηη απηνί νη κεηαζρεκαηηζκέλνη φξνη αλαπαξάγνπλ ζε αλεξεκέλε κνξθή ηνπο ηζηνξηθνχο
φξνπο. Με άιια ιφγηα, ζηνλ βαζκφ πνπ νη θαηεγνξίεο ηεο κεγάιεο ζπείξαο αλαπαξηζηνχλ ηε
δνκή θαη ηελ θίλεζε ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ, ηαπηφρξνλα αλαπαξάγνπλ ζε αλεξεκέλε κνξθή
ηηο πιεπξέο ηεο πξνγελέζηεξεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ ηνπο ηζηνξηθνχο
φξνπο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ. Απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ ε λφεζε ζηξέθεηαη πξνο ηελ απεηθφληζε
ηεο πξνγελέζηεξεο θίλεζεο ζε απηή ηελ αλεξεκέλε ηεο κνξθή, απηέο νη ίδηεο νη θαηεγνξίεο ηεο
κεγάιεο ζπείξαο απνθηνχλ άιιν πεξηερφκελν θαη άιιε δηάηαμε ζχκθσλα κε ην πιηθφ πνπ
απεηθνλίδνπλ. Ζ δηάηαμε απηή απνθηά ηε κνξθή ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθνο. Δπνκέλσο, νη
θαηεγνξίεο ηεο κεγάιεο ζπείξαο ηέκλνληαη κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο κηθξήο ζπείξαο, αθξηβψο επεηδή
αιιεινθαζξεθηίδνληαη νη ζρέζεηο, νη νπνίεο αλαπαξάγνληαη ζε κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή απφ ην
ψξηκν αληηθείκελν, κε ηηο ζρέζεηο ηεο πξνγελέζηεξεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, φπσο
ηνλίζακε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ «Κεθαιαίνπ», ε ζρέζε ηεο κηθξήο κε ηελ κεγάιε ζπείξα δελ
εμαληιείηαη ζην αιιεινθαζξέθηηζκα ησλ θαηεγνξηψλ, αιιά θαη ζηελ αλάδεημε δηαθνξεηηθψλ
πηπρψλ πνπ αθνξνχλ ηηο αιιεινθαζξεθηηδφκελεο πιεπξέο. Χο εθ ηνχηνπ, ε κηθξή ζπείξα ηεο
έιηθνο απεηθνλίδεη ηελ πξνγελέζηεξε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία απφ ηε ζθνπηά ηεο κεηαηξνπήο
ησλ ηζηνξηθψλ φξσλ ζε φξνπο πνπ αλαπαξάγνληαη ζε κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή απφ ηελ θαζ‘
εαπηή θίλεζε ηεο θνηλσλίαο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε κηθξή ζπείξα ηεο έιηθαο ζπληζηά ηελ
ζπείξα ηνπ παξειζφληνο, δειαδή ηε ινγηθή εμέηαζε ηεο πξνγελέζηεξεο αλαπηπμηαθήο
δηαδηθαζίαο. Δλ ηνχηνπο, ε πξνγελέζηεξε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ε αλάπηπμε ηεο
αιιειεπίδξαζεο ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, δελ εμεηάδεηαη θαζ‘ εαπηή,
αιιά απφ ηε ζθνπηά πνπ ε ηειεπηαία ζπλδέεηαη κε ην απνηέιεζκά ηεο, κε ηελ θνηλσλία. Έηζη, ε
κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο ζπληζηά εμέηαζε ηνπ παξειζφληνο ηεο θνηλσλίαο φπσο απηφ πθίζηαηαη
θαη αλαπαξάγεηαη ζε αλεξεκέλε κνξθή απφ ηελ ηδηφηππε θίλεζε ηεο ηειεπηαίαο.
Πεξαηηέξσ δηαθνξέο κεηαμχ ηεο κεγάιεο θαη ηεο κηθξήο ζπείξαο εληνπίδνληαη θαη ζηε
ζρέζε ηνπο κε ηελ εμέηαζε ησλ πιεπξψλ εμσηεξηθψλ αληηθεηκέλσλ. πσο δείρζεθε, ζηε κηθξή
ζπείξα ηεο έιηθνο εμεηάδνληαη θαη πιεπξέο πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηα εμσηεξηθά
αληηθείκελα ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ. Παξ‘ φηη ε κηθξή ζπείξα ζπγθξνηείηαη ελ γέλεη
θαη ελ ζπλφισ ζηε βάζε ηεο δηάξζξσζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ, νξηζκέλεο
πηπρέο ησλ εμσηεξηθψλ αληηθεηκέλσλ εληάζζνληαη παξαπιεχξσο ζηελ επηζηεκνληθή εμέηαζε.
Αθφκε θαη ν εληνπηζκφο ησλ αλαιπηηθψλ νξίσλ ηεο λφεζεο, ε δηάθξηζε εθείλσλ ησλ
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δηαδηθαζηψλ πνπ ζα εληαρζνχλ θαζψο θαη εθείλσλ πνπ δελ ζα εληαρζνχλ ζηε ινγηθή εμέηαζε,
ζπληζηά ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιιν βαζκφ πξαγκάηεπζε ησλ εμσηεξηθψλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Πξφθεηηαη γηα πιεπξέο εμσηεξηθέο, νη νπνίεο δελ παξάγνληαη απφ ηνλ αλαδηπιαζηαζηηθφ
ραξαθηήξα ηεο κεγάιεο ζπείξαο, δειαδή απφ ηελ εμέηαζε ησλ πιεπξψλ ηνπ ψξηκνπ
αληηθεηκέλνπ· επνκέλσο, είλαη πιεπξέο θαη‘ εμνρήλ εμσηεξηθέο, νη νπνίεο δελ αλαπαξάγνληαη
δηακέζνπ ηεο «ηαπηφηεηαο» ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ αιιεινθαζξεθηίζκαηνο ησλ πιεπξψλ.
Απηέο νη εμσηεξηθέο πιεπξέο, ζηνλ βαζκφ πνπ δηακεζνιαβνχληαη απφ ηε ινγηθή εμέηαζε,
γίλνληαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ην λνείλ θαηά δηάλνηα. πλεπψο, ην λνείλ θαηά δηάλνηα
ιεηηνπξγεί σο ν πξνβνιέαο, πνπ θσηίδεη θαη δηαγξάθεη ηα αλαιπηηθά φξηα ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ ζε θάζε βήκα ζηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο, πξνζδηνξίδνληαο ηηο πιεπξέο ησλ
εμσηεξηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ ή φρη ζηε ινγηθή εμέηαζε.
Δλ θαηαθιείδη θαη βάζεη φισλ ησλ παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ζηε δηαιεθηηθή ινγηθή
ηνπ Υέγθει δελ πθίζηαηαη νχηε παξειζφλ, νχηε εμσηεξηθφ αληηθείκελν ζηελ έξεπλα ηνπ
Απνιχηνπ. Ζ ινγηθή αθεηεξία σο βαζηθή πιεπξά ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνβάιιεη απνθιεηζηηθά απφ
ηε ζθνπηά ηεο ζρέζεο ηεο κε ην ίδην ην δεδνκέλν αληηθείκελν. Αληηζέησο, ζην «Κεθάιαην» θαη
ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ην παξειζφλ απνηειεί βαζηθφ φξν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ· φκσο απηφ εμεηάδεηαη πξσηίζησο απφ ηε ζθνπηά ηεο ινγηθήο πηπρήο, δειαδή απφ
ηε ζθνπηά ηεο δηάξζξσζεο ηνπ ψξηκνπ θαη δεδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Έηζη, ε εηδηθή ινγηθή
αθεηεξία ηεο δηαιεθηηθήο επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο απεηθνλίδεη ην παξειζφλ θαη ηε ζθαίξα
ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε αλεξεκέλε κνξθή, δηακέζνπ ηεο απεηθφληζεο ηεο
ακεζφηεηαο ηνπ δεδνκέλνπ θαη ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ. ην «Κεθάιαην» θαη ζηε «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο», ε εηδηθή ινγηθή αθεηεξία βξίζθεηαη ζε άκεζε ελφηεηα κε ηελ θαη‘ αίζζεζε επνπηεία
θαη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαζψο θαη ζε άκεζε ζχλδεζε, αλ θαη αξλεηηθή, κε ηελ πξνγελέζηεξε
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, αλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Υέγθει ε εηδηθή ινγηθή
αθεηεξία ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο απεηθνλίδεη ηελ ακεζφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζην
«Κεθάιαην» θαη ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», απεηθνλίδεη ηελ ακεζφηεηα ζε ζχλδεζε κε ην
παξειζφλ (πξνυπνζέζεηο) ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζε ζχλδεζε κε άιια εμσηεξηθά, δηαθνξεηηθά
αληηθείκελα.
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Κεθάιαην Πέκπην
Λνγηθέο θαη ηζηνξηθέο δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο ηεο εξγαζίαο ζην «Κεθάιαην»
ππό ην πξίζκα ηνπ γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο

Ζ ππφζηαζε είλαη θχζεη πξφηεξε ησλ επεξεαζκψλ ηεο.
Μπ. πηλφδα (πηλφδα, 2009 : 81)

Ζ έλλνηα ηεο εξγαζίαο ζην «Κεθάιαην» θαηέρεη θεληξηθή ζέζε θαη απαληάηαη ζε πνηθίιεο
ζηηγκέο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξαγκάηεπζεο. Σφζν ζην δεχηεξν ππνθεθάιαην ηνπ πξψηνπ
θεθαιαίνπ, κε ηίηιν «Ο δηπιφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζηαίλεηαη ζηα εκπνξεχκαηα»,
φζν θαη ζην πέκπην θεθάιαην, κε ηίηιν «Δξγαζηαθή δηαδηθαζία θαη δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο», ε
εμέηαζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ
θαηαλφεζε θαη εθηχιημε ηεο έθζεζεο. Δπηπιένλ, ε έλλνηα ηεο εξγαζίαο θαη νη ζρεηηδφκελεο κε
απηήλ πιεπξέο (εξγάζηκε κέξα, θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο), δηαηξέρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο
ηεο ζθαίξαο ηεο Οπζίαο ηνπ «Κεθαιαίνπ», ηεο ζθαίξα ηεο παξαγσγήο.
Ο Μαξμ ηνλίδεη φηη ν δηηηφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο, ν νπνίνο πεξηέρεηαη ζηα
εκπνξεχκαηα, απνηειεί ην πιένλ θνκβηθφ θαη ππξεληθφ δήηεκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πνιηηηθήο
νηθνλνκίαο. ηελ εμέηαζε ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο, ν Μαξμ δηαηππψλεη φηη «ε εξγαζία πνπ
απνηειεί ηελ ππφζηαζε ησλ αμηψλ είλαη φκνηα αλζξψπηλε εξγαζία, μφδεκα ηεο ίδηαο αλζξψπηλεο
εξγαζηαθήο δχλακεο» (Marx, 2016: 22). Βιέπνπκε φηη ζηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε, ε εξγαζία
ραξαθηεξίδεηαη σο ε Yπφζηαζε (Substanz) ηεο αμίαο, ηεο νπζίαο ηνπ εκπνξεχκαηνο. Ζ
θαηεγνξηαθή ζπζρέηηζε ηεο Yπφζηαζεο θαη ηεο Oπζίαο, ηεο ππφζηαζεο σο ηεο αηηίαο πνπ
παξάγεη ηελ νπζία, δελ αληηζηνηρεί κε ηελ εγειηαλή αλάπηπμε ησλ θαηεγνξηψλ ηεο «Δπηζηήκεο ηεο
Λνγηθήο».
ηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», ε εηδηθή θαηεγνξία ηεο «ππφζηαζεο» εληνπίδεηαη ζηηο
θαηεγνξίεο ηνπ Μέηξνπ θαη ζπλδέεηαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ «ππνζηξψκαηνο»
ησλ κεηξηθψλ ζρέζεσλ. ηελ θνξχθσζε ησλ θαηεγνξηψλ ηεο ζθαίξαο ηνπ Δίλαη, ν Υέγθει
δείρλεη φηη ε απφιπηε πξαγκαηηθφηεηα ζπληζηά ζεηξέο απηνηειψλ κεηξηθψλ ζρέζεσλ. Πξφθεηηαη
γηα έλα θφζκν πνπ εληφο ηεο θαζέθαζηεο απηνλνκίαο ηνπ ζπληζηά κηα εληαία ηάμε. Απηέο νη
254

ζεηξέο πξνζδηνξίδνληαη σο πξνο ηελ θαζνιηθή ζπλεθηηθή ηνπο ελφηεηα, ε νπνία είλαη αδηάθνξε
πξνο ηηο εηδηθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ησλ κεηξηθψλ ζρέζεσλ. Απηφ ε θνηλή ελφηεηα είλαη
ην ππφζηξσκα (Substrat), γηα ην νπνίν πθίζηαληαη κνλάρα εμσηεξηθέο πνζνηηθέο πξνζδηνξηζηίεο
πνπ ζπλδένληαη κε πνηνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο (Hegel, 2007α:427). Με άιια ιφγηα,
πξνζδηνξίδεηαη ε ελφηεηα (ππφζηξσκα) ζηελ νπνία ιακβάλνπλ ρψξα νη δηαθνξεηηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο απφιπηεο πξαγκαηηθφηεηαο Σν ππφζηξσκα φκσο πξνζδηνξίδεηαη απνθαηηθά θαη
πξνβάιιεη σο απφιπηε αδηαθνξία. Ο Υέγθει ηνλίδεη φηη «ε απφιπηε αδηαθνξία είλαη ν
ηειεπηαίνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ Δίλαη» (φ.π.: 444). Αθξηβψο απηή ηελ απφιπηε αδηαθνξία ζπλδέεη
κε ηελ ζπηλνδηθή ππφζηαζε. πσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη:
ην κέηξν πνπ ε απφιπηε αδηαθνξία κνηάδεη λα είλαη ν ζεκειηψδεο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπηλνδηθήο
ππφζηαζεο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη απηφ ζπκβαίλεη πξάγκαηη ζην βαζκφ πνπ θαη ζηηο δχν φινη νη
πξνζδηνξηζκνί ηνπ Δίλαη, φπσο επίζεο θαη γεληθφηεξα θάζε κεηαγελέζηεξε ζπγθεθξηκέλε δηαθνξνπνίεζε
ηεο ζθέςεο θαη ηεο έθηαζεο167 θ.ιπ., ηίζεληαη σο αθαληζκέλνη (Hegel, 2007α: 443).

Ζ έλλνηα ηεο «ππφζηαζεο» εληνπίδεηαη θαη ζηε ζρέζε ππνζηαζηαθφηεηαο ζηε ζθαίξα ηεο
Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο.168 Δπηπιένλ, ε γλσζηή θξάζε ηνπ Υέγθει ζηελ νπνία ηνλίδεη ην
θαζήθνλ λα ζπιιακβάλνπκε ηελ ππφζηαζε σο ππνθείκελν δελ έρεη θάπνην εηδηθφ θαηεγνξηαθφ
ραξαθηήξα, δηφηη κε ηελ ππφζηαζε ελλνεί ην ίδην ην απφιπην. Γεγνλφο πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ
Μαξμ ζα ηζνδπλακνχζε κε ηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο σο ηέηνην. Ο Υέγθει αζθεί
δξηκεία θξηηηθή ζηηο ζεσξήζεηο πεξί ππφζηαζεο έλεθα φηη ζηηο ηειεπηαίεο ππνβαζκίδεηαη ην
πεπεξαζκέλν, ην θαζέθαζην θ.ιπ.169· ηα ηειεπηαία εθιακβάλνληαη ελ γέλεη σο ππνδεέζηεξα θαη
αλαιεζή.170

167

Res Cogitans θαη Res Extensa.
Τπφ ην πξίζκα ηεο ζρέζεο ππνζηαζηαθφηεηαο ηεο ζπείξαο ηνπ εκπνξεχκαηνο, ε ππφζηαζε δελ είλαη ε εξγαζία,
αιιά ε αμία.
169
Τπφ απηή ηελ άπνςε έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα εηδσζεί θαη ε αλαδσνγφλεζε ηνπ πηλνδηζκνχ ζηηο
καξμηζηηθέο θαη λενκαξμηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αληίζηνηρε ππνβάζκηζε ηεο δηαιεθηηθήο θαη ησλ
εγειηαλψλ θαηαβνιψλ ηεο καξμηζηηθήο κεζνδνινγίαο.
170
Ο Υέγθει, εδψ, πνιχ νξζά εληνπίδεη ηελ ππνβάζκηζε ηεο ειεπζεξίαο. Δλδεηθηηθφ είλαη ην πνίεκα πνπ αλαθέξεη
ζηε «Φηινζνθία ηνπ Πλεχκαηνο» θαη ε αθφινπζε θξηηηθή πνπ αλαπηχζζεη. Αο δνχκε ηνπο ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ηνπ
πνηήκαηνο, ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηνλ Υέγθει, παξνπζηάδεη αλάγιπθα ηηο αληηιήςεηο πεξί ηεο ππφζηαζεο.
XV. Πξάγκαηη κε ην ζάλαην παχεη ε ρξεία ηεο δσήο,
Κη φκσο ηξέκεη ε δσή ην ζάλαην.
Σν ίδην ηξέκεη ε θαξδηά κπξνο ζηελ Αγάπε
αλ λα πξφθεηηαη γηα απεηιή ζαλάηνπ.
Γηαηί, φπνπ μππλά ε Αγάπε, εθεί
Πεζαίλεη ην Δγψ, ν ζθνηεηλφο δπλάζηεο
168
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χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε ππφζηαζε, αθξηβψο σο εηδηθή ινγηθή θαηεγνξία, δελ
επξίζθεηαη ζην ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλν ζχζηεκα ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηεο «Δπηζηήκεο ηεο
Λνγηθήο» θαη κάιηζηα σο ε αηηία πνπ παξάγεη ηελ νπζία.171 Οκνίσο θαη ζηε «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο», ε έλλνηα ππφζηαζε δελ απαληάηαη νχηε κηα θνξά. Θα πξέπεη επίζεο λα πξνζζέζνπκε
φηη, ν φξνο «Substanz» (Τπφζηαζε) είλαη έλαο φξνο πνπ επαλαιακβάλεηαη ζπρλά ζην
«Κεθάιαην», ελ αληηζέζεη κε ηνλ φξν «Wesen» (Οπζία) πνπ απαληάηαη ζπαλίσο. Γηα ηε
δηαζάθεζε ηνπ θαηεγνξηαθνχ θαη κεζνδνινγηθνχ ξφινπ ηεο εξγαζίαο ζην «Κεθάιαην», ζα
πξέπεη λα δηαπγαζηεί ζπγθεθξηκέλα ε ζρέζε ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο, ηεο εξγαζίαο, ηφζν κε ην
ίδην ην αληηθείκελν ηεο πξαγκάηεπζεο, δειαδή ηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο, φζν θαη
κε ηηο πιεπξέο ησλ εμσηεξηθψλ πξνο απηφ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηε γεληθφηεξε
ζεσξεηηθή πξαγκάηεπζε.
Διέρζε πξνεγνπκέλσο, φηη ην αληηθείκελν ηνπ «Κεθαιαίνπ» αιιειεπηδξά θαη βξίζθεηαη
ζε ζχλδεζε κε άιια εμσηεξηθά πξνο απηφ αληηθείκελα. ην «Κεθάιαην», εμεηάδεηαη ν
θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο. Ο ηειεπηαίνο απνηειεί ηελ νπζία ηεο θνηλσλίαο ζε έλα
νξηζκέλν ζηάδην ηεο ηζηνξηθήο ηεο αλάπηπμεο. Δπνκέλσο, αληηθείκελν ηνπ «Κεθαιαίνπ» είλαη ε
νπζία ηεο θνηλσλίαο θαηά ην χζηαην ζηάδην ηεο δηακφξθσζήο ηεο. Ο Μαξμ γξάθεη ζηνλ
Πξφινγν ηεο «Κξηηηθήο ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο»:
Ζ έξεπλα κνπ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη λνκηθέο ζρέζεηο, φπσο θαη νη κνξθέο ηνπ θξάηνπο, δελ
κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ νχηε απφ κφλεο ηνπο, νχηε απφ ηε ιεγφκελε γεληθή εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ
πλεχκαηνο, αιιά αληίζεηα έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηηο πιηθέο ζπλζήθεο δσήο, ησλ νπνίσλ ηελ νιφηεηα
Άθεζε ηνλ λα ραζεί κέζα ζην δφθνο
Κη αλέβα ζηε ξνδαπγή ηεο ιεπηεξηάο (Υέγθει, 2015: 215). Ο Υέγθει ηνλίδεη φηη «ε θηινζνθία έρεη λα θάλεη κε ηελ
ελφηεηα ελ γέλεη, φρη φκσο κε ηελ αθεξεκέλε, ηε γπκλή ηαπηφηεηα θαη κε ην θελφ απφιπην αιιά κε ηε ζπγθεθξηκέλε
ελφηεηα (ηελ έλλνηα) θαη κφλν κε απηή θαζ‘ φιε ηελ πνξεία ηεο· [ζηε ζπλάθεηα ηνχηε] θάζε βαζκίδα ηεο
πξνρσξεηηθήο ηεο πνξείαο είλαη έλαο ραξαθηεξηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο απηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, ν πην
βαζχο δε θη έζραηνο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειεπηαίαο ηνχηεο είλαη εθείλνο ηνπ απφιπηνπ πλεχκαηνο. Θα κπνξνχζε
ινηπφλ θαλείο λα πξνηείλεη ζε εθείλνπο, πνπ ζέινπλ λα εθθέξνπλ θξίζε θαη άπνςε γηα ηε θηινζνθία, λα
εμνηθεησζνχλ κε απηνχο ηνπο πξνζδηνξηζκνχο ηεο ελφηεηαο θαη λα θνπηάζνπλ λα ηνπο γλσξίζνπλ, ηνπιάρηζην λα
γλσξίζνπλ πνιχ θαιά πσο ππάξρεη πιεζψξα απφ ηέηνηνπο πξνζδηνξηζκνχο θαη αλάκεζα ηνπο κεγάιε
δηαθνξεηηθφηεηα. Απηνί φκσο δείρλνπλ λα έρνπλ ηφζν ιίγν γλσξηζζεί κε απηνχο θαη αθφκα ιηγφηεξν θνπηάζεη,
ψζηε, φηαλ αθνχλ γηα ελφηεηα -θαη ε αλαθνξά ipso facto πεξηέρεη ελφηεηα- λα ζηέθνληαη ζηελ εληειψο αθεξεκέλε,
απξνζδηφξηζηε ελφηεηα θαη λα ράλνπλ απφ ηα κάηηα ηνπο εθείλν πνπ ζπγθεληξψλεη φιν ην ελδηαθέξνλ, δειαδή ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη πξνζδηνξηζκέλε ε ελφηεηα. Έηζη δελ κπνξνχλ λα πνπλ ηίπνηα γηα ηε θηινζνθία παξά φηη
έρεη γηα αξρή ηεο θαη απνηέιεζκα ηε ζθέηε ηαπηφηεηα θαη φηη απηή είλαη ην ζχζηεκα ηεο ηαπηφηεηαο. Δκκέλνληαο
ζε ηνχηεο ηηο θελέο απφ ηελ έλλνηα ζθέςεηο ηεο ηαπηφηεηαο, δελ έρνπλ θαηαιάβεη ηίπνηα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
ελφηεηα, ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο θηινζνθίαο, αιιά κάιινλ απφ ην αληίζεην ηεο» (φ.π.: 218).
171
χκθσλα κε ηα φζα έρνπκε εθζέζεη πεξί ηεο εγειηαλήο αληίιεςεο ηνπ απνιχηνπ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη, ζε θακηά
πεξίπησζε, δελ δχλαηαη ε ππφζηαζε λ‘ απνηειεί ηελ αηηία ηεο νπζίαο.
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ζπλνςίδεη ν Υέγθει, θαηά ην πξφηππν ησλ Άγγισλ θαη ησλ Γάιισλ ηνπ 18νπ αηψλα κε ηελ νλνκαζία
«θνηλσλία ησλ ηδησηψλ».172 Καηέιεμα, επίζεο, ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλαηνκία ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ
πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηελ πνιηηηθή νηθνλνκία (Μαξμ, 2010: 18-19).

Καζίζηαηαη έθδειν απφ ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, φηη βαζχηεξν κέιεκα ηνπ Μαξμ είλαη ε
θαηαλφεζε ηεο θνηλσλίαο, θαη γηα ηελ επίηεπμε ηνχηνπ, απαξαίηεηε είλαη ε θαηαλφεζε ηεο
πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο. Ζ κειέηε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ζρέζεσλ ζπληζηά
κειέηε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο. Σν εκπφξεπκα, ε
αμία, ην ρξήκα θ.ιπ., απνηεινχλ ζρέζεηο κεηαμχ αλζξψπσλ, νη νπνίεο δηακεζνιαβνχληαη απφ
πξάγκαηα. Δμεγεί ινηπφλ φηη,
ην γεγνλφο φηη κηα θνηλσληθή ζρέζε παξαγσγήο παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή ελφο αληηθεηκέλνπ ην νπνίν
ππάξρεη έμσ απφ ηα άηνκα θαη φηη νη θαζνξηζκέλεο ζρέζεηο πνπ ζπλάπηνπλ ηα άηνκα ζηε δηαδηθαζία ηεο
παξαγσγήο ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο παξνπζηάδνληαη σο εηδηθέο ηδηφηεηεο ελφο πξάγκαηνο, ην
αλαπνδνγχξηζκα απηφ θαη ε θαζφινπ ηδεαηή, αιιά πξαγκαηηθή θελάθε ραξαθηεξίδεη φιεο ηηο θνηλσληθέο
κνξθέο ηεο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγεί αληαιιαθηηθή αμία (φ.π.: 65).

Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ ζηελ εξγαζία θαη ζηελ παξαγσγή, νη
νπνίεο εθδειψλνληαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ πξαγκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη,
είλαη κφλν ε ζπλήζεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ εκθαλίδεη ην γεγνλφο φηη κία θνηλσληθή ζρέζε
παξαγσγήο παίξλεη ηε κνξθή ελφο αληηθεηκέλνπ ζαλ θάηη ην ηεηξηκκέλν, ζαλ θάηη ην απηνλφεην, έηζη ψζηε
ε ζρέζε ησλ αηφκσλ ζηελ εξγαζία ηνπο λα παξνπζηάδεηαη ζα κηα ζρέζε ησλ πξαγκάησλ κεηαμχ ηνπο ή ζα
κηα ζρέζε κεηαμχ ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ αηφκσλ (φ.π.: 41-42).

Ζ εμέηαζε ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ησλ πιεπξψλ ηνπ απνθαιχπηεη φηη ηφζν ε αμία ρξήζεο
φζν θαη ε αμία είλαη απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο. Ζ αμία ρξήζεο ζπληζηά απνηέιεζκα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ελψ, ε αμία ηεο αθεξεκέλεο εξγαζίαο. Ο ζπζρεηηζκφο ησλ δχν
πιεπξψλ ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη ν εζσηεξηθφο ζπζρεηηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ εξγαζίαο.
Ζ αληαιιαμηκφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ ζηε βάζε ηνπ αμηαθνχ ηνπο κεγέζνπο ζπληζηά
αληαιιαμηκφηεηα ησλ ίδησλ κεγεζψλ ηεο αθεξεκέλεο εξγαζίαο. Ζ εξγαζία ινηπφλ δελ είλαη κηα
εμσηεξηθή πιεπξά σο πξνο ην ίδην ην αληηθείκελν ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο,
αληηζέησο, είλαη ην ίδην ην αληηθείκελν θαη νη ζρέζεηο ηνπ, νη νπνίεο θαλεξψλνληαη κε ηελ
αληηθεηκελνπνηεκέλε κνξθή ησλ πξαγκάησλ.
172

Δπεκβαίλνπκε κεηαθξαζηεθά ζην θείκελν θαη κεηαθξάδνπκε ηνλ φξν «θνηλσλία ησλ πνιηηψλ», ν νπνίνο ζην
πξνηψηππν είλαη ν φξνο «bürgerliche Gesellschaft», σο «θνηλσλία ησλ ηδησηψλ».
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Αλ εμεηάζνπκε ηελ απινχζηαηε ζρέζε ηνπ «Κεθαιαίνπ» ελ ζπγθξίζεη κε ηελ
απινχζηαηε ζρέζε ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε
έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα πξάγκα, ην εκπφξεπκα, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε κε έλαλ δσληαλφ
νξγαληζκφ, ηνλ άλζξσπν. Ζ ελ ιφγσ δηαθνξά δελ είλαη δηφινπ δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο.
Σν εκπφξεπκα, σο πξάγκα, δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ εκκέλεηαο
(απηνθίλεζεο), ν εζσηεξηθφο ραξαθηήξαο ηεο θίλεζήο ηνπ είλαη εθείλνο ελφο θπζηθνχ
πξάγκαηνο θαη αθνξά ηε δηάξθεηα θαη ην πξνζδφθηκν ηεο δσήο ηνπ θπξίσο ζηε ζθαίξα ηεο
θπθινθνξίαο. Ζ ζπζρέηηζε ηεο αμίαο ρξήζεο θαη ηεο αμίαο δελ είλαη έλαο ζπζρεηηζκφο πνπ
πξνθχπηεη εκκελψο173 απφ ηελ ηδηφηππε θίλεζε ηνπ εκπνξεχκαηνο, σο θπζηθνχ πξάγκαηνο, αιιά
πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ην εκπφξεπκα εθθξάδεη θνηλσληθέο ζρέζεηο. Σν εκπφξεπκα φπσο
αληίζηνηρα θαη ην ρξήκα απνηεινχλ ζρέζεηο παξαγσγήο, νη νπνίεο εθθξάδνληαη θαη
δηακεζνιαβνχληαη απφ πξάγκαηα. Δίλαη ζε ηειηθή αλάιπζε νη ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ
πξνβάιινπλ ζην ζπζρεηηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεο θαη ηεο αμίαο. Ο Μαξμ επηζεκαίλεη φηη,
ηελ εξγαζία πνπ δεκηνπξγεί αληαιιαθηηθή αμία ηελ ραξαθηεξίδεη ην γεγνλφο φηη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ
πξνζψπσλ παξνπζηάδνληαη αλαπνδνγπξηζκέλεο, παξνπζηάδνληαη δειαδή ζαλ θνηλσληθέο ζρέζεηο αλάκεζα
ζε πξάγκαηα. Μφλν ζην βαζκφ πνπ ε κηα αμία ρξήζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ άιιε σο αληαιιαθηηθή αμία,
ζρεηίδνληαη θαη νη εξγαζίεο ησλ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ, ε κία κε ηελ άιιε, σο ίζεο θαη γεληθέο εξγαζίεο.
Αλ, επνκέλσο, είλαη ζσζηφ λα ιέκε φηη ε αληαιιαθηηθή αμία είλαη ζρέζε αλάκεζα ζε άηνκα, ζα πξέπεη λα
πξνζηεζεί: ρέζε θξπκκέλε θάησ απφ πιηθφ πεξίβιεκα (Μαξμ, 2010: 41).

Καζίζηαηαη έθδειν, φηη ην εκπφξεπκα δελ κειεηάηαη σο θπζηθφ πξάγκα, αιιά σο ε
αλζξψπηλε εξγαζία πνπ έρεη αληηθεηκελνπνηεζεί.
ηελ πεξίπησζε ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν φηη ε αλαλέσζε
ηνπ αηφκνπ, σο έκβηνπ νξγαληζκνχ κε νξηζκέλε δηάξζξσζε, ζπληζηά κηα θπζηθή θαη ρεκηθή
δηαδηθαζία, ε νπνία εκπεξηθιείεηαη, ζε αλεξεκέλε κνξθή, ζηε βηνινγηθή κνξθή θίλεζεο, ην
πέξαζκα απφ ηελ αλαλέσζε ηνπ αηφκνπ (Δίλαη) ζηελ αλαλέσζε ηνπ είδνπο (Οπζία)
πξαγκαηνπνηείηαη σο κηα εκκελήο θίλεζε. Σφζν ε αλαλέσζε ηνπ αηφκνπ σο έκβηνπ νξγαληζκνχ
173

Σνλίδνπκε γηα άιιε κηα θνξά φηη ζην «Κεθάιαην» θαη ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» νη πιεπξέο ηνπ αληηθεηκέλνπ
δελ παξάγνληαη ζε θακηά πεξίπησζε κε ηε κνξθή ηεο εκκελνχο παξαγσγήο ησλ θαηεγνξηψλ φπσο ζηελ «Δπηζηήκε
ηεο Λνγηθήο». ηα δχν πξψηα έξγα ε λφεζε βξίζθεηαη θάζε ζηηγκή ζε ελφηεηα κε ηα δεδνκέλα ηεο αηζζεηεξηαθήο
επνπηείαο. Έηζη, φηαλ εμεηάδνπκε ην «Κεθάιαην» είηε ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν εκκελήο
θίλεζε, εκκελήο παξαγσγή ησλ θαηεγνξηψλ ζπκβαηηθά, κε ζθνπφ λα δείμνπκε ηελ πνξεία ηεο λφεζεο, ε νπνία
αθνινπζεί απζηεξά ηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε ησλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ.
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φζν θαη ε αλαλέσζε ηνπ είδνπο ζπληζηνχλ ζε ηειηθή αλάιπζε θπζηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο
εθηπιίζζνληαη ζηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο. Σφζν ε θαηαλάισζε αληηθεηκέλσλ (ηξνθήο, λεξνχ) φζν θαη ε ηθαλνπνίεζε ηεο
γελεηήζηαο αλάγθεο (ε θαηαλάισζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ αλάγθεο)
ζπληζηνχλ θπζηθέο-βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο.174 Ζ ζεκειηψδεο φκσο δηαθνξά ζηε «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο», γεγνλφο πνπ θαηά ηε γλψκε καο ηε θέξλεη εγγχηεξα πξνο ηε ινγηθή δηάηαμε ησλ
εγειηαλψλ θαηεγνξηψλ ελ ζπγθξίζεη κε ην «Κεθάιαην», είλαη ην γεγνλφο φηη ν άλζξσπνο
απνηειεί σο ηέηνηνο κηα νξγαληθή κνξθή θίλεζεο. Ο άλζξσπνο δελ παξάγεηαη σο
απνθξπζηάιισκα κηα αηηίαο, κηα ππφζηαζεο, αιιά αλαπαξάγεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο
αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηε θχζε θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο.
Οη θπζηθέο θαη ρεκηθέο δηαδηθαζίεο βξίζθνληαη αλεξεκέλεο εληφο ηεο αλζξψπηλεο
νξγαληθήο αηνκηθφηεηαο. Ο άλζξσπνο σο ηέηνηνο ζπληζηά κηα κνξθή αλψηεξεο ζπζηεκηθήο
νξγάλσζεο ελ ζπγθξίζεη κε ινηπέο θπζηθέο κνξθέο θίλεζεο. Τπφ ην πξίζκα ηεο κηθξήο ζπείξαο
ηεο έιηθνο, νη δχν παξάγνληεο ηεο ζηνηρεηψδνπο κνξθήο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζηε «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο», ζπληζηνχλ κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ, κηα ζρέζε Δίλαη θαη Οπζίαο. Ζ
λνκνηειήο θίλεζε, ε νπνία εδξάδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ σο έκβηνπ φληνο θαη
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, νδεγεί εκκελψο ζηε κεηάβαζε ηεο εμέηαζεο ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ
είδνπο. Σν ελ ιφγσ δήηεκα θαηαδεηθλχεη ηνλ πςειφηεξν βαζκφ εκκέλεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
θνηλσλίαο, απφ εθείλνλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.
ηελ πεξίπησζε ηνπ «Κεθαιαίνπ», αθξηβψο επεηδή έρνπκε λα θάλνπκε κε ηηο ζρέζεηο
κεηαμχ αλζξψπσλ, νη νπνίεο εθδειψλνληαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ πξαγκάησλ, ε κεηάβαζε απηή
δελ κπνξεί λα απεηθνληζζεί σο κηα εκκελήο θίλεζε ππφ ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ. Ζ
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα θαη δίρσο ηελ εκπνξεπκαηηθή
αληαιιαγή. Σν εκπφξεπκα σο θπζηθφ πξάγκα ελδηαθέξεη ηνλ Μαξμ, ππφ ην πξίζκα ηεο
παξαγσγήο ηνπ απφ ηελ εξγαζία θαη ηεο ζπζρέηηζήο ηνπ κε άιια εκπνξεχκαηα, ηα νπνία εμίζνπ
ελζαξθψλνπλ νξηζκέλε δαπάλε εξγαζηαθήο δχλακεο. Χο εθ ηνχηνπ, ην εκπφξεπκα, σο θπζηθφ
πξάγκα, πξνβάιιεη απφ ηε ζθνπηά ηεο εξγαζίαο, ε νπνία κεηαβνιίδεη ηηο θπζηθέο δηαδηθαζίεο.
Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ν Μαξμ:
174

Δδψ αθνινπζνχκε ηελ λνεηή αθαίξεζε απφ ην θνηλσληθφ, ζηελ νπνία πξνβαίλεη ν Βαδηνχιηλ ζηε «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο» θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζεσξνχκε φηη νη δχν παξαπάλσ αλάγθεο ζπληζηνχλ θαζαξά βηνινγηθέο
δηαδηθαζίεο.
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Ο άλζξσπνο κπνξεί λα ελεξγεί ζηελ παξαγσγή ηνπ κφλν φπσο ε ίδηα ε θχζε, δειαδή κπνξεί κφλν λα
αιιάδεη ηηο κνξθέο ησλ πιηθψλ. Πνιχ πεξηζζφηεξν: ζ‘ απηή ηελ ίδηα ηελ εξγαζία κνξθνπνίεζεο
ππνζηεξίδεηαη δηαξθψο απφ θπζηθέο δπλάκεηο. Ζ εξγαζία δελ είλαη ινηπφλ ε κνλαδηθή πεγή ησλ ρξεζηηθψλ
αμηψλ, ηνπ πιηθνχ πινχηνπ πνπ ε ίδηα παξάγεη. Ζ εξγαζία είλαη ν παηέξαο, φπσο ιέεη ν William Petty, θαη
ε γε ε κεηέξα ηνπ (Marx, 2016: 26).

ην ππνθεθάιαην κε ηίηιν «Ο δηηηφο175 ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζηαίλεηαη ζηα
εκπνξεχκαηα», ν Μαξμ δελ εμεηάδεη εηδηθά ηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ησλ εκπνξεπκάησλ σο
θπζηθψλ πξαγκάησλ176 κέζσ ηεο εξγαζίαο, νχηε ηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηεο ίδηαο ηεο
εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. Απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη άκεζα είλαη ε παξαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ
απφ ηελ εξγαζία.
ε απηφ ην ζεκείν αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο, ν Μαξμ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ παγίσζε ηεο
εξγαζίαο ζην εκπφξεπκα, γηα ηελ παγίσζε ηεο αηηίαο ζην απνηέιεζκά ηεο. Ο Βαδηνχιηλ ηνλίδεη
φηη «ε ππφζηαζε δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ νπζία, δηφηη ε ππφζηαζε παξάγεη ηελ νπζία, αιιά ε ίδηα
δελ είλαη νπζία. Ζ ππφζηαζε κεηαζρεκαηίδεηαη ζηελ νπζία ζην απνηέιεζκα, κε ζπκπεγκέλν,
θαζνξηζκέλν ηξφπν, κε ηε κνξθή ηνπ πξάγκαηνο177» (Vazjulin, 2006: 103). Ζ εξγαζία πνπ
παξάγεη ηελ πνηφηεηα, ην Δίλαη ηνπ εκπνξεχκαηνο, είλαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ελψ ε εξγαζία
πνπ παξάγεη ηελ αμία, ηελ Οπζία ηνπ εκπνξεχκαηνο, είλαη ε αθεξεκέλε εξγαζία. Ζ
ζπγθεθξηκέλε θαη ε αθεξεκέλε εξγαζία είλαη νη δχν πιεπξέο ηεο εξγαζίαο σο ππφζηαζεο.
Ο Βαδηνχιηλ ζην έξγν ηνπ «Ζ Λνγηθή ηνπ ―Κεθαιαίνπ‖ ηνπ Κ. Μαξμ» δηαθξίλεη ην δηηηφ
ραξαθηήξα ηεο ππφζηαζεο. Ζ εξγαζία πνπ παξάγεη ηελ πνηφηεηα (ακεζφηεηα), δειαδή ην Δίλαη
ηνπ εκπνξεχκαηνο, είλαη ε κνξθηθή ππφζηαζε, ελψ ε εξγαζία πνπ παξάγεη ηελ αμία, δειαδή ηελ
νπζία ηνπ εκπνξεχκαηνο, είλαη ε νπζηαζηηθή ππφζηαζε. Γηαπηζηψλεηαη, έηζη, φηη απφ ηε ζθνπηά
ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθνο έρνπκε λα θάλνπκε κε δχν πιεπξέο ηεο ππφζηαζεο εθ ησλ νπνίσλ
ε κηα παξάγεη ην Δίλαη θαη ε άιιε ηελ Οπζία. Δπηπιένλ, ε ζρέζε Δίλαη θαη Οπζίαο είλαη κηα
ζρέζε πνπ δηακεζνιαβείηαη απφ ην δηηηφ ραξαθηήξα ηεο ππφζηαζεο. Ζ απηνθίλεζε ηεο νπζίαο
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Θεσξνχκε πην δφθηκν λα απνδψζνπκε ηνλ φξν «Doppelcharakter» σο δηηηφ ραξαθηήξα θαη φρη σο δηπιφ.
Θα πξέπεη ζηνλ φξν «θπζηθφ πξάγκα» λα δηαθξίλεηαη ηη αξλείηαη θαη ηη δελ αξλείηαη ν Μαξμ θαηά ηελ εμέηαζε
ηνπ εκπνξεχκαηνο. Ο Μαξμ ηνλίζακε φηη δελ ελδηαθέξεηαη γηα ην εκπφξεπκα σο θπζηθφ πξάγκα θαη αξλείηαη ηελ
εμέηαζή ηνπ. πγρξφλσο, ην εκπφξεπκα είλαη έλα θπζηθφ πξάγκα, πνπ έρεη παξαρζεί απφ ηελ εξγαζία. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ν Μαξμ ελδηαθέξεηαη γηα ην εκπφξεπκα σο θπζηθφ πξάγκα.
177
Δδψ ν φξνο πξάγκα έρεη ηε ζεκαζία ηνπ «Ding», ηνπ Πξάγκαηνο σο εηδηθήο θαηεγνξίαο ηεο Όπαξμεο.
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(αμίαο) θαη νη ζηηγκέο ηεο δελ είλαη κηα θίλεζε, ε νπνία αξζξψλεηαη απζηεξά κέζσ ηεο
εζσηεξηθήο απηνζρεζίαο ηεο νπζίαο, αιιά κηα ζρέζε πνπ παξάγεηαη απφ ηελ ππφζηαζε.
Δπηζεκάλζεθε παξαπάλσ φηη ε κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο ζπληζηά θαηά θχξην ιφγν ηε
ζπείξα ηνπ παξειζφληνο. Θα πξέπεη σζηφζν λα γίλεη ζαθέο, φηη ε εξγαζία απνηειεί κηα
θαηεγνξία πνπ ελππάξρεη ηφζν ζηε κηθξή φζν θαη ζηε κεγάιε ζπείξα. Απφ ηε ζθνπηά ηεο
κεγάιε ζπείξαο ηεο έιηθνο, ν δηηηφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο παξάγεη ην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη
θαη ην δη‘ εαπηφ-Δίλαη ηνπ θεθαιαίνπ. ηελ έσο ηψξα πξαγκάηεπζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ δηηηνχ
ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο, δχλαηαη λα δηαπηζησζνχλ ηα αθφινπζα ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο
ζπζρέηηζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ. Ζ κνξθηθή ππφζηαζε, ε εξγαζία πνπ παξάγεη ηηο αμίεο
ρξήζεο, πξνεγείηαη ηεο εκθάληζεο ηεο νπζηαζηηθήο ππφζηαζεο, ηεο εξγαζίαο πνπ παξάγεη ηελ
αμία. Ζ αθεξεκέλε εξγαζία είλαη ε αθαίξεζε απφ ηελ νιφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ.
Με κηα πξψηε καηηά, θαίλεηαη ε αθεξεκέλε εξγαζία λα πθίζηαηαη εμ‘ αξρήο,
ηαπηφρξνλα θαη καδί κε ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, σζηφζν, ε αθεξεκέλε εξγαζία είλαη ην
απνηέιεζκα ελφο αξθεηά αλεπηπγκέλνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο. Ο Μαξμ εμεγεί φηη,
ε εξγαζία θαίλεηαη νιφηεια απιή θαηεγνξία. Ζ παξάζηαζε ηεο ζ‘ απηή ηε γεληθφηεηα - ζαλ εξγαζία
γεληθά - είλαη θη απηή παλάξραηα. Χζηφζν, ζηελ νηθνλνκηθή ηεο ζχιιεςε ζ‘ απηή ηελ απιφηεηα, ε
«εξγαζία» είλαη θαηεγνξία ηφζν ζχγρξνλε φζν θαη νη ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ απηή ηελ απιή αθαίξεζε
(Μαξμ, 1990: 68).

Ο θνηλσληθφο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο
εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο. Ζ αθεξεκέλε εξγαζία εκθαλίδεηαη αθξηβψο ζαλ αθεξεκέλε, ζε
εθείλε ηε βαζκίδα πνπ έρεη αλαπηπρζεί έλα αξθεηά δηεπξπκέλν δίθηπν ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ.
Ο Μαξμ γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά επί ηνχηνπ:
Με ηελ αθεξεκέλε γεληθφηεηα ηεο πινπηνπαξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο έξρεηαη ηψξα θαη ε γεληθφηεηα
ηνπ αληηθείκελνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζαλ πινχηνο: πξντφλ γεληθά ή πάιη εξγαζία γεληθά, αιιά ζαλ
ζπληειεζκέλε, αληηθεηκελνπνηεκέλε εξγαζία. Πφζν δχζθνιε θαη κεγάιε ήηαλ απηή ε κεηάβαζε θαίλεηαη
απφ ηνλ ηξφπν πνπ ν ίδηνο ν Άληακ κηζ μαλαθπιά απφ θαηξφ ζε θαηξφ πίζσ ζην θπζηνθξαηηθφ ζχζηεκα.
Σψξα, ζα κπνξνχζε λα λνκίζεη θαλείο φηη κ‘ απηφ ηνλ ηξφπν δε βξέζεθε ηάρα παξά ε αθεξεκέλε έθθξαζε
γηα ηελ πην απιή θαη ηελ πην παλάξραηα ζρέζε φπνπ νη άλζξσπνη - ζε νπνηαδήπνηε θνηλσληθή κνξθή πξνβάιινπλ ζαλ παξαγσγνί. Απηφ είλαη ζσζηφ απφ κηα άπνςε. Απφ ηελ άιιε φκσο φρη. Ζ αδηαθνξία
απέλαληη ζε θάζε θαζνξηζκέλν είδνο εξγαζίαο πξνυπνζέηεη κηα πνιχ αλαπηπγκέλε νιφηεηα απφ
πξαγκαηηθά είδε εξγαζίαο πνπ θαλέλα ηνπο δελ θπξηαξρεί πηα πάλσ ζε φια… Ζ αδηαθνξία απέλαληη ζηελ
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θαζνξηζκέλε εξγαζία αληηζηνηρεί ζε κηα θνηλσληθή κνξθή φπνπ ηα άηνκα πεξλνχλ κε επθνιία απφ ηε κηα
εξγαζία ζηελ άιιε θαη φπνπ ην θαζνξηζκέλν είδνο ηεο εξγαζίαο ηνπο είλαη ηπραίν, άξα αδηάθνξν. Ζ
εξγαζία έρεη γίλεη εδψ - φρη κφλν ζαλ θαηεγνξία, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα - κέζν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ
πινχηνπ γεληθά, θαη έρεη πάςεη λα είλαη ζαλ πξνζδηνξηζκφο ζπλπθαζκέλε κε ηα άηνκα ζε κηα
ηδηαηηεξφηεηα. Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε βξίζθεηαη ζηε κεγαιχηεξε ηεο αλάπηπμε ζηελ πην ζχγρξνλε κνξθή
χπαξμεο ησλ αζηηθψλ θνηλσληψλ - ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Δδψ ινηπφλ γίλεηαη γηα πξψηε θνξά αιεζηλή
ζηελ πξάμε ε αθαίξεζε ηεο θαηεγνξίαο «εξγαζία», «εξγαζία γεληθά», εξγαζία απιά θαη θαζαξά, ε
αθεηεξία ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. Ζ απινχζηαηε ινηπφλ αθαίξεζε, πνπ ε ζχγρξνλε πνιηηηθή
νηθνλνκία ηνπνζεηεί ζηελ πξψηε γξακκή, θαη πνπ εθθξάδεη κηα ζρέζε παλάξραηα θαη έγθπξε γηα φιεο ηηο
θνηλσληθέο κνξθέο, εκθαλίδεηαη σζηφζν πξαθηηθά αιεζηλή ζ‘ απηή ηελ αθαίξεζε κνλάρα ζαλ θαηεγνξία
ηεο πην ζχγρξνλεο θνηλσλίαο (φ.π.: 69).

Φαλεξψλεηαη φηη ε θαηεγνξηαθή ζπζρέηηζε ησλ πιεπξψλ ηεο ππφζηαζεο, ηεο
ζπγθεθξηκέλεο θαη ηεο αθεξεκέλεο εξγαζίαο, ζπκπίπηεη κε ηελ ηζηνξηθή αιιεινπρία ηεο
εκθάληζήο ηνπο.
Σνλίζηεθε φηη, ζην πιαίζην ηεο εμέηαζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο, ε εξγαζία πξνβάιιεη
θαηεγνξηαθά σο ππφζηαζε. Με ηε κεηάβαζε ζηελ εμέηαζε ηεο ζθαίξαο ηεο παξαγσγήο ζην
«Κεθάιαην», ε εξγαζία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζθνπηά ηεο Οπζίαο. ηα θεθάιαηα ηεο ηέηαξηεο
θαη πέκπηεο ελφηεηαο ηνπ «Κεθαιαίνπ», ε θαηεγνξία ηεο εξγαζίαο δηαδξακαηίδεη θνκβηθφ ξφιν.
Γεληθφηεξα, ε νπζία ηνπ «Κεθαιαίνπ» δελ είλαη ηίπνηε άιιν, παξά ε εηδηθή κνξθή ηεο
εξγαζηαθήο θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο. ην πέκπην
θεθάιαην, κε ηίηιν «Ζ εξγαζηαθή δηαδηθαζία θαη ε δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο», ν Μαξμ πεξλά
ζηελ εμέηαζε ηνπ δηηηνχ ραξαθηήξα απηνθίλεζεο ηεο νπζίαο. Ζ εξγαζηαθή δηαδηθαζία
παξνπζηάδεηαη αξρηθά σο δεκηνπξγφο αμηψλ ρξήζεο. Ζ εξγαζηαθή δηαδηθαζία απφ απηή ηελ
άπνςε είλαη αλεμάξηεηε απφ θάζε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή κνξθή. Ο Μαξμ ην δηαηππψλεη απηφ
σο εμήο:
ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία, φπσο ηελ παξαζηήζακε ζηηο απιέο θαη αθεξεκέλεο ζηηγκέο ηεο, είλαη έλζθνπε
δξαζηεξηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ρξεζηηθψλ αμηψλ, ηδηνπνίεζε ηνπ Φπζηθνχ γηα αλζξψπηλεο αλάγθεο,
γεληθφο φξνο ηνπ κεηαβνιηζκνχ κεηαμχ αλζξψπνπ θαη θχζεο, αηψληνο θπζηθφο φξνο ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ,
θαη ζπλεπψο αλεμάξηεηε απφ θάζε κνξθή απηνχ ηνπ βίνπ, πνιχ πεξηζζφηεξν δε [απνηειεί] θάηη ην εμίζνπ
θνηλφ ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο κνξθέο απηνχ ηνπ βίνπ (Marx, 2016: 159).

Ζ εξγαζηαθή δηαδηθαζία, σο παξαγσγφο αμίσλ ρξήζεο, ζπληζηά ην Δίλαη ηνπ θεθαιαίνπ,
φπσο απηφ δηαηεξείηαη ζηε ζθαίξα ηεο Οπζίαο. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ηελ πξνυπφζεζε, ε νπνία
262

πθίζηαηαη θαη αλαπαξάγεηαη κέζσ ηεο ίδηαο ηεο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ εξγαζηαθή
δηαδηθαζία είλαη ην Δίλαη, φπσο απηφ βξίζθεηαη αλεξεκέλν κέζα ζηε ζθαίξα ηεο Οπζίαο. Ζ
εξγαζηαθή δηαδηθαζία έηζη ζπληζηά ην Δπνπζηψδεο. Χο επνπζηψδεο, ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία
πξνβάιιεη σο θάηη αλεμάξηεην απφ θάζε θαζνξηζκέλε θνηλσληθή κνξθή. Χζηφζν, εδψ έρνπκε
λα θάλνπκε κε ηελ νπζία ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, κε ηελ νπζία δειαδή κηαο
ηζηνξηθά θαζνξηζκέλεο θνηλσληθήο κνξθήο.
ηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο, ε ηθαλφηεηα πξνο εξγαζία απνηειεί
εκπφξεπκα. Δπνκέλσο, ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία είλαη έλα πξάγκα, αλάκεζα ζηα πνιιά πξάγκαηα
πνπ αγφξαζε ν θεθαιαηνθξάηεο θαη ηνπ αλήθνπλ. ηαλ ππεηζέξρεηαη ην εκπφξεπκα «εξγαζηαθή
δχλακε» ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, απνθαιχπηεηαη φηη ε αμία ηνπ θαη ε ρξεζηηθή ηνπ αμία
είλαη δχν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Σν κέγεζνο ηεο αμίαο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο δηαθέξεη απφ ην
κέγεζνο ηεο αμίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία αμηνπνίεζήο ηεο. Απνθαιχπηεηαη έηζη, φηη ε
εξγαζηαθή δηαδηθαζία ζπληζηά πξνυπφζεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνπνίεζεο, δειαδή ηεο
πξαγκαηηθήο νπζίαο, ηνπ Οπζηψδνπο. Ο Βαδηνχιηλ ηνλίδεη φηη «ην νπζηψδεο θαη ην επνπζηψδεο
είλαη Οπζία θαη Δίλαη ζηελ Οπζία, ηα νπνία εμεηάδνληαη άκεζα, εζσηεξηθά αδηάθνξα ην έλα
απέλαληη ζην άιιν» (Vazjulin, 2006: 189).
Αλ ζπγθξίλνπκε ηελ παξαπάλσ έθπηπμε ησλ θαηεγνξηψλ ζην «Κεθάιαην» κε ηε
«Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», παξαηεξνχκε φηη ν Βαδηνχιηλ αληίζηνηρα αξρίδεη ηε δηεξεχλεζε ηεο
ζθαίξαο ηεο παξαγσγήο απφ ηε ζπζρέηηζε ηεο αλάγθεο θαη ηεο εξγαζίαο· γξάθεη φηη «ε
εξγαζηαθή δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη πξνπαληφο ηε ζσκαηηθή αλάγθε γηα ην πξνο θαηαλάισζε
αληηθείκελν» (Βαδηνχιηλ, 2013: 139). Ζ αλάγθε είλαη ε ζθαίξα ηνπ Δίλαη, φπσο απηή δηαηεξείηαη
κεηαζρεκαηηζκέλε ζηε ζθαίξα ηεο Οπζίαο. Ζ αλάγθε είλαη έηζη ε πξνυπφζεζε, ε νπνία
πθίζηαηαη θαη αλαπαξάγεηαη κέζσ ηεο ίδηαο ηεο θίλεζεο ηεο θνηλσλίαο. ην επίπεδν ηεο
ακεζφηεηαο, ζηε ζθαίξα ηνπ Δίλαη, ε αλάγθε (Δίλαη) πθίζηαηαη άκεζα, ελψ ε εξγαζία (Οπζία)
πθίζηαηαη δπλάκεη. ηε ζθαίξα ηεο δηακεζνιάβεζεο, δειαδή ζηε ζθαίξα ηεο νπζίαο, ε αλάγθε
πθίζηαηαη αλεξεκέλε, ελψ ε εξγαζία πθίζηαηαη σο ελεξγεία πξαγκαηηθή. Ζ αλαθνξά ηεο
αλάγθεο θαη ηεο εξγαζίαο σο δχν αλεμάξηεησλ φξσλ εληφο ηεο ζθαίξαο ηεο νπζίαο, νδεγεί ζηνλ
θαηεγνξηαθφ ηνπο πξνζδηνξηζκφ σο επνπζηψδεο (αλάγθε) θαη νπζηψδεο (εξγαζία).
Ζ δηεμνδηθφηεξε εμέηαζε ησλ θαηεγνξηαθψλ ζέζεσλ ηεο αλάγθεο ζηε «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο» απνθαιχπηεη φηη, ζηε ζθαίξα ηνπ Δίλαη, ε αλάγθε δηαπεξλά ην ζχλνιν ηεο αλάπηπμεο
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ηεο ζθέςεο. Αξρηθά ε αλάγθε πξνζδηνξίδεηαη σο Πνηφηεηα, ελ ζπλερεία απνθαιχπηεηαη φηη ε
αλάγθε ζπληζηά αλάγθε αλαπαξαγσγήο ηνπ είδνπο, ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο
κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Πεξαηηέξσ, δηεξεπλάηαη ζην πιαίζην ηεο Πνζφηεηαο, δηακέζνπ ηεο
εμέηαζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ηνπ
είδνπο. Σέινο, θαηά ηελ εμέηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ
γηα ηελ εμαζθάιηζε αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε, σο εθδήισζε ηεο δσήο ηνπ είδνπο, νη
αλάγθεο εμεηάδνληαη απφ ηε ζθνπηά ηνπ Μέηξνπ.
ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε ζθαίξα ηνπ Δίλαη παξνπζηάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο
αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ, ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ,
ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ κε ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ σο εθδήισζε ηεο δσήο ηνπ είδνπο. Απηέο νη ηξείο βαζηθέο κνξθέο
αιιειεπίδξαζεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξεηο βαζηθέο ζθαίξεο ηνπ Δίλαη (Πνηφηεηα,
Πνζφηεηα, Μέηξν), εδξάδνληαη ζηε δηαδηθαζία ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ. Ζ κεηάβαζε, απφ
ηελ κηα ζθαίξα ηνπ Δίλαη ζηελ άιιε, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ εηδηθψλ
θαηεγνξηψλ ηεο θάζε ζθαίξαο. Οη εηδηθέο θαηεγνξίεο θάζε ζθαίξαο αθνινπζνχλ ηελ εηδηθή
εμέηαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεπξψλ ησλ αλαγθψλ, ε παξνπζίαζε ησλ νπνίσλ απνθαιχπηεη ηα
δηαθνξεηηθά είδε αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε εμέηαζε ησλ
αλαγθψλ αλαπαξηζηά εκκελψο ηελ θιηκάθσζε ησλ κνξθψλ αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ.
Δπηζηξέθνληαο ηψξα ζηε ζθαίξα ηνπ Δίλαη ζην «Κεθάιαην», δηαπηζηψλνπκε φηη ε
Πνηφηεηα ηνπ εκπνξεχκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ελψ ε Πνζφηεηα ηνπ
εκπνξεχκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηελ αθεξεκέλε εξγαζία. πσο ε Πνηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ είλαη
ε δηάξζξσζε ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία είλαη έλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, έηζη θαη ε Πνηφηεηα ηνπ
εκπνξεχκαηνο είλαη ε αμία ρξήζεο ηνπ, ε νπνία είλαη έλα κε ηελ αληηθεηκελνπνηεκέλε
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. ηελ πεξίπησζε φκσο ηνπ αλζξψπνπ, εθείλν ην νπνίν αλαπαξάγεη ηελ
θίλεζε ηνπ είλαη ε ίδηα ε δηάξζξσζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ θαη νη αλάγθεο ηνπ. Ζ ακεζφηεηα ζηνλ
άλζξσπν είλαη αδηάξξεθηα θαη νξγαληθά ζπλπθαζκέλε κε ηελ εζσηεξηθή πεγή απηνθίλεζήο ηεο.
ην εκπφξεπκα αληίζεηα, ε εζσηεξηθή πεγή απηνθίλεζήο ηνπ είλαη θάηη μέλν πξνο ηελ
ακεζφηεηά ηνπ σο θπζηθφ πξάγκα. Φπζηθά, φπσο ζην «Κεθάιαην» ε εξγαζία βξίζθεηαη
παγησκέλε ζην απνηέιεζκά ηεο, εμεηάδεηαη δειαδή απφ ηε ζθνπηά ηεο πξαγκάησζήο ηεο ζην
εκπφξεπκα, αληίζηνηρα ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε αλάγθε εμεηάδεηαη απφ ηελ άπνςε ηεο
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πξαγκάησζήο ηεο, εμεηάδεηαη δειαδή απφ ηε ζθνπηά ηεο θαηαλάισζεο σο κηαο δηαδηθαζίαο πνπ
πξαγκαηψλεηαη αδηαιείπησο. Οη αλάγθεο έηζη δελ εμεηάδνληαη εηδηθά, αιιά απφ ηε ζθνπηά ηεο
ηθαλνπνίεζεο ηνπο.
Μνινλφηη ε εμέηαζε ησλ αλαγθψλ ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» δελ ιακβάλεη εηδηθή
κνξθή, επηηξέπεη σζηφζν ηε κεηάβαζε ζηηο ππφινηπεο ζθαίξεο ηνπ Δίλαη κε εκκελή ηξφπν.
Απελαληίαο, ζην «Κεθάιαην», ηφζν ε ακεζφηεηα φζν θαη ε νπζία ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη
αληηθεηκελνπνηεκέλε εξγαζία, ζηε κηα πεξίπησζε σο ζπγθεθξηκέλε σθέιηκε κνξθή θαη ζηελ
άιιε σο αθεξεκέλε. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζην λα θαζίζηαηαη αδχλαηε, ζην πιαίζην δηεξεχλεζεο
ηνπ θεθαιαίνπ, ε εκκελήο θαηεγνξηαθή κεηάβαζε ζηε ζθαίξα ηεο νπζίαο (αμίαο) ηνπ
εκπνξεχκαηνο, δηακέζνπ ηεο εμέηαζεο ηεο ακεζφηεηάο ηνπ.178 Αθφκε πεξηζζφηεξν φκσο, νδεγεί
ζηελ απεηθφληζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ηεο εξγαζίαο πνπ ην παξάγεη, σο κηα
ζρέζε θαηεγνξήκαηνο θαη ππνζηάζεσο.
Καηά ηε γλψκε καο, ε θαηεγνξία ηεο Τπφζηαζεο, παξ‘ φιν πνπ δελ εληάζζεηαη απζηεξά
ζην ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ππεηζέξρεηαη αλαγθαία ζηελ εμέηαζε ηεο
ακεζφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, ιφγσ ηεο ηδηνηππίαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
αλζξψπσλ ζηελ παξαγσγή εκθαλίδνληαη σο ζρέζεηο κεηαμχ πξαγκάησλ, δειαδή έλεθα ηνπ
γεγνλφηνο φηη νη δσληαλέο αιιειεπηδξάζεηο πξνβάιινπλ σο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ λεθξψλ
ζσκάησλ, ε εμέηαζε αλαγθαία πξνβαίλεη ζηελ απεηθφληζε ηεο αηηίαο σο Τπφζηαζεο θαη ησλ
πιεπξψλ ηνπ εκπνξεχκαηνο σο θαηεγνξεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο. Ζ νπζία ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη
ε αμία. Ζ αμία φκσο δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ απηνθίλεζε, είλαη ην μφδεκα νξηζκέλεο απιήο
εξγαζηαθήο δχλακεο. Ζ ίδηα ε αμία είλαη ε εκθάληζε ηεο μνδεκέλεο εξγαζηαθήο δχλακεο κε ηε
κνξθή ηεο αληαιιαμηκφηεηαο ηνπ πξάγκαηνο. πσο γιαθπξά ην απνηππψλεη ν Μαξμ, «ην
ζαθάθη είλαη αμία κφλν εθφζνλ είλαη εκπξάγκαηε έθθξαζε ηεο αλζξψπηλεο εξγαζηαθήο δχλακεο
πνπ μνδεχηεθε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ, δειαδή πήγκα αθεξεκέλεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο αθεξεκέλεο εξγαζίαο» (Marx, 2016: 882). Δθθηλψληαο απφ ηηο πιεπξέο ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη
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πσο ηνλίζακε θαη παξαπάλσ, ζηε κηθξή ζπείξα ηεο έιηθαο ε αλάπηπμε ησλ θαηεγνξηψλ ηεο πνζφηεηαο
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηππηθφ ηξφπν. Απηφ έρεη σο επαθφινπζν ηελ εμσηεξηθή ζπζρέηηζε ησλ θαηεγνξηψλ θαη ην
πέξαζκα ζηε ζθαίξα ηεο νπζίαο ηνπ εκπνξεχκαηνο. Γεληθφηεξα, ην γεγνλφο φηη ζηε ζπείξα ηνπ εκπνξεχκαηνο
απεηθνλίδεηαη ην πψο νη θνηλσληθέο ζρέζεηο εθθξάδνληαη θαη δηακεζνιαβνχληαη απφ πξάγκαηα, απηφ έρεη σο
επαθφινπζν κηα αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ απεηθνλίδνπλ πξσηίζησο ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ησλ
θαηεγνξηψλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο πιεπξέο ησλ πξαγκάησλ.
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ησλ θπζηθψλ ηνπ ηδηνηήησλ, θαζίζηαηαη αδχλαηε ε εκκελήο θαηεγνξηαθή κεηάβαζε ζην δηηηφ
ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζηαίλεηαη ζηα εκπνξεχκαηα. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε λφεζε
νθείιεη λα απεηθνλίζεη ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία σο ζρέζε ππφζηαζεο θαη θαηεγνξεκάησλ.
Φπζηθά, εδψ ν Μαξμ δελ πηνζεηεί κηα γεληθφηεξε ζπηλνδηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε.
Απελαληίαο, νη γεληθφηεξεο θαηεγνξίεο ηνπ εκπνξεχκαηνο απεηθνλίδνληαη κέζσ ηεο εγειηαλήο
ινγηθήο θαη αθνινπζνχλ ηε δηάξζξσζε ησλ πιεπξψλ ηνπ θεθαιαίνπ. Δλ ηνχηνηο, ε ελ ιφγσ
πνξεία ηεο ζθέςεο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηεγνξία ηεο ππφζηαζεο, εθθξάδεη ηε ζρέζε ησλ
εκπνξεπκάησλ σο εθδήισζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζηελ
παξαγσγή.
χκθσλα κε ηελ αληίιεςε πνπ αλαπηχζζνπκε ζην παξφλ ζηάδην ηεο έξεπλαο, ην
ππνθεθάιαην γηα ην δηηηφ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο έρεη ην ίδην έλα δηηηφ ραξαθηήξα. Ο
ηειεπηαίνο ζπλίζηαηαη ζην δηηηφ ηξφπν εμέηαζεο ηεο ακεζφηεηαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο, ν νπνίνο εθδειψλεηαη κεζνδνινγηθά κε ηελ χπαξμε ησλ δχν ζπεηξψλ ηεο έιηθνο.
Απφ ηε ζθνπηά ηνπ θεθαιαίνπ (κεγάιε ζπείξα), ην εκπφξεπκα απνηειεί ηελ ακεζφηεηά
ηνπ. Δπηπιένλ, ην εκπφξεπκα είλαη θάηη πνπ παξάγεηαη ζηε ζθαίξα ηεο Οπζίαο ηνπ θεθαιαίνπ,
ζηε ζθαίξα ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο. Σφζν ε αμία ρξήζεο φζν θαη ε αμία παξάγνληαη
θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ θεθαιαίνπ. κσο, ε ηδηνηππία ηεο νπζίαο ηνπ θεθαιαίνπ
δελ έγθεηηαη ζηε δεκηνπξγία ηεο αμίαο ρξήζεο θαη ηεο αμίαο, αιιά ζηε δηαδηθαζία πξνζαχμεζεο
ηεο αμίαο. Γηα ηελ εθθίλεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ θεθαιαίνπ πξνυπνηίζεληαη σο
δεδνκέλεο ε αμία ρξήζεο θαη ε αμία, δειαδή ηα εκπνξεχκαηα. Απνθαιχπηεηαη έηζη έλαο θαχινο
θχθινο, πνπ απφ ηε κία ην εκπφξεπκα πξνυπνηίζεηαη σο θάηη πξφηεξν ηεο νπζίαο θαη απφ ηελ
άιιε θαλεξψλεηαη σο θάηη ην ηεζεηκέλν απφ ηελ νπζία. Αθξηβψο πάλσ ζε απηή ηελ
πξνβιεκαηηθή αλαπηχζζεηαη ν δηαιεθηηθφο ηξφπνο επηζηεκνληθήο εμέηαζεο θαη ε ζπζρέηηζε
ακεζφηεηαο θαη νπζίαο. Ζ δηέμνδνο απφ ην παξαπάλσ πξφβιεκα απνθαιχπηεηαη απφ ηε ζθνπηά
ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ.
Ζ αμία ρξήζεο θαη νη αμία είλαη νη δχν βαζηθέο πιεπξέο ηνπ εκπνξεχκαηνο, ην νπνίν
απνηειεί ηε ζηνηρεηψδε κνξθή ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ ακεζφηεηά ηνπ. πλεπψο, ε εμέηαζε ηνπ
θεθαιαίνπ ιακβάλεη σο δεδνκέλεο απηέο ηηο πιεπξέο. Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ θεθαιαίνπ
κπνξεί λα ιακβάλεη θαη έιαβε ρψξα, δίρσο ηε γλψζε ηνπ θεθαιαηνθξάηε γηα ηε γελεζηνπξγφ
πεγή ηεο αμίαο. Απηφ πνπ ελ ηέιεη θπξηαξρεί είλαη ν ζπζρεηηζκφο ησλ εκπνξεπκάησλ βάζεη ησλ
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δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ ηεο αμίαο ηνπο. Σν εκπφξεπκα θαη επνκέλσο ε αμία ρξήζεο θαη ε αμία
ηζηνξηθά πξνυπάξρνπλ ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο. Γηα λα θαηαλνεζεί ε πιεπξά ηεο
ακεζφηεηαο, ε νπνία ππεηζέξρεηαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε
δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο, ζα πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ νη πιεπξέο ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, ν Μαξμ
πξνβαίλεη ζηελ εμήγεζε ηεο πξνέιεπζεο ηεο αμίαο, σο αλαγθαίνπ ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ φξνπ
ηεο δηαδηθαζίαο αμηνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ.
Ζ εμέηαζε ηνπ δηηηνχ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο απεηθνλίδεη ηελ νπζία ηεο απιήο
εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο θαη ζπγρξφλσο δελ ηελ απεηθνλίδεη. Δπίζεο, απεηθνλίδεη ηελ νπζία
ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ζπγρξφλσο δελ ηελ απεηθνλίδεη. Απφ ηε ζθνπηά
ηεο κεγάιεο ζπείξαο ηεο έιηθνο, ηεο ακεζφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, ε εξγαζία εθηίζεηαη σο πιεπξά
ηεο Οπζίαο ππφ ην θσο ηνπ Δίλαη. Δδψ αθφκε δελ εμεηάδεηαη νχηε ε δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο σο
ηέηνηα, νχηε ην πσο παξάγεηαη ε ππεξαμία. Δθείλν πνπ εμεηάδεηαη είλαη φηη ην εκπφξεπκα
ζπληζηά απνθξπζηάιισκα δαπαλεκέλεο αθεξεκέλεο εξγαζίαο απφ ηε ζθνπηά ηεο αμίαο θαη
απνθξπζηάιισκα δαπαλεκέλεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο απφ ηε ζθνπηά ηεο αμίαο ρξήζεο.
Δπί ηεο νπζίαο, εδψ απνθαιχπηεηαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο εκπνξεπκάησλ, ε απιή
εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία. Έρεη ζεκαζία φκσο λα δηαηεξείηαη ζηε ζθέςε φηη έρνπκε λα
θάλνπκε κε ηελ επηθάλεηα ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Αθξηβψο ζε απηφ έγθεηηαη
ν δηηηφο ραξαθηήξαο ηεο εμέηαζεο ηεο εξγαζίαο πνπ παξάγεη εκπνξεχκαηα ζην «Κεθάιαην». Σν
εκπφξεπκα ζηελ επηθάλεηα ηνπ θεθαιαίνπ δηαπγάδεηαη κεξηθψο απφ ηελ νπζία, δειαδή απφ ηελ
θεθαιαηνθξαηηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο. Ζ Οπζία ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο
είλαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ππεξαμίαο, ε ηειεπηαία ζπληζηά ηελ ηδηαίηεξε κνξθή ηεο
εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο επί θεθαιαηνθξαηίαο. Έηζη, φηαλ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ακεζφηεηαο ηνπ
θεθαιαίνπ νξίδνπκε ηελ εξγαζία σο πιεπξά ηεο Οπζίαο, ελλννχκε ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία,
φπσο απηή πθίζηαηαη ζηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο.
ηελ πεξίπησζε ηνπ πέκπηνπ θεθαιαίνπ, κε ηίηιν «Δξγαζηαθή δηαδηθαζία θαη
δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο», ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία θαλεξψλεηαη σο πιεπξά ηνπ Δίλαη ππφ ην θσο
ηεο Οπζίαο. Γηαπηζηψλεηαη έηζη φηη νη ίδηεο πιεπξέο θσηίδνληαη ζπγρξφλσο ζηελ αληηθαηηθφηεηα
ηνπο, απφ ηε κία ππφ ην θσο ηνπ Δίλαη θαη απφ ηελ άιιε ππφ ην θσο ηεο Οπζίαο. ηε ζθαίξα ηεο
Οπζίαο, θαη αληηπαξαβάιινληαο ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία κε ηε δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο, ε
πξψηε πξνβάιιεη σο ην Δίλαη ζηελ αληίζεζή ηνπ πξνο ηελ Οπζία, σο Δπνπζηψδεο. ηε ζθαίξα
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ηνπ Δίλαη, θαη αληηπαξαβάιινληαο ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία κε ην εκπφξεπκα, απηή πξνβάιιεη
ππφ ην θσο ηεο Οπζίαο. Ζ Οπζία (εξγαζία) δελ εμεηάδεηαη, παξά κφλν σο πξαγκαησκέλε θαη
αληηθεηκελνπνηεκέλε ζην απνηέιεζκά ηεο, ζην Δίλαη (εκπφξεπκα). χκθσλα κε ηα αλσηέξσ,
θξνλνχκε φηη απφ ηε ζθνπηά ηεο κεγάιεο ζπείξαο ηεο έιηθνο, ζην δεχηεξν ππνθεθάιαην ηνπ
«Κεθαιαίνπ» κε ηίηιν «Ο δηπιφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζηαίλεηαη ζηα
εκπνξεχκαηα», ε εξγαζία εμεηάδεηαη σο ε Οπζία απφ ηε ζθνπηά ηνπ Δίλαη, σο ε Οπζία πνπ
πθίζηαηαη αληηθεηκελνπνηεκέλε ζηελ ακεζφηεηα, ζην Δίλαη.
Ζ ελ ιφγσ κεζνδνινγηθή ηδηνηππία ζην «Κεθάιαην» θαη αληίζεζε ελ ζπγθξίζεη κε ηε
κεζνδνινγηθή θαη θαηεγνξηαθή έθπηπμε ζηε «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε
ακεζφηεηα ηνπ εκπνξεχκαηνο παξάγεηαη απφ ηελ εξγαζία, ελψ ν άλζξσπνο σο έκβην νλ, λαη κελ
(αλα)παξάγεηαη απφ ηελ εξγαζία, απφ ηελ νπζία ηεο θνηλσλίαο, αθεηέξνπ δε, δηαηεξεί κηα
ζρεηηθή απηνλνκία αθξηβψο σο έκβην νλ έλαληη ηεο εξγαζίαο. Απηή ηε ζρεηηθή απηνλνκία ζα
κπνξνχζε λα ηε δηαηεξεί ην εκπφξεπκα σο θπζηθφ πξάγκα. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο, ζα
έπξεπε ε εκπνξεπκαηηθή αληαιιαγή λα εμεηαζηεί ζε εθείλν ην επίπεδν, φπνπ ηα θπζηθά
πξάγκαηα παξάγνληαη θαη αλαλεψλνληαη θαηά βάζε απφ ηηο θπζηθέο δηαδηθαζίεο θαη φρη απφ ηελ
εξγαζία. Ο Μαξμ φκσο, αλ θαη απνθαηηθά, έρεη ππνλνήζεη φηη εδψ γίλεηαη ιφγνο πεξί ησλ
εκπνξεπκάησλ, πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ ηελ εξγαζία. Αλαθεξφκελνο ζηε ρξεζηηθή αμία
επηζεκαίλεη φηη ν ραξαθηήξαο ηνπ εκπνξεχκαηνο, σο ρξεζηηθήο αμίαο, «δελ εμαξηάηαη απφ ην
εάλ ε ηδηνπνίεζε ησλ ρξεζηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ θνζηίδεη ζηνλ άλζξσπν πνιιή ή ιίγε εξγαζία»
(Marx, 2016: 20).
Ζ αλσηέξσ κεζνδνινγηθή δηαθνξά απνδεηθλχεηαη ελ ηέιεη σο δήηεκα ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ. ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε αιιειεπίδξαζε ησλ έκβησλ φλησλ κε ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ πξνεγείηαη ηεο εκθάληζεο ηνπ θνηλσληθνχ· ε εκθάληζε ηνπ θνηλσληθνχ
επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ ακεζφηεηα, ην Δίλαη ησλ έκβησλ φλησλ. Ζ εξγαζία, ε νπζία ηεο
θνηλσλίαο, επαλαπξνζδηνξίδεη ηε δηάξζξσζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ αλαγθψλ, ηηο γελεηήζηεο
αλάγθεο θαη ηηο εηδνινγηθέο ζρέζεηο θ.ά. Απφ ηε ζθνπηά ηεο κεγάιεο ζπείξαο ηεο έιηθνο, ε
κεζνδνινγηθή εμέηαζε πξνβαίλεη ζε λνεηή αθαίξεζε απφ ην θνηλσληθφ. Απφ εδψ ζπλεπάγεηαη,
φηη νη πιεπξέο ηηο ακεζφηεηαο (Πνηφηεηα, Πνζφηεηα, Μέηξν) εμεηάδνληαη σο δεδνκέλεο, ελψ δελ
εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν «παξήρζεζαλ» θαη επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ απφ ην θνηλσληθφ.
Απηή ε ηζηνξηθή αιιεινπρία αληηζηνηρεί κε ηε ινγηθή αιιεινπρία. Πξψηα εθηίζεηαη ε
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ακεζφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κφλν χζηεξα απφ ηε γλψζε ηεο νπζίαο, ε ακεζφηεηα
θαλεξψλεηαη σο νπζηψδεο ακεζφηεηα.
ηελ πεξίπησζε ηνπ «Κεθαιαίνπ», ην εκπφξεπκα πξνεγείηαη ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ
ηξφπνπ παξαγσγήο. Ο ηειεπηαίνο επαλαπξνζδηνξίδεη κε ηε ζεηξά ηνπ ην εκπφξεπκα. Απφ ηε
ζθνπηά φκσο ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο, ε νπνία απεηθνλίδεηαη ζε αλεξεκέλε
κνξθή ζηελ επηθάλεηα ηνπ θεθαιαίνπ, ζα πξέπεη λα απεηθνληζηεί ε δηαδηθαζία παξαγσγήο
εκπνξεπκάησλ. Κάηη ηέηνην, θαζηζηά αλαγθαία, ήδε θαηά ηελ έθζεζε ηεο ακεζφηεηαο, ηελ
αλαθνξά ζηνπο φξνπο παξαγσγήο ηνπ εκπνξεχκαηνο. Δλ ηνχηνηο, ζην «Κεθάιαην» ν Μαξμ,
επεηδή αθξηβψο έρεη λα θάλεη κε ηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο, ε αλαθνξά ζηνπο
φξνπο παξαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζεκαίλεη έσο έλα βαζκφ αλαθνξά ζηελ ζθαίξα ηεο
παξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ, δειαδή ζηελ νπζία ηνπ θεθαιαίνπ.
Ο Μαξμ δελ πξνβαίλεη ζηελ εμέηαζε ηεο νπζίαο, γηαηί νθείιεη πξψηα λα παξνπζηάζεη ηελ
επηθάλεηα, ηελ ακεζφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα ζήκαηλε ηε
κεηάβαζε ζηελ εμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ππεξαμίαο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν Μαξμ
πεξηγξάθεη θαη εληάζζεη ζηελ εμέηαζε ηνπ εκπνξεχκαηνο κνλάρα εθείλεο ηηο πηπρέο ηεο νπζίαο,
νη νπνίεο ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ θαηαλφεζε ηεο ακεζφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ. Έηζη, θαηά ηελ
αλάιπζε ηνπ δηηηνχ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο, απφ ηε κία, ππφ ηελ νπηηθή ηεο κηθξήο ζπείξαο,
απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο εκπνξεπκάησλ, εηιεκκέλα ηα ηειεπηαία σο θνξείο ηεο
αμίαο, θαη απφ ηελ άιιε, ππφ ηελ νπηηθή ηεο κεγάιεο ζπείξαο, εμεηάδεηαη ε ακεζφηεηα θαη
ζηνηρεησδψο ζθηαγξαθείηαη ε νπζία ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.
ηελ πεξίπησζε εθείλε φπνπ ε Οπζία εμεηάδεηαη ελφζσ βξηζθφκαζηε ζηε ζθαίξα ηεο
ακεζφηεηαο, δειαδή δηακέζνπ ηνπ Δίλαη, ηφηε ζα ιέγακε ηξφπνλ ηηλά φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε
ην αθξηβψο αληίζηξνθν ηεο ζρέζεο κεηαμχ Δπνπζηψδνπο θαη Οπζηψδνπο. Δδψ φκσο ζα πξέπεη
λα δηεπθξηλίζνπκε φηη δελ πξφθεηηαη γηα κηα ακεζφηεηα δηαπγαζκέλε απφ ηελ ελδνινγηθή
θαηαλφεζε ηεο θίλεζεο ηεο Οπζίαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Όπαξμεο θαη ηνπ Φαηλνκέλνπ.
Σνπλαληίνλ, πξφθεηηαη γηα κηα πξσηνγελή (πξσηφιεηα) γλψζε ηεο Οπζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα
κηα απνθαηηθή θαη αθεξεκέλε γλψζε ησλ πιεπξψλ ηεο Οπζίαο, ε νπνία αλαθχπηεη θαηά ηε
δηεξεχλεζε ηνπ Δίλαη ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη αθνινπζεί ηελ γεληθφηεξε θίλεζε ηεο λφεζεο απφ ην
Δίλαη ζηελ Οπζία. Πξφθεηηαη γηα κηα αλαθνξά ζηε ζρέζε ακεζφηεηαο θαη νπζίαο, ε νπνία
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πξνεγείηαη ηεο ζρέζεο νπζηψδνπο θαη επνπζηψδνπο, πφζν κάιινλ ησλ ζρέζεσλ ηεο ζθαίξαο ηνπ
Φαηλνκέλνπ.
Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, έρνπκε λα θάλνπκε κε ηελ Οπζία πξνζδηνξηζκέλε απνθαηηθά απφ
ηε γλψζε ηνπ Δίλαη. Ζ Οπζία δελ πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηεο ζρέζεο κε ηνλ εαπηφ ηεο, αιιά κέζσ
ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ ηεο θαηαζηάζεσλ. Ζ νπζία, ε αίηηα, πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο, ηνπηέζηηλ ηνπ θαηεγνξήκαηφο ηεο. ηε ζρέζε εθείλε φκσο ζηελ νπνία ε
Οπζία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζθνπηά ηνπ Δίλαη, ε Οπζία δελ ζπληζηά Οπζία, αιιά Τπφζηαζε. Ζ
Οπζία, ζε θαζαξή κνξθή, ζπληζηά δηακεζνιάβεζε κε ηνλ εαπηφ, απηνζρεηηζκφ. ηε ζρέζε
φκσο πνπ ε Οπζία πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηεο επεξεαζκψλ ηεο, ηφηε δελ πθίζηαηαη
δηακεζνιάβεζε κε ηνλ εαπηφ θαη ε φιε ζρέζε πξνβάιιεη σο ζρέζε ππφζηαζεο θαη
ζπκβεβεθφησλ. Ο Υέγθει γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά φηη «ε ππφζηαζε είλαη ην νιηθφ θελφ ηνπ
εζσηεξηθνχ πξνζδηνξηζκνχ» (Υέγθει, 2013: 201). Ζ ππφζηαζε είλαη ην εζσηεξηθφ
πξνζδηνξηζκέλν σο ην απξνζδηφξηζην. Ο Υέγθει αλαθέξεη επηπιένλ:
πσο ην ειεαηηθφ Δίλαη έηζη θαη ε ππφζηαζε ηνπ πηλφδα είλαη κφλν ε αθεξεκέλε άξλεζε θάζε
πξνζδηνξηζηίαο, δίρσο λα ηίζεηαη εληφο απηήο ε ηδεαηφηεηα· ζηνλ πηλφδα […] ε απεηξία είλαη κφλν ε
απφιπηε θαηάθαζε ελφο πξάγκαηνο, επνκέλσο κνλάρα ε αθίλεηε ελφηεηα, ε ππφζηαζε θαηά ζπλέπεηα δελ
ιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δη‘ εαπηφ-Δίλαη, πφζν κάιινλ ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ πλεχκαηνο (Hegel,
2007a: 157-158).

Απφ ηε ζθνπηά ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθνο, ν δηηηφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο
αλαπαξηζηά ηελ απιή εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία, ηηο ηζηνξηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Ο Μαξμ γξάθεη φηη,
ε εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία είλαη ε αθεηεξία ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή θαη ε
αλεπηπγκέλε εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία, ην εκπφξην, απνηεινχλ ηηο ηζηνξηθέο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο
νπνίεο γελληέηαη. Σνλ 16ν αηψλα ην δηεζλέο εκπφξην θαη ε παγθφζκηα αγνξά εγθαηληάδνπλ ηε ζχγρξνλε
βηνγξαθία ηνπ θεθαιαίνπ (Marx,

2016: 123).

ηνλ βαζκφ πνπ ην εκπφξεπκα πξνεγείηαη ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, ζπλαθφινπζα
πξνεγνχληαη θαη νη πιεπξέο ηνπ. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ησλ πιεπξψλ ηνπ
είλαη απαξαίηεηε ε απεηθφληζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαπαξαγσγήο ηνπ σο ηέηνηνπ, σο εκπνξεχκαηνο
ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο. Ο Μαξμ γλσξίδεη φηη, ζηελ απιή εκπνξεπκαηηθή
θπθινθνξία, ην εκπφξεπκα θαη νη πιεπξέο ηνπ ζπληζηνχλ πξντφλ ηεο εξγαζίαο. Δλ ηνχηνηο, ζηελ
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απιή εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία ε εξγαζία δελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αγνξά, δειαδή
ζηελ παξαγσγή εκπνξεπκάησλ. Δπηπιένλ, ν Μαξμ δελ ελδηαθέξεηαη λα παξνπζηάζεη ην πψο
αλαπαξάγνληαη ηα εκπνξεχκαηα ζηελ απιή εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία. ηνλ βαζκφ πνπ κε ηνλ
έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν, ν Μαξμ εμεηάδεη πιεπξέο ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο, απηφ
γίλεηαη ζε αδηάξξεθηε ζρέζε κε ηε δηεξεχλεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο. Έηζη, θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηε ζθνπηά ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο
έιηθνο, ν Μαξμ πεξηνξίδεηαη ζην λα παξνπζηάζεη ηελ αηηία πνπ παξάγεη ην εκπφξεπκα απφ ηε
ζθνπηά ηεο δηαηήξεζήο ηεο ζην απνηέιεζκα.
Σν εκπφξεπκα θαη νη πιεπξέο ηνπ εμεηάδνληαη σο απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο, δίρσο λα
δηαζαθελίδεηαη ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο απηήο ηεο εξγαζίαο, δειαδή αλ απηή ε εξγαζία
πξαγκαηνπνηείηαη απζηεξά θάησ απφ θεθαιαηνθξαηηθνχο φξνπο ή φρη. Ζ πξνζδηνξηζκέλε
θαηάθαζε βξίζθεηαη ζην απνηέιεζκα, ελψ ε αθεξεκέλε θαηάθαζε, ε αηηία, πξνζδηνξίδεηαη σο
επί ην πιείζηνλ απνθαηηθά, αξλεηηθά. Απηφ πνπ πξνζδηνξίδεηαη είλαη ε ακεζφηεηα ηνπ
εκπνξεχκαηνο θαη νη πιεπξέο ηνπ (Δίλαη θαη Οπζία), ελψ ε εξγαζία πνπ ην παξάγεη
πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηεο χπαξμήο ηεο ζην απνηέιεζκα. ηε θίλεζε εθείλε φκσο, πνπ ν
πξνζδηνξηζκφο εθθηλεί απφ ην θαηεγφξεκα θαη απνθαηηθά πξνζδηνξίδεη ηελ νπζία, ε ηειεπηαία
πξνβάιιεη σο ππφζηαζε. Ζ εξγαζία έηζη πξνβάιιεη σο ππφζηαζε θαη νη πιεπξέο ηνπ
εκπνξεχκαηνο σο θαηεγνξήκαηα ηεο ηειεπηαίαο.
Τπφ ηελ απζηεξή αιιεινπρία ηεο έθζεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ
«Κεθαιαίνπ», ζε απηφ ην ζεκείν, δειαδή ζην δεχηεξν ππνθεθάιαην ηνπ «Κεθαιαίνπ», ν
αλαγλψζηεο δελ γλσξίδεη αθφκε ηίπνηε γηα ην πψο παξάγνληαη ηα εκπνξεχκαηα επί
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Ζ παξαπάλσ θαηεγνξηαθή ζρέζε αλαπαξηζηά θπξίσο ηελ
απιή εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία. Απηφ πνπ ν αλαγλψζηεο γλσξίδεη άκεζα, είλαη φηη ην
εκπφξεπκα ζπληζηά απνηέιεζκα ηνπ δηηηνχ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο. Απφ ηελ άιιε,
δηαηππψλεηαη άκεζα φηη δελ πξφθεηηαη γηα νπνηνδήπνηε είδνο εξγαζίαο, αιιά γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ ζηάδην ζηελ αλάπηπμε ηεο εξγαζίαο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ
αλεπηπγκέλν θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. Ο Μαξμ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά:
ην ζχλνιν ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξεζηηθψλ αμηψλ ή εκπνξεπκαηηθψλ ζσκάησλ εκθαλίδεηαη έλα ζχλνιν
εμίζνπ πνιπζρηδψλ ρξήζηκσλ εξγαζηψλ πνπ δηαθέξνπλ θαηά γέλνο, είδνο, νηθνγέλεηα, ππνείδνο, πνηθηιία έλαο θνηλσληθφο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο. Απηφο ν θαηακεξηζκφο απνηειεί φξν χπαξμεο ηεο
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εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο, αλ θαη ε εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή δελ απνηειεί, αληηζηξφθσο, φξν χπαξμεο
ηνπ θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο. ηελ αξραηντλδηθή θνηλφηεηα ε εξγαζία είλαη θνηλσληθά
θαηακεξηζκέλε ρσξίο ηα πξντφληα λα γίλνληαη εκπνξεχκαηα (φ.π.: 25).

Φαλεξψλεηαη ινηπφλ φηη παξ‘ φηη δελ έρεη εθηεζεί ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, εθηίζεηαη ν θνηλσληθφο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, ν
νπνίνο ραξαθηεξίδεη ηελ εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή θαη ζπλάκα απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε
ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. πσο ζεκεηψλεη ν Μαξμ:
ε κηα θνηλσλία πνπ ηα πξντφληα ηεο ιακβάλνπλ γεληθά ηε κνξθή ηνπ εκπνξεχκαηνο, δειαδή ζε κηα
θνηλσλία εκπνξεπκαηνπαξαγσγψλ, ε πνηνηηθή απηή δηαθνξά ησλ ρξήζηκσλ εξγαζηψλ πνπ επηηεινχληαη
αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο σο ηδησηηθέο ελαζρνιήζεηο απηνηειψλ παξαγσγψλ αλαπηχζζεηαη ζε έλα
πνιπκειέο ζχζηεκα, ζε έλαλ θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο (φ.π.: 25).

ε απηφ ην ζεκείν απνθαιχπηεηαη γηα αθφκε κηα θνξά, φηη αθφκε θαη ζηε κηθξή ζπείξα
ηεο έιηθνο, θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ θεθαιαίνπ, δειαδή ηεο απιήο
εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο, απηφ πνπ δηεξεπλάηαη είλαη ελ ηέιεη ην θεθαιαηνθξαηηθφ
εκπφξεπκα, ην εκπφξεπκα, φπσο πθίζηαηαη ζηελ θεθαιαηνθξαηία. Οη πιεπξέο ηεο απιήο
εκπνξεπκαηηθήο θπθινθνξίαο δελ εμεηάδνληαη θαζ‘ εαπηέο, αιιά ζηνλ βαζκφ θαη ζην κέηξν πνπ
ππεηζέξρνληαη αλαγθαία ζηελ εμέηαζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.
Ο δηηηφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο αληαλαθιάηαη ινηπφλ ζην δηηηφ θαηεγνξηαθφ ηεο
ξφιν, ηνπηέζηηλ ζηε κηθξή θαη ζηε κεγάιε ζπείξα ηεο έιηθνο, ζηελ εμέηαζε ηνπ παξφληνο θαη
ηεο ακεζφηεηαο θαη ζηελ εμέηαζε ηνπ παξειζφληνο θαη ησλ ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ
αληηθεηκέλνπ. Ο Μαξμ ζην ππνθεθάιαην κε ηίηιν «Ζ δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο» γξάθεη:
Ζ δηαθνξά πνπ δηαπηζηψζακε πξνεγνπκέλσο απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εκπνξεχκαηνο, κεηαμχ ηεο εξγαζίαο
πνπ δεκηνπξγεί ρξεζηηθή αμία θαη ηεο ίδηαο εξγαζίαο πνπ γελλά αμία, παξαζηαίλεηαη ηψξα σο
δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεπξψλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Χο ελφηεηα εξγαζηαθήο
δηαδηθαζίαο θαη αμηνγελεηηθήο δηαδηθαζίαο ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη δηαδηθαζία παξαγσγήο
εκπνξεπκάησλ· σο ελφηεηα εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη δηαδηθαζίαο αμηνπνίεζεο είλαη θεθαιαηνθξαηηθή
δηαδηθαζία παξαγσγήο, θεθαιαηνθξαηηθή κνξθή ηεο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο (φ.π.: 171).179

ην παξαπάλσ ρσξίν αλαδεηθλχεηαη ε ελφηεηα ηεο εμέηαζεο ηεο πξνυπφζεζεο θαη ηεο
χπαξμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο
179

Οη εκθάζεηο δηθέο καο.
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παξαγσγήο, ε νπνία εκπεξηέρεηαη, ήδε ζηελ εμέηαζε ηνπ δηηηνχ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο, ζην
δεχηεξν ππνθεθάιαην ηνπ «Κεθαιαίνπ». Ο δηηηφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο απεηθνλίδεηαη σο
ππφζηαζε απφ δχν πιεπξέο. Απφ ηε ζθνπηά ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο, ηεο ελφηεηαο
ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο αμηνγελεηηθήο δηαδηθαζίαο, ε ζρέζε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ
παξαγφλησλ ηνπ εκπνξεχκαηνο απεηθνλίδεηαη ζην επίπεδν ηεο ακεζφηεηαο, σο κηα ζρέζε
ππφζηαζεο θαη θαηεγνξεκάησλ. Απφ ηε ζθνπηά ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο, ηεο ελφηεηαο
ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο αμηνπνίεζεο, ε εξγαζία απεηθνλίδεηαη ζην
επίπεδν ηεο ακεζφηεηαο, σο Οπζία ππφ ηελ πιεπξά ηνπ Δίλαη, θαη νη παξάγνληεο ηνπ
εκπνξεχκαηνο, σο πιεπξέο ηνπ Δίλαη· ζπλεπψο ε εξγαζία απεηθνλίδεηαη εμίζνπ σο ππφζηαζε.
Πξφθεηηαη γηα κία θαη ηελ απηή πιεπξά, ε νπνία αλαπαξηζηά ζπγρξφλσο, ζε κε
αλεπηπγκέλε θαη αλεξεκέλε κνξθή, ηφζν ηελ Οπζία ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο,
απφ ηελ πιεπξά ηνπ Δίλαη, φζν θαη ηελ Οπζία ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο, απφ ηελ
ακεζφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ. ηνλ βαζκφ φκσο πνπ ε Οπζία δελ απεηθνλίδεηαη σο Οπζία, αιιά σο
ν αξλεηηθφο νπζηαθφο θαζνξηζκφο ηνπ Δίλαη, ηφηε απηή ραξαθηεξίδεηαη σο Τπφζηαζε. Παξ‘ φια
απηά, θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ εκπνξεχκαηνο, νχηε ε απιή εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία, νχηε ε
θεθαιαηνθξαηηθή παξαγσγή θαζίζηαηαη αληηθείκελν δηεξεχλεζεο. Ο Βαδηνχιηλ ηνλίδεη φηη, «ζην
πξψην θεθάιαην ν Μαξμ δελ αλαιχεη νχηε πξνβιήκαηα ηεο απιήο νχηε ηεο θαπηηαιηζηηθήο
εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο» (Vazjulin, 2006: 91). Οη δηάθνξεο πιεπξέο ηεο εκπνξεπκαηηθήο θαη
ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο γίλνληαη αληηθείκελν εμέηαζεο κνλάρα ζηνλ βαζκφ θαη ζην
κέηξν πνπ εκπίπηνπλ ζηελ εμέηαζε ηεο ακεζφηεηαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.
ην παξφλ θεθάιαην, εζηηάζακε πεξηζζφηεξν ζηνλ θαηεγνξηαθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο
εξγαζίαο ηνπ δεχηεξνπ ππνθεθαιαίνπ ηνπ «Κεθαιαίνπ», κηαο θαη απηφ ζρεηίδεηαη εγγχηεξα κε
ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο κεζνδνινγηθήο δηεξεχλεζεο. Γείρζεθε φηη ζε απηφ ην ππνθεθάιαην, ε
εξγαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ Μαξμ σο ππφζηαζε. Δλ ηνχηνηο, ν Μαξμ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν
ππφζηαζε γηα λα ραξαθηεξίζεη θαη άιιεο πιεπξέο, νη νπνίεο εληάζζνληαη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν
ηξφπν ζηελ εμέηαζε ηνπ «Κεθαιαίνπ». Γηα παξάδεηγκα, ζην έθην θεθάιαην ραξαθηεξίδεη ηελ
πξψηε χιε σο ππφζηαζε· γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά φηη «ε πξψηε χιε απνηειεί ηελ [πιηθή]
ππφζηαζε ηνπ πξντφληνο, αιιά ε κνξθή ηεο έρεη αιιάμεη. Ζ πξψηε χιε θαη ηα βνεζεηηθά πιηθά
ράλνπλ ινηπφλ ηελ απηνηειή κνξθή κε ηελ νπνία εηζήιζαλ ζηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία σο
ρξεζηηθέο αμίεο» (Marx, 2016: 176).
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Θεσξνχκε φηη ν Μαξμ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ππφζηαζε γηα λα εθθξάζεη ζε δηάθνξεο
βαζκίδεο αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο ην νπζηψδεο κηα ζρέζεο ή ελφο πιέγκαηνο ζρέζεσλ, δίρσο λα
πεξηνξίδεη ηνλ φξν ζε κηα απζηεξή ζέζε ζηελ ζπλνιηθή αιιεινπρία ηνπ πιέγκαηνο ησλ ινγηθψλ
θαηεγνξηψλ. Κάηη ηέηνην γίλεηαη γηαηί ν Μαξμ αθνινπζεί πξψηα θαη θχξηα ηελ εζσηεξηθή ινγηθή
ηνπ πξαγκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαζψο επίζεο γηαηί ε ηειεπηαία απαηηεί δηαξθψο ηελ νξηνζέηεζε
ησλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηα εμσηεξηθά αληηθείκελα, δηακέζνπ ηνπ λνείλ
θαηά δηάλνηα.
Ζ ζθέςε ηνπ Μαξμ αθνινπζεί ηε γεληθή θίλεζε Δίλαη-Οπζία-Φαηλφκελν-Δλεξγεία
Πξαγκαηηθφηεηα θαζψο θαη ζε γεληθέο γξακκέο ηηο εηδηθέο ηνπο θαηεγνξίεο· ελ ηνχηνηο ν Μαξμ
δελ αλαπηχζζεη ηελ εμέηαζε ηνπ «Κεθαιαίνπ» κε πιήξε πξνζήισζε ζηελ αιιεινπρία θαη ζηελ
έθπηπμε ησλ θαηεγνξηψλ σο ινγηθψλ θαηεγνξηψλ, αιιά πξσηίζησο σο εζσηεξηθψλ πιεπξψλ ηεο
δηάξζξσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δθείλν πνπ ελδηαθέξεη πξσηίζησο ηνλ Μαξμ ζην «Κεθάιαην»
είλαη ε αλαζχζηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ θαη ππαξθηψλ πιεπξψλ ηεο δνκήο θαη ηεο δηάξζξσζεο
ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Ο Μαξμ ζε αληίζεζε κε ηνλ Υέγθει δελ ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ην αληηθείκελν ηεο
ινγηθήο, αιιά γηα ηε ινγηθή ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη εθείλν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη ζε
θάζε ζηηγκή ζηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο, είλαη ε απεηθφληζε ηνπ πξαγκαηηθνχ απηνθηλνχκελνπ
αληηθεηκέλνπ. Ζ θξηηηθή πνπ αζθνχζε ν λεαξφο Μαξμ ζηελ εγειηαλή θηινζνθία ηνπ θξάηνπο θαη
ηνπ δηθαίνπ, ζπλίζηαην αθξηβψο ζην φηη ν Υέγθει ελδηαθεξφηαλ πξσηίζησο γηα ην αληηθείκελν
ηεο ινγηθήο θαη φρη γηα ηε ινγηθή ηνπ αληηθεηκέλνπ. πσο ραξαθηεξηζηηθά απνηππψλεη ζηελ
θξηηηθή ηνπ:
Ζ νπζία ησλ πξνζδηνξηζκψλ πνπ αθνξνχλ ην Κξάηνο, δελ είλαη φηη είλαη πξνζδηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ην
Κξάηνο, αιιά φηη κπνξνχλ λα λνεζνχλ ζηελ πην αθεξεκέλε ηνπο κνξθή ζαλ ινγηθνί-κεηαθπζηθνί
πξνζδηνξηζκνί. Σν πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ βξίζθεηαη φρη ζηε Φηινζνθία ηνπ Γηθαίνπ αιιά ζηε Λνγηθή. Ζ
θηινζνθηθή εξγαζία δελ έγθεηηαη ζην φηη νη ππάξρνληεο πνιηηηθνί θαζνξηζκνί εμαυιψλνληαη ζε
αθεξεκέλεο ζθέςεηο. Σν Πξάγκα180 ηεο Λνγηθήο θαη φρη ε Λνγηθή ηνπ Πξάγκαηνο απνηειεί ηε θηινζνθηθή
ζηηγκή. Ζ Λνγηθή δελ ρξεζηκεχεη γηα λα απνδείμεη ην Κξάηνο, αιιά αληίζεηα ην Κξάηνο ρξεζηκεχεη γηα λα
απνδείμεη ηε Λνγηθή (Marx, 1978: 50).
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Μεηαθξάδεηαη ε γεξκαληθή ιέμε «Sache» σο πξάγκα· ζα κπνξνχζε επίζεο λα απνδνζεί θαη σο ζέκα.

274

Αλ ινηπφλ ν Μαξμ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ππφζηαζε κε έλα επξχ ηξφπν, κήπσο άξαγε ε
θαηεγνξηαθή ζέζε ηεο εξγαζίαο σο ππφζηαζεο, ηελ νπνία πξνηείλακε παξαπάλσ, εθβηάδεη ηηο
δηαηππψζεηο ηνπ Μαξμ θαη ηνπο πξνζδίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν κεζνδνινγηθφ πεξηερφκελν;
Αλεμάξηεηα αλ ε εξγαζία απνθαιεζηεί ππφζηαζε ή θάπσο αιιηψο, δελ παχεη λα θαηέρεη
νξηζκέλε ζέζε ζηελ αιιεινπρία εθηχιημεο ηεο ζθέςεο ζην «Κεθάιαην» θαη ζπλεπψο νξηζκέλν
θαηεγνξηαθφ ξφιν. ην ππνθεθάιαην γηα ην δηηηφ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο, ε ηειεπηαία
εληάζζεηαη ζηελ εμέηαζε σο εηδηθή κεζνδνινγηθή θαηεγνξία γηα λα απεηθνλίζεη ηελ πξαγκαηηθή
ζρέζε, ε νπνία εθδειψλεηαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εκπνξεπκάησλ. Σα εκπνξεχκαηα δελ είλαη
ηίπνηε άιιν, παξά ελζαξθψζεηο πξαγκαηηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη κφλν σο θνηλσληθέο
ζρέζεηο, σο ζρέζεηο εληφο ηεο παξαγσγήο, έρνπλ απηνθίλεζε. Σν γεγνλφο ινηπφλ φηη νη ζρέζεηο
παξαγσγήο δηακεζνιαβνχληαη απφ ζρέζεηο πξαγκάησλ, απφ ηε κία νδεγεί ζηελ αλαγθαηφηεηα
απεηθφληζεο ηεο θίλεζήο ηνπο, φπσο απηή πξνβάιιεη απφ ηε ζθνπηά ηνπ απνηειέζκαηνο, ηεο
θίλεζεο δειαδή πνπ έρεη απνθξπζηαιισζεί ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πξαγκάησλ, θαη απφ ηελ
άιιε, φπσο απηή είλαη ζηελ πξαγκαηηθή εζσηεξηθή ηεο δηάζηαζε. πσο ηνλίδεη ν Βαδηνχιηλ, «ε
ππφζηαζε απνθηά ηε κνξθή ελφο πξάγκαηνο – ηεο νπζίαο ηνπ πξάγκαηνο· ην κέηξν ηνπ
κεγέζνπο ηεο ππφζηαζεο κεηαζρεκαηίδεηαη ζην κέγεζνο ηεο νπζίαο· νη ππνζηαζηαθέο ζρέζεηο
απνθηνχλ ηε κνξθή ππνζηαζηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ακεζνηήησλ» (Vazjulin, 2006: 117).
Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε θαηεγνξηαθή ζέζε θαη ε αλάιπζε ηνπ δηηηνχ ραξαθηήξα ηεο
εξγαζίαο είλαη πξψηεο γξακκήο γηα ηελ απνθάιπςε ησλ πιεπξψλ ηνπ εκπνξεχκαηνο. Έηζη, ην
ίδην ην κεζνδνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ δηηηνχ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο, φπσο θαη αλ νλνκαζηεί,
θαλεξψλεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηηο ππφινηπεο κεζνδνινγηθέο πιεπξέο ηεο εμέηαζεο ηνπ
εκπνξεχκαηνο. Καηά ηε γλψκε καο, ν φξνο ππφζηαζε πνπ επηιέγεηαη θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Μαξμ,
είλαη δφθηκνο αθξηβψο γηα ηελ έθζεζε απηήο ηεο ηδηνηππίαο, ηνπ δηηηνχ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο
ζην πξψην θεθάιαην ηνπ «Κεθαιαίνπ». Παξ‘ φια απηά, ε εκθάληζε ηεο θαηεγνξίαο ηεο
ππφζηαζεο ζην «Κεθάιαην» ζπλδέεηαη κε ηνλ βαζκφ εκκέλεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ
θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο σο νξγαληθφ φιν. Απφ απζηεξά δηαιεθηηθή επηζηεκνινγηθή
ζθνπηά, ε ππφζηαζε δελ αλήθεη σο εηδηθή θαηεγνξία ζην corpus ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, φζν πςειφηεξνο θαζίζηαηαη ν βαζκφο
εκκέλεηαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηφζν ιηγφηεξν αλαθχπηεη ε κεζνδνινγηθή αλάγθε γηα ηελ
έληαμε ηεο θαηεγνξίαο ηεο ππφζηαζεο ζηελ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σφζν
πεξηζζφηεξν θαζίζηαηαη αλαγθαίνο ν εληνπηζκφο ηεο απηνθίλεζεο, ηεο ηδεαηφηεηαο θαηά
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Υέγθει, θαη ζηε ζθαίξα ηνπ Δίλαη. Απνδεηθλχεηαη, ελ ηέιεη, φηη ν βαζκφο εκκέλεηαο ηεο ππφ
δηεξεχλεζε δηαδηθαζίαο (ηνπ δεδνκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ) ζρεηίδεηαη θαη αιιειεπηδξά κε
ηνλ βαζκφ εκκέλεηαο ηεο πξνγελέζηεξεο δηαδηθαζίαο. Λακβάλνληαο σο δεδνκέλν φηη
επηηπγράλεηαη ε εμέηαζε ηεο ππφ δηεξεχλεζε δηαδηθαζίαο κέζσ ηνπ ηξφπνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, φζν ρακειφηεξνο είλαη ν βαζκφο εκκέλεηαο ηεο πξνγελέζηεξεο
δηαδηθαζίαο ηφζν πςειφηεξνο είλαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ λνείλ θαηά δηάλνηα ζηε δηαδηθαζία
ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, ηφζν πεξηζζφηεξν ππεηζέξρνληαη εληφο ηεο
ηειεπηαίαο θαηεγνξίεο μέλεο πξνο ην θαη‘ εμνρήλ ζχζηεκα ησλ ινγηθψλ ηεο θαηεγνξηψλ.
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Κεθάιαην Έθην
Ιζηνξηθέο δηαζηάζεηο ζηε ινγηθή ηνπ Μέηξνπ

Ζ αμία γίλεηαη ινηπφλ πξνβαίλνπζα αμία, πξνβαίλνλ ρξήκα
θαη σο ηέηνην γίλεηαη θεθάιαην.
Κ. Μαξμ (Marx, 2016 : 131)

Ζ ζθαίξα ηνπ Μέηξνπ ζπληζηά ηελ ελφηεηα ηεο Πνηφηεηαο θαη ηεο Πνζφηεηαο. Μέζσ
ηεο έθπηπμεο ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ Μέηξνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηάβαζε ζηε ζθαίξα
ηεο Οπζίαο. ζνλ αθνξά ζην «Κεθάιαην» θαη ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», φπσο θάζε νκάδα
θαηεγνξηψλ ζηε ζθαίξα ηνπ Δίλαη ζπλδέεηαη κε κηα δεχηεξε ζεηξά θαηεγνξηψλ ηεο κηθξήο
ζπείξαο, έηζη αληίζηνηρα θαη ε ζθαίξα ηνπ Μέηξνπ ζπλδέεηαη κε κηα δεχηεξε ζεηξά απφ
θαηεγνξίεο. ηα δχν αλσηέξσ έξγα, ε ινγηθή ηνπ Μέηξνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ζθαίξεο ηνπ
Φαηλνκέλνπ θαη ηεο Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθνο. ην παξφλ
θεθάιαην, ε έκθαζε ζα δνζεί ζηα δεηήκαηα ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο
θαηεγνξίεο ηνπ Μέηξνπ, κε ηηο θαηεγνξίεο δειαδή ηεο κεγάιεο ζπείξαο ηεο έιηθνο, νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη ηα κέγηζηα κε ηελ ακεζφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
ηε ινγηθή ηνπ Υέγθει, ην πέξαζκα ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Μέηξνπ ζπληειείηαη κέζσ ηεο
θαηεγνξίαο ηεο Πνζνηηθήο ζρέζεο ζην πιαίζην δηεξεχλεζεο ησλ θαηεγνξηψλ ηεο Πνζφηεηαο. Ο
Υέγθει γξάθεη αλαθνξηθά κε απηή ηε ινγηθή κεηάβαζε:
Oη δχν πιεπξέο ηεο ζρέζεο είλαη αθφκα άκεζα πνζά· ηφζν ν πνηνηηθφο φζν θαη ν πνζνηηθφο φξνο είλαη
αθφκα εμσηεξηθνί ν έλαο πξνο ηνλ άιιν. Αιιά φζνλ αθνξά ηελ αιήζεηα ηνπο, φηη ην ίδην ην πνζνηηθφ κέζα
ζηελ εμσηεξηθφηεηά ηνπ είλαη απηνζρεηηζκνο, ή φηη ην δη‘ εαπηφ Δίλαη θαη ε αδηαθνξία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ
ζπλελψλνληαη, είλαη κέηξν (Υέγθει, 1991: 243).

Σν κέηξν αξρηθά ζπληζηά έλα εηδηθφ πνζφλ, ην νπνίν ιακβάλεηαη σο αξηζκεηηθή ελφηεηα.
Παίξλνληαο ην σο κέηξν, ην ελ ιφγσ πνζφ ιεηηνπξγεί σο θαλφλαο κε ηνλ νπνίν κεηξάκε άιια
πξάγκαηα. Σα άιια πξάγκαηα επνκέλσο κεηξνχληαη ζηε βάζε ηεο αξηζκεηηθήο ελφηεηαο ηνπ
θαλφλα. ηαλ ην εηδηθφ πνζφλ, ην νπνίν είλαη θαλφλαο, κεηξάεη έλα άιιν εηδηθφ πνζφ, ην νπνίν
είλαη εμσηεξηθφ, ηφηε ην κέηξν θαζίζηαηαη έλα εμεηδηθεχνλ κέηξν. Σν κέηξν θαλεξψλεηαη σο

277

ζρέζε κεηαμχ δχν πιεπξψλ, κηαο εζσηεξηθήο θαη κηαο εμσηεξηθήο. Ο Υέγθει θέξλεη ην
παξάδεηγκα ηεο ζεξκνθξαζίαο. Αλ έλα ζψκα ρξεζηκεχεη σο θαλφλαο γηα ηε κέηξεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο, νη πνζνηηθέο κεηαβνιέο ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ ζπλδένληαη κε
δηαθνξεηηθέο εζσηεξηθέο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζσκάησλ. Έηζη, κηα
κεηαβνιή ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο αληαλαθιάηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ εζσηεξηθή
ζεξκνθξαζία θάζε ζψκαηνο. Ζ ζρέζε απηψλ ησλ δχν πιεπξψλ, ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο
εμσηεξηθήο, απνηεινχλ έλα ζπγθεθξηκέλν κέηξν, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη απφ έλαλ εθζέηε.
Απηή ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ, ζηελ νπνία κία θαη απηή πνηφηεηα εκθαλίδεηαη, ηε κία
σο πνζνηηθή θαη ηελ άιιε σο πνηνηηθή, απνηειεί κηα ζρέζε κεηαμχ δχν πνηνηήησλ. Καη‘ απηφλ
ηνλ ηξφπν, θαλεξψλεηαη φηη θάζε πιεπξά ηνπ εμεηδηθεχνληνο κέηξνπ απνηειεί έλα κέηξν εληφο
ηεο ζπλνιηθήο κεηξηθήο ζρέζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πνζνηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν
πνηνηήησλ. Ζ ζπλνιηθή κεηξηθή ζρέζε σο έλα πνζφλ, ην νπνίν παξακέλεη ζηαζεξφ ζηηο
κεηαβνιέο ηνπ εμεηδηθεχνληνο κέηξνπ, θαλεξψλεηαη σο ην δη‘ εαπηφ-Δίλαη ηνπ κέηξνπ, δειαδή
φηη αλεμαξηήησο απφ ηηο εηδηθέο ηηκέο πνπ ιακβάλεη έλα πνζφλ ζηε ζπζρέηηζε ηνπ κε ηηο
εμσηεξηθέο πιεπξέο, παξακέλεη ελ ηνχηνηο εληφο εαπηνχ έλα δη‘ εαπηφ. Δλ ζπλερεία, ν Υέγθει
πεξλά ζηελ εμέηαζε δχν αλεμάξηεησλ κέηξσλ, δειαδή ζην πξαγκαηηθφ κέηξν. Σν κέηξν εδψ
θαζίζηαηαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ κέηξσλ. Απηή ε ζρέζε πξνζδηνξίδεηαη κέζσ
ελφο εθζέηε. Ο ίδηνο ν εθζέηεο φκσο απνηειεί κε ηε ζεηξά ηνπ έλα κέηξν. Φαλεξψλεηαη έηζη φηη
έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ απηνηειψλ κέηξσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ
δηαθνξεηηθνχο εθζέηεο. Ζ νιφηεηα ηνπ κέηξνπ πξνβάιιεη ινηπφλ ζαλ κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθά
απηνηειή κέηξα πνπ ζπλδένληαη ζηε βάζε ηεο κεηαμχ ηνπο εθιεθηηθήο ζπγγέλεηαο. Τπφ απηνχο
ηνπο φξνπο, ην κέηξν πξνβάιιεη σο κηα θνκβηθή αιιεινπρία κέηξσλ, ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζηε
βάζε ελφο θνηλνχ ππνζηξψκαηνο.
Θα πξέπεη επίζεο λα πξνζζέζνπκε φηη ε αλάιπζε ηνπ Μέηξνπ απφ ηνλ Υέγθει δελ είλαη
αλεμάξηεηε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ θαηαλφεζεο ηεο αμίαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζην
«χζηεκα ηεο Ζζηθήο Εσήο»:
ε θαζαξή απεηξία ηνπ λνκηθνχ δηθαηψκαηνο, ην αδηαρψξηζηφ ηνπ, πνπ αληαλαθιάηαη ζην ίδην ην πξάγκα,
δει. ζην κεξηθφ θαζ‘ εαπηφ, είλαη ε ηζφηεηα ηνπ πξάγκαηνο κε άιια πξάγκαηα, θαη ε αθαίξεζε απηήο ηεο
ηζφηεηαο ελφο πξάγκαηνο κε άιια, ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα θαη ην λνκηθφ δηθαίσκα είλαη ε αμία· ή κάιινλ
ε αμία θαζ‘ εαπηή είλαη ε ηζφηεηα σο αθαίξεζε, ην ηδεαηφ κέηξν [ησλ πξαγκάησλ] – αιιά ην πξαγκαηηθά
αλαθαιπθζέλ θαη εκπεηξηθφ κέηξν είλαη ε ηηκή (Hegel, 1979: 121).
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Δπηπιένλ, αλαθέξεη ζηηο «Βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε Φηινζνθία ηνπ Γηθαίνπ»: «ε επηρείξεζε
ηεο αληαιιαγήο, κε ηελ νπνία αληαιιάζζνληαη μερσξηζηά εκπνξεχκαηα ην έλα κε ην άιιν,
θπξίσο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ θαζνιηθνχ κέζνπ αληαιιαγήο, ηνπ ρξήκαηνο, ζην νπνίν θαζίζηαηαη
ελεξγεία πξαγκαηηθή ε αθεξεκέλε αμία φισλ ησλ αγαζψλ – ην εκπφξην» (Hegel, 2008: 195).
Πξνθαλψο

ν

Υέγθει

δελ

αλαπηχζζεη

ηηο

θαηεγνξίεο

ηνπ

Μέηξνπ

απνθιεηζηηθά

αλαζηνραδφκελνο ηα δεηήκαηα ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, αθνχ φπσο θαίλεηαη απφ ηελ αλάπηπμε
ηνπ δεηήκαηνο ζηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο» θαηαπηάλεηαη κε ηα δεηήκαηα ηεο θπζηθήο, ηεο
ρεκείαο θ.ιπ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ζηελ πξαγκάηεπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο αμίαο θαη ηνπ
ρξήκαηνο, νη θαηεγνξίεο ηνπ Μέηξνπ είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ην
επηπξφζζεην ελδηαθέξνλ, σο πξνο ηελ αληηπαξαβνιή ησλ εγειηαλψλ θαηεγνξηψλ ηνπ κέηξνπ κε
ηελ εμέηαζε ησλ κνξθψλ ηεο αμίαο ζην «Κεθάιαην», βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη, έσο έλα βαζκφ,
νη ίδηεο θαηεγνξίεο αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ απεηθφληζεο ελφο θνηλνχ
θαηλνκέλνπ.
ην «Κεθάιαην», έρνληαο πξνζδηνξίζεη ηελ αμία ρξήζεο σο θνξέα ηεο αληαιιαθηηθήο
αμίαο, ν Μαξμ δηαπηζηψλεη φηη «ε αληαιιαθηηθή αμία εκθαλίδεηαη ελ πξψηνηο σο ε πνζνηηθή
ζρέζε, σο ε αλαινγία ζηελ νπνία αληαιιάζζνληαη νη ρξεζηηθέο αμίεο ελφο είδνπο κε ηηο
ρξεζηηθέο αμίεο ελφο άιινπ είδνπο, κηα ζρέζε πνπ αιιάδεη δηαξθψο κε ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν»
(Marx, 2016: 20). Δπνκέλσο, νη αληαιιαθηηθέο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε ζθνπηά ηεο
πνζφηεηαο. Ο Μαξμ ηνλίδεη φηη αλ «σο ρξεζηηθέο αμίεο ηα εκπνξεχκαηα είλαη πξνπάλησλ
δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο, σο αληαιιαθηηθέο αμίεο κπνξνχλ λα είλαη κφλν δηαθνξεηηθήο
πνζφηεηαο, δελ πεξηέρνπλ δειαδή νχηε έλα άηνκν ρξεζηηθήο αμίαο» (φ.π.:21).
Δδψ ε ζρέζε ησλ εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο, θαίλεηαη ηπραία
θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελε. Ζ πνζνηηθή ζρέζε ησλ εκπνξεπκάησλ σο αληαιιαθηηθψλ αμηψλ
θαίλεηαη σο θάηη αλεμάξηεην απφ ηελ πνηφηεηά ηνπο. ηνλ βαζκφ πνπ έρεη ππνζηεί άξλεζε ν
πνηνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ εκπνξεπκάησλ, ηφηε ε ζρέζε ηνπο δελ γίλεηαη αληηιεπηή ζην
πιαίζην ηνπ θνηλνχ εζσηεξηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπο. Ο Μαξμ παξαηεξεί, ζηε ζπλέρεηα, φηη ε
πνζνηηθή ζρέζε (αληαιιαθηηθή ζρέζε) κεηαμχ δχν εκπνξεπκάησλ νδεγεί ζηελ απνθάιπςε ελφο
θνηλνχ ηξίηνπ ίζνπ κεγέζνπο, πνπ ελππάξρεη κεηαμχ ηνπο. Σν θνηλφ ίζν κέγεζνο κεηαμχ ησλ
εκπνξεπκάησλ είλαη ην αμηαθφ κέγεζνο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηελ θνηλσληθά κέζε εξγαζία
πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαγσγή θάζε μερσξηζηνχ εκπνξεχκαηνο. Ο Μαξμ,
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αλαθεξφκελνο ζην ρξήκα σο κέηξν ησλ αμηψλ, αλαθέξεη φηη «ην ρξήκα σο αμηαθφ κέηξν είλαη
αλαγθαία κνξθή εκθάληζεο ηνπ εκκελνχο αμηαθνχ κέηξνπ ησλ εκπνξεπκάησλ, ηνπ εξγάζηκνπ
ρξφλνπ» (φ.π.:73). ηνλ Υέγθει φκσο δελ πθίζηαηαη εκκελέο κέηξν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πνζνχ.
Ζ ελ ιφγσ ηδηνηππία ζην «Κεθάιαην» νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα εκπνξεχκαηα εθθξάδνπλ
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Ζ αμία εθθξάδεη ηε δαπάλε νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο θνηλσληθά
κέζεο εξγαζίαο. Δπνκέλσο, ην άκεζν κέηξν ηνπ αμηαθνχ κεγέζνπο ζρεηίδεηαη κε ην βαζχηεξν
εκκελέο κέηξν ηνπ θνηλσληθά αλαγθαίνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ.
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ην αμηαθφ κέγεζνο δελ είλαη έλα ηπραίν πνζφλ, αιιά έλα πνζφλ
πνπ πξνζδηνξίδεηαη πνηνηηθά θαη ζπλεπψο έρεη φξην. Ο Μαξμ ζεκεηψλεη φηη απηφ «πνπ θαζνξίδεη
ην αμηαθφ κέγεζνο είλαη κφλν ην πνζφ ηεο θνηλσληθά αλαγθαίαο εξγαζίαο ή ηνπ θνηλσληθά
αλαγθαίνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ πξνο παξαγσγή κηαο ρξεζηηθήο αμίαο» (φ.π.: 23). Απνθαιχπηεηαη
έηζη φηη ην αμηαθφ κέγεζνο είλαη ηε ελφηεηα ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ
απνηειεί έλα εηδηθφ πνζφλ. Σν εηδηθφ πνζφλ είλαη απιψο έλα ζπγθεθξηκέλν αμηαθφ κέγεζνο θαη
ηίπνηε παξαπάλσ. ηνλ βαζκφ πνπ ην αμηαθφ κέγεζνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ θνηλσληθά
αλαγθαίν ρξφλν εξγαζίαο, ε αμία δηεξεπλάηαη σο θάηη πνπ δελ είλαη αδηάθνξν ζην φξην, αιιά σο
θάηη ζρεηηδφκελν κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ αληαιιαθηηθή αμία δελ πξνβάιιεη πιένλ σο κηα πνζνηηθή
εμσηεξηθφηεηα αδηάθνξε πξνο ηελ πξνζδηνξηζηία, αιιά αληίζεηα σο κηα πνζφηεηα πνπ
πξνζδηνξίδεηαη πνηνηηθά. Πνζφηεηα θαη πνηφηεηα είλαη πιένλ εληαίεο ζην πιαίζην ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ πξνζδηνξηζκέλνπ-Δίλαη. Χο εηδηθφ πνζφλ, ην αμηαθφ κέγεζνο ιεηηνπξγεί σο
θαλφλαο. Ο θαλφλαο φκσο, δειαδή ην αμηαθφ κέγεζνο, κεηξάηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε βάζε
ηνπ εκκελνχο κέηξνπ. Ο Μαξμ ζέηεη ην εξψηεκα:
Πψο κπνξεί ινηπφλ λα κεηξεζεί ην κέγεζνο ηεο αμίαο ηνπ; Μέζσ ηνπ πνζνχ ηεο «αμηνγελεηηθήο
ππφζηαζεο», ηεο εξγαζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζ‘ απηφ. Ζ πνζφηεηα ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο κεηξάηαη κε ηε
ρξνληθή δηάξθεηά ηεο, ν δε εξγάζηκνο ρξφλνο έρεη θαη πάιη γηα κέηξν ηνπ νξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα,
φπσο ψξα, εκέξα θ.ιπ. (φ.π.:22).

Σν αμηαθφ κέγεζνο θάζε εκπνξεχκαηνο είλαη ζπλδεδεκέλν κε κηα πνζφηεηα αμηψλ
ρξήζεο. Ο Μαξμ, ελ ζπλερεία, γξάθεη φηη «εκπνξεχκαηα ζηα νπνία πεξηέρνληαη ηζνκεγέζε πνζά
εξγαζίαο, ή ηα νπνία κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ζηνλ ίδην εξγάζηκν ρξφλν, έρνπλ ην ίδην αμηαθφ
κέγεζνο» (φ.π.23). Με άιια ιφγηα, ην ζπγθεθξηκέλν αμηαθφ κέγεζνο πθίζηαηαη ζε δηάθνξεο
αμίεο ρξήζεο. Δπνκέλσο, κε ηελ «επαθή» κε ηηο δηαθνξεηηθέο αμίεο ρξήζεο ην αμηαθφ πνζφλ
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εμεηδηθεχεηαη θαη θαζίζηαηαη έλα εηδηθά εηιεκκέλν πιήζνο. Ο Βαδηνχιηλ δηαπηζηψλεη φηη «ην
αμηαθφ κέγεζνο ππάξρεη ζε δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο δηαθνξεηηθψλ αμηψλ ρξήζεο, δηαζπάηαη
κέζσ ησλ ηειεπηαίσλ. Σν κέγεζνο ηεο αμίαο πνπ δηαζπάηαη απφ ηελ εμσηεξηθή πνζφηεηα είλαη
έλα εηδηθά εηιεκκέλν πιήζνο» (Vazjulin, 2006: 176). Σν κέηξν πξνβάιιεη ζε απηφ ην ζεκείν σο
Δμεηδηθεχνλ κέηξν.
Ζ πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ησλ αμηψλ ρξήζεο είλαη εμσηεξηθέο πξνο ην αμηαθφ κέγεζνο.
Γηα ην αμηαθφ κέγεζνο είλαη αδηάθνξν αλ απνηειεί ην αμηαθφ κέγεζνο κηαο πνζφηεηαο
δηακαληηψλ ή κηαο πνζφηεηαο δάραξεο. Χο εθ ηνχηνπ, ην ζπγθεθξηκέλν αμηαθφ πνζφλ
εμσηεξηθεχεηαη ζε κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο αμίεο ρξήζεο απνθηψληαο δηαθνξεηηθέο
εμεηδηθεπκέλεο κνξθέο. Δπίζεο, ε πνζφηεηα ησλ αμηψλ ρξήζεο είλαη θάηη πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ
παξαγσγηθή δχλακε ηεο εξγαζίαο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην αμηαθφ κέγεζνο βξίζθεηαη ζε ζρέζε
κε ηηο εμσηεξηθέο κεηαβνιέο πξνζιακβάλνληαο ηηο ηειεπηαίεο κε ηνλ δηθφ ηνπ ηδηαίηεξν ηξφπν
θαζηζηάκελν έλα εηδηθά εηιεκκέλν πιήζνο.
Ο Μαξμ θαηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ κεκνλσκέλνπ εκπνξεχκαηνο θαηαδεηθλχεη ηε
ζπζρέηηζε ησλ δχν πιεπξψλ ηεο πνζφηεηαο ηνπ άκεζνπ κέηξνπ κε ηηο κεηαβνιέο ζηελ
παξαγσγηθή δχλακε ηεο εξγαζίαο. Με ακεηάβιεηε ηελ παξαγσγηθή δχλακε ηεο εξγαζίαο, ην
αμηαθφ κέγεζνο απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ αμηψλ ρξήζεο (Marx, 2016: 28).
Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ηε κεηαβνιή ηνπ εμσηεξηθνχ αξηζκεηηθνχ πιήζνπο επηθέξεηαη κεηαβνιή
ηνπ εηδηθά εηιεκκέλνπ πιήζνπο. Με ηελ αχμεζε ή ηε κείσζε ηεο παξαγσγηθήο δχλακεο ηεο
εξγαζίαο, ην δεδνκέλν αμηαθφ κέγεζνο εθθξάδεηαη αληίζηνηρα ζε πεξηζζφηεξεο ή ιηγφηεξεο αμίεο
ρξήζεο. Ο Μαξμ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:
Μηα κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθήο δχλακεο δελ αθνξά δηφινπ θαζ‘ εαπηήλ θαη δη‘ εαπηήλ ηελ εξγαζία πνπ
παξαζηαίλεηαη ζηελ αμία. Δθφζνλ ε παξαγσγηθή δχλακε αλήθεη ζηε ζπγθεθξηκέλε, ρξήζηκε κνξθή ηεο
εξγαζίαο, δελ κπνξεί λα ζίγεη, θπζηθά, ηελ εξγαζία απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη αθαηξεζεί ε ζπγθεθξηκέλε,
ρξήζηκε κνξθή ηεο. Ζ ίδηα εξγαζία παξάγεη ινηπφλ ζηα ίδηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πάληα ην ίδην αμηαθφ
κέγεζνο, φζν θαη αλ κεηαβάιιεηαη ε παξαγσγηθή δχλακε. Χζηφζν ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα παξάγεη
δηαθνξεηηθά πνζά ρξεζηηθψλ αμηψλ, πεξηζζφηεξα φηαλ απμάλεηαη ε παξαγσγηθή δχλακε, ιηγφηεξα φηαλ
κεηψλεηαη. Ζ ίδηα κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθήο δχλακεο πνπ απμάλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη
ζπλεπψο ηε κάδα ησλ ρξεζηηθψλ αμηψλ πνπ παξάγεη κεηψλεη ινηπφλ ην αμηαθφ κέγεζνο απηήο ηεο
απμεκέλεο ζπλνιηθήο κάδαο φηαλ ζπληνκεχεη ην ζχλνιν ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα
ηελ παξαγσγή ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη αληίζηξνθα (φ.π. :29).
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Με ηε ζπληφκεπζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαλεξψλεηαη φηη νη δχν πιεπξέο ηεο πνζφηεηαο,
ην αμηαθφ κέγεζνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αμηψλ ρξήζεο ζρεηίδνληαη θαη πέξαλ ησλ νξίσλ ηνπ
άκεζνπ κέηξνπ, δειαδή ηνπ δεδνκέλνπ αμηαθνχ κεγέζνπο. Απηή ε κεηαβιεηφηεηα ησλ πιεπξψλ
ηνπ άκεζνπ κέηξνπ πέξαλ ησλ νξίσλ ηνπ νδεγεί ζηε ζχιιεςε ηνπ κέηξνπ σο αξλεηηθήο
ελφηεηαο θαη ησλ ζηηγκψλ ηνπ σο απηφλνκσλ κέηξσλ. Έηζη, νδεγνχκαζηε ζην ζπζρεηηζκφ ησλ
δηαθνξεηηθψλ εκπνξεπκάησλ σο απηφλνκσλ κέηξσλ.
Ο Μαξμ δηεξεπλά ην άκεζν κέηξν ζην πιαίζην ηνπ κεκνλσκέλνπ εκπνξεχκαηνο
(Vazjulin, 2006). Με ηε κεηάβαζε ζηελ εμέηαζε ησλ αμηαθψλ κνξθψλ θαη ζηε ζρέζε κεηαμχ
δηαθνξεηηθψλ εκπνξεπκάησλ, πεξλά ζηελ εμέηαζε ηνπ Πξαγκαηηθνχ κέηξνπ. ηελ θίλεζε απφ
ηελ πνζνηηθή ζρέζε πξνο ην κέηξν, ε λφεζε θαηεπζχλζεθε απφ ηελ αληαιιαθηηθή ζρέζε ησλ
εκπνξεπκάησλ πξνο ην κεηαμχ ηνπο θνηλφ ζηνηρείν, ην αμηαθφ κέγεζνο. Δδψ, ηφζν ε ζρέζε ησλ
εκπνξεπκάησλ φζν θαη ην κεηαμχ ηνπο θνηλφ πξνζδηνξίδνληαη αξλεηηθά θαη ην έλα κέζσ ηεο
αληίζεζήο ηνπ ζην άιιν.
ηελ θίλεζε απφ ην άκεζν κέηξν πξνο ην πξαγκαηηθφ κέηξν, ε λφεζε θαηεπζχλεηαη απφ
ην θνηλφ ζηνηρείν, ην αμηαθφ κέγεζνο, πξνο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εκπνξεπκάησλ.
ηε δεχηεξε κνξθή θίλεζεο, ην θνηλφ πξνζδηνξίδεηαη σο ν παξάγσλ ηεο ζχλδεζεο θαη ηεο
δηακεζνιάβεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ εκπνξεπκάησλ. Σν θνηλφ ζηνηρείν απνηειεί έηζη ην
ππφζηξσκα ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ εκπνξεπκάησλ. Σν θάζε κεκνλσκέλν εκπφξεπκα σο ελφηεηα
αμίαο θαη αμίαο ρξήζεο δελ κπνξεί λα εθθξάζεη απφ κφλν ηνπ ηελ αμία ηνπ. Ζ δπλαηφηεηα
έθθξαζεο ηεο αμίαο αλαθχπηεη κφλν ζην πιαίζην κηα αμηαθήο ζρέζεο, κηαο ζρέζεο κεηαμχ
απηνηειψλ κέηξσλ. Ο Μαξμ αλαθέξεη ζρεηηθά κε ην ηειεπηαίν:
Καζψο θαλέλα εκπφξεπκα δελ κπνξεί λα αλαθεξζεί ζηνλ εαπηφ ηνπ σο ηζνδχλακν, δειαδή δελ κπνξεί λα
θαηαζηήζεη ην δηθφ ηνπ θπζηθφ δέξκα έθθξαζε ηεο δηθήο ηνπ αμίαο, πξέπεη λα αλαθεξζεί ζε άιιν
εκπφξεπκα σο ηζνδχλακφ ηνπ ή λα θαηαζηήζεη ην θπζηθφ δέξκα ελφο άιινπ εκπνξεχκαηνο δηθή ηνπ
αμηαθή κνξθή. Απηφ κπνξεί λα επεμεγεζεί κε ην παξάδεηγκα ελφο κέηξνπ πνπ αξκφδεη ζηα εκπνξεπκαηηθά
ζψκαηα σο εκπνξεπκαηηθά ζψκαηα, δειαδή σο ρξεζηηθέο αμίεο (Marx, 2016: 38).

Σνλίζακε φηη ζην πιαίζην ηνπ κεκνλσκέλνπ εκπνξεχκαηνο σο άκεζνπ κέηξνπ έρνπκε ηε
ζχλδεζε κηαο πξνζδηνξηζκέλεο πνζφηεηαο κηαο αμίαο ρξήζεο κε κηα πξνζδηνξηζκέλε πνζφηεηα
ηεο αμίαο. Απφ θαηεγνξηαθή ζθνπηά, νη δχν πιεπξέο ηεο κεηξηθήο ζρέζεο, ε πξψηε, δειαδή ηεο
αμίαο, είλαη ε πιεπξά ηνπ ελ εαπηψ-Δίλαη ηεο, ηεο ζρεηηθήο κνξθήο ηεο αμίαο, ε δεχηεξε, δειαδή
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ηεο αμίαο ρξήζεο, είλαη ε πιεπξά ηεο εμσηεξηθφηεηαο απηνχ ηνπ ελ εαπηψ-Δίλαη, ε ηζνδχλακε
κνξθή. Απηή ε πνζνηηθή ζπζρέηηζε εθθξάδεηαη κέζσ ελφο εθζέηε, ηνπ αμηαθνχ πνζνχ. Σν
αμηαθφ κέγεζνο πξνβάιιεη σο ν εθζέηεο ηεο ελφηεηαο δχν πνζψλ, ηεο αμίαο θαη ηεο αμίαο
ρξήζεο. Απηφο ν εθζέηεο «δελ πξνζδηνξίδεηαη παξά κφλν ζηε ζχγθξηζε κε άιινπο εθζέηεο
ηέηνησλ ζρέζεσλ. πγθξνηεί ην εηδηθφ πξνζδηνξηζκέλν-ελ εαπηψ-Δίλαη, ην ραξαθηεξηζηηθφ
εζσηεξηθφ κέηξν θάζε πξάγκαηνο» (Hegel, 2007: 402).
Ο Μαξμ αξρίδεη ηελ εμέηαζε ησλ αμηαθψλ κνξθψλ απφ ηελ απιή ή ηπραία αμηαθή κνξθή.
Γίλεη ην παξάδεηγκα «20 πήρεηο ιηλφ χθαζκα = 1 ζαθάθη». Ζ αμία ηνπ πξψηνπ εκπνξεχκαηνο
εθθξάδεηαη κέζσ ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπ δεχηεξνπ εκπνξεχκαηνο. ε απηή ηελ αληαιιαθηηθή
ζρέζε έρνπκε δχν απηνηειή εκπνξεχκαηα. Έσο ην παξφλ ζηάδην ηεο εμέηαζεο, ην θάζε
εκπφξεπκα είρε πξνζδηνξηζηεί σο κέηξν, σο ελφηεηα ηεο αμίαο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο. ηελ
αληαιιαθηηθή ζρέζε κεηαμχ δχν εκπνξεπκάησλ εκθαλίδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ δχν απηνηειψλ
κέηξσλ. Σα εκπνξεχκαηα είλαη «δχν πξάγκαηα δηαθνξεηηθνχ εζσηεξηθνχ κέηξνπ, πνπ ίζηαληαη
ζε αλαθνξά θαη εηζέξρνληαη ζε ζρέζε» (φ.π.: 402).
Σν πξψην εκπφξεπκα (ιηλφ χθαζκα) βξίζθεηαη ζηε ζρεηηθή κνξθή ηεο αμίαο, ελψ ην
δεχηεξν (ζαθάθη) ζηελ ηζνδχλακε κνξθή. Ζ πνηνηηθή πνζφηεηα ηνπ πξψηνπ εκπνξεχκαηνο
(αμία), σο έλα εληαηηθφ κέγεζνο, εθθξάδεηαη ζην εμσηεξηθφ αξηζκεηηθφ πιήζνο (αμία ρξήζεο)
ηνπ δεχηεξνπ εκπνξεχκαηνο. Σν εμσηεξηθφ αξηζκεηηθφ πιήζνο ηνπ δεχηεξνπ εκπνξεχκαηνο,
αθελφο κελ, είλαη θάηη εμσηεξηθφ θαη αλεμάξηεην ηεο αμίαο ηνπ πξψηνπ εκπνξεχκαηνο,
αθεηέξνπ δε, θαη εληφο ηεο αληαιιαθηηθήο ζρέζεο, δελ είλαη θάηη αδηάθνξν πξνο ην κέγεζνο ηεο
αμίαο. Σν κέγεζνο ηεο αμίαο, σο ε εζσηεξηθή πνζφηεηα ηνπ πξψηνπ εκπνξεχκαηνο, θαζνξίδεη ην
εμσηεξηθφ πιήζνο, ζην νπνίν εθθξάδεηαη.
Ο Μαξμ, ζην πιαίζην ηεο εμέηαζεο ηεο αμηαθήο κνξθήο, ηνλίδεη ην ζθάικα ησλ
πνιηηηθψλ νηθνλνκνιφγσλ πνπ εθιάκβαλαλ ηελ αμηαθή κνξθή σο πνζνηηθή ζρέζε. Σνλίζηεθε
παξαπάλσ φηη έλα θαη ην απηφ κέγεζνο ηεο αμίαο δχλαηαη λα έρεη πνιιαπιέο κνξθέο εμσηεξηθήο
πνζνηηθήο έθθξαζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ηα εκπνξεχκαηα πνπ έξρνληαη ζε αληαιιαθηηθή ζρέζε δελ
αληαιιάζζνληαη ζηε βάζε κηαο εμσηεξηθήο θαη ηπραίαο αλά ηφπν θαη ρξφλν πνζνηηθήο
αλαινγίαο, αιιά ζηε βάζε φηη ηα κεγέζε ησλ αμηψλ ηνπο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ θνηλσληθά
αλαγθαίν ρξφλν εξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή ηνπο. Ο Μαξμ ηνλίδεη φηη
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ε επηθαλεηαθή αληίιεςε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, φηη ζηελ αμηαθή εμίζσζε ην ηζνδχλακν θαηέρεη πάληα ηε
κνξθή ελφο απινχ πνζνχ ελφο πξάγκαηνο, κηαο ρξεζηηθήο αμίαο, παξέζπξε ηνλ Bailey, φπσο θαη πνιινχο
απφ ηνπο πξνγελέζηεξνπο θαη κεηαγελέζηεξνχο ηνπ, λα βιέπνπλ ζηελ αμηαθή έθθξαζε απιψο κηα πνζνηηθή
ζρέζε (Marx, 2016: 38).

Σν εκπφξεπκα πνπ βξίζθεηαη ζηε ζρεηηθή αμηαθή κνξθή εθθξάδεη ηελ αμία ηνπ, ελψ ην
εκπφξεπκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζνδχλακε κνξθή γίλεηαη ν θνξέαο έθθξαζεο ηεο αμίαο ηνπ
πξψηνπ εκπνξεχκαηνο. Γηα ην εκπφξεπκα πνπ βξίζθεηαη ζηε ζρεηηθή αμηαθή κνξθή, απηφ πνπ
πξνβάιιεη είλαη ε αμία ηνπ, ελψ ε αμία ρξήζεο ηνπ θεχγεη απφ ην πξνζθήλην. Γηα ην εκπφξεπκα
πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζνδχλακε κνξθή, απηφ πνπ πξνβάιιεη είλαη ε αμία ρξήζεο ηνπ, ελψ ε αμία
ηνπ θεχγεη απφ ην πξνζθήλην. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ε αμία ρξήζεο γίλεηαη ε κνξθή
εκθάληζεο ηνπ αληηζέηνπ ηεο, δειαδή ηεο αμίαο. ηε ζρέζε κεηαμχ δχν απηνηειψλ κέηξσλ,
δειαδή ζηελ απιή κνξθή ηεο αμίαο, ε πνηνηηθή κνξθή έθθξαζεο ηεο αμίαο δελ πξνζδηνξίδεηαη,
ελψ ε ίδηα ε έθθξαζε ηεο αμίαο απνηειεί θπξίσο ζπκπησκαηηθφηεηα. πσο παξαηεξεί ν Μαξμ,
«ζηελ πξψηε κνξθή: 20 πήρεηο ιηλφ χθαζκα = 1 ζαθάθη, ελδέρεηαη λα είλαη ηπραίν γεγνλφο φηη
απηά ηα δχν εκπνξεχκαηα είλαη αληαιιάμηκα ζε κηα θαζνξηζκέλε πνζνηηθή ζρέζε» (φ.π.: 45).
ηε ζπλέρεηα ν Μαξμ πεξλά ζηελ νιηθή ή εθδηπισκέλε (εθπηπγκέλε) αμηαθή κνξθή.
ηελ εθδηπισκέλε αμηαθή κνξθή, έλα εκπφξεπκα εθθξάδεηαη ζε κηα άπεηξε ζεηξά άιισλ
εκπνξεπκάησλ. Δδψ απεηθνλίδεηαη ε Δθιεθηηθή ζπγγέλεηα κεηαμχ ησλ εκπνξεπκάησλ σο
απηνηειψλ κέηξσλ. Ο Μαξμ δίλεη ην παξάδεηγκα «20 πήρεηο ιηλφ χθαζκα = 1 ζαθάθη ή = 10
ιίβξεο ηζάη ή = 40 ιίβξεο θαθέο ή = 1 θνπφξηεξ ζηηάξη ή = 2 νπγγηέο ρξπζφο ή = 1/2 ηφλνο
ζίδεξνο ή = θ.ιπ.»
ε απηή ηελ αμηαθή κνξθή, πνιιαπιέο εθθξάζεηο ηεο αμίαο θαηαδεηθλχνπλ ηελ
αληηθεηκεληθφηεηά ηεο, δειαδή ην γεγνλφο φηη είλαη μφδεκα αλζξψπηλεο εξγαζίαο. ηελ
αληαιιαθηηθή ζρέζε «20 πήρεηο ιηλφ χθαζκα = 1 ζαθάθη ή = 10 ιίβξεο ηζάη ή = 40 ιίβξεο θαθέο
ή = 1 θνπφξηεξ ζηηάξη ή = 2 νπγγηέο ρξπζφο ή = 1/2 ηφλνο ζίδεξνο ή = θ.ιπ.», ην ιηλφ χθαζκα
είλαη απνκνλσκέλν ζηελ ζρεηηθή κνξθή, ελψ φια ηα άιια εκπνξεχκαηα είλαη απνκνλσκέλα
ζηελ ηζνδχλακε κνξθή. πλεπψο, ζπληειείηαη έλα είδνο απνκάθξπλζεο ηεο αμίαο απφ ηελ αμία
ρξήζεο· «κέζα απφ ηελ αηέξκνλε ζεηξά ησλ εθθξάζεσλ ηεο αμίαο ηνπ εκπνξεχκαηνο
αλαδεηθλχεηαη φηη ε εκπνξεπκαηηθή αμία είλαη αδηάθνξε απέλαληη ζηελ ηδηαίηεξε κνξθή ηεο
ρξεζηηθήο αμίαο κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη» (φ.π.: 44-45). ηελ απιή κνξθή ηεο αμίαο, ην ιηλφ
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χθαζκα ρξεηαδφηαλ ην ζαθάθη γηα λα εθθξάζεη ηελ αμία ηνπ· δίρσο ην ζαθάθη απέλαληη ηνπ, ε
έθθξαζε ηεο αμίαο ηνπ ζα ήηαλ αλέθηθηε. Αληίζεηα, ζηελ εθδηπισκέλε κνξθή, ην εκπφξεπκα
ζαθάθη έρεη δεπηεξεχνπζα ζεκαζία σο πξνο ηελ αμηαθή έθθξαζε ηνπ ιηλνχ πθάζκαηνο, θαζψο
ην ιηλφ χθαζκα δχλαηαη λα εθθξάζεη ηελ αμία ηνπ ζε κηα απεηξάξηζκε ζεηξά άιισλ
εκπνξεπκάησλ.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο ζρέζεο ησλ εκπνξεπκάησλ σο απηνηειψλ κέηξσλ, ην θάζε
εκπφξεπκα ζηε κεηξηθή ζρέζε δηαηεξεί ηελ απηνηέιεηά ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θάζε
μερσξηζηφ εκπφξεπκα δηαηεξείηαη κέζσ ηνπ αδηάθνξνπ πνηνηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ θαη απνηειεί
ηνλ εμεηδηθεχνληα παξάγνληα κηα λέαο κεηξηθήο ζρέζεο. Σν θάζε απηνηειέο κέηξν ζπλδέεηαη κε
κηα ζεηξά άιισλ απηνηειψλ κέηξσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα αθνινπζία κεηξηθψλ ζρέζεσλ· ν Υέγθει
αλαθέξεη ζρεηηθά:
ηνχηε ε ζχλδεζε κε πεξηζζφηεξα, πνπ είλαη νκνίσο ζε απηά κέηξα, παξέρεη δηάθνξεο ζρέζεηο, πνπ έρνπλ
έηζη δηαθνξεηηθνχο εθζέηεο. Σν απηνηειέο δελ έρεη ηνλ εθζέηε ηνπ θαζ‘ εαπηφ-πξνζδηνξηζκέλνπ-Δίλαη ηνπ
παξά κφλν ζε ζχγθξηζε κε άιια· αιιά απηή νπδεηεξφηεηα κε ηα άιια πνπ ζπγθξνηεί ηελ πξαγκαηηθή ηνπ
ζχγθξηζε κε απηά· είλαη ε ζχγθξηζε κε απηά κέζσ ηνπ εαπηνχ ηνπ (Hegel, 2007: 404).

Ο Μαξμ ηνλίδεη φηη κφλν ζηελ εθδηπισκέλε αμηαθή κνξθή εκθαλίδεηαη πξαγκαηηθά ε
αμία σο απνηέιεζκα ηεο αθεξεκέλεο εξγαζίαο· «δηφηη ε εξγαζία πνπ ηε γελλά παξαζηαίλεηαη
πιένλ ξεηά σο εξγαζία ίζεο ηζρχνο κε θάζε άιιε αλζξψπηλε εξγαζία, αζρέησο ηνπ πνηα θπζηθή
κνξθή θαηέρεη θαη αλ εμαληηθεηκεληθεχεηαη ζε ζαθάθη ή ζε ζηηάξη ή ζε ζίδεξν ή ζε ρξπζφ θ.ιπ.»
(Marx, 2016: 44). ηελ εθδηπισκέλε αμηαθή κνξθή, ην θάζε απηνηειέο κέηξν ζπλάπηεη
άπεηξεο181 κεηξηθέο ζρέζεηο κε ηα άιια απηνηειή κέηξα θαη ην γεγνλφο απηφ νδεγεί ζηελ
απνθάιπςε ηεο νκνηφηεηάο ηνπο. Δλ ηνχηνηο, ε νκνηφηεηά ηνπο είλαη κηα αξλεηηθή νκνηφηεηα, ε
νπνία ζηεξείηαη ζεηηθήο έθθξαζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε αμηαθή έθθξαζε
ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εκπνξεχκαηνο δηαθέξεη απφ ηελ αμηαθή έθθξαζε θάζε άιινπ
εκπνξεχκαηνο· πξφθεηηαη γηα «έλα πνηθηιφρξσκν κσζατθφ δηάζπαξησλ θαη δηαθνξνπνηεκέλσλ
αμηαθψλ εθθξάζεσλ» (φ.π.: 45).
Κάζε εκπφξεπκα, ην νπνίν δηαδξακαηίδεη άκεζα ηνλ ξφιν ηεο κνξθήο ηζνδπλάκνπ ζε κηα
αμηαθή έθθξαζε, απνθιείεη, ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ ακεζφηεηαο, θάζε άιιε κνξθή
ηζνδπλάκνπ. Σν ιηλφ χθαζκα εθθξάδεη ηελ αμία ηνπ ή ζην 1 ζαθάθη ή ζηηο 10 ιίβξεο ηζάη ή ζηηο
181

Ζ ελ ιφγσ ζρέζε αληηζηνηρεί ζε κηα ζρέζε θαχιεο απεηξίαο.
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40 ιίβξεο θαθέ θ.ιπ. Ο Μαξμ παξαηεξεί φηη «θαζψο ε θπζηθή κνξθή θάζε κεκνλσκέλνπ
εκπνξεπκαηηθνχ είδνπο είλαη εδψ κηα ηδηαίηεξε κνξθή ηζνδπλάκνπ δίπια ζε αλαξίζκεηεο άιιεο
ηδηαίηεξεο κνξθέο ηζνδπλάκνπ, ππάξρνπλ ελ γέλεη κφλν πεξηνξηζκέλεο κνξθέο ηζνδπλάκνπ, απφ
ηηο νπνίεο θαζεκηά απνθιείεη ηηο άιιεο» (φ.π.: 45). ηελ άπεηξε αιιεινπρία ησλ αμηαθψλ
εθθξάζεσλ, ην πνηνηηθφ ζηνηρείν ηεο ηζνδχλακεο κνξθήο είλαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελν,
ζπλεπψο απνθιείεηαη θάζε κνξθή θνηλήο αμηαθήο έθθξαζεο. Ζ εκθάληζε θάζε λένπ
εκπνξεπκαηηθνχ είδνπο ζπλεπάγεηαη άκεζα ηελ αλάδπζε κηαο πνηνηηθά λέαο ηζνδχλακεο
κνξθήο. Σα δηαθνξεηηθά εκπνξεχκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηε ζρεηηθή κνξθή ηεο αμίαο εθθξάδνπλ
δηαθνξεηηθέο ζεηξέο αμηαθψλ εθθξάζεσλ.
Ο Μαξμ παξαηεξεί φηη ε αληηζηξνθή ηεο εθδηπισκέλεο αμηαθήο κνξθήο νδεγεί ζηνλ
απνθιεηζκφ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εκπνξεχκαηνο ζηε ζέζε ηεο ηζνδχλακεο κνξθήο. Ο
απνθιεηζκφο ελφο κεκνλσκέλνπ εκπνξεχκαηνο ζηελ ηζνδχλακε κνξθή ζπλεπάγεηαη φηη φια ηα
εκπνξεχκαηα εθθξάδνπλ ηελ αμία ηνπο κέζσ κηαο θαη κνλαδηθήο πνηφηεηαο. πσο αλαθέξεη, «ε
γεληθή ζρεηηθή αμηαθή κνξθή ηνπ θφζκνπ ησλ εκπνξεπκάησλ απνηππψλεη ην ραξαθηήξα ηνπ
γεληθνχ ηζνδπλάκνπ ζην απνθιεηζκέλν απφ απηφ ηνλ θφζκν εκπνξεπκαηηθφ ηζνδχλακν, ζην ιηλφ
χθαζκα» (φ.π.: 48). Χο εθ ηνχηνπ, ε εθδηπισκέλε αμηαθή κνξθή κεηαζρεκαηίδεηαη ζε γεληθή
αμηαθή κνξθή.
ηε γεληθή αμηαθή κνξθή, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ Μαξμ, έρνπκε ηελ
αληαιιαθηηθή ζρέζε «1 ζαθάθη, 10 ιίβξεο ηζάη, 40 ιίβξεο θαθέο, 1 θνπφξηεξ ζηηάξη, 2 νπγγηέο
ρξπζφο, ½ ηφλνο ζίδεξνο, ρ εκπφξεπκα Α, θ.ιπ εκπφξεπκα = 20 πήρεηο ιηλφ χθαζκα». Με ην
πέξαζκα ζηε γεληθή αμηαθή κνξθή, ν ζπζρεηηζκφο ησλ εκπνξεπκάησλ απνθηά νπζηαζηηθή
χπαξμε. Σα εκπνξεχκαηα σο κέηξα ζρεκαηίδνπλ κηα Κνκβηθή ζρέζε κεηξηθψλ ζρέζεσλ.
Σν θνηλφ ζηνηρείν απνηειεί, θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην Τπφζηξσκα ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ
εκπνξεπκάησλ. Σα εκπνξεχκαηα δεκηνπξγνχλ έλα πιέγκα θφκβσλ ζηε βάζε ηνπ θνηλνχ
ππνζηξψκαηνο. Ο θφκβνο είλαη εθείλν ην ζεκείν, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη έλα πνηνηηθφ
άικα, σο απνηέιεζκα βαζκηαίσλ πνζνηηθψλ αιιαγψλ. Οη δηαθνξεηηθνί θφκβνη είλαη ζπζρεηηζκνί
δηαθνξεηηθψλ εκπνξεπκάησλ σο απηνηειψλ κέηξσλ. Ζ ζεηηθή έθθξαζε ηνπ θνηλνχ
ππνζηξψκαηνο είλαη ε ρξεκαηηθή κνξθή, ε νπνία γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή ζην επίπεδν ηεο
επηθάλεηαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, κε ην ρξήκα ην
κέηξν θαηαθηά ηελ θαη‘ εμνρήλ κνξθή ηνπ.
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κφλν ζηε γεληθή αμηαθή κνξθή ηα δηαθνξεηηθά εκπνξεχκαηα
ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο σο αμίεο. Ο ζπζρεηηζκφο έηζη ησλ εκπνξεπκάησλ ζπληειείηαη ζε έλα
θνηλφ ππφζηξσκα ην νπνίν απνθηά κηα ζεηηθή έθθξαζε (π.ρ. ιηλφ χθαζκα). Ο Μαξμ γξάθεη επί
ηνχηνπ:
Ζ λεναπνθηεκέλε κνξθή εθθξάδεη ηηο αμίεο ηνπ θφζκνπ ησλ εκπνξεπκάησλ ζε έλα θαη ην απηφ
εκπνξεπκαηηθφ είδνο πνπ είλαη απνρσξηζκέλν απφ απηφλ, θεξεηπείλ ζε ιηλφ χθαζκα, θαη παξαζηαίλεη κε
απηφ ηνλ ηξφπν ηηο αμίεο φισλ ησλ εκπνξεπκάησλ κέζσ ηεο νκνηφηεηάο ηνπο κε ην ιηλφ χθαζκα. Χο
φκνηα-πξνο-ην-ιηλφ-χθαζκα ε αμία θάζε εκπνξεχκαηνο δελ δηαθέξεη ηψξα κφλν απφ ηε δηθή ηεο ρξεζηηθή
αμία, αιιά απφ θάζε ρξεζηηθή αμία, θαη αθξηβψο κε απηφ ηνλ ηξφπν εθθξάδεηαη σο ην ζηνηρείν πνπ ην
έρνπλ θνηλφ φια ηα εκπνξεχκαηα. Πξψηε ινηπφλ απηή ε κνξθή ζρεηίδεη πξαγκαηηθά ηα εκπνξεχκαηα
κεηαμχ ηνπο σο αμίεο ή ηνπο επηηξέπεη λα εκθαλίδνληαη κεηαμχ ηνπο σο αληαιιαθηηθέο αμίεο. (φ.π.: 47).

Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηε βάζε ησλ αμηψλ ησλ μερσξηζηψλ εκπνξεπκάησλ ιακβάλνπλ ηελ
πνζνηηθή έθθξαζε ησλ δηαθνξψλ κηαο θνηλήο έθθξαζεο· «νη πνηνηηθέο απηνηέιεηεο ησλ αμηψλ
ησλ κεκνλσκέλσλ εκπνξεπκάησλ ζρεκαηίδνπλ εδψ κφλνλ πνζνηηθέο δηαθνξέο ελφο θαη ηνπ
απηνχ ππνζηξψκαηνο» (Vazjulin, 2006: 180). Ζ κεηαβνιή έηζη ηνπ πνηνηηθνχ ζε έλα άιιν
πνηνηηθφ, ε κεηαηξνπή ηεο αμίαο ελφο εκπνξεχκαηνο ζηελ αμία ελφο άιινπ εκπνξεχκαηνο,
απνδεηθλχεηαη σο αδηάθνξε πνζνηηθή δηαδηθαζία θαη σο επηζηξέθνπζα θίλεζε ζηνλ ίδην ηνλ
εαπηφ ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ αέλαε κεηαηξνπή ηεο αμίαο ελφο εκπνξεχκαηνο ζηελ αμία ελφο
άιινπ εκπνξεχκαηνο απνθαιχπηεηαη έλα θαη ην απηφ ππφζηξσκα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα
εκπφξεπκα απνθιεηζζεί ζηε γεληθή κνξθή ηζνδπλάκνπ, ν θφζκνο ησλ εκπνξεπκάησλ έρεη
απνθηήζεη εληαία αμηαθή έθθξαζε, «ην εηδηθφ εκπνξεπκαηηθφ είδνο ζηε θπζηθή κνξθή ηνπ
νπνίνπ ζπκθχεηαη θνηλσληθά ε κνξθή ηνπ ηζνδπλάκνπ γίλεηαη ινηπφλ ρξεκαηηθφ εκπφξεπκα ή
ιεηηνπξγεί σο ρξήκα» (Marx, 2016: 50). Δλ ηέιεη, ε δηαδηθαζία ηεο αληαιιαγήο απνθαιχπηεηαη
σο κεηαβνιή πνζνηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ελψ ζηε δηαδηθαζία ησλ αδηάιεηπησλ κεηαβνιψλ εθείλν
πνπ παξακέλεη είλαη ε θνηλή ηνπο απξνζδηφξηζηε ελφηεηα σο Απφιπηε αδηαθνξία. Ο Μαξμ
γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά:
Ζ πξψηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξπζνχ ζπλίζηαηαη ζην λα παξέρεη ζηνλ θφζκν ησλ εκπνξεπκάησλ ην πιηθφ ηεο
αμηαθήο έθθξαζήο ηνπ ή ζην λα παξαζηαίλεη ηηο εκπνξεπκαηηθέο αμίεο σο νκψλπκα κεγέζε, πνηνηηθά φκνηα
θαη πνζνηηθά ζπγθξίζηκα. Λεηηνπξγεί έηζη σο γεληθφ κέηξν ησλ αμηψλ, θαη κφλν κέζσ απηήο ηεο
ιεηηνπξγίαο γίλεηαη ελ πξψηνηο ρξήκα ν ρξπζφο, ην εηδηθφ ηζνδχλακν εκπφξεπκα (φ.π.: 73).
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Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ε γεληθή αμηαθή κνξθή δελ δηαθέξεη νπζησδψο απφ ηε
ρξεκαηηθή, εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη ε θπζηθή κνξθή ηνπ εηδηθνχ εκπνξεπκαηηθνχ είδνπο πνπ
απνθιείεηαη ζηελ ηζνδχλακε κνξθή έρεη θαηαζηεί ζχκθπηε κε ηελ ηειεπηαία. Έηζη, ζχκθσλα
πάληνηε κε ην παξάδεηγκα ηνπ Μαξμ, ε ρξεκαηηθή κνξθή γίλεηαη «20 πήρεηο ιηλφ χθαζκα, 1
ζαθάθη, 10 ιίβξεο ηζάη, 40 ιίβξεο θαθέο, 1 θνπφξηεξ ζηηάξη, ½ ηφλνο ζίδεξνο, ρ εκπφξεπκα Α =
2 νπγγηέο ρξπζφο».
Απφ ηε ζηηγκή πνπ παγηψλεηαη ν ξφινο ελφο εκπνξεχκαηνο ζηε κνξθή ηνπ ηζνδπλάκνπ,
ε αμία ρξήζεο ηνπ απνθηά έλα δηηηφ ραξαθηήξα. Σν εκπφξεπκα ζπληζηά αμία ρξήζεο, φπσο
άιισζηε θαη θάζε άιιν εκπφξεπκα πνπ ηθαλνπνηεί νξηζκέλεο αλάγθεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζπληζηά
αμία ρξήζεο σο κνξθή ηζνδπλάκνπ, κηα αμία ρξήζεο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ θνηλσληθή
ιεηηνπξγία ηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο αληαιιαγήο. Ο Μαξμ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:
Παξάιιεια κε ηελ ηδηαίηεξε ρξεζηηθή αμία ηνπ σο εκπνξεχκαηνο, φπσο ν ρξπζφο ρξεζηκεχεη, γηα
παξάδεηγκα, γηα ζθξάγηζκα θνχθησλ δνληηψλ, σο πξψηε χιε γηα είδε πνιπηειείαο θ.ιπ., απνθηά θαη κηα
ηππηθή ρξεζηηθή αμία, ε νπνία πεγάδεη απφ ηηο εηδηθέο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ (φ.π.: 69).

Δμεηάδνληαο ηε δεχηεξε πιεπξά ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο, ε νπνία ζπλδέεηαη
κε ηελ ηζνδχλακε κνξθή, γίλεηαη ζαθέο φηη ππάξρνπλ εκπνξεχκαηα ηα νπνία απνθιείνληαη απφ
ηε ζέζε ηεο ηζνδχλακεο κνξθήο εμαηηίαο ησλ θπζηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ, δειαδή ηεο ηδηαίηεξεο
πνηφηεηάο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηεο ηδηαίηεξεο πνζφηεηάο ηνπο, ηεο αλαινγίαο ηνπο ζηε θχζε.
Λφγνπ ράξηλ, ε δάραξε δελ ζα κπνξνχζε πνηέ λα βξεζεί ζηελ ηζνδχλακε κνξθή εμαηηίαο ηνπ
ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο λα ιηψλεη εχθνια. Ζ ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο ζρεηηθήο έθθξαζεο ηεο αμίαο
ζπληζηά ζπγρξφλσο θαη ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο ηζνδχλακεο κνξθήο. Ο νινέλα θαη πην
αλαπηπγκέλνο θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο ηζνδχλακεο κνξθήο θαζνξίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν
ηηο αλαγθαίεο θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ απνθηά απηφ ηνλ ξφιν. Καη‘ απηφλ ηνλ
ηξφπν, ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο, ηα επγελή κέηαιια θαηαθηνχλ ηελ ηζνδχλακε
κνξθή εμαηηίαο ησλ θπζηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ (αληνρή ζηε δηάβξσζε θαη ζηελ νμείδσζε θ.ιπ.).
Σν γεγνλφο ινηπφλ, φηη «―αλ θαη ν ρξπζφο θαη ν άξγπξνο δελ είλαη εθ θχζεσο ρξήκα,
αιιά ην ρξήκα είλαη εθ θχζεσο ρξπζφο θαη άξγπξνο‖, απηφ θαίλεηαη απφ ηε ζχκπησζε ησλ
θπζηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο» (φ.π.: 69). Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα επγελή
κέηαιια θαηαθηνχλ ηελ ηζνδχλακε κνξθή ηεο αμίαο, πξαγκαηνπνηείηαη ην πέξαζκα ζηε
ρξεκαηηθή κνξθή. Ζ θπξηαξρία ηεο ρξεκαηηθήο κνξθήο ζεκαηνδνηεί ηελ αλεπηπγκέλε
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εκπνξεπκαηηθή αληαιιαγή, δηφηη ε θπζηθή ηνπ χιε, σο αμία ρξήζεο, αληηζηνηρεί ζηελ θνηλσληθή
ηνπ ιεηηνπξγία. πσο εμεγεί ν Μαξμ, «ε ιεηηνπξγηθή χπαξμή ηνπ απνξξνθά, ηξφπνλ ηηλά, ηελ
πιηθή χπαξμή ηνπ» (φ.π.: 105). ηνλ βαζκφ πνπ νη ζρέζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ πξνβάιινπλ σο
πνζνηηθέο ζρέζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην πιαίζην ηνπ θνηλνχ ππνζηξψκαηνο ηεο ρξεκαηηθήο
κνξθήο, ε αμία πξνβάιιεη σο απηνζρεηηζκφο, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη κε ηε κνξθή Υ-Δ-Υ΄.
ε απηφ ην πιαίζην, κε ηελ εμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο αληαιιαγήο θαη ησλ ηχπσλ Δ-Υ-Δ΄ θαη Υ-ΔΥ΄, ε ινγηθή ηνπ Δίλαη θηάλεη ζην πέξαο ηεο. Ζ ηειηθή βαζκίδα ηεο αλάπηπμεο ησλ
πξνζδηνξηζκψλ ηνπ Δίλαη θαλεξψλεηαη σο κηα απέξαληε πξφνδνο πεξάζκαηνο απφ ην κέηξν
ζηελ ακεηξία θαη εθ λένπ ζην κέηξν. Σν κέηξν θαλεξψλεηαη έηζη σο ε απφιπηε αδηαθνξία θαη
σο απιφο απηνζρεηηζκφο ζηνλ νπνίν αίξνληαη νη πξνζδηνξηζκνί ηεο ζθαίξαο ηνπ Δίλαη. Ο J-M.
Vaysse αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά:
ε απηφ ην ππφζηξσκα, ην νπνίν είλαη επίζεο ηφζν ε ηαπηφηεηα ηνπ έιιηλγθ φζν θαη ε ππφζηαζε ηνπ
πηλφδα, φια ηα αληίζεηα εμνπδεηεξψλνληαη κέζα ζηελ ηζνξξνπία ηεο αδηαθνξίαο. H κεηξηθή απεηξία
απνηειείηαη απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα, πνπ πεξλά ε κία εληφο ηεο άιιεο, ζχκθσλα κε κηα άπεηξε
πξφνδν ηνπ κέηξνπ, ηεο νπνίαο ε αιήζεηα είλαη ην πξαγκαηηθφ άπεηξν σο ππφζηξσκα ηαπηφ κε ηνλ εαπηφ
ηνπ, ζην νπνίν αίξνληαη ην κέηξν θαη ε ακεηξία. Γηαδηθαζία εληφο ηεο νπνίαο ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα
αίξνληαη ε κία εληφο ηεο άιιεο, ην κέηξν αλνίγεη ηε δπλαηφηεηα κηαο άπεηξεο ζρέζεο φπνπ κε κηα απφιπηε
κεζνιάβεζε κε ηνλ εαπηφ, καο θάλεη λα εηζέιζνπκε ζηε ζθαίξα ηεο Οπζίαο σο πνηνηηθή ακεζφηεηα, πνπ
κέζσ ηεο απηναλαίξεζήο ηεο κέζα ζηελ πνζφηεηα, θαζίζηαηαη δηακεζνιάβεζε κε ηνλ εαπηφ. Απηή ε
ζρέζε κε ηνλ εαπηφ είλαη ε άπεηξε αξλεηηθφηεηα φπνπ θαηαβαξαζξψλνληαη νη πξνζδηνξηζκνί ηνπ Δίλαη
(Vaysse, 1998: 69).

ε απηφ ην ζεκείν, ζα πεξάζνπκε απεπζείαο ζηελ εμέηαζε θαη πεξηγξαθή ηεο
αληίζηνηρεο κεζνδνινγηθήο αλάπηπμεο ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», νχησο ψζηε ελ ζπλερεία λα
εληνπίζνπκε ηηο ηζηνξηθέο δηαζηάζεηο ηεο ινγηθήο ηνπ Μέηξνπ θαη ηνλ εηδηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπο
ζε θάζε έξγν ζην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο.
Αο δνχκε αξρηθά ην πέξαζκα απφ ηε ζθαίξα ηεο Πνζφηεηαο ζηε ζθαίξα ηνπ Μέηξνπ. Ζ
εμέηαζε άξρηζε απφ ηε ζθαίξα ηεο Πνηφηεηαο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ
αλζξψπνπ κε ηε θχζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. H ζθαίξα ηεο Πνηφηεηαο απνηειεί
ππφ ηε ζηελή έλλνηα ηε ζθαίξα ηεο θαηαλάισζεο. Ζ ζθαίξα ηεο Πνζφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ είδνπο. Ζ επαλάθακςε ηεο
Πνηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ
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αλαπαξαγσγή ηνπ είδνπο κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο θπζηθνχο φξνπο γηα ηελ
ππνζηήξημεο ηεο δσήο ηνπο. Καηά ηελ θιηκάθσζε ηεο εμέηαζεο ηεο πνζφηεηαο, ε δηαδηθαζία
αλαπαξαγσγήο ηνπ είδνπο πξνβάιιεη σο Άπεηξε πνζνηηθή πξφνδνο. Ο Βαδηνχιηλ παξαηεξεί φηη
«ε δηαδηθαζία ηεο γέλλεζεο λέσλ αηφκσλ απφ ηα άηνκα, εάλ εθιεθζεί αθ‘ εαπηήο, αλαλεψλεηαη
απείξσο» (Βαδηνχιηλ, 2013: 119). Δπνκέλσο, ν πξνζδηνξηζκφο, δειαδή ην φξην ηεο αλαλέσζεο
ηνπ είδνπο, πθίζηαηαη κφλν σο ρξνληθά πξνζδηνξηζκέλν. Ο Βαδηνχιηλ ζπλερίδνληαο γξάθεη φηη
«ην εζσηεξηθφ φξην ηεο αλαλέσζεο ηνπ γέλνπο πθίζηαηαη κφλν σο φξην ηεο πνιιαπιαζηαζηηθήο
δπλαηφηεηαο ζηνλ δεδνκέλν ρξφλν» (φ.π.). Μέζα ζην δεδνκέλν ρξφλν ην αδηάθνξν πνζφλ ηεο
αλαλέσζεο ηνπ είδνπο πξνζδηνξίδεηαη εμσηεξηθά. Ο Υέγθει γξάθεη:
Σν φηη ην πνζφλ είλαη κέζα ζηνλ δη‘ εαπηφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εμσηεξηθφ πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ, απνηειεί ηελ
πνηφηεηα ηνπ· κέζα ζ‘ απηή ηελ εμσηεξηθφηεηα είλαη απηφ ηνχην θαη απηνζρεηηδφκελν. Μέζα ηνπ έρεη
ελνπνηεζεί ε εμσηεξηθφηεηα, δειαδή ην πνζνηηθφ, θαη ην δη‘-εαπηφ-Δίλαη [= ε απζππαξμία], δειαδή ην
πνηνηηθφ (Υέγθει, 1991: 242).

πκπεξαίλεη ελ ηέιεη, ν Βαδηνχιηλ, φηη ην φξην ηεο αλαλέσζεο ηνπ είδνπο ζπληζηά έλα εμσηεξηθφ
φξην, ην νπνίν έγθεηηαη ζηνπο φξνπο χπαξμεο. Δπνκέλσο, απνθαιχπηεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο
αλαλέσζεο ηνπ είδνπο κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ
(Βαδηνχιηλ, 2013: 119).
ε απηφ ην ζεκείν ηεο ινγηθήο αλάπηπμεο, ν Βαδηνχιηλ πεξλά ζηηο θαηεγνξίεο ηεο
Πνζνηηθήο ζρέζεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο ηεο ζθαίξαο ηεο Πνζφηεηαο.
πσο ηνλίζηεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ζηελ πνζνηηθή ζρέζε ε πνζφηεηα έρεη ζπλδεζεί κε ηελ
πνηφηεηα, ελ ηνχηνηο, ε ελ ιφγσ ζχλδεζε παξακέλεη εμσηεξηθή. Ζ πνζνηηθή ζρέζε
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο Άκεζεο ζρέζεο, ηεο Αλεζηξακκέλεο ζρέζεο θαη ηεο
Δθζεηηθήο ζρέζεο. Ο Υέγθει ζπλδέεη ηηο ελ ιφγσ θαηεγνξίεο κε ηηο καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο.
Γεληθφηεξα, ζηελ πνζνηηθή ζρέζε, ε ζχλδεζε ηνπ ειάρηζηνπ αλαγθαίνπ πξνο θαηαλάισζε γηα
ηελ αλαλέσζε ηνπ είδνπο θαη ηα αληηθείκελα πξνο θαηαλάισζε θαίλεηαη λα θαζνξίδνληαη απφ
ηπραίνπο θαη εμσηεξηθνχο φξνπο. ην πιαίζην ηεο πνζνηηθήο ζρέζεο δελ απνθαιχπηεηαη ν
νπζηαζηηθφηεξνο δεζκφο κεηαμχ ηνπ ειάρηζηνπ αλαγθαίνπ πξνο θαηαλάισζε θαη ησλ θπζηθψλ
φξσλ χπαξμεο. Οη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ θαηαλννχλ ηελ θνηλσλία θπξίσο ζην πιαίζην
ηεο πνζνηηθήο ζρέζεο πξνζηδηάδνπλ ζηηο καιζνπζηαλέο αληηιήςεηο.
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Αο δνχκε ζπγθεθξηκέλα ηελ ειηθνεηδή θίλεζε πνπ εληνπίδεηαη ζηηο ηξείο βαζηθέο
θαηεγνξίεο ηεο Πνζνηηθήο ζρέζεο νχησο ψζηε λα θαηαζηεί ζαθήο ε κεηάβαζε ζην Μέηξν. Ο
Υέγθει ηνλίδεη φηη «φηαλ ην πνζφλ ηίζεηαη έηζη θαζ‘ εαπηφ, είλαη ε πνζνηηθή ζρέζε — έλαο
πξνζδηνξηζκφο πνπ είλαη άκεζν πνζφλ, ν εθζέηεο, φζν θαη έκκεζν πνζφλ, δειαδή ε ζρέζε
θάπνηνπ πνζνχ πξνο θάπνην άιιν — νη δχν πιεπξέο ηεο ζρέζεο» (Υέγθει, 1991: 243). ηελ
πνζνηηθή ζρέζε ε πιεπξά ηεο πνζφηεηαο είλαη ην άκεζν πνζφλ, ελψ ε πιεπξά ηεο πνηφηεηαο ε
ίδηα ε ζρέζε. ηελ πεξίπησζε ηεο θνηλσλίαο, ην άκεζν πνζφλ, δειαδή ν εθζέηεο, είλαη κηα
πνηνηηθά πξνζδηνξηζκέλε κνξθή αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο θπζηθνχο φξνπο χπαξμεο, ελψ νη δχν
πιεπξέο ηεο ζρέζεο είλαη ην ειάρηζηα αλαγθαίν πξνο θαηαλάισζε γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ είδνπο
θαη ηα δηαζέζηκα απφ ηε θχζε αληηθείκελα πξνο θαηαλάισζε. ηελ Άκεζε ζρέζε έρνπκε ηε
ζπζρέηηζε ελφο πνζνχ κε έλα άιιν, δειαδή ηνπ ειάρηζηνπ αλαγθαίνπ πξνο θαηαλάισζε θαη ησλ
αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε. πσο ηνλίδεη ν Υέγθει, «κέζα ζηε ζρέζε, πνπ σο άκεζε182
είλαη ε άκεζε [ζρέζε], ε πξνζδηνξηζηία ηνπ ελφο πνζνχ έγθεηηαη ακνηβαία ζηελ πξνζδηνξηζηία
ηνπ άιινπ» (Hegel, 2007α: 357). ηελ άκεζε ζρέζε ε αχμεζε ή ε κείσζε ηνπ ελφο φξνπ (ηνπ
ειάρηζηνπ αλαγθαίνπ) αληηζηνηρεί ζηελ αχμεζε ή ζηε κείσζε ηνπ άιινπ (ησλ αληηθεηκέλσλ
πξνο θαηαλάισζε). Ο Βαδηνχιηλ ηνλίδεη φηη «απφ ηελ άπνςε ηνπ αηφκνπ ην ειάρηζην ησλ πξνο
θαηαλάισζε αληηθεηκέλσλ, είλαη εθείλε ε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα αληηθεηκέλσλ πξνο
θαηαλάισζε, ε νπνία είλαη θαη‘ ειάρηζην αλαγθαία γηα ηελ απηναλαλέσζε ηεο βηνινγηθήο
χπαξμεο ηνπ αηφκνπ θαηά ηνλ δεδνκέλν ρξφλν» (Βαδηνχιηλ, 2013: 119). Δπνκέλσο, ε πνζνηηθή
ζρέζε εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ πεξηβάιινληα θπζηθφ ρψξν θαη κε
ηελ αληίζηνηρε κεηαβνιή ηνπ ειάρηζηνπ αλαγθαίνπ πξνο θαηαλάισζε. Δλ ζπλερεία, επηζεκαίλεη
ηα αθφινπζα:
Γεδνκέλνπ φκσο φηη ην θαζνξηζηηθφ είλαη ε ζπλέρηζε ηεο δσήο ηνπ γέλνπο, ην ειάρηζην ησλ πξνο
θαηαλάισζε αληηθεηκέλσλ, είλαη εθείλε ε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε, πνπ
είλαη θαη‘ ειάρηζην αλαγθαία φρη κφλν γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο χπαξμεο ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη
γηα ηε δηαηήξεζε κηαο βηνινγηθήο χπαξμεο ηθαλήο λα θηάζεη ζε ειηθία, θαηά ηελ νπνία είλαη εθηθηή ε
ηεθλνπνηία, θαη ε ζπλέρηζε ηεο χπαξμεο, κέρξη λα επηηεπρζεί απφ ην λέν άηνκν ε ηθαλφηεηα απηνηεινχο
βηνινγηθήο χπαξμεο. Άλσ απηνχ ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ είλαη εθείλν, ε επίηεπμε ηνπ νπνίνπ επηηξέπεη ηε
ζηαζεξή δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κειψλ ηνπ γέλνπο (ρσξίο αχμεζε είηε κείσζε, απιή
αλαπαξαγσγή) (φ.π.: 119).
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Με ηελ έλλνηα ηεο ακεζφηεηαο, σο ε πιένλ άκεζε πνζνηηθή ζρέζε.
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ε απηφ ην ζεκείν βιέπνπκε φηη ε κεηαβνιή ηνπ ειάρηζηα αλαγθαίνπ πξνο θαηαλάισζε
ζπλδέεηαη νπζηαζηηθφηεξα κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ. πγθεθξηκέλα, ζπλδέεηαη κε
ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ είδνπο. Πξφθεηηαη γηα ηε
κεηάβαζε ζηελ θαηεγνξία ηεο Αλεζηξακκέλεο ζρέζεο. Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζπλδέεηαη κε
ηελ αχμεζε ηνπ ειάρηζηνπ αλαγθαίνπ πξνο θαηαλάισζε θαη ζπλεπψο κε ηε κείσζε ησλ
δηαζέζηκσλ απφ ηε θχζε αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε θαη αληηζηξφθσο. Ο εθζέηεο, δειαδή ε
αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπσλ κε ηνπο φξνπο χπαξμεο, εθιακβάλεηαη, έσο έλα βαζκφ, σο
κεηαβαιιφκελνο θαη σο εθ ηνχηνπ, σο φξην ησλ κεηαβαιιφκελσλ πνζψλ εληφο ηεο ζρέζεο,
δειαδή ησλ κεηαβνιψλ ηνπ ειάρηζηνπ αλαγθαίνπ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη αλ ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο
θαηαλάισζε είλαη θάησ ηνπ ειάρηζηνπ, ηφηε επέξρεηαη αθαληζκφο ηνπ είδνπο, αλ πθίζηαηαη ζε
αθζνλία ηφηε ε αλαπαξαγσγή ηνπ είδνπο ζπληειείηαη δίρσο εμσηεξηθνχ θξαγκνχο (φ.π.: 119).
Αλ ζηελ άκεζε ζρέζε θαλεξψζεθε ν θαζνξηζκφο ηνπ ειάρηζηα αλαγθαίνπ πξνο θαηαλάισζε
απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ, ζηελ αλεζηξακκέλε ζρέζε θαλεξψλεηαη ν ελ ιφγσ
θαζνξηζκφο απφ ηε ζθνπηά ηεο αλαλέσζεο ηνπ είδνπο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αλαλέσζε ηνπ
είδνπο θαη ηα αληηθείκελα πξνο θαηαλάισζε έρνπλ πεξηέιζεη ζε κηα πνζνηηθή ζρέζε πνπ ην έλα
είλαη ην αξλεηηθφ ηνπ άιινπ. Ο Υέγθει ηνλίδεη, ζρεηηθά κε ηελ αλεζηξακκέλε ζρέζε, φηη «είλαη
ε θαζ‘ εαπηή ελφηεηα ακθνηέξσλ θαη ζπλεπψο ν άιινο φξνο ηνπ θαζελφο. Κάζε κέγεζνο έρεη
κφλν ηφζε ηηκή, φζε δελ έρεη ην άιιν, ε ζπλνιηθή ηνπ πξνζδηνξηζηία έγθεηηαη έηζη ζην άιιν, θαη
απηφ ην δηθφ ηνπ άιιν Δίλαη είλαη απιψο, σο θαηαθαηηθή απεηξία, ν εθζέηεο» (Hegel, 2007α:
362).
Ζ παξαηεηακέλε αλεπάξθεηα αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ
επελέξγεηα επί ησλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγίαο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε.
Απνθαιχπηεηαη, ελ ηέιεη, φηη ε εμσηεξηθή πνζφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε
θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε. Απφ θαηεγνξηαθή
ζθνπηά, ε ζθέςε θηλείηαη ζην πιαίζην ηεο Δθζεηηθήο ζρέζεο. ηελ εθζεηηθή ζρέζε θαλεξψλεηαη
ε ελφηεηα θαη ην αιιειέλδεην ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο εμσηεξηθήο αξηζκεηηθήο πνζφηεηαο θαη ηνπ
πνζνχ, δειαδή ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε θαη ηνπ ειάρηζηνπ αλαγθαίνπ. ηελ
εθζεηηθή ζρέζε ινηπφλ απνθαιχπηεηαη ε εζσηεξηθή ελφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ
κε ηνπο φξνπο χπαξμεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ ζθέςε επηηέιεζε κηα ειηθνεηδή θίλεζε·
αξρίδνληαο ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο «αλαγθαίν ειάρηζην πξνο θαηαλάισζε-αληηθείκελα πξνο
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θαηαλάισζε» απφ ηε ζθνπηά ηεο άκεζεο ελφηεηάο ηνπο, κεηέβε ζηελ εμέηαζε ηεο αξλεηηθήο
ηνπο ζρέζεο, επηζηξέθνληαο ελ ηέιεη ζηελ ακνηβαία ελφηεηά ηεο. Αο παξαθνινπζήζνπκε πψο ν
Υέγθει ζπγθεθαιαηψλεη ηηο θαηεγνξίεο ηεο Πνζνηηθήο ζρέζεο.
πγθξίλνληαο ηελ πξννδεπηηθή πξαγκάησζε ηνπ πνζνχ ζηηο έσο ηψξα ζρέζεηο, βιέπνπκε φηη ε πνηφηεηα
ηνπ πνζνχ, σο ηεζεηκέλε δηαθνξά ηνπ εαπηνχ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, είλαη απιά λα είλαη ζρέζε. Χο άκεζε
ζρέζε, είλαη αξρηθά κφλν κε ηξφπν γεληθφ θαη άκεζν [κηα] ηέηνηα ηεζεηκέλε δηαθνξά, έηζη ψζηε ε
απηνζρεζία ηνπ πνπ έρεη σο εθζέηε, απέλαληη ζηηο δηαθνξέο ηνπ, δελ κεηξάεη παξά κφλν σο ε ζηαζεξφηεηα
κηαο αξηζκεηηθήο πνζφηεηαο ηεο ελφηεηαο. ηελ αληίζηξνθε ζρέζε, ην πνζφ, εληφο ηεο αξλεηηθήο ηνπ
πξνζδηνξηζηίαο, είλαη έλα ζπζρεηίδεζζαη ηνπ εαπηνχ ηνπ κε ην εαπηφ ηνπ – ζην εαπηφ ηνπ σο άξλεζε ηνπ
εαπηνχ ηνπ, ζηελ νπνία σζηφζν έρεη ηελ αμία ηνπ· σο θαηαθαηηθή ζρέζε πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ, είλαη [ην
πνζφλ] έλαο εθζέηεο πνπ σο πνζφλ δελ είλαη ζηνλ εαπηφ ηνπ παξά ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηηγκψλ ηνπ.
Αιιά ζηελ εθζεηηθή ζρέζε [ην πνζφλ] είλαη παξφλ εληφο ηεο δηαθνξάο σο [δηαθνξάο] ηνπ εαπηνχ ηνπ απφ
ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ εμσηεξηθφηεηα ηεο πξνζδηνξηζηίαο είλαη ε πνηφηεηα ηνπ πνζνχ, απηή ε εμσηεξηθφηεηα
είλαη έηζη ηεζεηκέλε ηψξα, αληίζηνηρε ηεο έλλνηαο ηεο [ηεο έλλνηαο ηνπ πνζνχ] σο ν ηδηάδσλ πξνζδηνξηζκφο
ηεο, σο ε ζρέζε ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ, ε πνηφηεηά ηεο (φ.π.: 365).

ε απηφ ην πιαίζην έρεη επαλαθάκςεη ε ζθαίξα ηεο Πνηφηεηαο, ε αιιειεπίδξαζε ησλ
αλζξψπσλ κε ηε θχζε γηα ηελ εμαζθάιηζε αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε. H δηαδηθαζία
εμαζθάιηζεο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ είλαη εζσηεξηθά
ζπλπθαζκέλε κε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Ζ ίδηα ε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο
αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε ζπληζηά ζπγρξφλσο θαη δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο
ηθαλφηεηαο απηνηεινχο εμαζθάιηζεο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε ζηνπο εθάζηνηε λένπο
εθπξνζψπνπο ηνπ είδνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο αληηθεηκέλσλ πξνο
θαηαλάισζε έρεη έλα δηηηφ ραξαθηήξα, ζπληζηά ηφζν αηνκηθή φζν θαη εηδνινγηθή πξάμε. Καη‘
απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ εθθαίλεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο
αιιειεπίδξαζεο κε ηε θχζε γηα ηελ πξφζθηεζε αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε.
Μέρξη ζηηγκήο, ε αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ
εμαζθάιηζε αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε εληνπίδεηαη ζην πιαίζην ηνπ θνηλνχ φξνπ, πνπ
ελππάξρεη ηφζν ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο δσήο ηνπ, φζν θαη ζηε ζρέζε ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο γηα ηελ
αλαλέσζε ηνπ είδνπο σο δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο ηθαλφηεηαο πξνο απηνηειή θαηαλάισζε.
Ο Βαδηνχιηλ ηνλίδεη φηη «ε ηθαλφηεηα απηνηεινχο εμαζθάιηζεο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε
θαη ε ίδηα ε δηαδηθαζία απηήο ηεο εμαζθάιηζεο απνηεινχλ εθδήισζε ησλ εηδνινγηθψλ ζρέζεσλ.
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Με άιια ιφγηα, ε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε ζπληζηά εθδήισζε
ηεο δσήο ηνπ είδνπο ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ» (Βαδηνχιηλ, 2013: 125). Παξαηεξείηαη
ινηπφλ φηη ε θίλεζε ηεο λφεζεο απφ ηελ Πνζνηηθή ζρέζε πξνο ην Μέηξν κεηέβε απφ ηε
δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο θαη ηεο ζρέζεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κε ηνπο
θπζηθνχο φξνπο χπαξμεο, ζηνλ εληνπηζκφ ηεο επελέξγεηαο επί ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεκαηηζκνχ
αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε, δειαδή ζην Μέηξν. ε θαζνιηθή κνξθή, ην Μέηξν ηεο
θνηλσλίαο είλαη ε ελφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο θπζηθνχο φξνπο θαη ηεο θαηαλάισζεο.183
Ο Βαδηνχιηλ ζηε ζπλέρεηα πεξλά ζηελ εμέηαζε ησλ κνξθψλ εθδήισζεο ηεο δσήο ηνπ
είδνπο. Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε εμέηαζε δελ ζηέθεηαη επηζηακέλα ζηηο εηδηθέο
θαηεγνξίεο ηνπ άκεζνπ κέηξνπ. Αο δνχκε σζηφζν ην πεξηερφκελν ησλ ελ ιφγσ θαηεγνξηψλ ελ
ζπγθξίζεη κε ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηεο εμέηαζεο ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο». Με ηελ
επελέξγεηα επί ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεκαηηζκνχ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε απνθαιχπηεηαη
φηη ην ειάρηζην αλαγθαίν πξνο θαηαλάισζε δελ ζπλδέεηαη απζαίξεηα κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ
πνζφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε, αιιά ηίζεηαη ζην πιαίζην κηαο νξηζκέλεο
κνξθήο αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή ελφο άκεζνπ κέηξνπ. Σν άκεζν
κέηξν είλαη έλα πνηνηηθφ, δειαδή έλα εηδηθφ πνζφλ κε ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλε κηα πνηφηεηα.
πλεπψο, ζην άκεζν κέηξν κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ
ζπλδέεηαη κε νξηζκέλε ζπζρέηηζε ειάρηζηνπ νξίνπ πξνο θαηαλάισζε θαη αληηθεηκέλσλ πξνο
θαηαλάισζε, δειαδή ζπλδέεηαη κε νξηζκέλε θαηαλάισζε. Ζ αιιειεπίδξαζε κε ηε θχζε
θαζνξίδεη απφ ηε κία ηηο δηαδηθαζίεο ζρεκαηηζκνχ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε θαη απφ ηελ
άιιε ην ειάρηζην αλαγθαίν πξνο θαηαλάισζε, αθνχ νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ
είλαη άκεζα εληαίεο κε ηηο κνξθέο επελέξγεηάο ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Σν εηδηθφ πνζφ έρεη έλα
δηπιφ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ· ηελ θαζ‘ εαπηή πθηζηάκελε πνζφηεηα πνπ ηνπ επηηξέπεη, σο έλα
εληαηηθφ πνζφ, λα δηέξρεηαη πέξα-δψζε, δειαδή ην ειάρηζην αλαγθαίν πξνο θαηαλάισζε, θαη ην
εμσηεξηθφ πνζφλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα εμσηεξηθά αληηθείκελα πξνο θαηαλάισζε. ην πιαίζην
κηαο δεδνκέλεο αιιειεπίδξαζεο κε ηε θχζε, ην κέηξν είλαη ε δηέιεπζε ησλ πνζνηηθψλ
ζπζρεηίζεσλ ηνπ ειαρίζηνπ αλαγθαίνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ
πξνο θαηαλάισζε, δίρσο ηελ πνηνηηθή κεηαβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο αιιειεπίδξαζεο κε
183

Ο M. Clouscard, ζην βηβιίν ηνπ «Οη Μεηακνξθψζεηο ηεο ηαμηθήο πάιεο» δηαηππψλεη ηελ εμήο ζέζε: «ε
ζεκειηαθή αξρή θάζε Κνηλσλίαο: ε ζχλδεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο. Απηή ε ζρέζε είλαη ζεκειηαθή
γηα θάζε πνιηηηζκφ, γηα θάζε θνηλσλία, γηα θάζε «ηδηαίηεξν θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ»» (Clouscard, 1996: 9). Καηά ηε
γλψκε καο, ν ελ ιφγσ πξνζδηνξηζκφο ηεο θνηλσλίαο αληηζηνηρεί ζηε ινγηθή βαζκίδα ηεο θαηεγνξίαο ηνπ Μέηξνπ.
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ηε θχζε. Με άιια ιφγηα, ζηε βάζε ελφο δεδνκέλνπ ηχπνπ αιιειεπίδξαζεο κε ηε θχζε, ην
ειάρηζηνλ αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ηα αληηθείκελα πξνο θαηαλάισζε
ζρεηίδνληαη πνζνηηθά εληφο νξηζκέλσλ νξίσλ. Οη δηαθνξέο σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ
πνζφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε ζπλδένληαη κε δηαθνξέο σο πξνο ην ειάρηζην
αλαγθαίν πξνο θαηαλάισζε. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζην πιαίζην ελφο νξηζκέλνπ ηχπνπ
αιιειεπίδξαζεο κε ηε θχζε, ην ειάρηζην αλαγθαίν πξνο θαηαλάισζε θαη ηα αληηθείκελα πξνο
θαηαλάισζε ζπζρεηίδνληαη πνζνηηθά εληφο νξηζκέλσλ νξίσλ. Σν κέηξν σο ζπγθεθξηκέλε
ελφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηε θχζε θαη ηεο θαηαλάισζεο είλαη θαλφλαο, ν νπνίνο είλαη
εμσηεξηθφο σο πξνο ηα πξάγκαηα πνπ κεηξά.
ηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηνπ είδνπο είλαη αδηάθνξν αλ νη απαξαίηεηεο αλάγθεο
ηθαλνπνηνχληαη κε ηα κελ ή ηα δε αληηθείκελα πξνο θαηαλάισζε. Σα ηειεπηαία είλαη εμσηεξηθά
πξνο ην ειάρηζην αλαγθαίν, δειαδή ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο
θαηαλάισζε είλαη εμσηεξηθέο, απηέο θαζ‘ εαπηέο, σο πξνο ην ειάρηζην αλαγθαίν αληηθεηκέλσλ
πξνο θαηαλάισζε. πλεπψο, ην ειάρηζην αλαγθαίν πξνο θαηαλάισζε είλαη αδηάθνξν αλ
απνηειεί ην φξην ηεο κηαο ή ηεο άιιεο πνηφηεηαο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε. Τπφ ην
πξίζκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εγειηαλψλ θαηεγνξηψλ, ην κέηξν πξνβάιιεη πιένλ σο Δμεηδηθεχνλ
κέηξν. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο εμσηεξηθήο πνηφηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε νδεγεί
ζηελ πνζνηηθή ηνπο δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην ειάρηζην αλαγθαίν αληηθεηκέλσλ πξνο
θαηαλάισζε. Γηα παξάδεηγκα, άιιν είλαη ην ειάρηζην αλαγθαίν γηα ηελ θαηαλάισζε θξέαηνο
θαη άιιν ην ειάρηζην αλαγθαίν γηα ηελ θαηαλάισζε θπηηθήο ηξνθήο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην
ειάρηζην αλαγθαίν πξνο θαηαλάισζε δηαζπάηαη ζε δηαθνξεηηθέο εμσηεξηθέο πνζφηεηεο ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ πνηνηηθή πξνζδηνξηζηία ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε. Τπφ απηνχο
ηνπο φξνπο, ην ειάρηζην αλαγθαίν πξνο θαηαλάισζε θαζίζηαηαη έλα εηδηθά εηιεκκέλν
(εμεηδηθεπκέλν) πιήζνο. ηνλ βαζκφ φκσο πνπ ηα αληηθείκελα πξνο θαηαλάισζε θαζνξίδνληαη
απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηε θχζε, ην εηδηθά εηιεκκέλν (εμεηδηθεπκέλν) πιήζνο βξίζθεηαη ζε
ελφηεηα κε ην εμσηεξηθφ αξηζκεηηθφ πιήζνο.
Χο πνζφλ, ην ειάρηζην φξην αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε είλαη επηδεθηηθφ
απμνκεηψζεσλ. Χο κέηξν, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλν πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη, δειαδή
κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή αιιειεπίδξαζεο κε ηνπ νξγαληζκνχ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζπληζηά
πεξηνξηζκφ απηήο ηεο δηέιεπζεο πξνο ηε κία θαη ηελ άιιε. Με άιια ιφγηα, σο πνζφλ, ε
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θαηαλάισζε είλαη επηδεθηηθή κεηαβνιψλ εληφο ελφο θάζκαηνο δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ
αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε· σο κέηξν φκσο, δειαδή ζηε ζχλδεζε ηεο κε νξηζκέλε κνξθή
αιιειεπίδξαζεο κε ηε θχζε, ζπληζηά φξην απηψλ ησλ κεηαβνιψλ. πσο ηνλίδεη θαη ν Υέγθει,
φληαο πνζνηηθή πξνζδηνξηζηία είλαη δηηηά πξνζδηνξηζκέλε ζε έλα πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη, ηε κία
ζπλαξηεκέλε κε ηελ πνηφηεηα, ηελ άιιε δπλάκελε λα δηέξρεηαη πέξα-δψζε, έηζη ην ηέινο ηνπ
πξάγκαηνο πνπ έρεη έλα κέηξν πξαγκαηνπνηείηαη, φηαλ κεηαβιεζεί ην πνζφλ ηνπ (Hegel, 2007α:
381). Χο εθ ηνχηνπ, ην ειάρηζην αλαγθαίν πξνο θαηαλάισζε κηαο δεδνκέλεο κνξθήο
αιιειεπίδξαζεο κε ηε θχζε πξνζδηνξίδεηαη σο ε ελφηεηα δχν πνζνηήησλ, ηεο πνζφηεηαο ηνπ
ειαρίζηνπ αλαγθαίνπ θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε. Δπνκέλσο,
θαλεξψλεηαη φηη κηα νξηζκέλε κνξθή αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο θπζηθνχο φξνπο απνηειεί ην
κέηξν κηαο νξηζκέλεο ζρέζεο ηεο πνζφηεηαο ηνπ ειάρηζηνπ αλαγθαίνπ πξνο θαηαλάισζε θαη
ηεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε. Πξφθεηηαη έηζη γηα έλα
πξνζδηνξηζκέλν κέηξν αιιειεπίδξαζεο κε ηε θχζε θαη θαηαλάισζεο. Έρνπκε έηζη κηα άκεζε
ζρέζε δχν πνηνηήησλ, ηνπ ειάρηζηα αλαγθαίνπ πξνο θαηαλάισζε θαη ηεο θαηαλάισζεο.
ην άκεζν κέηξν, νη δχν παξαπάλσ φξνη ζπλδένληαη ζην πιαίζην ελφο θαη ηνπ απηνχ
κέηξνπ· «ην κέηξν είλαη έηζη ε εκκελήο πνζνηηθή ζρέζε κεηαμχ δχν πνηνηήησλ» (φ.π.: 387). Χο
εθ ηνχηνπ, απνθαιχπηεηαη ην δη‘ εαπηφ-Δίλαη ηνπ κέηξνπ, ζην νπνίν νη πνζνηηθέο κεηαβνιέο ησλ
δχν φξσλ ζπληεινχληαη ζην πιαίζην κηαο δεδνκέλεο πνηφηεηαο. ην δη‘ εαπηφ-Δίλαη ηνπ κέηξνπ
φκσο θαλεξψλεηαη φηη απηφο ν αιιεινθαζνξηζκφο ησλ δχν πνηνηήησλ δελ ηζρχεη κνλάρα γηα ην
ζπγθεθξηκέλν άκεζν κέηξν, αιιά ηζρχεη θαη γηα άιια πνζά. Φαλεξψλεηαη επνκέλσο φηη ε
ακνηβαία αλαθνξά ησλ δχν πνηνηήησλ νδεγεί ζηελ ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο δεδνκέλεο
πνηφηεηαο πξνζδηνξίδνληαο έλα άιιν κέηξν. Οδεγνχκαζηε ινηπφλ ζηε ζχιιεςε ηνπ κέηξνπ, σο
αξλεηηθήο ελφηεηαο, θαη ησλ ζηηγκψλ ηνπ, σο απηνηειψλ κέηξσλ. Απφ ηε ζθνπηά ηεο θνηλσλίαο,
έρνπκε ηελ θαηαλάισζε, σο ζρέζε ηνπ ειάρηζηνπ αλαγθαίνπ πξνο θαηαλάισζε θαη ησλ
αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε, ε κεηαβνιή ηεο νπνίαο νδεγεί ζε άιινπ ηχπνπ αιιειεπίδξαζε
κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζε άιινπ ηχπνπ ζρέζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.
Έηζη, ε ελφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηεο θαηαλάισζεο πξνβάιιεη
σο κηα αιιεινπρία δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ζρέζεσλ. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ην κέηξν
απνθαιχπηεηαη σο κεηξηθή ζρέζε, δειαδή σο Πξαγκαηηθφ Μέηξν.
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Γείρζεθε φηη, ζην πιαίζην κηαο δεδνκέλεο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ, κηα
θαζνξηζκέλε ζπζρέηηζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε
ζπλδέεηαη κε ηελ εηδηθά εηιεκκέλε (εμεηδηθεπκέλε) πνζφηεηα ειάρηζηνπ νξίνπ γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ. Απηή ε πνζνηηθή ζπζρέηηζε εθθξάδεηαη κέζσ ελφο εηδηθνχ εθζέηε.
Ο εθζέηεο είλαη ν πνηνηηθφο πξνζδηνξηζκφο κηαο νξηζκέλεο ζρέζεο αιιειεπίδξαζεο κε ηε θχζε.
Απηφο ν εθζέηεο πξνζδηνξίδεηαη εγγχηεξα ζηε ζπζρέηηζή ηνπ κε άιινπο εθζέηεο. Ζ λφεζε
εθθηλεί απφ ηνλ εληνπηζκφ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο θπζηθνχο
φξνπο πξνο εμαζθάιηζε αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε θαη θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ επηθάλεηα,
πξνο ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο κε ηε θχζε. Ο Βαδηνχιηλ εμεηάδεη ηηο ελ ιφγσ
κνξθέο σο κνξθέο εθδήισζεο ηνπ είδνπο θαη ζπγθεθξηκέλα σο αληίθαζε κεηαμχ ησλ έκβησλ
νξγαληζκψλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Ζ εμέηαζε αξρίδεη απφ ηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο αληίθαζεο κεηαμχ νξγαληζκνχ θαη
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. ηε κνξθή Η ε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο αληηθεηκέλσλ πξνο
θαηαλάισζε θαη ε θαηαλάισζε ηαπηίδνληαη άκεζα. ε απηή ηε κνξθή, ηα πξνο θαηαλάισζε
πιηθά (ηα αλαιψζηκα θπζηθά ζηνηρεία), ελψ ηαπηίδνληαη άκεζα κε ηε δηαδηθαζία ηεο
θαηαλάισζεο, δελ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαλάισζεο. Καη‘ απηφλ
ηνλ ηξφπν, ν ζρεκαηηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε είλαη εμσηεξηθφο θαη ηπραίνο σο
πξνο ηελ θαηαλάισζε θαη ηε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ηνπ νξγαληζκνχ. Δπί ηεο νπζίαο, ε
αιιειεπίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ην πεξηβάιινλ ζπλίζηαηαη ζηελ ίδηα ηελ θαηαλάισζε θαη
θαζίζηαηαη ελεξγεία πξαγκαηηθή ζπκπησκαηηθά, δειαδή κέζσ εμσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ. ηε
κνξθή Η ε ίδηα ε κεηξηθή ζρέζε, δειαδή ε δηάθξηζε ησλ κνξθψλ αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ θαη ηεο θαηαλάισζεο, είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. Δλ ηνχηνηο, αθφκε θαη ζηα θπηά
δχλαηαη λα αληρλεπζεί κηα ππνηππψδεο δηαθνξνπνίεζε ησλ κνξθψλ αιιειεπίδξαζεο κε ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ.
Γηα λα θαηαλνεζεί ην παξφλ ζηάδην ηεο ινγηθήο αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα δηαζαθεληζηνχλ
ηα αθφινπζα. Σνλίζηεθε πξνεγνπκέλσο φηη ε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο αληηθεηκέλσλ πξνο
θαηαλάισζε ζπληζηά εθδήισζε ηεο δσήο ηνπ είδνπο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηε δηαδηθαζία
εμαζθάιηζεο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε, ε αιιειεπίδξαζε κε ηε θχζε γηα ηελ ππνζηήξημε
ηεο δσήο ηνπ κεκνλσκέλνπ νξγαληζκνχ (αηφκνπ) θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ,
σο αιιειεπίδξαζε γηα ηελ αλαλέσζε ηνπο είδνπο, βξίζθνληαη αλεξεκέλεο. Ζ εμέηαζε φκσο ησλ
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δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ αιιειεπίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ νθείιεη λα
κελ αξρίζεη απφ ην ζηάδην ζην νπνίν νη ηειεπηαίεο βξίζθνληαη αλεξεκέλεο. Δπνκέλσο, ε
εμέηαζε ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία ζχλζεζεο θαη άξζεο ησλ ελ ιφγσ κνξθψλ
αιιειεπίδξαζεο.
ηε κνξθή I ε δηαδηθαζία «παξαγσγήο» ηεο δσήο θαη ε δηαδηθαζία «παξαγσγήο» κηαο
άιιεο δσήο απνηειεί κηα ηαπηφηεηα νη πιεπξέο ηεο νπνίαο δηαθξίλνληαη θαηά ππνηππψδε
ηξφπν. Σφζν ε αλαπαξαγσγή ηνπ νξγαληζκνχ φζν θαη ηνπ είδνπο θαζνξίδνληαη ζε ηειηθή
αλάιπζε απφ εμσηεξηθνχο θαη ηπραίνπο φξνπο. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ
νξγαληζκψλ έρεη ππνηππψδε κνξθή. Δπί ηεο νπζίαο, νη νξγαληζκνί δελ αιιειεπηδξνχλ, παξά
κφλν ηπραία (ζπκπησκαηηθά) κεηαμχ ηνπο θαη ππφ ηελ θαζνξηζηηθή επίδξαζε εμσγελψλ
παξαγφλησλ. Ζ αλαπαξαγσγή ηνπ είδνπο ηαπηίδεηαη ελ γέλεη κε ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θάζε
κεκνλσκέλνπ νξγαληζκνχ, σο εθπξνζψπνπ ηνπ είδνπο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δηαδηθαζία
αλαπαξαγσγήο ηνπ είδνπο δελ έρεη απνθηήζεη κε ηελ απζηεξή έλλνηα κηα απηνηειή ιεηηνπξγία.
Γηα παξάδεηγκα, ηα θπηά, πνπ είλαη ε θαη‘ εμνρήλ πεξίπησζε ηεο κνξθήο Η, ραξαθηεξίδνληαη
απφ α-γελή αλαπαξαγσγή. Ζ θχξηα κνξθή αλαπαξαγσγήο ησλ θπηψλ είλαη ε επηθνλίαζε, ε
νπνία πεξηέρεη εληφο ηεο κηα ζρεηηθή δηαθνξνπνίεζε. Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα κηα εκβξπψδε
κεηξηθή ζρέζε, γηα κηα ζρέζε δχν απηνηειψλ κέηξσλ, πνπ «νη δχν πιεπξέο πνπ έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί σο απηνηειή κέηξα, πθίζηαληαη μερσξηζηά ζε κεκνλσκέλα πξάγκαηα θαη ζε
εμσηεξηθή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο» (φ.π.: 401).
Με ην πέξαζκα ζηε κνξθή ΗΗ ε δηαδηθαζία ηεο θαηαλάισζεο θαη ε δηαδηθαζία
εμαζθάιηζεο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε δηαρσξίδνληαη. Με ηε δηάθξηζε ησλ δχν
δηαδηθαζηψλ εκθαλίδεηαη θαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο δηαδηθαζίαο αλαπαξαγσγήο ηεο
αηνκηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ είδνπο, δειαδή ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ
δηαδηθαζηψλ αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δσήο ηνπ
νξγαληζκνχ θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο νξγαληζκνχο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ είδνπο.
Μφλν απφ ηε ζηηγκή απηήο ηεο δηάθξηζεο κπνξεί λα γίλεηαη πξαγκαηηθά ιφγνο γηα ζρέζε κεηαμχ
δηαθνξεηηθψλ απηνηειψλ κέηξσλ, δειαδή γηα δηαθξηηέο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο κε ηε θχζε θαη
θαηαλάισζεο.
ηε κνξθή ΗΗ αλαθχπηεη νπζηαζηηθά ε αιιειεπίδξαζε ησλ νξγαληζκψλ κεηαμχ ηνπο. Ζ
εμαζθάιηζε αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε ζπληζηά γηα ηνλ θάζε νξγαληζκφ ηφζν
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αιιειεπίδξαζε κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο νξγαληζκνχο.
Σνλίζηεθε θαη παξαπάλσ φηη ν νξγαληζκφο αλαπηχζζεη πνιιαπιά επίπεδα αιιειεπίδξαζεο κε
ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ ηνπ φξσλ. Σα ηειεπηαία ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθφ βαζκφ
έληαζεο θαη έθηαζεο ην θαζέλα θαη είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηηο δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο θαζψο θαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ
νξγαληζκψλ.184
ηε κνξθή ΗΗ έρνπκε λα θάλνπκε κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπζρέηηζεο ηνπ ειάρηζηνπ
αλαγθαίνπ γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ είδνπο θαη ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ
πξνο θαηαλάισζε. Οη δηαθνξνπνηήζεηο, σο πξνο ηε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο αληηθεηκέλσλ πξνο
θαηαλάισζε, ζρεηίδνληαη κε κεηαβνιέο ζηηο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ησλ νξγαληζκψλ θαη
αληίζηνηρα κε κεηαβνιέο σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο
θαηαλάισζε. Τπφ ην πξίζκα απηψλ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα
Αθνινπζία κεηξηθψλ ζρέζεσλ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα δηαθνξεηηθφηεηα πξνζδηνξηζκέλσλΔίλαη, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ειάρηζησλ νξίσλ ελεξγεηαθψλ
απαηηήζεσλ θαη πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε. Πξφθεηηαη γηα έλα
πιήζνο δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ηεο ελφηεηαο ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηεο
θαηαλάισζεο.
Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη, επί ηεο νπζίαο, κφλν ζηε κνξθή ΗΗ αλαδχεηαη ην θνηλφ κεηαμχ
ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία
εμαζθάιηζεο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε. ε απηή ηε κνξθή δελ δεζπφδεη πιένλ ε άκεζε
εκβάπηηζε ηνπ έκβηνπ νξγαληζκνχ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ο έκβηνο νξγαληζκφο νθείιεη κέζσ
κηαο ζεηξάο ιεηηνπξγηψλ λα εμαζθαιίδεη ηα αλαγθαία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δσήο ηνπ
αληηθείκελα πξνο θαηαλάισζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα κφλν κε ην πέξαζκα ζηε κνξθή ΗΗ κπνξεί
πξάγκαηη λα γίλεηαη ιφγνο πεξί αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε.
ηελ ελ ιφγσ κνξθή, απνθαιχπηεηαη ε αληίζηξνθε επελέξγεηα ηνπ νξγαληζκνχ ζην
θπζηθφ πεξηβάιινλ· δηαδηθαζία πνπ ζηε κνξθή I ιακβάλεη ρψξα θπξίσο δηακέζνπ ηεο
θαηαλάισζεο πιηθψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο απνβνιήο ησλ παξαπξντφλησλ ηνπ
κεηαβνιηζκνχ (Βαδηνχιηλ, 2013: 127). Ζ αληίζηξνθε επελέξγεηα, ε νπνία είλαη ηδηφηππε ηεο
184

Δπί παξαδείγκαηη, άιινπ ηχπνπ αιιειεπίδξαζε αλαπηχζζεη ην ζειπθφ κε ην αξζεληθφ ζειαζηηθφ θαηά ηε
δηαδηθαζία ηνπ δεπγαξψκαηνο θαη άιινπ ηχπνπ αιιειεπίδξαζε ζπλάπηεη κε ηα λενγλά θαη ηα ηέθλα.
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κνξθήο Η, δηαηεξείηαη ζε αλεξεκέλε ζηηγκή ζηε κνξθή ΗΗ. Υαξαθηεξηζηηθή σζηφζν ηεο κνξθήο
ΗΗ είλαη ε αληίζηξνθε επελέξγεηα, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο
αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε. ηε κνξθή ΗΗ ε ελεξγεηηθφηεηα ηνπ έκβηνπ νξγαληζκνχ
αλαβαζκίδεηαη πνιιαπιά. Ο νξγαληζκφο αζθεί αληίζηξνθε επελέξγεηα ζην πεξηβάιινλ, θαηά
βάζεη κέζσ ησλ νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο. Ζ αλαβάζκηζε ηεο ελεξγεηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ ζηε
κνξθή ΗΗ επηθέξεη ξαγδαίεο αιιαγέο θαη ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαλάισζεο. ηε κνξθή Η
ε άκεζε εκβάπηηζε ηνπ νξγαληζκνχ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ νξηνζεηνχζε, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ,
κνλνδηάζηαηα ην εμσηεξηθφ πιήζνο ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ, δειαδή ηελ απαξαίηεηε πνηφηεηα
θαη πνζφηεηα ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δσήο ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη
ην εηδηθά εηιεκκέλν πιήζνο. ηνλ βαζκφ πνπ ην εμσηεξηθφ πιήζνο δελ αληηζηνηρνχζε κε ην
ειάρηζην φξην θαηαλάισζεο, ηφηε επεξρφηαλ ζάλαηνο ηνπ είδνπο. Δπί ηεο νπζίαο, ην κέηξν ησλ
ζπζρεηίζεσλ ηνπ εηδηθά εηιεκκέλνπ πιήζνπο θαη ηνπ εμσηεξηθά αξηζκεηηθνχ πιήζνπο ήηαλ
αξθεηά πεξηνξηζκέλν.
ηε κνξθή ΗΗ ην ίδην ην εμσηεξηθφ πιήζνο, ε απαξαίηεηε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ
αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε, απνθηά, εληφο ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ, έλα πην «ζρεηηθφ»
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ραξαθηήξα, θαζψο απηή αξρίδεη επίζεο λα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ελεξγεηηθή επελέξγεηα ηνπ
νξγαληζκνχ. Ζ αλαπαξαγσγή ηνπ είδνπο δχλαηαη λα ιακβάλεη ρψξα κέζσ κηαο ζεηξάο απφ
δηαθνξεηηθά εμσηεξηθά αξηζκεηηθά πιήζε αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε. Ο έκβηνο
νξγαληζκφο δχλαηαη λα θαηαλαιψζεη κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθά αληηθείκελα ζε δηαθνξεηηθνχο
πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο ζπλδπαζκνχο. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελεξγεηηθή
επελέξγεηα ηνπ νξγαληζκνχ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα έληνλεο κεηαβνιήο ηνπ ειάρηζηνπ αλαγθαίνπ
γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ είδνπο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηελ κνξθή ΗΗ, ην ζπγθεθξηκέλν
αληηθείκελν πξνο θαηαλάισζε απνθηά δεπηεξεχνπζα ζεκαζία, έλεθα ηνπ γεγνλφηνο φηη νη
αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ δχλαληαη λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ κηα πνηθηιία αληηθεηκέλσλ πξνο
θαηαλάισζε. Δπηπξνζζέησο, ε «ζρεηηθνπνίεζε», σο πξνο ηα αληηθείκελα πξνο θαηαλάισζε,
ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έκβηνπ νξγαληζκνχ. Οη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ
νξγαληζκνχ είλαη θαηά βάζε δηαθνξεηηθέο, σο πξνο ηελ πξφζθηεζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ
αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε. Αληίζηνηρα, νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο αληίζηξνθεο επελέξγεηαο,
νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζθηεζε δηαθνξεηηθνχ είδνπο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε,
185

ηελ νξνινγία ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο ε ελ ιφγσ ζρεηηθνπνίεζε πεξηγξάθεηαη επίζεο κε ηνλ φξν
«πιαζηηθφηεηα» (εππιαζηφηεηα).
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δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο. Δπί παξαδείγκαηη, ν Βαδηνχιηλ ηνλίδεη φηη «ε
εμαζθάιηζε αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε θπηηθήο πξνέιεπζεο ζπληζηά κηα δηαδηθαζία
απινχζηεξε απφ απηή ηεο εμαζθάιηζεο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε δσηθήο πξνέιεπζεο»
(φ.π.: 128). Δπνκέλσο, νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ
ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθνχο ζπζρεηηζκνχο ηνπ ειάρηζηα αλαγθαίνπ πξνο θαηαλάισζε θαη ηεο
πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε. Με άιια ιφγηα, εκθαλίδεηαη
κηα ζεηξά πνιιαπιψλ κνξθψλ αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη θαηαλάισζεο.
Δπηπιένλ, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζπγγέλεηα θαη ν ακνηβαίνο δεζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ
αιιειεπίδξαζεο θαη θαηαλάισζεο ηφζν πην πεξίπινθνο θαζίζηαηαη ν νξγαληζκφο ηνπ έκβηνπ
φληνο θαη νη αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Δλδεηθηηθά, ν Παηέιεο αλαθέξεη φηη,
ε κεηαηφπηζε ζην ρψξν ζπλεπάγεηαη ηεξάζηηεο πνηνηηθέο αιιαγέο, πνπ ζην επίπεδν ηεο λεπξνθπζηνινγίαο
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εκθάληζε λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν εμειίζζεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε
πεξηθεξεηαθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη επηθεθαιήο εγθέθαιν, πνπ ζπληνλίδεη ηα
εξεζίζκαηα απφ θαη πξνο απηφ ην θέληξν (Παηέιεο, 2019: 34).

Δθείλν, πνπ απφ ινγηθή ζθνπηά έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ ελ ιφγσ κνξθή, είλαη φηη
ε εθάζηνηε κνξθή αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ πξνβάιιεη σο κηα ζηηγκή κηαο
επξχηεξεο δηαδηθαζίαο. Ζ ελφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο θπζηθνχο φξνπο θαη ηεο
θαηαλάισζεο εμεηδηθεχεηαη ζε κηα ζεηξά δηαθνξεηηθέο εηδηθέο κνξθέο. Απηέο νη δηαθνξεηηθέο
ζηηγκέο ηεο σο απηνηειή κέηξα αληηζηνηρνχλ, απφ θαηεγνξηαθή ζθνπηά, ζηελ αληίιεςε πνπ
αλαπηχζζεη ν Υέγθει πεξί Δθιεθηηθήο ζπγγέλεηαο. ζν κεγαιχηεξε είλαη ελφηεηα θαη ε
ζπγγέλεηα ησλ κνξθψλ αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη θαηαλάισζεο ηφζν πην
εμειηγκέλνο είλαη ν έκβηνο νξγαληζκφο. Ο . Γεκεηξίνπ αλαθέξεη φηη κηα αλψηεξε βαζκίδα
εμέιημεο ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ έγθεηηαη ζηελ
αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ησλ απηνξξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε αχμεζε ηνπ
πεδίνπ δξάζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ πεξηβάιινληνο. Γειαδή αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ
αληίζηνηρσλ λφκσλ πνπ είλαη βαζηθνί γηα ηε δσληαλή χιε: α) ηεο εζσηεξηθήο ζηαζεξφηεηαο
(κεηαβνιηζκφο, νκνηνζηαζία, αλαπαξαγσγή), β) ηεο εξεζηζηεθφηεηαο θαη πξνζαξκνγήο. Ο πξννδεπηηθφο
ραξαθηήξαο ηεο εμέιημήο ηεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξία-ξχζκηζεέιεγρνο (λεπξηθφ ζχζηεκα θαη νξκνληθφ ζχζηεκα) κε ην νπνίν απμάλεη ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ αληηδξάζεσλ
ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ επέθηαζε ζ‘ απηφ. Αχμεζε ηεο πιεξνθνξίαο αληηζηνηρεί ζε αχμεζε ηεο
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δηαθνξηθφηεηαο ησλ αληηδξάζεσλ θαη, θαηά πξνέθηαζε, ζε αχμεζε ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο (Γεκεηξίνπ,
1995:264-265).186

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο κνξθήο ΗΗΗ είλαη φηη, θαηά ηε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο αληηθεηκέλσλ
πξνο θαηαλάισζε, ρξεζηκνπνηνχληαη αληηθείκελα αλφξγαλεο θαη νξγαληθήο πξνέιεπζεο
δεδνκέλα απφ ηε θχζε. ηε κνξθή ΗΗΗ ν ελεξγεηηθφο ξφινο ηεο αληεπίδξαζεο ζην θπζηθφ
πεξηβάιινλ αλαβαζκίδεηαη πεξαηηέξσ. Ο νξγαληζκφο αληεπηδξά πιένλ φρη κφλν κε ηε βνήζεηα
ησλ νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο, αιιά θαη κε κέζα επελέξγεηαο, ηα νπνία ζπληζηνχλ αληηθείκελα
δεδνκέλα απφ ηε θχζε. Σα ηειεπηαία απνηεινχλ πξνέθηαζε ησλ νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο θαη
απνθηνχλ, εληφο ηεο δηαδηθαζίαο αληεπίδξαζεο ζην πεξηβάιινλ, κηα ιεηηνπξγία, ε νπνία δελ
πξνζηδηάδεη ζε απηά θαζ‘ εαπηά. Ο Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη φηη,
φζν θάπνηα αληηθείκελα (δηαδηθαζίεο) ηνπ πεξηβάιινληνο ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ φξγαλα ηνπ ζψκαηνο
ρξεζηκνπνηνχληαη απιψο ζην πιαίζην άιιεο ιεηηνπξγίαο, παξακέλνληαο απηά θαζαπηά ακεηάβιεηα, ε
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο παξακέλεη θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ ηπραία. Ο απνθαζηζηηθφο ξφινο ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ αληίθαζε κεηαμχ έκβησλ φλησλ θαη θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο δηαηεξείηαη: ηα κέζα επελέξγεηαο πνπ δελ απνηεινχλ φξγαλα ηνπ ζψκαηνο θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ακεηάβιεηε θπζηθή κνξθή ηνπο, ην κφλν πνπ επηηξέπνπλ ελ γέλεη θαη ελ ζπλφισ,
είλαη ε πιεξέζηεξε άληιεζε απφ ην «απνζεκαηηθφ» ηεο θχζεο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε δεδνκέλσλ
απφ ηε θχζε ζε έηνηκε κνξθή (Βαδηνχιηλ, 2013: 129).

ηε κνξθή ΗΗΗ ηα κέζα επελέξγεηαο θαζνξίδνληαη πξσηίζησο απφ ηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο
θαη απφ ηα αληηθείκελα ζηα νπνία επελεξγνχλ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζσκαηηθήο δηάξζξσζεο ηνπ
νξγαληζκνχ δηαδξακαηίδεη ηνλ πιένλ θνκβηθφ ξφιν. Μάιηζηα, ε ζσκαηηθή δηάξζξσζε ηνπ
νξγαληζκνχ απνηειεί θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηνπ θάζκαηνο θαη ηνπ εχξνπο ρξήζεο
δεδνκέλσλ απφ ηε θχζε κέζσλ επελέξγεηαο.187 ηε κνξθή ΗΗΗ ε αληεπίδξαζε ζην θπζηθφ
πεξηβάιινλ, σο ην θνηλφ Τπφζηξσκα ζηε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο αληηθεηκέλσλ πξνο
θαηαλάισζε, απνθηά κηα ζεηηθή έθθξαζε. ε απηφ ην ζεκείν ηεο ινγηθήο αλάπηπμεο, ε εηδηθή
αιιειεπίδξαζε κε ηα δεδνκέλα απφ ηε θχζε κέζα επελέξγεηαο ζπληζηά ηνλ κέζν φξν δηάκεζνπ
ηνπ νπνίνπ ελνπνηνχληαη νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο αληεπίδξαζεο θαη θαηαλάισζεο. ηε κνξθή III
ινηπφλ νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ θαη θαηαλάισζεο αξρίδνπλ
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Οη εκθάζεηο δηθέο καο.
Γηα παξάδεηγκα, ε εκθάληζε νξγαληζκψλ κε δηαθνξνπνίεζε ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ νδήγεζε ζηαδηαθά, κε ηε
ζεηξά ηεο, ζε κηα πνιιαπιά επξχηεξε ρξήζε δεδνκέλσλ απφ ηε θχζε κέζσλ επελέξγεηαο. Βι. Γεκεηξίνπ, 1995·
Έλγθειο, 1997.
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πιένλ λα πξνβάιινπλ σο θφκβνη, νη νπνίνη ζπγθξνηνχλ έλα πιέγκα ζηε βάζε ελφο θνηλνχ
ππνζηξψκαηνο.
Τπφ κηα απζηεξή παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ζα κπνξνχζε
λα ηεζεί ην αθφινπζν εξψηεκα: Γηαηί άξαγε ε θνκβηθή ζεηξά ησλ κεηξηθψλ ζρέζεσλ δελ
αληηζηνηρεί θαη ζηε κνξθή ΗΗ; Αθνχ, επίζεο, ζηνλ δσηθφ νξγαληζκφ νη κνξθέο αιιειεπίδξαζεο
κε ηνπο θπζηθνχο φξνπο βξίζθνληαη ζε ελφηεηα.
ηε κνξθή ΗΗ, παξ‘ φηη έρεη αλαθχςεη ε ελφηεηα ησλ κνξθψλ αιιειεπίδξαζεο κε ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ, απηή ε ελφηεηα παξακέλεη αθφκε κνξθηθή, εμσηεξηθή πξνο ηελ νιφηεηα
ησλ ζπλαπηφκελσλ πιεπξψλ. ηε κνξθή ΗΗ ε αληεπίδξαζε πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ λαη κελ
έρεη αλαθχςεη, πιελ φκσο έρεη ηππηθφ ραξαθηήξα, ν νπνίνο εμαληιείηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηα
φξγαλα ηνπ ζψκαηνο. Με ηε κνξθή ΗΗΗ θαη ηελ εκθάληζε ηεο ρξήζεο δεδνκέλσλ κέζσλ
επελέξγεηαο, ε αληεπίδξαζε ησλ νξγαληζκψλ απνθηά ζηαδηαθά ζεηηθή χπαξμε. Με ηε ρξήζε ησλ
αληηθεηκέλσλ ηεο θχζεο, ππφ ηελ ηδηφηεηα ησλ κέζσλ επελέξγεηαο, ε ιήςε αληηθεηκέλσλ πξνο
θαηαλάισζε απφ ην απνζεκαηηθφ ηεο θχζεο αλαβαζκίδεηαη ξηδηθά. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί θαη
ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ππφινηπσλ πιεπξψλ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ νξγαληζκψλ.
Γεληθφηεξα, ζηνπο νξγαληζκνχο, ζηνπο νπνίνπο αλαπηχζζεηαη ε αληεπίδξαζε ζην θπζηθφ
πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε δεδνκέλσλ απφ ηε θχζε κέζσλ επελέξγεηαο, αλαπηχζζεηαη αληίζηνηρα
ε «θνηλσληθφηεηα». Γηα παξάδεηγκα, νη καθάθνη θαη νη θαπνπηζίλνη ρξεζηκνπνηνχλ πέηξεο γηα
λα ζπάζνπλ θνρχιηα, ζθιεξνχο θαξπνχο θ.ιπ. Οη λεφηεξνη θαπνπηζίλνη κηκνχληαη ηνπο
κεγαιχηεξνπο, γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα έσο θαη νθηψ ρξφλσλ, κέρξη λα θαηαθέξνπλ λα
απνθηήζνπλ ηελ αληίζηνηρε ηθαλφηεηα. Σνχησλ δνζέλησλ, κε ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηε
θχζε κέζσλ επελέξγεηαο αλαβαζκίδεηαη πνιιαρψο ε δηαγελεαθή κάζεζε. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ
φηη ε ίδηα ε ρξήζε δεδνκέλσλ κέζσλ επελέξγεηαο κεηαζρεκαηίδεη ζηαδηαθά ηε ζρέζε γνλέσλ θαη
ηέθλσλ, γεξαηφηεξεο θαη λεφηεξεο γεληάο, ελνπνηψληαο νπζηαζηηθά ην ζχλνιν ησλ κνξθψλ
αληεπίδξαζεο θαη θαηαλάισζεο. Με ηελ νπζηαζηηθή ελνπνίεζε ησλ κνξθψλ αληεπίδξαζεο θαη
θαηαλάισζεο, ε ηειεπηαία ππάγεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ πξψηε.
Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία ζπλδέεηαη θαη κε πνηνηηθέο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ζηε δηάξζξσζε
ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία πεξάζκαηνο απφ
ηε κνξθή ΗΗ ζηε κνξθή ΗΗΗ. Ο Παηέιεο αλαθέξεη φηη «ε εμειηθηηθή δηαδηθαζία, σο απνηέιεζκα
ηεο νπνίαο αλαθχπηεη ην φιν θαη πην ζχλζεην ζχζηεκα ιεηηνπξγηθψλ ζπλδέζεσλ ηνπ έκβηνπ
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φληνο θαη εμαξηεκέλσλ αληαλαθιαζηηθψλ, κε ηηο ζπλαθφινπζεο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο,
πεξηπιέθεη ηνλ ςπρηζκφ θαη θαζηζηά αλαγθαία ηε δηαγελεαθή εθπαίδεπζε (Παηέιεο, 2019: 30).
Ο Γεκεηξίνπ αληίζηνηρα ηνλίδεη φηη αιιαγέο φπσο ε αληηθαηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ ζθειεηνχ
κε ηνλ εζσηεξηθφ, δειαδή ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε, θαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο σνηνθίαο απφ ην
ζειαζκφ, έλεθα ηνπ νπνίνπ αλαπηχρζεθε πεξαηηέξσ ην λεπξηθφ ζχζηεκα θαζψο επίζεο
αλαπηχρζεθε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ εμαξηεκέλσλ αληαλαθιαζηηθψλ, άλνημαλ ην δξφκν ζηελ
επίθηεηε κάζεζε» (Γεκεηξίνπ, 1995: 267).
ηε κνξθή ΗΗΗ ε αληεπίδξαζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε δεδνκέλσλ απφ ηε
θχζε κέζσλ επελέξγεηαο δελ έρεη αθφκε θαηαζηεί θπξίαξρε, αιιά απνηειεί θαηά ην κάιινλ ή
ήηηνλ θάηη ην πεξηζηαζηαθφ. ζν πεξηζζφηεξν κάιηζηα κεηαηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ κέζσλ
επελέξγεηαο απφ ηπραία ζε ζηαζεξή, ηφζν πεξηζζφηεξν εληζρχεηαη θαη ν εζσηεξηθφο δεζκφο ηεο
ζπλνιηθήο

δηαδηθαζίαο

αλαπαξαγσγήο

ηνπ

είδνπο

θαη

ησλ

δηαθνξεηηθψλ

πιεπξψλ

αιιειεπίδξαζεο ησλ νξγαληζκψλ κε ηελ αληεπίδξαζε ζην πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε κέζσλ
επελέξγεηαο. Ζ κεηάβαζε ζηε κνξθή ΗV πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ε ρξήζε ησλ κέζσλ επελέξγεηαο
κεηαηξέπεηαη ζε θπξίαξρε ζηηγκή ηεο δηαδηθαζίαο εμαζθάιηζεο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε.
ηε κνξθή IV ε ζηαζεξή ρξήζε ησλ κέζσλ επελέξγεηαο νδεγεί ζηνλ επαθφινπζν
ιεηηνπξγηθφ θαη κνξθνινγηθφ ηνπο κεηαζρεκαηηζκφ. ε φιεο ηηο ππφινηπεο κνξθέο, ε δηαδηθαζία
ζρεκαηηζκνχ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε είλαη εμσηεξηθή πξνο ηελ ίδηα ηελ θαηαλάισζε.
Οη θπζηθέο δηαδηθαζίεο ζρεκαηηζκνχ ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε είλαη θάηη ην
εμσηεξηθφ θαη ην ηπραίν σο πξνο ηελ ίδηα ηελ θαηαλάισζε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα κέζα
επελέξγεηαο, ηα νπνία δελ απνηεινχλ φξγαλα ηνπ ζψκαηνο, θαηαζηνχλ θπξίαξρα, ζπληειείηαη
ιεηηνπξγηθφο θαη κνξθνινγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηφζν ησλ ίδησλ ησλ κέζσλ φζν θαη ηεο ίδηαο
ηεο δηαδηθαζίαο αληεπίδξαζεο. Λεηηνπξγηθφο θαη κνξθνινγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο επέξρεηαη
ηφζν ζην ίδην ην αληηθείκελν, ην νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε ηερλεηά δεκηνπξγεκέλν αληηθείκελν,
φζν θαη ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ (Βαδηνχιηλ, 2013: 130).
Απφ ινγηθήο πιεπξάο, θαλεξψλεηαη φηη ην θνηλφ ππφζηξσκα ηεο ζρέζεο ησλ νξγαληζκψλ
κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή ε αληεπίδξαζε κε ην ηειεπηαίν, απνθηά ζηε κνξθή IV ηελ
θαη‘ εμνρήλ ζεηηθή ηνπ έθθξαζε. Ο ιεηηνπξγηθφο θαη κνξθνινγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ
κέζσλ επελέξγεηαο ζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζία αληεπίδξαζεο ζην πεξηβάιινλ θαηαθηά ηελ θαη‘
εμνρήλ αληίζηνηρε εαπηήο κνξθή. Έηζη, ζηε κνξθή IV αλαθχπηεη ε εζσηεξηθή ζχλδεζε κεηαμχ
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ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεκαηηζκνχ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε. Καη‘
απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε ππάγεηαη ζηελ ίδηα
ηελ θαηαλάισζε· «ε δηακφξθσζε αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε ράξηλ ηεο θαηαλάισζεο
ζπληζηά ηελ παξαγσγή. πλεπψο, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κνξθήο IV είλαη ε εζσηεξηθή ζχλδεζε, ε
εζσηεξηθή ελφηεηα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, κε απνθαζηζηηθφ ηνλ ξφιν ηεο παξαγσγήο»
(φ.π.: 132).
Ζ κνξθή IV πξνζηδηάδεη ζηελ θαη‘ εμνρήλ αλζξψπηλε κνξθή αιιειεπίδξαζεο κε ην
πεξηβάιινλ. Ζ ηδηφηππα αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ πξνβάιιεη απφ δχν
βαζηθέο πιεπξέο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο εζσηεξηθήο ηεο ελφηεηαο κε ηελ θαηαλάισζε, δειαδή
απφ ηε ζθνπηά ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επελέξγεηαο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε αλζξψπηλε
αιιειεπίδξαζε ζπληζηά παξαγσγή. Απφ ηελ πιεπξά πνπ ε αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε κε ην
πεξηβάιινλ πξνβάιιεη απφ ηε ζθνπηά ηνπ αλζξψπνπ, δειαδή απφ ηε ζθνπηά ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζσκαηηθψλ θαη λνεηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ, ε αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε
ζπληζηά εξγαζία.
Αλακθίβνια ελππάξρεη κεγάιε νκνηφηεηα κεηαμχ ηεο ινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ Μαξμ θαη
ηνπ Βαδηνχιηλ ζηηο παξαπάλσ αλαιχζεηο. Θα πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε φηη, ζχκθσλα θαη κε ηελ
«Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», νη θαηεγνξίεο ηνπ Μέηξνπ αθνξνχλ κηα νξηζκέλε βαζκίδα αλάπηπμεο
ηεο ζθέςεο θαηά ηελ απεηθφληζε ηεο ακεζφηεηαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ήδε φκσο απφ
ηελ πεξηγξαθή ηεο ινγηθήο αλάπηπμεο ζην θάζε έξγν, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ε ηειεπηαία
αλαπαξηζηά, ζε αλεξεκέλε κνξθή, εμίζνπ θαη κηα ηζηνξηθή δηαδηθαζία.
ζν ε ζθέςε βξίζθεηαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ άκεζνπ κέηξνπ θαη ηεο εηδηθήο πνζφηεηαο, ε
εμέηαζε αθνινπζεί ζηελά ηελ ακεζφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. ην «Κεθάιαην», ην
κέγεζνο ηεο αμίαο θαη ν θνηλσληθά αλαγθαίνο ρξφλνο εξγαζίαο πνπ ην θαζνξίδεη αθνξνχλ ηελ
ακεζφηεηα ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Δπίζεο, ε εμέηαζε ηνπ κεγέζνπο ηεο
αμίαο πξνο ηηο εμσηεξηθέο πξνο απηφ αμίεο ρξήζεο θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο έθθξαζεο ηνπ
πξψηνπ ζηηο ηειεπηαίεο ζπληζηά απεηθφληζε δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλδένληαη πξσηίζησο κε ηελ
ακεζφηεηα ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Απφ ηε ζηηγκή φκσο, πνπ ε εμέηαζε
πεξλά ζηηο ζρέζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ εκπνξεπκάησλ θαη ηεο θνηλήο αμηαθήο κνξθήο ηνπο, ηφηε
απαξαίηεηε θαζίζηαηαη ε ζπζηεκαηηθή εμήγεζε ηεο ρξεκαηηθήο κνξθήο.
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Απφ απζηεξά ινγηθή ζθνπηά, ε εμήγεζε ηνπ αηλίγκαηνο ηνπ ρξήκαηνο κέζσ ηεο
αλάπηπμεο ησλ αμηαθψλ κνξθψλ δελ εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο εμέηαζεο ηεο ακεζφηεηαο ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Φπζηθά, ε θαηαλφεζε φηη ην ρξήκα απνηειεί ηελ
θαζνιηθή αμηαθή κνξθή πξνυπνζέηεη ηε ζπζηεκαηηθή θαη ηζηνξηθή θαηαλφεζε ηεο αλάπηπμεο
ηεο αμηαθήο κνξθήο. ην πιαίζην σζηφζν ηεο απεηθφληζεο ηεο ακεζφηεηαο ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ε ρξεκαηηθή κνξθή, σο θαζνιηθή αμηαθή κνξθή,
παξνπζηάδεηαη άκεζα. Γη‘ απηφ, φπσο παξαηεξεί ν Μαξμ, νιφθιεξε ε θιαζηθή αζηηθή πνιηηηθή
νηθνλνκία, παξακέλνληαο δέζκηα ζην πιαίζην ηεο ακεζφηεηαο, δελ δηαλνήζεθε λα εμεηάζεη ηελ
γέλεζε ηεο ρξεκαηηθήο κνξθήο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:
Απηφ πνπ θάλεη ηδηαίηεξα δχζθνιε ηε ζχιιεςε ηνπ ρξήκαηνο ζηελ πιήξε πξνζδηνξηζηία ηνπ σο ρξήκαηνο
-θαη πξφθεηηαη γηα δπζθνιίεο ηηο νπνίεο ε πνιηηηθή νηθνλνκία πξνζπαζεί λα απνθχγεη μερλψληαο ηνλ έλαλ
πξνζδηνξηζκφ ράξηλ ηνπ άιινπ θαη, φηαλ ηεο αληηηείλνπλ ηνλ έλα, επηθαιείηαη ηνλ άιιν- είλαη φηη εδψ κηα
θνηλσληθή ζρέζε, κηα νξηζκέλε ζρέζε ησλ αηφκσλ κεηαμχ ηνπο, εκθαλίδεηαη σο κέηαιιν, σο πέηξα, σο έλα
θαζαξά πιηθφ πξάγκα έμσ απφ απηά, ην νπνίν πξνεπξίζθεηαη σο ηέηνην ζηε θχζε θαη ζην νπνίν δελ
απνκέλεη πιένλ λα δηαθξηζεί θαλέλαο κνξθηθφο πξνζδηνξηζκφο πνπ λα ην δηαθξίλεη απφ ηε θπζηθή χπαξμή
ηνπ (Marx, 2018: 1134).

Υαξαθηεξηζηηθή ηνπ ελ ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηεο θιαζηθήο αζηηθήο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο
είλαη ε έιιεηςε ηζηνξηθφηεηαο.
ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» αληίζηνηρα, ν άκεζνο εληνπηζκφο ηεο ελφηεηαο παξαγσγήο
(ππφ ηε κνξθή ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηε θχζε) θαη θαηαλάισζεο ζπληζηά απεηθφληζε θπξίσο
ησλ πιεπξψλ ηεο ακεζφηεηαο ηεο θνηλσλίαο. Με ην πέξαζκα ζηελ εμέηαζε ηεο αληίθαζεο
κεηαμχ νξγαληζκνχ θαη πεξηβάιινληνο, ε ελ ιφγσ ελφηεηα δελ παξνπζηάδεηαη άκεζα, φπσο απηή
πθίζηαηαη ζηελ πιένλ θπξίαξρε θαη ραξαθηεξηζηηθή ζηνλ άλζξσπν κνξθή. Αληηζέησο,
παξνπζηάδεηαη πξσηίζησο ε ηζηνξηθή δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο ηδηφηππα αλζξψπηλεο
αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ. Σφζν νη ηξείο πξψηεο αμηαθέο κνξθέο (απιή, εθδηπισκέλε,
γεληθή) φζν θαη νη ηξείο πξψηεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (κνξθέο Η, ΗΗ
θαη ΗΗΗ), δελ αλαπαξάγνληαη σο ηέηνηεο ζηε δεδνκέλε χπαξμε ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ. Καη‘
απηφλ ηνλ ηξφπν, νη αμηαθέο κνξθέο θαη ε θιηκαθνχκελε αληίθαζε νξγαληζκνχ πεξηβάιινληνο
πξνβάιινπλ πξσηίζησο σο κνξθέο ηζηνξηθήο εμέηαζεο. Μάιηζηα, πξνβάιινπλ σο ηζηνξηθά
ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνεγείηαη ηνπ δεδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο. Αο
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εληξπθήζνπκε πεξαηηέξσ ζην ελ ιφγσ δήηεκα, εληνπίδνληαο ζηηο αμηαθέο κνξθέο θαη ζηα ζηάδηα
ηεο αληίθαζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ην πεξηβάιινλ ηηο ηζηνξηθέο ηνπο δηαζηάζεηο.
ην «Κεθάιαην», ε απιή αμηαθή κνξθή ζπληζηά ηελ απινχζηεξε ηζηνξηθά αληαιιαθηηθή
ζρέζε. ην δεχηεξν θεθάιαην, κε ηίηιν «Ζ δηαδηθαζία ηεο αληαιιαγήο», ν Μαξμ εμεγεί φηη ζε
απηή ηελ εκβξπαθή αληαιιαθηηθή ζρέζε, ην πξάγκα κεηαηξέπεηαη ζε εκπφξεπκα, εμαηηίαο ηνπ
γεγνλφηνο φηη ε πνζφηεηα ηεο ρξεζηηθήο ηνπ αμίαο ππεξβαίλεη ηηο άκεζεο αλάγθεο ηνπ θαηφρνπ
ηνπ. Ο θάζε θάηνρνο έρεη έλα κε ρξήζηκν πξάγκα γηα ηνλ ίδην θαη έλα ρξήζηκν πξάγκα γηα ηνλ
άιιν. Σν πξάγκα έηζη απνθηά ην ραξαθηήξα ηνπ εκπνξεχκαηνο κφλν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
αληαιιαγήο,
ε άκεζε αληαιιαγή πξντφλησλ αθελφο έρεη ηε κνξθή ηεο απιήο αμηαθήο έθθξαζεο θαη αθεηέξνπ δελ ηελ
έρεη αθφκα. Ζ κνξθή εθείλε ήηαλ ρ εκπφξεπκα Α = θ εκπφξεπκα Β. Ζ κνξθή ηεο άκεζεο αληαιιαγήο
πξντφλησλ είλαη: ρ ρξεζηηθφ αληηθείκελν Α = θ ρξεζηηθφ αληηθείκελν Β. Σα πξάγκαηα Α θαη Β δελ είλαη
εδψ εκπνξεχκαηα πξηλ απφ ηελ αληαιιαγή, γίλνληαη εκπνξεχκαηα ελ πξψηνηο κέζσ ηεο αληαιιαγήο (Marx,
2016: 67).

ε απηή ηε κνξθή ηεο αληαιιαγήο, ηα δηαθνξεηηθά πξάγκαηα αληαιιάζζνληαη
πξσηίζησο ζηε βάζε ηεο πνηφηεηαο θαη δεπηεξεπφλησο ζηε βάζε ηεο πνζφηεηαο. Απφ ηε ζηηγκή
πνπ εθείλν πνπ αληαιιάζζεηαη είλαη κηα άρξεζηε πνζφηεηα πξαγκάησλ γηα ηνλ θάηνρν Α θαη
ζπγρξφλσο ρξήζηκε γηα ηνλ θάηνρν Β, κε κηα άρξεζηε πνζφηεηα γηα ην θάηνρν Β θαη ζπγρξφλσο
ρξήζηκε γηα ηνλ θάηνρν Α, ηφηε εθείλν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ φιε αληαιιαθηηθή θίλεζε είλαη ε
αληαιιαγή δχν πνηνηήησλ. ε απηφ ην πιαίζην, ν πνζνηηθφο θαζνξηζκφο ηεο αμίαο ζηε βάζε ηνπ
θνηλσληθά αλαγθαίνπ ρξφλνπ εξγαζίαο δελ έρεη αλαθχςεη αθφκε. Ο Λνχθαηο γξάθεη φηη,
ζηα πξσηαξρηθά ζηάδηα ηεο εξγαζίαο, ην νπζηψδεο ήηαλ ην λα πξαγκαηνπνηεζεί ην πξντφλ, ελψ ν
αλαγθαίνο ρξφλνο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ παίδεη έλαλ δεπηεξεχνληα ξφιν. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
αηνκηθψλ πξαγκαηνπνηήζεσλ ηεο εξγαζίαο βαζίδνληαη ζηηο βηνινγηθέο (θαη επίζεο ςπρηθέο) ηδηαηηεξφηεηεο
ησλ ππνθεηκέλσλ. Γελ είλαη παξά ζε έλα νξηζκέλν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο
αληαιιαγήο πνπ ν θνηλσληθά αλαγθαίνο ρξφλνο ηεο εξγαζίαο εκθαλίδεηαη σο θνηλσληθή θαηεγνξία κε ηελ
ζηελή έλλνηα (Lukacs, 2011: 227-228).

Ζ αληαιιαγή ησλ δχν αληηθεηκέλσλ ζπληζηά θάηη ην ζπκπησκαηηθφ.188 Ο πνζνηηθφο
θαζνξηζκφο ηεο αληαιιαθηηθήο ζρέζεο βξίζθεηαη ζε πξνεκβξπαθή κνξθή θαη απνηειεί θάηη ην
188

Ζ εμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αληαιιαγήο αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ηεο Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο ππφ ην πξίζκα
ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθνο. ε απηφ ην ζεκείν έρνπκε λα θάλνπκε κε ην δήηεκα ηεο ζπκπησκαηηθφηεηαο (ή
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εμσηεξηθφ πξνο ηελ ίδηα. Ο Μαξμ ηνλίδεη φηη «απηή ε κνξθή απαληά ζηελ πξάμε κφλν ζηηο
απαξρέο, φηαλ ηα εξγαζηαθά πξντφληα κεηαηξέπνληαη ζε εκπνξεχκαηα κέζα απφ ηπραία θαη
επθαηξηαθή αληαιιαγή» (Marx, 2016: 47).
Απφ ηελ ηζηνξηθή πηπρή δηαπηζηψλεηαη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ πξψηε αμηαθή
κνξθή, ε αμία βξίζθεηαη ελ ηε γελέζεη θαη απηφ πνπ δεζπφδεη ζηελ αληαιιαθηηθή ζρέζε ησλ
πξαγκάησλ είλαη ε αληαιιαγή ζηε βάζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζρέζε, ζηελ
νπνία ην θνηλφ κεηαμχ ησλ εκπνξεπκάησλ, ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ μφδεκα αθεξεκέλεο
εξγαζίαο, δελ έρεη αλαθχςεη. Ζ ελ ιφγσ αληαιιαθηηθή ζρέζε ραξαθηεξίδεη ηηο αξρατθέο κνξθέο
αληαιιαγήο. Σν ζηάδην ηεο αξρατθήο αληαιιαγήο αλαθχπηεη γεληθφηεξα θαηά ην ζηάδην ηεο
πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηεο θνηλσλίαο. Ο Μαξμ επηζεκαίλεη φηη ε πξσηαξρηθή κνξθή ηεο
αληαιιαγήο δελ αξρίδεη κε ηνπο αλεμάξηεηνπο αηνκηθνχο ηδηνθηήηεο πνπ θαηέρνπλ δηαθνξεηηθά
εκπνξεχκαηα,
κηα ηέηνηα ζρέζε ακνηβαίαο μελφηεηαο [Fremdheit] δελ ππάξρεη γηα ηα κέιε κηαο απηνθπνχο θνηλφηεηαο,
είηε απηή έρεη ηε κνξθή παηξηαξρηθήο νηθνγέλεηαο είηε αξραηντλδηθήο θνηλφηεηαο ή ηνπ θξάηνπο ησλ Ίλθαο
θ.ιπ. Ζ εκπνξεπκαηηθή αληαιιαγή αξρίδεη εθεί φπνπ ηειεηψλνπλ νη θνηλφηεηεο, ζηα ζεκεία ηεο επαθήο
ηνπο κε μέλεο θνηλφηεηεο ή κε κέιε μέλσλ θνηλνηήησλ» (φ.π.: 67).189

Ζ ζηαζεξή αλάγθε γηα μέλα ρξήζηκα αληηθείκελα θαη ε δηαξθήο επαλάιεςε ησλ
δηαδηθαζηψλ αληαιιαγήο εδξαηψλεη ηε δηαδηθαζία ηεο αληαιιαγήο, σο θνηλσληθή δηαδηθαζία.
Ζ εθδηπισκέλε αμηαθή κνξθή αλαπαξηζηά εθείλν ην ηζηνξηθφ ζηάδην, ζην νπνίν ε
αληαιιαγή έρεη δηεπξπλζεί θαη έρεη εδξαησζεί ε θνηλσληθή ηεο ιεηηνπξγία. ε απηφ ην ζηάδην, ν
πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο, ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ αληαιιάζζνληαη ηα δηαθνξεηηθά εκπνξεχκαηα,
έρεη αλαθχςεη θαη θαζνξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο. Σα
εκπνξεχκαηα πξνζδηνξίδνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν σο αμηαθά κεγέζε. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία
νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ εκθάληζε ηεο γεληθήο αμηαθήο κνξθήο. Πξφθεηηαη γηα ην ηζηνξηθφ ζηάδην,
ζην νπνίν ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη απνθηήζεη θνκβηθφ θνηλσληθφ ξφιν. πσο
ζεκεηψλεη ν Μαξμ:

ηπραηφηεηαο) (γεξκ. Zufälligkeit), σζηφζν νη θαηεγνξίεο ηεο Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο δελ καο αθνξνχλ ζην παξφλ
ζηάδην ηεο έξεπλαο.
189
ηε βάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληίιεςεο ηνπ Μαξμ, κπνξνχκε λα δνχκε θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ «Γψξνπ» πνπ
αλαπηχζζεηαη απφ ην Μ. Μσο θαη ηελ επξχηεξε αλζξσπνινγηθή πξνβιεκαηηθή πεξί ησλ δηθηχσλ αληαπφδνζεο ζηα
πιαίζηα ηεο πξσηφγνλεο θνηλφηεηαο. (βι. Γεκεηξίνπ, 1993γ ·Μσο, 1979)
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Μηα ζπλαιιαγή ζηελ νπνία νη εκπνξεπκαηνθάηνρνη αληαιιάζζνπλ θαη ζπγθξίλνπλ ηα δηθά ηνπο
εκπνξεχκαηα κε δηάθνξα άιια εκπνξεχκαηα δελ πξαγκαηνπνηείηαη πνηέ εάλ ηα δηάθνξα εκπνξεχκαηα δελ
αληαιιαρζνχλ θαη δελ ζπγθξηζνχλ σο αμίεο απφ ηνπο δηάθνξνπο εκπνξεπκαηνθαηφρνπο ζην πιαίζην ηεο
ζπλαιιαγήο ηνπο κε έλα ηξίην θαη ην απηφ εκπνξεπκαηηθφ είδνο. Απηφ ην ηξίην εκπφξεπκα, θαζψο γίλεηαη
ηζνδχλακν γηα δηάθνξα άιια εκπνξεχκαηα, απνθηά κε άκεζν ηξφπν, αλ θαη ζε ζηελά φξηα, γεληθή ή
θνηλσληθή κνξθή ηζνδπλάκνπ. Απηή ε γεληθή κνξθή ηζνδπλάκνπ γελληέηαη θαη πεζαίλεη κε ηε ζηηγκηαία
θνηλσληθή επαθή πνπ ηελ έρεη θέξεη ζηε δσή. Σελ πξνζιακβάλεη απηφ ή εθείλν ην εκπφξεπκα κε
ελαιιαζζφκελν θαη εθήκεξν ηξφπν. Με ηελ αλάπηπμε ηεο εκπνξεπκαηηθήο αληαιιαγήο φκσο
πξνζθνιιάηαη απνθιεηζηηθά ζε ηδηαίηεξα είδε εκπνξεπκάησλ ή απνθξπζηαιιψλεηαη ζηε ρξεκαηηθή κνξθή.
(φ.π.: 68).

Καζίζηαηαη ζαθέο φηη ε πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηεο αληαιιαγήο θαη ε αλάπηπμε ηεο
θνηλσληθήο ηεο ιεηηνπξγίαο νδεγεί ελ ηέιεη ζηε ρξεκαηηθή αμηαθή κνξθή. Παξ‘ φηη ε ρξεκαηηθή
κνξθή απαληάηαη ήδε ζε πξψηκα ζηάδηα ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ε ραξαθηεξηζηηθή ηεο
θπξηαξρία νινθιεξψλεηαη επί θεθαιαηνθξαηίαο.
ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε κνξθή Η αληεπίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ, ζηελ νπνία ε θαηαλάισζε ηαπηίδεηαη άκεζα κε ηε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο
αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε, αληηζηνηρεί ζηελ απινχζηεξε ηζηνξηθή κνξθή ησλ έκβησλ
νξγαληζκψλ. πσο αλαθέξεη ν Βαδηνχιηλ, «απηή ε ζρέζε ησλ έκβησλ φλησλ πξνο ην πεξηβάιινλ
είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηα θπηά» (Βαδηνχιηλ, 2013: 126). Ο έκβηνο νξγαληζκφο βξίζθεηαη ζε
έλα είδνο άκεζεο ηαπηφηεηαο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ελψ ηαπηφρξνλα δηαθξίλεηαη απφ απηφ.
Δθείλν πνπ δεζπφδεη ζε απηή ηε κνξθή είλαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο,
ηνπηέζηηλ ν πνηνηηθφο θαζνξηζκφο. Ζ ίδηα ε χπαξμε θαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ έκβηνπ νξγαληζκνχ
απνηειεί ελ γέλεη θάηη ην ηπραίν (ζπκπησκαηηθφ). ηε κνξθή Η, ε αληεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ
δελ έρεη αλαθχςεη, σζηφζν «ππάξρεη ην «πξνέκβξπν» νξηζκέλεο αληεπίδξαζεο ζην θπζηθφ
πεξηβάιινλ ράξηλ ηεο θαηαλάισζεο» (φ.π.: 135). ηε κνξθή ΗΗ, ε αιιειεπίδξαζε ηνπ
νξγαληζκνχ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ζην ηζηνξηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ησλ
δσηθψλ νξγαληζκψλ. Ίδηνλ ησλ δψσλ είλαη ε κεραληθή κνξθή αιιειεπίδξαζεο κε ηα
αληηθείκελα πξνο θαηαλάισζε. ε απηή ηε κνξθή, ε αληεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ έρεη
αλαθχςεη. ζν πην αλεπηπγκέλνο είλαη ν δσηθφο νξγαληζκφο ζηελ εμειηθηηθή αιπζίδα ηφζν
πνιππινθφηεξε θαη ζπλζεηφηεξε είλαη, θαηά βάζε, ε κνξθή αληεπίδξαζεο ζην θπζηθφ
πεξηβάιινλ. Ζ κνξθή ΗΗΗ αληηζηνηρεί, ζε πξψην επίπεδν, ζε πνηθίινπο δσηθνχο νξγαληζκνχο,
σζηφζν ραξαθηεξηζηηθή, σο πξνο ηελ ηδηφηππε ιεηηνπξγία ηεο, θαζίζηαηαη ζε εθείλνπο ηνπο
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νξγαληζκνχο, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ απειεπζεξσζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα άλσ άθξα, δειαδή
ζηα πξσηεχνληα θαη ζηνπο πξνγφλνπο ηνπ γέλνπο homo. Ζ ελ ιφγσ κνξθή νδήγεζε ζηαδηαθά
ζηε δηαδηθαζία ηεο αλζξσπνγέλεζεο θαη ζηελ εκθάληζε ηεο κνξθήο IV, ε νπνία είλαη
ραξαθηεξηζηηθή απνθιεηζηηθά ζηνλ άλζξσπν.190
πκπεξαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ φηη ηφζν νη αμηαθέο κνξθέο φζν θαη νη κνξθέο
αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απεηθνλίδνπλ ηα θχξηα ζηάδηα ηεο ηζηνξηθήο
αλάπηπμεο ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ πξνεγείηαη ηνπ θπξίνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο θαη πνπ
απνηειεί πξνυπφζεζή ηνπ. ηνλ βαζκφ φκσο πνπ δηεξεπλάηαη ε ακεζφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ, γηα πνην ιφγν αλαπαξίζηαληαη ηα θχξηα ηζηνξηθά ζηάδηα ηεο πξνγελέζηεξεο
δηαδηθαζίαο;
Έρνπκε ηνλίζεη φηη ζε γεληθφηεξε κνξθή, αλ θαη φρη πάληνηε, κηα απινχζηεξε δηαδηθαζία
αλαπαξάγεηαη ζε αλεξεκέλε κνξθή ζηε ζπλζεηφηεξε. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε
πξνυπφζεζε δελ απαιείθεηαη πιήξσο ζην απνηέιεζκα, αιιά δηαηεξείηαη ζε απηφ ζε αλεξεκέλε
κνξθή. Ζ απινχζηεξε ζρέζε κεηαμχ δχν εκπνξεπκάησλ, παξ‘ φιν πνπ δηακεζνιαβείηαη απφ ην
ρξήκα, ιακβάλεη ρψξα αδηαιείπησο ζηελ επηθάλεηα ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.
Αληίζηνηρα, ε αληεπίδξαζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηε κνξθή Η πθίζηαηαη ζε αλεξεκέλε κνξθή ζηνλ
άλζξσπν, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπλνήο.
Τπφ ηελ απζηεξά ινγηθή εμέηαζε, ε λφεζε ζα φθεηιε λα απεηθνλίζεη ηηο αμηαθέο κνξθέο
θαη ηηο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ην πεξηβάιινλ, φπσο απηέο πθίζηαληαη ζε
αλεξεκέλε κνξθή ζηελ επηθάλεηα ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ. Θα φθεηιε, δειαδή, λα απεηθνλίζεη
ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ρξήκαηνο θαη ηεο κνξθήο IV, φπσο απηέο δηαηεξνχληαη θαη αλαπαξάγνληαη
ζηελ ακεζφηεηα ηνπ δεδνκέλνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ. κσο, ζηελ επηθάλεηα ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ δελ κπνξεί λα δηαθξηζεί ε απινχζηεξε αμηαθή κνξθή απφ ηελ ρξεκαηηθή, επεηδή ε
πξψηε πθίζηαηαη κνλάρα σο δηαηεξεκέλε θαη αλεξεκέλε ζηελ ηειεπηαία. ηελ επηθάλεηα ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ε θάζε εκπνξεπκαηηθή αληαιιαγή δηακεζνιαβείηαη απφ
ην ρξήκα. Αληίζηνηρα, ζηελ επηθάλεηα ηεο θνηλσλίαο, ε αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ πξνβάιιεη απφ ηε ζθνπηά ηεο εξγαζίαο, ελψ νη ινηπέο κνξθέο
αιιειεπίδξαζεο πξνβάιινπλ σο δηαηεξεκέλεο θαη αλεξεκέλεο ζηελ ηειεπηαία.
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Δδψ κε ηνλ φξν άλζξσπν ελλννχκε ην γέλνο homo θαη φρη κνλάρα ηνλ homo sapiens sapiens.
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ην επίπεδν ηεο ακεζφηεηαο, ε ρξεκαηηθή κνξθή θαη ε κνξθή IV απνηεινχλ άκεζα
εκπεηξηθά γεγνλφηα. Δθθηλψληαο φκσο απφ ηελ ακεζφηεηα θαη ηα δεδνκέλα ηεο αηζζεηεξηαθήο
επνπηείαο, ε ρξεκαηηθή κνξθή θαη ε κνξθή IV δελ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ. Ζ επηζηεκνληθή
ηνπο θαηαλφεζε πξνυπνζέηεη ηε ζεσξεηηθή ηνπο αλαθαηαζθεπή. Ο Μαξμ επηζεκαίλεη φηη,
ν θαζέλαο γλσξίδεη, έζησ θαη αλ δελ γλσξίδεη ηίπνηε άιιν, φηη ηα εκπνξεχκαηα καδί κε ηηο πνιππνίθηιεο
θπζηθέο κνξθέο ησλ ρξεζηηθψλ αμηψλ ηνπο θαηέρνπλ θαη κηα θνηλή ζε φια αμηαθή κνξθή, ε νπνία
βξίζθεηαη ζε έληνλε αληίζεζε πξνο ηηο πξψηεο - ηε ρξεκαηηθή κνξθή. Δληνχηνηο, απηφ πνπ επηδηψθεηαη εδψ
είλαη θάηη πνπ ε αζηηθή νηθνλνκηθή επηζηήκε νχηε θαλ έρεη απνπεηξαζεί, δειαδή λα δείμνπκε ηε γέλεζε
απηήο ηεο ρξεκαηηθήο κνξθήο, κε άιια ιφγηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ αλάπηπμε ηεο αμηαθήο έθθξαζεο
πνπ πεξηέρεηαη ζηελ αμηαθή ζρέζε ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηελ απινχζηεξε θαη αθαλέζηεξε κνξθή ηεο
κέρξη ηελ εθζακβσηηθή ρξεκαηηθή κνξθή. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαθαλίδεηαη θαη ην αίληγκα ηνπ ρξήκαηνο
(Marx, 2016: 30).

Ο Μαξμ δηαηππψλεη ην παξαπάλσ απφζπαζκα αθξηβψο πξηλ ην πέξαζκα ζηελ εμέηαζε
ησλ αμηαθψλ κνξθψλ. Πσο ζα ιπζεί ην αίληγκα ηνπ ρξήκαηνο; Αθνινπζψληαο ηελ έθθξαζε ηεο
αμίαο απφ ηελ απινχζηεξε πξνο ηελ θαζνιηθή ηεο κνξθή. Ζ θίλεζε απηή φκσο πξνυπνζέηεη ηελ
έσο ηψξα (ζην «Κεθάιαην») επηηεπρζείζα γλψζε.
ηελ έσο ηψξα ινγηθή αλάπηπμε, ε πνξεία ηεο λφεζεο ηνπ Μαξμ θηλήζεθε απφ ηελ αμία
ρξήζεο θαη ηελ αληαιιαθηηθή ζρέζε ησλ εκπνξεπκάησλ πξνο ηελ αμία, ην κέγεζνο ηεο αμίαο θαη
ηελ θνηλσληθά κέζε εξγαζία πνπ ην θαζνξίδεη. Ζ θίλεζε απηή αληηζηνηρεί, ζε αλεξεκέλε κνξθή,
ζηελ ηζηνξηθή αιιεινπρία πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο θπθινθνξίαο. Οη
παξαπάλσ βαζηθέο θαηεγνξίεο (αμία ρξήζεο, αμία, κέγεζνο ηεο αμίαο, θνηλσληθή κέζε εξγαζία),
απφ ηηο νπνίεο δηήιζε ε λφεζε, αληηζηνηρνχλ ελ γέλεη θαη ελ ζπλφισ ζηε ζεηξά ηζηνξηθήο
εκθάληζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ (απιή εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία). πλεπψο, εδψ
έρνπκε κηα ζχκπησζε ηεο ινγηθήο κε ηελ ηζηνξηθή αιιεινπρία.
Απφ ηελ άιιε, ε θίλεζε απφ ηελ αμία ζηηο αμηαθέο κνξθέο δηαθέξεη απφ ηελ παξαπάλσ
θίλεζε. Ζ ινγηθή θίλεζε απφ ηελ αμία ζηηο αμηαθέο κνξθέο, δειαδή ε θίλεζε επηζηξνθήο ζηελ
επηθάλεηα, αλαπαξηζηά, ζε αλεξεκέλε κνξθή, ηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο
εκπνξεπκαηηθήο θπθινθνξίαο. Απεηθνλίδεη έηζη ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ θαη κεηαζρεκαηηζκνχ
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ηεο επηθάλεηαο απφ ηελ νπζία (αμία).191 ε απηφ ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε
ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο νπζίαο, δειαδή ε ζηαδηαθή δηακφξθσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ (ηεο απιήο
εκπνξεπκαηηθήο θπθινθνξίαο), νδεγεί αλαγθαία ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο επηθάλεηαο ηνπ
αληηθεηκέλνπ. Ζ ινγηθή θίλεζε ινηπφλ ησλ αμηαθψλ κνξθψλ ζπληζηά ηελ απεηθφληζε ζε
αλεξεκέλε κνξθή ησλ ηζηνξηθψλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο θπθινθνξίαο.
Ζ απιή αμηαθή κνξθή αλαπαξηζηά ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο, ε εθδηπισκέλε κνξθή
αλαπαξηζηά ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο, ε γεληθή κνξθή ηε δηαδηθαζία πεξάζκαηνο απφ ην
ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο, θαη ε ρξεκαηηθή κνξθή αλαπαξηζηά ην
ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο θπθινθνξίαο.
Αληηζηνίρσο, ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε αλαζχζηαζε ηεο θιηκαθνχκελεο αληίθαζεο
ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πξνυπνζέηεη ηελ έσο ηψξα επηηεπρζείζα γλψζε.
Μέρξη ζηηγκήο, ε λφεζε θηλήζεθε απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δσήο ηνπ, ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ
αλαλέσζε ηνπ είδνπο. Απνθαιχθζεθε έηζη φηη ε αλαλέσζε ηνπο είδνπο θαη ν πιεζπζκφο
θαζνξίδνληαη απφ ηνπο θπζηθνχο φξνπο θαη ελ ηέιεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ είδνπο κε ηνπο
ηειεπηαίνπο γηα ηελ πξφζθηεζε αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε. Ζ θίλεζε απηή αληηζηνηρεί, ζε
αλεξεκέλε κνξθή, ζηελ ηζηνξηθή αιιεινπρία πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηεο έκβηαο κνξθήο θίλεζεο.
Ζ αιιεινπρία ησλ θαηεγνξηψλ (αιιειεπίδξαζε αηφκνπ κε πεξηβάιινλ, αιιειεπίδξαζε ησλ
αηφκσλ γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ είδνπο, πιεζπζκφο, αληεπίδξαζε ζην πεξηβάιινλ) αληηζηνηρεί, ζε
αλεξεκέλε κνξθή, ζηε γεληθφηεξε ηζηνξηθή αιιεινπρία εκθάληζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ
αληηθεηκέλνπ (έκβηα κνξθή θίλεζεο). Απφ ηελ άιιε, ε θίλεζε απφ ηελ αλαλέσζε ηνπ είδνπο ζηηο
κνξθέο αληίθαζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, δειαδή ε θίλεζε επηζηξνθήο
ζηελ επηθάλεηα, αλαπαξηζηά, ζε αλεξεκέλε κνξθή, ηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο
έκβηαο κνξθήο θίλεζεο. Έηζη, ε κνξθή Η αλαπαξηζηά ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο, ε
κνξθή ΗΗ ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο, ε κνξθή ΗΗΗ ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ην ζηάδην ηεο
δηακφξθσζεο ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο θαη ε κνξθή IV ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηεο έκβηαο
κνξθήο θίλεζεο. Ζ κνξθή IV ζεκαηνδνηεί ζπγρξφλσο θαη ηε κεηάβαζε ζε κηα πνηνηηθά
αλψηεξε κνξθή θίλεζεο, ηελ θνηλσληθή. πσο γξάθεη ν Παηέιεο, ζηε κνξθή IV:
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Δδψ αλαθεξφκαζηε μαλά ζηηο θαηεγνξίεο ηηο κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθνο, επεηδή αθξηβψο θάλνπκε ιφγσ πεξί ηεο
απιήο εκπνξεπκαηηθήο θπθινθνξίαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο απεηθφληζήο ηεο ζε αλεξεκέλε κνξθή.
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επέξρεηαη κηα ξηδηθή αιιαγή ηεο «ζηξαηεγηθήο επηβίσζεο» ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπ, έλαληη απηήο πνπ
ραξαθηεξίδεη ηα ππφινηπα έκβηα φληα: ζηε ζέζε ηεο θαη‘ εμνρήλ πξνζαξκνγήο ηνπ έκβηνπ φληνο ζηηο
αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο, ν άλζξσπνο θαη‘ εμνρήλ πξνζαξκφδεη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθψλ ηνπ δηα ηεο εξγαζηαθήο επελέξγεηαο (Παηέιεο, 2019: 34).

Οη δχν παξαπάλσ κνξθέο αιιεινπρίαο (αμηαθέο κνξθέο, αληίθαζε νξγαληζκνχ κε
πεξηβάιινλ) ζπληζηνχλ απφ κηα νξηζκέλε άπνςε πξσηίζησο ηζηνξηθή εμέηαζε, αθνχ, φπσο
ηνλίζηεθε θαη παξαπάλσ, νη πξψηεο ηξεηο αμηαθέο κνξθέο θαη νη κνξθέο Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ
αιιειεπίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ δελ αλαπαξάγνληαη ζηελ ακεζφηεηα
ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ηεο θνηλσλίαο
αληίζηνηρα. Μέζσ ηεο πξνζεθηηθφηεξεο εμέηαζεο ηεο ινγηθήο αλάπηπμήο ηνπο, παξαηεξείηαη φηη,
ήδε απφ ηελ πξψηε κνξθή, ν Μαξμ εμεηάδεη ηελ έθθξαζε ηεο αμίαο θαη ν Βαδηνχιηλ αληίζηνηρα
ηελ αληεπίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηελ εμέηαζε
ηεο απιήο αμηαθήο κνξθήο δελ εμεηάδεηαη ην πψο ε αμία γελληέηαη ζηελ αληαιιαγή, ην νπνίν ζα
αληηζηνηρνχζε ζε κηα θαη‘ εμνρήλ ηζηνξηθή εμέηαζε, αιιά ην πψο ε αμία εθθαίλεηαη
(εθθξάδεηαη). Ζ αμία ινηπφλ, ήδε απφ ηελ πξψηε αμηαθή κνξθή, ιακβάλεηαη σο πξνυπάξρνπζα
ηεο αληαιιαγήο. Ζ αμία φκσο, σο πξνυπάξρνπζα ηεο αληαιιαγήο, είλαη θάηη πνπ ραξαθηεξίδεη
ηελ αλεπηπγκέλε εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία θαη εηδηθφηεξα ηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν
παξαγσγήο. Αληίζηνηρα, ζηελ πξψηε κνξθή ηεο αληίθαζεο κεηαμχ νξγαληζκνχ θαη
πεξηβάιινληνο δελ εμεηάδεηαη πψο νξηζκέλεο θπζηθέο ζπλζήθεο νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε ησλ
έκβησλ νξγαληζκψλ, θάηη ην νπνίν ζα αληηζηνηρνχζε ζε κηα θαη‘ εμνρήλ ηζηνξηθή εμέηαζε.
Αληίζεηα, εμεηάδεηαη ε ζρέζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηελ άπνςε
ηεο αληεπίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ αληεπίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζην
πεξηβάιινλ πξνυπνηίζεηαη ηεο ζρέζεο. Ζ αληεπίδξαζε φκσο ηνπ νξγαληζκνχ ζην θπζηθφ
πεξηβάιινλ πθίζηαηαη, ζε θαζαξή κνξθή, αθξηβψο σο αληεπίδξαζε, κνλάρα ζηελ πην
αλεπηπγκέλε κνξθή έκβηαο χπαξμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ άλζξσπν θαη ζηελ θνηλσληθή κνξθή
θίλεζεο.
Δλ θαηαθιείδη, νη αμηαθέο κνξθέο θαη νη κνξθέο ηεο αληίθαζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ απνηεινχλ ηζηνξηθή εμέηαζε, ε νπνία ελ ηνχηνηο πξαγκαηψλεηαη ζην πιαίζην
ηεο θπξηαξρίαο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο. Ζ αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή εμέηαζε απηνχ ηνπ ηχπνπ
θαζίζηαηαη αλαγθαία γηα ηελ απεηθφληζε ηεο δηαδηθαζίαο γέλεζεο θαη ζρεκαηηζκνχ κηαο εθ ησλ
ζεκειησδψλ πιεπξψλ ηεο ακεζφηεηαο ηνπ δεδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο απφ ηελ
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πξνγελέζηεξε κνξθή θίλεζεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αλαζχζηαζε ησλ ηζηνξηθψλ ζηαδίσλ ηεο
πξνγελέζηεξεο κνξθήο θίλεζεο απνηειεί εθ ησλ σλ νπθ άλεπ φξν γηα ηελ επηζηεκνληθή
θαηαλφεζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θαη ρξεκαηηθψλ ζρέζεσλ θαζψο θαη ηεο αληεπίδξαζεο ηνπ
νξγαληζκνχ ζην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο ρξήζεο παξεγκέλσλ κέζσλ επελέξγεηαο. Ζ λφεζε φκσο
δελ απνβιέπεη εηδηθά ζηελ απζηεξή απνθάιπςε ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο ηεο πξνγελέζηεξεο
κνξθήο θίλεζεο, παξά κφλν ζηηο απαξαίηεηεο ζηηγκέο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ακεζφηεηα ησλ
πιεπξψλ ηνπ δεδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε θαζ’ εαπηή
πξνγελέζηεξε δηαδηθαζία, ε πξνυπφζεζε, δελ ελδηαθέξεη ηνπο εξεπλεηέο, παξά κφλν σο
ζρεηηδφκελε κε ην απνηέιεζκά ηεο, δειαδή κε ηηο πιεπξέο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αλαπαξάγνληαη
απφ ηελ θίλεζε ηεο ψξηκεο κνξθήο ηνπ. Μπνξεί ινηπφλ λα δηαπηζησζεί ε αιιεινδηείζδπζε ηεο
ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο θαη ε άξζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε.
Σφζν ζην «Κεθάιαην» φζν θαη ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Μέηξνπ
δεζπφδεη ε ινγηθή πηπρή, δειαδή ε απεηθφληζε ησλ πιεπξψλ ηεο ακεζφηεηαο, νη νπνίεο
αλαπαξάγνληαη σο ηέηνηεο απφ ηελ θίλεζε ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ. Γηα ηε ζεσξεηηθή φκσο
απφδεημε ηνπ ρξήκαηνο θαη ηεο εξγαζίαο θαζίζηαηαη αλαγθαία ε παξέθβαζε ηεο λφεζεο απφ ηε
ινγηθή πηπρή θαη ε κεηάζεζή ηεο ζηνπο θφιπνπο ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο. Ζ ηζηνξηθή πηπρή λαη κελ
αλαθχπηεη θαη αλαπηχζζεηαη, σζηφζν απνηειεί κηα θαη’ εμαίξεζε ζηηγκή ζηελ πνξεία ηεο λφεζεο
θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ακεζφηεηαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Απηφ πνπ ζπλερίδεη λα δεζπφδεη,
θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο λφεζεο, είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ακεζφηεηαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ,
ππφ ην πξίζκα ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ Μέηξνπ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, έρνπκε λα θάλνπκε κε
κηα ειηθνεηδή θίλεζε, θαηά ηελ νπνία ε λφεζε απφ ηα πιαίζηα ηεο ινγηθήο εμέηαζεο κεηαηίζεηαη
ζην πιαίζην ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο θαη επηζηξέθεη εθ λένπ ζην πιαίζην ηεο ινγηθήο εμέηαζεο. Έηζη,
ελψ ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Μέηξνπ δηεξεπλάηαη ε ακεζφηεηα ηνπ δεδνκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ,
ζπγρξφλσο αλαπαξίζηαληαη ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο πξνγελέζηεξεο κνξθήο θίλεζεο, απφ ηελ νπνία
αλέθπςε. Ζ πξνγελέζηεξε φκσο θίλεζε, ε πξνυπφζεζε, αλαπαξίζηαηαη απφ ηε ζθνπηά θαηά ηελ
νπνία ηα ζηάδηά ηεο νδεγνχλ ζην ζχγρξνλν θαη δεδνκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν.
ην δηα ηαχηα ινηπφλ, δχλαηαη λα δηαπηζησζεί φηη ε ινγηθή ηνπ Μέηξνπ ζην «Κεθάιαην»
θαη ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ηε ινγηθή ηνπ Υέγθει. ηελ
«Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», νη θαηεγνξίεο ηνπ Μέηξνπ αλαπαξηζηνχλ απζηεξά ηε ζθαίξα ηεο
ακεζφηεηαο ηνπ Απνιχηνπ. Απηφ πνπ παξάγεη ηελ ακεζφηεηα θαη απνηειεί ηελ πξνυπφζεζή ηεο
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επξίζθεηαη ζηε ζθαίξα ηεο Οπζίαο. Γηα παξάδεηγκα, κε ηε κεηάβαζε απφ ηε ζθαίξα ηεο Οπζίαο
ζε εθείλε ηνπ Φαηλνκέλνπ, κέζσ ηνπ ζεκειίνπ, σο εμ‘ ππαξρήο ιφγνπ, ηνπ ξνπ θαη ελ ηέιεη ηεο
Όπαξμεο, απνθαιχπηεηαη ν θαζνξηζκφο ηεο ακεζφηεηαο απφ ηελ Οπζία θαη ε εζσηεξηθή
ζπλάθεηα ηεο ακεζφηεηαο κε ηελ θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ «Δπηζηήκε ηεο
Λνγηθήο», ε ακεζφηεηα δελ κπνξεί λα πξνυπάξρεη ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ
δχλαηαη λα αλαθχπηεη απφ κηα πξνγελέζηεξε δηαδηθαζία, απφ κηα πξφηεξε κνξθή θίλεζεο. ηνπο
Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ φκσο, ην αληηθείκελν αλαθχπηεη απφ κηα πξνγελέζηεξε δηαδηθαζία. Ζ
πξνυπφζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνηέ δελ απαιείθεηαη πιήξσο ζην απνηέιεζκά ηεο. Ζ πξνυπφζεζε
ζπλερίδεη λα αλαπαξάγεηαη ζε αλεξεκέλε κνξθή απφ ηελ θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη απηφ
ζεκαίλεη φηη ε πξνυπφζεζε δηαηεξεί κηα ζρεηηθή απηνηέιεηα σο πξνο ηελ Οπζία, δειαδή σο πξνο
ηελ θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Ζ νκνηφηεηα ηεο ινγηθήο ηνπ «Κεθαιαίνπ» θαη ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο» κε ηελ
εγειηαλή ινγηθή εληνπίδεηαη ζην θνηλφ ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θίλεζε ακεζφηεηα-νπζίαακεζφηεηα. Ζ απνθάιπςε ηεο θίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ νδεχεη απφ ηελ ακεζφηεηα ηνπ ψξηκνπ
αληηθεηκέλνπ ζηελ νπζία ηνπ θαη απφ ηελ νπζία εθ λένπ ζηελ ακεζφηεηα. Σνλίζηεθε πιεηζηάθηο
φηη, ηφζν νη αμηαθέο κνξθέο φζν θαη νη κνξθέο ηεο αληίθαζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο, αλαπαξάγνληαη ζε αλεξεκέλε κνξθή ζηελ ακεζφηεηα ηνπ ψξηκνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ (π.ρ. ε ζρέζε δχν εκπνξεπκάησλ, ε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο θ.ιπ.). Δίλαη αθξηβψο
απηή ε ζχκπησζε ηεο πξνγελέζηεξεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ηεο θπινγέλεζεο, ηεο
νληνγέλεζεο θαη ηεο θίλεζεο ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ, ε νπνία επηηξέπεη, ζην πιαίζην ηεο
έθπηπμεο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ Μέηξνπ, απηέο ηηο λνεηηθέο κεηαζέζεηο (κεηαβάζεηο) απφ ηε
ινγηθή ζηελ ηζηνξηθή πηπρή θαη ηαλάπαιηλ.
Απφ ηε ζθνπηά πνπ νη θαηεγνξίεο ηνπ Μέηξνπ αλαπαξάγνπλ ηηο πιεπξέο ηεο ακεζφηεηαο
ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ, νη θαηεγνξίεο ηνπ «Κεθαιαίνπ» θαη ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο»
ζπκπίπηνπλ ελ γέλεη κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο «Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο». κσο, φπσο δείμακε, ζηηο
αμηαθέο κνξθέο θαη ζηελ αλαπηπζζφκελε αληίθαζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο, ε λφεζε απνβιέπεη πξσηίζησο ζηελ απεηθφληζε ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο
αλάπηπμεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ ρξήκαηνο θαη ηεο εξγαζίαο αληίζηνηρα, αλ θαη απφ ηε ζθνπηά
ηεο απφδεημεο ησλ ηειεπηαίσλ. Αθξηβψο απηή είλαη ε ζεκαζία ηεο ειηθνεηδνχο θίλεζεο απφ ηε
ινγηθή ζηελ ηζηνξηθή εμέηαζε θαη απφ εθεί εθ λένπ ζηε ινγηθή εμέηαζε.
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Ζ εζηίαζε ινηπφλ δίλεηαη ζηελ ηζηνξηθή απεηθφληζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ ρξήκαηνο,
φζν αθνξά ζην «Κεθάιαην», θαη ηεο εξγαζίαο, φζνλ αθνξά ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», θαη φρη
ζηελ απεηθφληζε ησλ πξνυπνζέζεσλ, νη νπνίεο αλαπαξάγνληαη αλεξεκέλεο απφ ηελ θίλεζε ηνπ
ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ. Μνιαηαχηα, είλαη νη ηειεπηαίεο, ηνπηέζηηλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ
αλαπαξάγνληαη ζε αλεξεκέλε κνξθή απφ ηελ θίλεζε ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ, νη νπνίεο
απνηεινχλ ην ππφβαζξν αλάπηπμεο ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο κέζσ ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ
Μέηξνπ. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε ινγηθή αλάπηπμε ηνπ Μέηξνπ ζηνπο Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ
δηαθέξεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε ινγηθή ηνπ Υέγθει. Ζ ινγηθή δηαθνξνπνίεζε, πνπ
επέξρεηαη κε ηνπο Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε ακεζφηεηα δελ αληαλαθιά
κφλν έλα δηαθνξεηηθφ ζηάδην ζηε δηαδηθαζία εκβάζπλζεο ηεο λφεζεο ζηε δηάγλσζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Υέγθει, αιιά αληαλαθιά θαη έλα ηζηνξηθφ ζηάδην ηεο
πξαγκαηηθήο θίλεζεο, ην νπνίν πξνεγείηαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο.
Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ακεζφηεηαο, ε παξέθβαζε ησλ Μαξμ θαη
Βαδηνχιηλ, απφ ηνπο θφιπνπο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο θαη ε κεηάβαζε ζηνπο θφιπνπο ηεο
ηζηνξηθήο εμέηαζεο, απνδεηθλχεηαη αλαγθαία γηα ηελ επηζηεκνληθή θαηαλφεζε ηνπ ππφ
δηεξεχλεζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Θα πξέπεη ηέινο λα πξνζηεζεί φηη, απφ ηε ζθνπηά ηεο
κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθνο, νη αμηαθέο κνξθέο θαη νη κνξθέο ηεο αληίθαζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, απνηεινχλ ηηο κνξθέο ηνπ Φαηλνκέλνπ (κνξθέο εκθάληζεο). Έηζη,
ε ηζηνξηθή πηπρή ζπλδέεηαη επίζεο κε ηε κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο. Ζ κηθξή ζπείξα φκσο
απνηειεί ελ γέλεη ηελ ζπείξα ηνπ παξειζφληνο. ηνλ παξφλ θεθάιαην δελ εζηηάζακε ζηελ
ηειεπηαία, επεηδή εθείλν πνπ βξέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο εδψ, ήηαλ ν
ζπζρεηηζκφο ηεο ακεζφηεηαο ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ (ηεο κεγάιεο ζπείξαο) κε ηα ζηάδηα ηεο
πξνγελέζηεξεο κνξθήο θίλεζεο, απφ ηελ νπνία ην ηειεπηαίν αλέθπςε.
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Σξίηε Δλφηεηα
πζρεηίζεηο ινγηθνύ θαη ηζηνξηθνύ ζηε ζθαίξα ηεο Οπζίαο

ἴδηνλ ηῆο νὐζίαο ηὸ θαηὰ ηὴλ αὑηῆο κεηαβνιὴλ δεθηηθὴλ ηῶλ ἐλαληίσλ εἶλαη.
Αξηζηνηέιεο (Αξηζηνηέιεο, Όξγαλνλ 1, 4b)
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Κεθάιαην Έβδνκν
Η ηζηνξηθόηεηα ησλ Οπζηνηήησλ

Σν επηζηεκνληθφ γλσξίδεηλ απαηηεί λα εγθαηαιείπεηαη θαλείο ζηε δσή ηνπ αληηθεηκέλνπ
ή, πξάγκα πνπ είλαη ην ίδην, λα έρεη παξνχζα θαη λα εθθξάδεη
ηελ εζσηεξηθή αλαγθαηφηεηα απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Γθ. Υέγθει (Υέγθει, 1993: 176-177)

Σν πέξαζκα ζηε ζθαίξα ηεο Οπζίαο ζπληζηά ην πέξαζκα ζηελ εμέηαζε ηεο θαζ‘ εαπηφ
απηνθίλεζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Δδψ κε ηνλ φξν Οπζία ελλννχκε ηε ζθαίξα ηεο
Οπζίαο κε ηε ζηελή έλλνηα θαη φρη ηε γεληθφηεξε δηδαζθαιία ηεο Οπζίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη
εμίζνπ ηηο ζθαίξεο ηνπ Φαηλνκέλνπ θαη ηεο Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ ζθαίξα ηεο Οπζίαο
δηαθξίλεηαη ζηηο θαηεγνξηαθέο νκάδεο ηεο Φαηλνκεληθφηεηαο, ησλ Οπζηνηήησλ θαη ηνπ
Θεκειίνπ. Ζ νκάδα ησλ Οπζηνηήησλ, ε νπνία απνηειεί ην ζέκα πξαγκάηεπζεο ηνπ παξφληνο
θεθαιαίνπ, ζπληζηά ηε δηαδηθαζία εκθάληζεο ηεο Οπζίαο ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηεο.
χκθσλα κε ηνλ Υέγθει, νη Οπζηφηεηεο γίλνληαη σο επί ην πιείζηνλ αληηιεπηέο σο νη
λφκνη ηεο λφεζεο, νη νπνίνη εθθξάδνληαη κε ηε κνξθή πξνηάζεσλ θαη έρνπλ θαζνιηθή ηζρχ. Απφ
εδψ δηαπηζηψλεηαη φηη, ζε έλα βαζχηεξν επίπεδν, νη Οπζηφηεηεο εθθξάδνπλ ηελ θαζνιηθή
αλαγθαηφηεηα ή αιιηψο ην λνκνηειέο. κσο, νη δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη σο
απφιπηνη λφκνη ηεο λφεζεο, αληίθεηληαη θαη αληηθάζθνπλ κεηαμχ ηνπο, αλαηξψληαο ε κία ηελ
άιιε. Ζ πηνζέηεζε ινηπφλ κηαο πξφηαζεο δελ επηηξέπεη ηελ πηνζέηεζε κηαο άιιεο. Ο Υέγθει
ηνλίδεη, φηη «ε απεξίζθεπηε εμέηαζή ηνπο ηηο απαξηζκεί ηε κηα κεηά ηελ άιιε, έηζη πνπ απηέο δελ
εκθαλίδνληαη ζε θαλέλα κεηαμχ ηνπο ζρεηηζκφ» (Υέγθει, 1999: 100). Γηα ην δηαιεθηηθφ
ζθέπηεζζαη σζηφζν, ε αληίθαζε δελ έρεη κφλν αξλεηηθφ, αιιά θαη ζεηηθφ πεξηερφκελν. Απφ ηε
ζθνπηά ηνπ ζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ αλαθχπηεη ν εζσηεξηθφο ζπζρεηηζκφο ησλ πξνηάζεσλ
ζπλεπψο θαη ησλ λφκσλ.
Οη Οπζηφηεηεο (Wesenheiten) ή πξνζδηνξηζκνί αλαζθφπεζεο (Reflexionsbestimmungen)
ζπληζηνχλ ηνπο πξνζδηνξηζκνχο ηεο Οπζίαο σο απηνζρεηηδφκελεο. Ο Υέγθει γξάθεη αλαθνξηθά
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κε ηνχην: «Ζ νπζία εκθαλίδεηαη εληφο εαπηήο, δειαδή είλαη θαζαξή αλαζθφπεζε· άξα είλαη
κφλν απηνζρεηηζκφο, φρη σο άκεζνο αιιά σο αλαζθνπνχκελνο — ηαπηφηεηα κε ηνλ εαπηφ ηεο»
(Υέγθει, 1991: 256). Ζ δηεξεχλεζε ηεο απηνζρεζίαο ηεο Οπζίαο θαηαδεηθλχεη φηη πξφθεηηαη
ζπγρξφλσο γηα αξλεηηθή απηνζρεζία, γηα κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία, ε Οπζία αξλνχκελε
ηνλ εαπηφ ηεο δηαηεξεί ηελ ηαπηφηεηα κε ηνλ εαπηφ ηεο. Με άιια ιφγηα, ε δηεξεχλεζε ησλ
Οπζηνηήησλ απνηειεί δηεξεχλεζε ηεο αληίθαζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ δηεξεχλεζε ηεο
επίιπζεο ηεο αληίθαζεο κηαο δηαδηθαζίαο νδεγεί λνκνηειψο ζηε ζεσξεηηθή αλαζχζηαζε θαη
απεηθφληζε ηεο δεδνκέλεο δηαδηθαζίαο σο απηναλαπηπζζφκελεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε
δηεξεχλεζε ηεο αληίθαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη εζσηεξηθά αιιειέλδεηε κε ηε δηεξεχλεζε ησλ
ηζηνξηθψλ ζηαδίσλ ηεο αλάπηπμήο ηνπ. Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν ν Μαξθνχδε ηφληδε ηα
αθφινπζα:
ε εγειηαλή αλάιπζε ησλ Πξνζδηνξηζκψλ Αλαζθφπεζεο 192 ζεκαδεχεη ην ζεκείν εθείλν φπνπ ε δηαιεθηηθή
ζθέςε θαίλεηαη λα ζπάεη ην πιαίζην ηεο ηδεαιηζηηθήο θηινζνθίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί. […] ηαλ πξάγκαηη
εθαξκφδνπκε ηνπο Πξνζδηνξηζκνχο Αλαζθφπεζεο ζηηο ηζηνξηθέο πξαγκαηηθφηεηεο, νδεγνχκαζηε ζρεδφλ
αλαγθαία ζηελ θξηηηθή ζεσξία πνπ αλέπηπμε ν ηζηνξηθφο πιηζκφο (Μαξθνχδε, 1999: 151-152).

πκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη θαηά ηε δηεξεχλεζε ησλ Οπζηνηήησλ, ε λνκνηέιεηα, ε
αληίθαζε θαη ηα ηζηνξηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πξνβάιινπλ σο
εζσηεξηθά αιιειέλδεηα.
ην «Κεθάιαην», ν Μαξμ πεξλά ζηελ εμέηαζε ηεο ζθαίξαο ηεο Οπζίαο ζηελ ηξίηε
ελφηεηα κε ηίηιν «Ζ Παξαγσγή ηεο Απφιπηεο Τπεξαμίαο». Ζ ηξίηε ελφηεηα αληηζηνηρεί γεληθά
ζηελ νκάδα ησλ θαηεγνξηψλ ηεο Φαηλνκεληθφηεηαο, ελψ ε ηέηαξηε ελφηεηα, κε ηίηιν «Ζ
Παξαγσγή ηεο ρεηηθήο Τπεξαμίαο», αληηζηνηρεί ζηελ νκάδα ησλ θαηεγνξηψλ ησλ Οπζηνηήησλ.
Οη η. Μαπξνπδέαο θαη Α. Ησαλλίδεο ηνλίδνπλ φηη «ε ζεσξία ηεο ππεξαμίαο απνηειεί έλαλ απφ
ηνπο βαζηθνχο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηεο Μαξμηζηηθήο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο. Ζ εμαγσγή
ππεξαμίαο απνηειεί ηνλ ζθνπφ θαη ην βαζηθφ θίλεηξν ιεηηνπξγίαο ηεο θαπηηαιηζηηθήο
νηθνλνκίαο θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ζπζζψξεπζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ»
(Μαπξνπδέαο & Αιέμεο, 2010: 48). Αληίζηνηρα, ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ν Βαδηνχιηλ
κεηαβαίλεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο Οπζίαο κέζσ ηεο εμέηαζεο ηεο εξγαζίαο. Ζ εμέηαζε ηεο
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Ο κεηαθξαζηήο απνδίδεη ηνλ ελ ιφγσ φξν σο Πξνζδηνξηζκνί Αληαλάθιαζεο. Δπεκβαίλνπκε κεηαθξαζηηθά θαη
ηνλ αληηθαζηζηνχκε κε ηνλ φξν «Πξνζδηνξηζκνί Αλαζθφπεζεο», ηνλ νπνίν έρνπκε πηνζεηήζεη ζηελ παξνχζα
έξεπλα.
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εξγαζίαο απφ ηε ζθνπηά ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ηεο ζθνπνζεζίαο θαη ηεο αλαλέσζήο ηεο
ζπληζηά ελ γέλεη εμέηαζε ππφ ην πξίζκα ησλ θαηεγνξηψλ ηεο Φαηλνκεληθφηεηαο, ελψ ε
κεηάβαζε ζηελ εμέηαζε ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο ζπληζηά εμέηαζε ππφ ην πξίζκα ησλ
θαηεγνξηψλ ησλ Οπζηνηήησλ. Καηά ηελ εμέηαζε ηεο ηξίηεο ελφηεηαο ηνπ «Κεθαιαίνπ», φπσο
θαη θαηά ηελ εμέηαζε ηεο εξγαζίαο193 ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ηφζν ε απφιπηε ππεξαμία φζν
θαη ε εξγαζία ηαπηίδνληαη κε ηελ Οπζία γεληθά θαη δελ πξνβάιινπλ αληίζηνηρα σο κηα
πξνζδηνξηζκέλε κνξθή ηεο ηειεπηαίαο. Με ηε κεηάβαζε ζηελ εμέηαζε ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο
θαη ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο αληίζηνηρα, ε απφιπηε ππεξαμία θαη ε εξγαζία πξνβάιινπλ
δηαθνξεηηθά· ζπγθεθξηκέλα πξνβάιινπλ σο πξνζδηνξηζκέλεο Οπζίεο.
Καηά ηελ εμέηαζε ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο, ν αλαγθαίνο ρξφλνο εξγαζίαο γηα ηελ
αλαπαξαγσγή ηεο αμίαο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο ιακβάλεηαη σο δεδνκέλνο, αθνχ νη φξνη ηεο
παξαγσγήο ιακβάλνληαη εμίζνπ σο δεδνκέλνη. ην πιαίζην ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο, ην πνζνζηφ
ηεο ππεξαμίαο απμαλφηαλ κε ηελ παξάηαζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο. Ο Μαξμ ηψξα δηεξσηάηαη
πψο δχλαηαη λα απμεζεί ν ρξφλνο ππεξεξγαζίαο, δειαδή ην πνζνζηφ ηεο ππεξαμίαο, δίρσο λα
παξαηαζεί ε δηάξθεηα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο:
Αο ππνζέζνπκε ηψξα κηα εξγάζηκε εκέξα ηεο νπνίαο ην κέγεζνο θαη ν ρσξηζκφο ηεο ζε αλαγθαία εξγαζία
θαη ππεξεξγαζία είλαη δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα, ε γξακκή αγ, α————β —γ, παξαζηαίλεη κηα
δσδεθάσξε εξγάζηκε εκέξα, ην ηκήκα αβ 10 ψξεο αλαγθαίαο εξγαζίαο, ην ηκήκα βγ 2 ψξεο ππεξεξγαζίαο.
Πψο κπνξεί ηψξα λα απμεζεί ε παξαγσγή ππεξαμίαο, δειαδή λα παξαηαζεί ε ππεξεξγαζία, ρσξίο θακία
παξάηαζε ηνπ αγ θαη αλεμάξηεηα απφ θάζε πεξαηηέξσ παξάηαζή ηνπ; (Marx, 2016: 285).

Με ακεηάβιεηε ηε δηάξθεηα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο, ε αχμεζε ηεο ππεξεξγαζίαο δχλαηαη
λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε κεηαθίλεζε ηνπ ζεκείνπ β πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ α. Κάηη ηέηνην
φκσο ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ηνπ δηαζηήκαηνο αβ, ηνπ αλαγθαίνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, πνπ ηζνχηαη
κε ην κέγεζνο ηεο αμίαο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο. Ζ αμία ηεο εξγαζηαθήο
δχλακεο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπλνιηθή αμία ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο,
δειαδή απφ ηελ αμία ησλ κέζσλ δηαβίσζεο.
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Με ηνλ φξν εξγαζία ελλννχκε ηελ εμέηαζε ηεο εξγαζίαο ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» κε ηε ζηελή έλλνηα, δειαδή
ηελ εμέηαζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο
ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. Γεληθφηεξα, ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν εξγαζία κε ηε ζηελή έλλνηα, γηα λα
πεξηγξάςνπκε ηελ εμέηαζε ηεο εξγαζίαο ππφ ην πξίζκα ησλ θαηεγνξηψλ ηεο Φαηλνκεληθφηεηαο.
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Ο Μαξμ γξάθεη ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αμίαο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο ηνπ
εξγάηε: «Με ηελ αμία απηψλ ησλ κέζσλ δηαβίσζεο είλαη δεδνκέλε ε αμία ηεο εξγαζηαθήο
δχλακήο ηνπ, κε ηελ αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακήο ηνπ είλαη δεδνκέλν ην κέγεζνο ηνπ αλαγθαίνπ
εξγάζηκνπ ρξφλνπ ηνπ» (φ.π.: 286). Ζ κείσζε ινηπφλ ηεο αμίαο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο
πξνυπνζέηεη ηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ κέζσλ δηαβίσζεο, ηελ παξαγσγή ηεο θαζνξηζκέλεο κάδαο
ηνπο ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Κάηη ηέηνην φκσο απαηηεί ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο
δχλακεο ηεο εξγαζίαο. Σνχησλ δνζέλησλ, ζα πξέπεη λα επέιζεη κηα επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν
παξαγσγήο θαη ζηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία. πσο παξαηεξεί ν Μαξμ:
Δλψ ινηπφλ ζηελ παξαγσγή ηεο ππεξαμίαο κε ηε κέρξη ηψξα εμεηαδφκελε κνξθή ν ηξφπνο παξαγσγήο
πξνυπνηίζεην σο δεδνκέλνο, γηα ηελ παξαγσγή ππεξαμίαο κέζσ ηεο κεηαηξνπήο αλαγθαίαο εξγαζίαο ζε
ππεξεξγαζία δελ αξθεί δηφινπ ην θεθάιαην λα θαηαθηά ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία ζηελ ηζηνξηθά δεδνκέλε
ή πθηζηάκελε κνξθή ηεο θαη απιψο λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηά ηεο. Πξέπεη λα αλαηξέςεη ηνπο ηερληθνχο
θαη ηνπο θνηλσληθνχο φξνπο ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή ηνλ ίδην ηνλ ηξφπν παξαγσγήο, γηα λα
πςψζεη ηελ παξαγσγηθή δχλακε ηεο εξγαζίαο, κέζα δε απφ ηελ χςσζε ηεο παξαγσγηθήο δχλακεο ηεο
εξγαζίαο λα κεηψζεη ηελ αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα ζπληνκεχζεη ην ηκήκα ηεο
εξγάζηκεο εκέξαο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ αλαπαξαγσγή απηήο ηεο αμίαο. Σελ ππεξαμία πνπ παξάγεηαη
κε ηελ παξάηαζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο ηελ νλνκάδσ απφιπηε ππεξαμία· αληηζέησο, ηελ ππεξαμία πνπ
πεγάδεη απφ ηε ζπληφκεπζε ηνπ αλαγθαίνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ θαη ηελ αληίζηνηρε κεηαβνιή ζηε ζρέζε ησλ
κεγεζψλ ησλ δχν ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηεο εξγάζηκεο εκέξαο - ζρεηηθή ππεξαμία (φ.π.: 287-288).

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη, παξ‘ φιν πνπ ζηελ ηξίηε ελφηεηα αλαιχζεθαλ νη πιεπξέο ηεο
απφιπηεο ππεξαμίαο, κφλν κε ηε κεηάβαζε ζηε ζρεηηθή ππεξαμία, ε απφιπηε ππεξαμία αξρίδεη
λα πξνζδηνξίδεηαη θαζ‘ εαπηή θαη δη‘ εαπηή, δειαδή σο ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηεο νπζίαο ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.
Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο απφιπηεο ππεξαμίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ακεηάβιεηνπο ηνπο
ηερληθνχο θαη θνηλσληθνχο φξνπο ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηε βάζε ηνπ
θιεξνδνηεκέλνπ ηξφπνπ παξαγσγήο. Χο εθ ηνχηνπ, ε απφιπηε ππεξαμία, σο αληίζεηνο ηξφπνο
παξαγσγήο απφ εθείλνλ ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο, ηνπηέζηηλ απφ ηνλ θαη‘ εμνρήλ κεηαβαιιφκελν,
ζπληζηά ηνλ θαη‘ εμνρήλ ακεηάβιεην ηξφπν παξαγσγήο ππεξαμίαο. Ο Μαξμ θαηαιήγεη φηη «ε
παξαγσγή ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο πεξηζηξέθεηαη κφλν γχξσ απφ ηε δηάξθεηα ηεο εξγάζηκεο
εκέξαο· ε παξαγσγή ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο επαλαζηαηηθνπνηεί εληειψο ηηο ηερληθέο
δηαδηθαζίεο ηεο εξγαζίαο θαη ηηο θνηλσληθέο νκαδψζεηο» (φ.π.: 468). πκπεξαζκαηηθά, απφ
ινγηθή ζθνπηά, ε παξαγσγή ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο ζπληζηά ηελ ηαπηφηεηα ηεο παξαγσγήο
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ππεξαμίαο. Ο Υέγθει ηνλίδεη φηη «ε ηαπηφηεηα είλαη, ελ πξψηνηο, ε ίδηα ε νπζία, δελ είλαη αθφκε
έλαο πξνζδηνξηζκφο απηήο, είλαη ε αλαζθφπεζε ζηελ νιφηεηα ηεο, φρη κηα δηαθνξνπνηεκέλε
βαζκίδα ηνχηεο» (Υέγθει, 1998: 102). Θα πξέπεη εδψ επίζεο λα επηζεκαλζεί ην εμαηξεηηθήο
ζεκαζίαο ζπλαπηφκελν δήηεκα κε ηε ζηηγκή ηεο ηαπηφηεηαο, πνπ έγθεηηαη ζηελ απνπζία
ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο ηεο νπζίαο θαη γεληθφηεξα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. ηνλ βαζκφ πνπ
δελ έρεη αλαθχςεη ε δηαθνξά θαη ε λφεζε θαηαθάζθεη απνθιεηζηηθά ζηελ ηαπηφηεηα – θαη επί
ηεο νπζίαο νχηε ε ίδηα ε ηαπηφηεηα δελ πξνβάιιεη σο ηέηνηα – θακηά ηζηνξηθή πξνζέγγηζε δελ
είλαη εθηθηή. Σν αληηθείκελν έηζη πξνβάιιεη σο απφιπην θαη ζπλεπψο σο θάηη ην αληζηνξηθφ.
ηνλ βαζκφ πνπ ε εμέηαζε βξίζθεηαη ζην πιαίζην δηεξεχλεζεο ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο,
ε ηειεπηαία δελ ζπληζηά αθφκε κηα βαζκίδα, αιιά ηελ ίδηα ηελ νπζία ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ
ηξφπνπ παξαγσγήο ζηελ νιφηεηά ηεο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ππεξαμίαο, ε αμία
απηναμηνπνηείηαη. Ζ αμία έηζη ηειεί ζε έλα πιαίζην αξλεηηθήο αλαθνξάο κε ηνλ εαπηφ ηεο. Ο
Βαδηνχιηλ, ζηε «Λνγηθή ηνπ ―Κεθαιαίνπ‖ ηνπ Κ. Μαξμ», ηνλίδεη ηε δηαθνξά δχν επηπέδσλ
πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο (Vazjulin, 2006, 195-196). Σν πξψην επίπεδν, ην νπνίν ζα
απνθαιέζνπκε εζσηεξηθφ, ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία απηναμηνπνίεζεο ηεο αμίαο εληφο ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Δμεηάδνληαο εζσηεξηθά ηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν
παξαγσγήο, ε απηναμηνπνίεζε ηεο αμίαο, δειαδή ε απσζεηηθή θίλεζε ηεο νπζίαο απφ ηνλ εαπηφ
ηεο θαη ζπγρξφλσο ε επηζηξεπηηθή θίλεζε ηεο νπζίαο ζηνλ εαπηφ ηεο, πξνβάιιεη δίρσο φξηα. Ο
Υέγθει γξάθεη φηη «ε ηαπηφηεηα είλαη ε αλαζθφπεζε εληφο εαπηνχ, ε νπνία είλαη ηαπηφηεηα
κφλν σο εζσηεξηθή απψζεζε, θαη ηνχηε ε απψζεζε είλαη απψζεζε σο αλαζθφπεζε εληφο
εαπηνχ, [κηα] απψζεζε πνπ άκεζα απην-αλαθαιείηαη ζηνλ εαπηφ ηεο» (Υέγθει, 1998: 103). Σν
δεχηεξν επίπεδν, ην νπνίν ζα απνθαιέζνπκε εμσηεξηθφ, ζρεηίδεηαη κε ηα ίδηα ηα φξηα ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. ην δεχηεξν επίπεδν, ε ηαπηφηεηα ηεο νπζίαο κε ηνλ
εαπηφ ηεο είλαη νξηνζεηεκέλε, δηφηη ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο πξνζδηνξίδεηαη ζε
ζρέζε κε ηηο πξνθεθαιαηνθξαηηθέο θαη κεηαθεθαιαηνθξαηηθέο ζρέζεηο. Παξ‘ φια απηά, θαηά ηε
δηεξεχλεζε ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο απφ ηνλ Μαξμ, ε εμέηαζε ηεο νπζίαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ
ηε ζθνπηά ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ, ελψ ην δεχηεξνπ επίπεδν δηαηεξείηαη ζηε λφεζε ζε ππεγκέλε
ζηηγκή.
Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο έρεη σο απφιπην φξην ηηο 24 ψξεο,
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο απηφ ην φξην είλαη κηθξφηεξν γηαηί ζπλδέεηαη κε ηα φξηα ησλ
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θπζηθψλ δπλάκεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη κε κηα ειάρηζηε αλαγθαία ρξνληθή δηάξθεηα
ζρφιεο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο. Δπηπιένλ, ην φξην απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ
ηαμηθή πάιε θαη ηνπο αγψλεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο γηα ηε κείσζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο θαη ηε
λνκνζεηηθή ηεο θαηνρχξσζε. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην φξην απηφ θαζηζηά αδχλαηε ηελ
απεξηφξηζηε παξαγσγή απφιπηεο ππεξαμίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη θεθαιαηνθξάηεο, γηα λα
ζπλερίζνπλ ηελ παξαγσγή ππεξαμίαο, επηηπγράλνπλ ηε κείσζε ηνπ αλαγθαίνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ
κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, κέζσ δειαδή ηεο κεηαβνιήο ηνπ ηξφπνπ
παξαγσγήο. Καζίζηαηαη ζαθέο φηη ε ίδηα ε απφιπηε ππεξαμία, ε παξαγσγή ππεξαμίαο κε
ακεηάβιεην ηνλ ηξφπν παξαγσγήο, πεξηέρεη εληφο ηεο ηε δηαθνξά, ηε ζρεηηθή ππεξαμία, δειαδή
ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο.
Δηπψζεθε φηη ε Οπζία ζπληζηά ηαπηφηεηα κε ηνλ εαπηφ ηεο, σο απηνζρεηηδφκελε
αξλεηηθφηεηα. Αθξηβψο σο απηνζρεηηδφκελε αξλεηηθφηεηα θέξεη εληφο ηεο ηε ινγηθή ζηηγκή ηεο
δηαθνξάο, ηνπηέζηηλ ηελ ίδηα ηεο κεηαβνιή ηεο. Ζ δηαθνξά ζπλίζηαηαη ζηελ ίδηα ηελ
αξλεηηθφηεηα ηεο αλαζθνπηθήο θίλεζεο, ζηε κεηαβνιή αθξηβψο σο κεηαβνιή. Ο Υέγθει
παξαηεξεί φηη «ε νπζία είλαη θαζαξή ηαπηφηεηα θαη εκθάληζε κέζα ζηνλ εαπηφ ηεο, κφλν
θαζφζνλ είλαη απηνζρεηηδφκελε αξλεηηθφηεηα θαη άξα απηναπψζεζε ηνπ εαπηνχ ηεο. Πεξηέρεη
ινηπφλ νπζηαζηηθά ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαθνξάο» (Υέγθει, 1991: 259). Με ηελ πιένλ άκεζε
κνξθή, ε ζρεηηθή ππεξαμία πξνβάιιεη ελ γέλεη σο παξαγσγή ππεξαμίαο, ε νπνία δηεμάγεηαη κε
ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο. Ζ ζρεηηθή ππεξαμία ινηπφλ είλαη ε αξλεηηθφηεηα ηεο
νπζίαο. Απφ θαηεγνξηαθή ζθνπηά, ε παξαγσγή ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο ζπληζηά ηε ζηηγκή ηεο
δηαθνξάο. Ο Υέγθει πνιχ νξζά ζπκπεξαίλεη:
Ζ δηαθνξά θαζ‘ εαπηήλ είλαη ε αλαθεξφκελε ζηνλ εαπηφ ηεο αλαθνξά· σο ηέηνηα, είλαη ε αξλεηηθφηεηα
ηνπ εαπηνχ ηεο, ε δηαθνξά φρη σο πξνο έλα άιιν, αιιά ηνπ εαπηνχ ηεο απφ ηνλ εαπηφ ηεο- απηή δελ είλαη ε
ίδηα, αιιά ην Άιιν ηεο. Σν δηαθνξνπνηεκέλν φκσο απφ ηε δηαθνξά είλαη ε ηαπηφηεηα. Άξα ε δηαθνξά
είλαη απηή ε ίδηα θαη ε ηαπηφηεηα. Ακθφηεξα καδί ζπγθξνηνχλ ηε δηαθνξά· απηή είλαη ην φιν θαη ην
ζηάδην ηεο (Υέγθει, 1998: 112).

Πξνεγνπκέλσο ηνλίζηεθε φηη ε απφιπηε ππεξαμία πεξηέρεη ηε ζηηγκή ηεο δηαθνξάο. Ζ
ζηηγκή ηεο δηαθνξάο ηψξα, ε ζρεηηθή ππεξαμία, πεξηέρεη ηε ζηηγκή ηεο ηαπηφηεηαο. Ζ απφιπηε
θαη ε ζρεηηθή ππεξαμία ζπληζηνχλ δχν πφινπο κηαο δηαιεθηηθήο ελφηεηαο, ζηελ νπνία θάζε
πφινο πξνυπνζέηεη ηνλ αληίζεην ηνπ. Γηα λα πθίζηαηαη απφιπηε ππεξαμία ζα πξέπεη λα
πθίζηαηαη κέζσ ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο. Γηα λα κπνξεί λα πθίζηαηαη ρξφλνο ππεξεξγαζίαο, ζα
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πξέπεη ε παξαγσγηθή δχλακε ηεο εξγαζίαο λα έρεη θαηαθηήζεη έλα επίπεδν, ζην νπνίν δχλαηαη
λα πεξηνξηζηεί ν αλαγθαίνο ρξφλνο εξγαζίαο. Σαπηφρξνλα, γηα λα πθίζηαηαη ζρεηηθή ππεξαμία
ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη κέζσ ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο, δειαδή κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο
παξάηαζεο ηεο εξγαζίαο πάλσ απφ ηνλ αλαγθαίν ρξφλν εξγαζίαο. πσο γιαθπξά ην απνηππψλεη
ν Μαξμ:
Ζ ζρεηηθή ππεξαμία είλαη απφιπηε, δηφηη πξνυπνζέηεη ηελ απφιπηε παξάηαζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο πέξα
απφ ηνλ εξγάζηκν ρξφλν πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ χπαξμε ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγάηε. Ζ απφιπηε ππεξαμία
είλαη ζρεηηθή, δηφηη πξνυπνζέηεη κηα αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ε νπνία επηηξέπεη λα
πεξηνξηζηεί ν αλαγθαίνο εξγάζηκνο ρξφλνο ζε έλα ηκήκα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο (Marx, 2016: 469).

Ζ παξαγσγή ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο σο ηέηνηαο ζπλδέεηαη κε ηε δηαξθή αλαηξνπή ηνπ
ηξφπνπ παξαγσγήο. Έηζη, ε παξαγσγή ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο είλαη ε άξλεζε ηεο ηαπηφηεηαο, ε
άξλεζε ηνπ ακεηάβιεηνπ ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο. ηνλ βαζκφ πνπ ε παξαγσγή ηεο ζρεηηθήο
ππεξαμίαο ζπληζηά ηε δηαξθή αλαηξνπή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηε ζηηγκή δειαδή ηεο
δηαθνξάο ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο, ε ίδηα πξνυπνζέηεη ηελ ηαπηφηεηα σο ζηηγκή ηεο, ηελ
παξαγσγή ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο. Απηφ κπνξεί λα θαηαζηεί θαλεξφ απφ ην γεγνλφο φηη ε
ηαπηφηεηα, ε παξαγσγή ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο, δελ εμαθαλίδεηαη κε ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ
παξαγσγήο, αιιά πεξηέρεηαη σο ζηηγκή ζε θάζε ζηάδην ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο θαηά ηε δηαξθή
κεηαβνιή ηνπ.
Δλ ζπλερεία, ν Μαξμ πεξλά ζηελ εμέηαζε ησλ κνξθψλ παξαγσγήο ζρεηηθήο ππεξαμίαο.
Ζ πξψηε κνξθή ζρεηηθήο ππεξαμίαο είλαη ε απιή ζπλεξγαζία. Ζ απιή ζπλεξγαζία έγθεηηαη ζην
γεγνλφο φηη έλα κεγαιχηεξν κέξνο εξγαηψλ ζπγθεληξψλεηαη ζηνλ ίδην ρψξν, ππφ ηνπο φξνπο
ελφο αηνκηθνχ θεθαιαίνπ, γηα ηελ παξαγσγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εκπνξεπκαηηθνχ είδνπο. Δπί
ηεο νπζίαο, ζηε ζπλεξγαζία, ν ηξφπνο παξαγσγήο παξακέλεη ακεηάβιεηνο. Απηφ πνπ αιιάδεη
είλαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο εξγαηψλ. Ζ ελ ιφγσ δηαθνξά είλαη κηα εμσηεξηθή δηαθνξά. Ο
Μαξμ γξάθεη:
Ζ δηαθνξά είλαη ινηπφλ ελ πξψηνηο απιψο πνζνηηθή. Δίδακε φηη ε κάδα ηεο ππεξαμίαο ηελ νπνία παξάγεη
έλα δεδνκέλν θεθάιαην είλαη ίζε κε ηελ ππεξαμία ηελ νπνία παξέρεη ν κεκνλσκέλνο εξγάηεο
πνιιαπιαζηαζκέλε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηαπηφρξνλα απαζρνινχκελσλ εξγαηψλ. Ο αξηζκφο απηφο, θαζ‘
εαπηφλ θαη δη‘ εαπηφλ, δελ αιιάδεη ηίπνηε ζην πνζνζηφ ηεο ππεξαμίαο ή ζηνλ βαζκφ εθκεηάιιεπζεο ηεο
εξγαζηαθήο δχλακεο· αλαθνξηθά δε κε ηελ παξαγσγή εκπνξεπκαηηθήο αμίαο ελ γέλεη, θαίλεηαη αδηάθνξε
θάζε πνηνηηθή αιιαγή ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο (φ.π.: 294).
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ε απηφ ην επίπεδν ηεο αλάιπζεο, δχλαηαη λα δηαθξηβσζεί ην πέξαζκα απφ ηελ εθηαηηθή
ζηελ εληαηηθή αλάπηπμε. Ο Μαξμ, πξαγκαηεπφκελνο ην δήηεκα ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο
εξγαζίαο, επηζεκαίλεη φηη «θαηά ηελ αλάιπζε ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο επξφθεηην αξρηθά γηα ην
εθηαηηθφ κέγεζνο ηεο εξγαζίαο, ελψ ν βαζκφο ηεο έληαζήο ηεο πξνυπνηίζεην σο δεδνκέλνο.
Σψξα ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηε κεηαηξνπή ηνπ εθηαηηθνχ κεγέζνπο ζε εληαηηθφ ή βαζκηαίν
κέγεζνο» (φ.π.: 374-375).
Ζ απφιπηε ππεξαμία ζπλίζηαηαη ζηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ππεξεξγαζίαο κέζσ ηεο
επηκήθπλζεο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο. Αλ εζηηάζνπκε κε πξνζνρή ζηελ απιή ζπλεξγαζία, ζα
δηαπηζηψζνπκε φηη ε εθηαηηθή κεηαβνιή σο modus ηεο παξαγσγήο ππεξαμίαο, κεηαηίζεηαη απφ
ην επίπεδν ηεο δηάξθεηαο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο ζην εζσηεξηθφ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαηψλ. ην παξαπάλσ απφζπαζκα, ν Μαξμ ηνλίδεη φηη ε
απμεκέλε κάδα ηεο ππεξαμίαο νθείιεηαη ζηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ εξγαηψλ. κσο, ν θάζε
μερσξηζηφο εξγάηεο ζπλερίδεη, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο, λα παξάγεη ην ίδην πνζνζηφ ππεξαμίαο
θαη λα ππφθεηηαη ζηνλ ίδην βαζκφ εθκεηάιιεπζεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, έρνπκε λα θάλνπκε κε
κηα θίλεζε, πνπ ν εθηαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο ππεξαμίαο, απφ ην εμσηεξηθφ επίπεδν ηεο
εξγάζηκεο εκέξαο, εζσηεξηθεχεηαη ζην επίπεδν ησλ φξσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Απηή ε
εζσηεξίθεπζε φκσο, είλαη ε αξρή ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζε εληαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο ππεξαμίαο. Ο
Μαξμ παξαηεξεί φηη «αθφκε θαη φηαλ ν ηξφπνο εξγαζίαο παξακέλεη ν ίδηνο, ε ηαπηφρξνλε
ρξεζηκνπνίεζε ελφο κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ εξγαηψλ έρεη σο απνηέιεζκα κηα επαλάζηαζε ζηνπο
αληηθεηκεληθνχο φξνπο ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο» (φ.π.: 296). Οη απφ θνηλνχ πξνζπάζεηεο γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, ε χπαξμε ησλ εξγαηψλ ζηνλ ίδην ρψξν θαη
ρξφλν, πξνθαινχλ «κηα άκηιια θαη κηα ηδηαίηεξε αθχπληζε ησλ δσηηθψλ πλεπκάησλ (animal
spirits), ηα νπνία αλεβάδνπλ ηελ αηνκηθή απνδνηηθφηεηα ησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ» (φ.π.: 298).
Ζ δηαθνξά ηεο απιήο ζπλεξγαζίαο απφ ηελ παξαγσγή απφιπηεο ππεξαμίαο είλαη
πξσηίζησο πνζνηηθή, έρεη δειαδή εθηαηηθφ ραξαθηήξα. Δλ γέλεη, ε πνζνηηθή (εθηαηηθή)
δηαθνξνπνίεζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ εμσηεξηθή ζχλδεζε ησλ ζπγθξηλφκελσλ φξσλ, ελ
αληηζέζεη κε ηελ πνηνηηθή (εληαηηθή) δηαθνξνπνίεζε, ε νπνία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ εζσηεξηθή
ζχλδεζε θαη ηελ εκκελή ζπζρέηηζε ησλ ζπγθξηλφκελσλ φξσλ. ηνλ βαζκφ πνπ ζηελ απιή
ζπλεξγαζία ν ηξφπνο παξαγσγήο δελ αιιάδεη νπζηαζηηθά, ε δηαθνξνπνίεζή ηνπ ζπλίζηαηαη ζε
κηα εμσηεξηθή δηαθνξά, πνπ αληηζηνηρεί ζην επίπεδν κηαο εμσηεξηθήο αλαζθφπεζεο. Τπφ απηή
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ηελ έλλνηα, ν ζπζρεηηζκφο ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζην
πιαίζην ελφο θνηλνχ εμσηεξηθνχ ηξίηνπ παξάγνληα, πνπ ζπζρεηίδεη ηνπο δχν φξνπο ζην πιαίζην
ηεο νκνηφηεηάο ηνπο. Αθξηβψο ζην πιαίζην ηεο νκνηφηεηάο ηνπο, νη δχν φξνη είλαη αλφκνηνη. Απφ
θαηεγνξηαθή ζθνπηά, ε εμσηεξηθή ζρέζε ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, σο
κνξθήο παξαγσγήο ζρεηηθήο ππεξαμίαο, είλαη κηα ζρέζε Γηαθνξεηηθφηεηαο. Ο Υέγθει εμεγεί
αθνινχζσο ηε ζρέζε δηαθνξεηηθφηεηαο:
Ζ δηαθνξά είλαη 1) άκεζε δηαθνξά, δηαθνξεηηθφηεηα· κέζα ζ‘ απηήλ ηα δηαθνξεηηθά φληα είλαη θαζέλα δη‘
εαπηφ απηφ πνπ είλαη, θαη αδηάθνξν γηα ηε ζρέζε ηνπ πξνο ην άιιν. Απηή ε ζρέζε είλαη ινηπφλ θάηη
εμσηεξηθφ πξνο απηά. Δμαηηίαο ηεο αδηαθνξίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ γηα ηε δηαθνξά ηνπο, απηή ε δηαθνξά
πέθηεη έμσ απφ απηά ζε θάηη ηξίην, ζηνλ ζπγθξίλνληα φξν. Απηή ε εμσηεξηθή δηαθνξά, σο ηαπηφηεηα ησλ
ζρεηηδφκελσλ φλησλ, είλαη νκνηφηεηα· σο κε-ηαπηφηεηά ηνπο, είλαη αλνκνηφηεηα (Υέγθει, 1991: 260).

ηελ απιή ζπλεξγαζία, ε παξαγσγή ππεξαμίαο ζπλερίδεη λα πξαγκαηψλεηαη ππφ ηνπο
φξνπο ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο, θαη πξάγκαηη, ε παξαγσγή ζρεηηθήο ππεξαμίαο ζηε ζπλεξγαζία
πξνυπνζέηεη ηελ παξαγσγή απφιπηεο ππεξαμίαο. Έηζη, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε απιή
ζπλεξγαζία είλαη κηα δηαθνξεηηθή κνξθή απφιπηεο ππεξαμίαο. Δθθηλψληαο φκσο απφ ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο θαη νδεχνληαο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απιήο
ζπλεξγαζίαο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε ηειεπηαία δελ ζπληζηά παξαγσγή απφιπηεο ππεξαμίαο, αιιά
κνξθή παξαγσγήο ζρεηηθήο ππεξαμίαο. Ζ πξνζδηνξηζηία ηεο δηαθνξάο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε
ηελ απιή ζπλεξγαζία, σο ηξφπνπ παξαγσγήο ππεξαμίαο, επηηπγράλεηαη δηακέζνπ ηεο
ηαπηφηεηαο, ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηελ πνξεία ηεο απνθάιπςεο ηνπ
ραξαθηήξα ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο ζηε κνξθή ηεο απιήο ζπλεξγαζίαο, ε λφεζε νδεχεη απφ ηελ
εμέηαζε ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο σο ηέηνηαο, ζηελ εμέηαζε ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο, ππφ ηε
κνξθή ηεο απιήο ζπλεξγαζίαο σο ηέηνηαο. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη νη δχν κνξθέο εμεηάδνληαη σο
ηέηνηεο ζην πιαίζην ηεο εμσηεξηθήο ηνπο ζχλδεζεο.
Όζηεξα απφ ηελ απιή ζπλεξγαζία, ν Μαξμ πεξλά ζηε δηεξεχλεζε ηεο βηνηερλίαο. ηε
βηνηερλία δηαθνξεηηθέο εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο κέρξη πξφηηλνο ήηαλ μέλεο θαη
αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, εηζέξρνληαη θάησ απφ ηελ εμνπζία ηνπ θεθαιαηνθξάηε
ζπλαπνηειψληαο ηα δηαθνξεηηθά κέξε ελφο ζχλζεηνπ θαη εληαίνπ παξαγσγηθνχ νξγαληζκνχ.
πλάκα, ίδηεο εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο επηκεξίδνληαη απνηειψληαο δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο κηαο
εληαίαο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη, ε βηνηερλία εληάζζεη ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο ζηελ
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παξαγσγηθή δηαδηθαζία αλαπηχζζνληάο ηνλ πεξαηηέξσ, κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ
δηαθνξεηηθψλ ρεηξνηερληψλ, πνπ έσο ηψξα παξέκελαλ απνζπαζκέλεο κεηαμχ ηνπο.
Ο Μαξμ δηαπηζηψλεη δχν βαζηθνχο ηξφπνπο γέλεζεο ηεο βηνηερλίαο. Απφ ηε κία, ε
βηνηερλία γελληέηαη σο απνηέιεζκα ηεο ζπλέλσζεο θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ δηαθνξεηηθψλ
αλεμάξηεησλ εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (ρεηξνηερληψλ), νη νπνίεο ζηαδηαθά γίλνληαη φιν θαη πην
εμαξηεκέλεο θαη κνλνδηάζηαηεο, έσο φηνπ απνθηήζνπλ ηε κνξθή επηκέξνπο ρεηξηζκψλ, ζην
πιαίζην κηαο εληαίαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εκπνξεπκαηηθνχ είδνπο. Απφ
ηελ άιιε, γελληέηαη ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, κέζσ ηεο
ζπγθεληξνπνίεζεο θαη ζπλέλσζεο νκνεηδψλ ρεηξνηερλψλ, νη νπνίνη ζηαδηαθά ζπλδένληαη θαηά
απνθιεηζηηθφ ηξφπν κε επηκέξνπο ρεηξηζκνχο θαη κεκνλσκέλεο πιεπξέο ηεο εξγαζηαθήο
δηαδηθαζίαο. Ο πξψηνο ηξφπνο γέλεζεο ηεο βηνηερλίαο αλαθχπηεη απφ ηε ζπλέλσζε
δηαθνξεηηθψλ ρεηξνηερλψλ, ελψ ν δεχηεξνο απφ ηνλ επηκεξηζκφ ησλ ίδησλ ησλ ρεηξνηερλψλ, ζην
πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη ν θαη‘ εμνρήλ
εμσηεξηθφο, ν δεχηεξνο, ν θαη‘ εμνρήλ εζσηεξηθφο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, «ε ηειηθή κνξθή ηεο
είλαη ε ίδηα - έλαο παξαγσγηθφο κεραληζκφο ηα φξγαλα ηνπ νπνίνπ είλαη άλζξσπνη» (Marx, 2016:
310).
ηνλ βαζκφ πνπ ε ρεηξνηερληθή δεμηφηεηα παξακέλεη ην ζεκέιην ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο, νη δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο, σο ηέηνηεο, δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θνηλσληθά
κέζε εξγαζία ππφ ηελ απζηεξή έλλνηα. Κάηη ηέηνην φκσο, δεκηνπξγεί εκπφδηα ζηε δηαδηθαζία
ηεο αμηνπνίεζεο θαη αληηθάζεηο κεηαμχ ηεο αμίαο ελφο δεδνκέλνπ εκπνξεχκαηνο θαη ηεο
θνηλσληθά κέζεο αμίαο απηνχ ηνπ δεδνκέλνπ εκπνξεπκαηηθνχ είδνπο ζηε ζθαίξα ηεο
αληαιιαγήο θαη ηεο θπθινθνξίαο. Πσο ιχλεηαη απηφ ην πξφβιεκα; Δπηκεξίδνληαο ζε ηέηνην
βαζκφ ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία, έσο φηνπ θαηαζηεί ε θάζε ζηηγκή ηεο θνηλσληθά κέζε
εξγαζία. Ο Μαξμ αλαθέξεη φηη «ν αλαγθαίνο εξγάζηκνο ρξφλνο γηα λα επηηεπρζεί ην
επηδησθφκελν σθέιηκν απνηέιεζκα ζε θάζε επηκέξνπο δηαδηθαζία δηαπηζηψλεηαη κέζα απφ ηελ
εκπεηξία, θαη ν ζπλνιηθφο κεραληζκφο ηεο βηνηερλίαο βαζίδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε φηη κε
δεδνκέλν εξγάζηκν ρξφλν επηηπγράλεηαη έλα δεδνκέλν απνηέιεζκα» (φ.π.: 316). Τπφ απηνχο
ηνπο φξνπο, κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο ζπληειείηαη κηα θαλνληθνπνίεζε
ηεο θάζε μερσξηζηήο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηηθή κεηαηξνπή ηεο ζε
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εζσηεξηθή ζηηγκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ελφο νξηζκέλνπ εκπνξεπκαηηθνχ
είδνπο. Ο Μαξμ παξαηεξεί φηη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο,
απηή ε άκεζε εμάξηεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ζπλεπψο ησλ εξγαηψλ κεηαμχ ηνπο αλαγθάδεη θάζε κεκνλσκέλν
άηνκν λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κφλν ηνλ αλαγθαίν ρξφλν, θαη έηζη γελληέηαη κηα ηειείσο
δηαθνξεηηθή ζπλέρεηα, νκνηνκνξθία, θαλνληθφηεηα θαη ηάμε, επίζεο δε θαη έληαζε ηεο εξγαζίαο απ‘ φ,ηη
ζηελ αλεμάξηεηε ρεηξνηερλία ή αθφκε θαη ζηελ απιή ζπλεξγαζία (φ.π.: 316).

Φαλεξψλεηαη φηη ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία, ε κνξθή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ε
ζπλεξγαζία ησλ εξγαηψλ, ε νπνία αλαπηχζζεηαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ θεθαιαίνπ, επηδξά κε ηε
ζεηξά ηεο ζηελ ίδηα ηε δηάξζξσζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, κεηαβνιίδνληάο ηελ κε ζθνπφ
ηελ πεξαηηέξσ ππαγσγή ηεο ζηελ θεθαιαηνθξαηηθή παξαγσγή. Ζ βηνηερλία έηζη επηδξά ζηελ
ίδηα ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία, θαηά πνιχ νπζηαζηηθφηεξν ηξφπν ελ ζπγθξίζεη κε ηελ απιή
ζπλεξγαζία. Ο Μαξμ παξαηεξεί φηη «ελψ ε απιή ζπλεξγαζία αθήλεη ελ πνιινίο ακεηάβιεην ηνλ
ηξφπν εξγαζίαο ησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ, ε βηνηερλία ηνλ επαλαζηαηηθνπνηεί εθ βάζξσλ θαη
αδξάρλεη ηελ αηνκηθή εξγαζηαθή δχλακε απφ ηε ξίδα ηεο» (φ.π.: 330).
Δπηπξφζζεηα, ν Μαξμ δηαθξίλεη ηηο δχν βαζηθέο κνξθέο ηεο βηνηερλίαο, ηελ εηεξνγελή
θαη ηελ νξγαληθή. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο εηεξνγελνχο βηνηερλίαο είλαη φηη νη επηκέξνπο εξγαζηαθέο
δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαγσγή ελφο εκπνξεπκαηηθνχ είδνπο απνηεινχλ απηνηειείο εξγαζηαθέο
ζηηγκέο, νη νπνίεο ζπλδένληαη εμσηεξηθά κεηαμχ ηνπο, θαη πνπ κφλν ζηελ ηειηθή κνξθή ηεο
ζπλαξκνιφγεζεο ηα δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ πξντφληνο πεξλνχλ κέζα απφ ηελ ίδηα εξγαζηαθή
δηαδηθαζία. Ο Μαξμ παξαηεξεί πσο «απηή ε εμσηεξηθή ζρέζε ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο πξνο ηα
δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ θαζηζηά εδψ, φπσο ζε παξφκνηα ηερλήκαηα, ηπραίν ην ζπλδπαζκφ ησλ
κεξηθψλ εξγαηψλ ζην ίδην εξγαζηήξην» (φ.π.: 314). Ζ νξγαληθή βηνηερλία, απφ ηελ άιιε,
απνηειεί ηελ θαζ‘ εαπηή κνξθή ηεο βηνηερλίαο. ηελ νξγαληθή βηνηερλία, νη μερσξηζηέο θαη
απηνηειείο ρεηξνηερληθέο δηαδηθαζίεο κεηαηξέπνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο
παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο. Ο πην αλεπηπγκέλνο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο έρεη σο επαθφινπζν
ηε δηεμαγσγή θάζε μερσξηζηήο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ ίδην ρξφλν· «νη δηάθνξεο
θιηκαθνχκελεο δηαδηθαζίεο απφ ρξνληθά επάιιειεο θαζίζηαληαη ρσξηθά παξάιιειεο» (φ.π.:
316). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπληφκεπζε ηνπ αλαγθαίνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ γηα ηελ
παξαγσγή ηνπ πξντφληνο θαη γεληθφηεξα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δχλακεο ηεο εξγαζίαο.
Με ηελ νξγαληθή βηνηερλία αλαθχπηεη απνθαζηζηηθά ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο. Ο
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θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο θαη ε εμεηδίθεπζε ησλ εξγαηψλ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ
πξφζδεζε ηνπο κε έλαλ επηκέξνπο κεκνλσκέλν ρεηξηζκφ, νδεγνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηε
βειηηζηνπνίεζε ησλ κέζσλ ηεο εξγαζίαο, ηα νπνία πνιιαπιαζηάδνληαη θαη δηαθνξνπνηνχληαη
κνξθνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά.
ηε βηνηερλία, ε ρεηξνηερλία, ν θιεξνδνηεκέλνο απφ ην παξειζφλ ηξφπνο παξαγσγήο,
ζπλερίδεη λα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαγσγή ππεξαμίαο. Ο βηνηερληθφο ηξφπνο
παξαγσγήο δηεμάγεηαη κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρεηξνηερληθψλ εξγαζηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ε
βηνηερλία είλαη έλαο ηξφπνο παξαγσγήο πνηνηηθά δηαθνξεηηθφο απφ ηε ρεηξνηερλία. ηνλ βαζκφ
πνπ εμεηάδεηαη ε βηνηερλία σο πθηζηάκελε, ε ηειεπηαία πξνυπνζέηεη ηε ρεηξνηερλία θαη
αληηζηξφθσο ε ρεηξνηερλία πξνυπνζέηεη ηε βηνηερλία. Σαπηφρξνλα, ε ρεηξνηερλία δελ είλαη
βηνηερλία θαη ε βηνηερλία δελ είλαη ρεηξνηερλία. Πξφθεηηαη γηα κηα αξλεηηθή ελφηεηα. Απφ
θαηεγνξηαθή ζθνπηά, πξφθεηηαη γηα ηελ νπζηψδε κνξθή ηεο Αληίζεζεο. Ζ θάζε πιεπξά, ε
ρεηξνηερλία θαη ε βηνηερλία, πξνυπνζέηεη θαη ζπγρξφλσο απνθιείεη ηελ άιιε,
ην θαζέλα, ινηπφλ, είλαη θαηά ηξφπν γεληθφ, ελ πξψηνηο, ζηνλ βαζκφ πνπ ην άιιν είλαη· απηφ είλαη φ,ηη
είλαη δηα ηνπ άιινπ, δηα ηνπ δηθνχ ηνπ ηδηαίηεξνπ κε-Δίλαη· απηφ είλαη κφλν ηεζεηκέλν-Δίλαη· δεχηεξνλ,
απηφ είλαη, εθφζνλ ην άιιν δελ είλαη· απηφ είλαη φ,ηη είλαη δηα ηνπ κε-Δίλαη ηνπ άιινπ· απηφ είλαη
αλαζθφπεζε εληφο εαπηνχ (Υέγθει, 1998: 129).

Ο Μαξμ εμεγεί φηη ν βηνηερληθφο ηξφπνο παξαγσγήο δελ κπνξνχζε λα απνθηήζεη
εθηεηακέλε κνξθή, κε απνηέιεζκα λα πξνζθξνχεη ζε εκπφδηα, πνπ νη αλάγθεο ηεο παξαγσγήο
νινέλα απαηηνχζαλ ηελ ππέξβαζή ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ζηα πην πξνσζεκέλα θιηκάθηα ηνπ
βηνηερληθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, φπσο ήηαλ ηα εξγαζηήξηα παξαγσγήο ησλ εξγαζηαθψλ
εξγαιείσλ, ηδηαίηεξα ησλ πην πεξίπινθσλ, αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά ε εθκεραληζκέλε παξαγσγή
θαη νη φξνη εκθάληζεο ηεο κεγάιεο βηνκεραλίαο. Οη κεραλέο αληηθαζηζηνχλ ηηο θηλήζεηο θαη ηνπο
ρεηξηζκνχο, πνπ πξνεγνχκελα επηηεινχζε ν εξγάηεο κε ηα ρεηξνθίλεηα εξγαιεία. Έηζη,
πνιιαπιαζηάδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ρεηξηζκψλ θαη ησλ εξγαιείσλ θαη, ιεηηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα,
απμάλνπλ θαηαθφξπθα ηελ ηαρχηεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, παξάγνληαο ζε κηθξφηεξα
ρξνληθά δηαζηήκαηα πνιχ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο εκπνξεπκάησλ απφ φ,ηη πξνεγνπκέλσο. ηνλ
βαζκφ ινηπφλ πνπ ηε ζέζε ησλ εξγαιείσλ παίξλεη ε εξγαιεηνκεραλή, ελψ ν άλζξσπνο
ιεηηνπξγεί σο θηλεηήξηνο δχλακε, ε ηειεπηαία κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί θαη απφ άιιεο κνξθέο
θπζηθψλ δπλάκεσλ.
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Δπηζεκάλζεθε φηη, ζηηο πξνεγνχκελεο κνξθέο παξαγσγήο ππεξαμίαο, νη αηνκηθέο
ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ μερσξηζηνχ εξγάηε δηαδξακάηηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν. ηε βηνηερλία
επηηπγράλεηαη ε θαλνληθνπνίεζε ησλ μερσξηζηψλ εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, κέζσ ηεο εηζαγσγήο
ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο. Παξ‘ φια απηά, εμίζνπ ζηε βηνηερλία, ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία
παξακέλεη ρεηξνηερληθή, γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε αηνκηθή εξγαζία θαη νη αηνκηθέο
δεμηφηεηεο παξακέλνπλ θαζνξηζηηθέο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Απηφ
ζπλεπάγεηαη φηη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία νξγαλψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα
πξνζαξκφδεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο φξνπο ηεο ρεηξνηερληθήο εξγαζίαο. Απελαληίαο, ε κεραλή
είλαη έλα δεδνκέλν θαη πξνθαζνξηζκέλν ζχζηεκα επηηέιεζεο θηλήζεσλ θαη ρεηξηζκψλ, ζην νπνίν
ν εξγάηεο νθείιεη λα πξνζαξκνζηεί. Ο Μαξμ αλαθέξεη ηα εμήο:
ηε βηνηερλία θαη ζηε ρεηξνηερλία ν εξγάηεο ρεηξίδεηαη ην εξγαιείν, ζην εξγνζηάζην ππεξεηεί ηε κεραλή.
ηηο [δχν] πξψηεο μεθηλά απφ απηφλ ε θίλεζε ηνπ εξγαζηαθνχ κέζνπ, ηελ θίλεζε ηνπ νπνίνπ πξέπεη
[αληηζηξφθσο] λα αθνινπζήζεη ζην εξγνζηάζην. ηε βηνηερλία νη εξγάηεο απνηεινχλ κέιε ελφο δσληαλνχ
νξγαληζκνχ. ην εξγνζηάζην έλαο λεθξφο κεραληζκφο ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ απηνχο, θαη απηνί
ελζσκαηψλνληαη ζ‘ απηφλ σο δσληαλά εμαξηήκαηά ηνπ (Marx, 2016: 387).

ηε βηνκεραλία ινηπφλ ηνλ πιένλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνλ δηαδξακαηίδνπλ φρη ηα μερσξηζηά
ππνθείκελα, αιιά ηα κέζα παξαγσγήο θαη ν θνηλσληθφο νξγαληζκφο πνπ ηα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία.
Με ηε βηνκεραλία πξαγκαηνπνηείηαη ε νπζηαζηηθή ππαγσγή ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην θαη ζηε
δηαδηθαζία παξαγσγήο ππεξαμίαο. Γεληθφηεξα, ζε θάζε κεηάβαζε απφ ηελ κνξθηθή (ηππηθή) ζηελ
νπζηαζηηθή ππαγσγή κηαο δηαδηθαζίαο, δηεμάγεηαη κηα θίλεζε απφ ην αηνκηθφ θαη πνιιαπιφ πξνο
ην θαζνιηθφ θαη εληαίν. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη θαη ηελ αληηζηξνθή ηεο ζρέζεο
θαζνξηζκνχ, απφ ηε ζρέζε ζηελ νπνία νη φξνη θαζνξίδνπλ ηε δηαδηθαζία πεξλάκε βαζκηαία ζηε
ζρέζε, φπνπ ε δηαδηθαζία θαζνξίδεη ηνπο φξνπο. ηελ πεξίπησζε ηνπ «Κεθαιαίνπ», θαηά ηελ
θπξηαξρία ηεο ηππηθήο ππαγσγήο ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην, ε παξαγσγή ππεξαμίαο ελ γέλεη
θαζνξίδεηαη απφ ηηο αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηε
ρεηξνηερληθή εξγαζία. Οη δηαθνξεηηθέο αηνκηθέο ρεηξνηερληθέο εξγαζίεο απνηεινχλ ηνπο φξνπο
ηεο παξαγσγήο ππεξαμίαο. Έηζη, ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία νθείιεη ελ γέλεη λα πξνζαξκνζηεί
ζηηο αηνκηθέο ρεηξνηερληθέο εξγαζίεο. ηε βηνκεραλία, απελαληίαο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ
κεραλψλ, ν θάζε μερσξηζηφο εξγάηεο βξίζθεη κπξνζηά ηνπ έλα θαζνιηθφ, δεκηνπξγεκέλν,
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν νθείιεη πιήξσο λα πξνζαξκνζηεί. Ο Μαξμ παξαηεξεί:
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Ζ ίδηα ε βηνηερλία παξέρεη ελ γέλεη ζην ζχζηεκα ησλ κεραλψλ, ζηνπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο απηφ
εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά, ην απηνθπέο ζεκέιην ηνπ θαηακεξηζκνχ θαη ζπλεπψο ηεο νξγάλσζεο ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Χζηφζν, πξνθχπηεη εδψ ακέζσο κηα νπζηψδεο δηαθνξά. ηε βηνηερλία θάζε
ηδηαίηεξε επηκέξνπο δηαδηθαζία πξέπεη λα δηεθπεξαησζεί απφ εξγάηεο, κεκνλσκέλνπο ή ζε νκάδεο, κε ην
εξγαιείν ηνπο. Ο εξγάηεο πξνζαξκφδεηαη ζηε δηαδηθαζία, αιιά πξνεγνπκέλσο έρεη πξνζαξκνζηεί ε
δηαδηθαζία ζηνλ εξγάηε. Απηή ε ππνθεηκεληθή αξρή ηνπ θαηακεξηζκνχ εμαιείθεηαη πιένλ ζηε κεραληθή
παξαγσγή, αληηζέησο ζην αλεπηπγκέλν εξγνζηάζην θπξηαξρεί ην ζπλερέο ησλ μερσξηζηψλ δηαδηθαζηψλ
(φ.π.: 347).

Ζ εξγαζία παχεη λα πξνβάιιεη σο αηνκηθή εξγαζία θαη πξνβάιιεη πιένλ σο ζηηγκή ελφο
ζπλνιηθνχ αληηθεηκεληθνχ πεξηβαιινληηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηθή
ηνπ ηδηφηππε ιεηηνπξγία, ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ κεραλψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ πεξίπησζε ηεο
βηνκεραλίαο, ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ππεξαμίαο κεηαζρεκαηίδεη, παξάγεη θαη δεκηνπξγεί ηνπο
φξνπο ηεο εξγαζίαο. Γελ πξφθεηηαη πιένλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο παξαγσγήο απφ ηηο αηνκηθέο
ρεηξνηερληθέο εξγαζίεο, αιιά γηα ηνλ θαζνξηζκφ ελ γέλεη ηεο εξγαζίαο απφ ηελ θεθαιαηνθξαηηθή
παξαγσγή. Ζ κεγάιε βηνκεραλία δεκηνπξγεί ηελ αληίζηνηρε εαπηήο πιηθή βάζε φηαλ θαηαθηά
ηνλ θιάδν ηεο παξαγσγήο ησλ κέζσλ παξαγσγήο, φηαλ επηηπγράλεηαη δειαδή ε παξαγσγή
κεραλψλ κέζσ κεραλψλ. Με ηε κεγάιε βηνκεραλία, ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο απνθηά ηελ
αληίζηνηρε κνξθή χπαξμήο ηνπ θαη θαζίζηαηαη ηερληθή αλαγθαηφηεηα. Ο Μαξμ ζεκεηψλεη φηη,
ζηε βηνηερλία ε δηάξζξσζε ηεο θνηλσληθήο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο είλαη θαζαξά ππνθεηκεληθή, είλαη έλαο
ζπλδπαζκφο επηκέξνπο εξγαηψλ· ζην ζχζηεκα ησλ κεραλψλ ε κεγάιε βηνκεραλία θαηέρεη έλαλ απφιπηα
αληηθεηκεληθφ παξαγσγηθφ νξγαληζκφ, ηνλ νπνίν ν εξγάηεο βξίζθεη έηνηκν σο πιηθφ φξν παξαγσγήο. ηελ
απιή ζπλεξγαζία, αιιά αθφκε θαη ζ‘ εθείλε πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλε κέζσ ηνπ εξγαζηαθνχ θαηακεξηζκνχ,
ε εθηφπηζε ηνπ κεκνλσκέλνπ εξγάηε απφ ηνλ θνηλσληθνπνηεκέλν εξγάηε εκθαλίδεηαη ιίγν πνιχ σο ηπραία.
Σα κεραλήκαηα, κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο πνπ ζα αλαθεξζνχλ αξγφηεξα, ιεηηνπξγνχλ κφλν ζηα ρέξηα ηεο
άκεζα θνηλσληθνπνηεκέλεο ή ηεο θνηλήο εξγαζίαο [unmittelbar vergesellschafteter oder gemeinsamer
Arbeit]. Ο ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαζίζηαηαη ινηπφλ πιένλ κηα ηερληθή
αλαγθαηφηεηα πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηε θχζε ηνπ εξγαζηαθνχ κέζνπ (φ.π.: 353).

Αξρηθά, ε ρεηξνηερλία θαη ε βηνηερλία απνηέιεζαλ ηελ πξνυπφζεζε εκθάληζεο ηεο
βηνκεραλίαο. Ζ βηνκεραλία φκσο απφ ηε ζηηγκή πνπ θαζίζηαηαη θπξίαξρε, δειαδή απφ ηε
ζηηγκή πνπ θαηαθηά ηνλ θιάδν ηεο παξαγσγήο ησλ κέζσλ παξαγσγήο, παξάγεη ε ίδηα ηελ
πξνυπφζεζή ηεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, αηηία θαη απνηέιεζκα αιιεινθαζνξίδνληαη θαη
δηακεζνιαβνχληαη ακνηβαία. Ζ αηηία δεκηνπξγεί ην απνηέιεζκα θαη ην απνηέιεζκα δεκηνπξγεί
ηελ αηηία, «θαζέλα είλαη απιά θαη κφλν ην κεηαβαίλεηλ ή κάιινλ ην απηνκεηαζέηεηλ [=
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κεηαπνηείλ] ηνπ εαπηνχ ηνπ ζην αληίζεην ηνπ»( (Υέγθει, 1998: 142) Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ζηε
βηνκεραλία ε απηνθίλεζε ηεο νπζίαο επηηπγράλεη ηελ νινθιεξσκέλε ηεο κνξθή, κεηαηξέπεηαη
ζε θαζ‘ εαπηή θαη δη‘ εαπηή απηνθηλνχκελε νπζία. Βεβαίσο, ε πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία
αληηζηνηρεί ζηελ αλάπηπμε ηεο Οπζίαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ζε θαζαξή
κνξθή. πσο έρνπκε ηνλίζεη, θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο νπζίαο κηαο δηαδηθαζίαο δελ
κεηαζρεκαηίδνληαη πιήξσο νη φξνη θαη νη πιεπξέο ησλ πξνγελέζηεσλ ζηαδίσλ. Ζ θπξηαξρία ηεο
βηνκεραλίαο δελ ζπλεπάγεηαη ηελ εμάιεηςε ησλ ππφινηπσλ κνξθψλ παξαγσγήο. Γηάθνξεο
κνξθέο ρεηξνηερληθήο θαη βηνηερληθήο εξγαζίαο ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη θαη λα αλαπαξάγνηαη
θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Δλ ηνχηνηο, νη ηειεπηαίεο
πθίζηαληαη σο ππεγκέλεο ζηηγκέο ηνπ βηνκεραληθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη θαζνξίδνληαη απφ
ηνλ ηειεπηαίν.
ηε βηνκεραλία θαζίζηαηαη κε ηνλ πιένλ έληνλν ηξφπν θπξίαξρε ε παξαγσγή ζρεηηθήο
ππεξαμίαο, κεηαηξέπεηαη πιένλ ζε θπξίαξρν ν εληαηηθφο ηξφπνο αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο
ππεξαμίαο. Απφ θαηεγνξηαθή άπνςε, ε βηνκεραλία ζπληζηά κηα νπζηψδε αληίθαζε· «ζηελ
εθπηπγκέλε αληίθαζε ή ζηελ πξαγκαηηθή αληίθαζε, ην δεκηνπξγνχλ θαη ην δεκηνπξγεκέλν δελ
κπνξνχλ πιένλ λα είλαη αδηάθνξα, ην έλα απέλαληη ζην άιιν, ζηνλ ακνηβαίν ηνπο απνθιεηζκφ»
(Vazjulin, 2006: 232). Με ην ζηάδην ηεο αληίθαζεο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ηε κεγάιε
βηνκεραλία, νινθιεξψλεηαη ε απεηθφληζε ησλ κνξθψλ παξαγσγήο ππεξαμίαο, δειαδή ησλ
πξνζδηνξηζκέλσλ κνξθψλ ηεο νπζίαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. ε απηφ ην
ζεκείν, ζα πεξάζνπκε ζηελ αληίζηνηρε απεηθφληζε ησλ νπζηνηήησλ ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο»,
εκβαζχλνληαο ζηε ζπλέρεηα πεξαηηέξσ ζηελ παξνχζα πξνβιεκαηηθή.
ηα πξνεηξεκέλα αλαθνξηθά κε ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε εξγαζία πξνζδηνξίζηεθε σο
ε νπζία ηεο θνηλσλίαο. Ζ αλαζθφπεζε ηεο νπζίαο, ν απηνζρεηηζκφο ηεο, είλαη ε αλαλέσζε ηεο
εξγαζίαο. Ζ αλαλέσζε ηεο εξγαζίαο ζπληζηά ηελ αξλεηηθή ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηεο. Ο Υέγθει
πνιχ ζσζηά ηνλίδεη φηη ε αλαζθφπεζε είλαη «απηή ε ίδηα θαη ην κε-Δηλαη ηεο· θαη δελ είλαη απηή
ε ίδηα παξά θαζφζνλ απηή είλαη ην αξλεηηθφ ηνπ εαπηνχ ηεο, δηφηη κφλν έηζη ε αλαίξεζε ηνπ
αξλεηηθνχ είλαη ζπλάκα κηα ζπκπφξεπζε [= ζχκπησζε] κε ηνλ εαπηφ» (Υέγθει, 1998: 84). Ζ
αλαλέσζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο ζπληζηά ηελ ηαπηφηεηα ηεο νπζίαο κε ηνλ εαπηφ ηεο. Ο
Υέγθει επηζεκαίλεη φηη ζηε ζθαίξα ηεο Οπζίαο «ην Δίλαη θαη θάζε πξνζδηνξηζηία ηνπ Δίλαη έρεη
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αλαηξέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ φρη θαηά ηξφπν ζρεηηθφ, αιιά απηφλ θαζ‘ εαπηφλ: θαη ηνχηε ε απιή
αξλεηηθφηεηα ηνπ Δίλαη-θαζ‘ εαπηφ είλαη ε ίδηα ε ηαπηφηεηα» (φ.π.: 101).
Ζ αλαλέσζε ηεο εξγαζίαο, αθελφο, νδεγεί ζε φιν θαη κεγαιχηεξε ελφηεηα ησλ
ζπζηαηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ, αθεηέξνπ, απηή ε ελφηεηα ζπληειείηαη κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ
δηακειηζκνχ (επηκεξηζκνχ) ηεο. Ζ απιή επαλάιεςε ηεο δεδνκέλεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο
νδεγεί αλαγθαία ζην δηακειηζκφ ηεο, ζην ζρεκαηηζκφ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζίαο θαη ζηε
κεηάβαζε απφ ηε δεδνκέλε εξγαζηαθή δηαδηθαζία ζε κηα άιιε εξγαζηαθή δηαδηθαζία. Σα θχξηα
είδε εξγαζίαο, ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη θαηά ηνλ επηκεξηζκφ ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, είλαη ε
εξγαζία γηα ηε δεκηνπξγία κέζσλ ηεο εξγαζίαο, ε εξγαζία γηα ηε δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ ηεο
εξγαζίαο θαη ε εξγαζία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο. Γεληθφηεξα, ν
επηκεξηζκφο ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ε αληίζηνηρε αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη
ππνεηδψλ εξγαζίαο πξνζθξνχνπλ ζην πεξηνξηζκέλν ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αηφκσλ. πσο ηνλίδεη
ν Βαδηνχιηλ, «ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, δηάθνξεο εζσηεξηθά ζπλδεδεκέλεο εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο,
είηε βαζκίδεο, ζηηγκέο εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, εθηεινχληαη απφ δηάθνξα άηνκα είηε νκάδεο
αηφκσλ. Ζ εξγαζία θαηαλέκεηαη κεηαμχ δηαθφξσλ αηφκσλ είηε νκάδσλ αηφκσλ» (Βαδηνχιηλ,
2013: 170-171).
Ζ θαηαλνκή ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ ζπληζηά
ζπγρξφλσο θαη θαηαλνκή ησλ κέζσλ, ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ πξντφλησλ ηεο εξγαζηαθήο
δηαδηθαζίαο. Ζ ζπλνιηθή απηή θαηαλνκή ζπληζηά ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. Ο Βαδηνχιηλ
εμεγεί φηη ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο έρεη δχν βαζηθέο πιεπξέο. Απφ ηε κία, ν θαηακεξηζκφο
ηεο εξγαζίαο θαζνξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν θαη άκεζα απφ ηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο
θχζεο θαη αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν ζπληζηά απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο
κεηαζρεκαηηζκνχ. Απφ ηελ άιιε, ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζπληζηά ζπλέλσζε θαη ακνηβαίν
δεζκφ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ν νπνίνο αλαθχεηαη ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο, ε νπνία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηείηαη είηε σο κέζν ηθαλνπνίεζεο ησλ βηνινγηθψλ αλαγθψλ είηε σο κέζν
ηθαλνπνίεζεο ηεο αλάγθεο γηα εξγαζία.
Ο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ελ γέλεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο εξγαζηαθήο
δηαδηθαζίαο. Απφ θαηεγνξηαθή άπνςε, ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζπληζηά ηε ζηηγκή ηεο
Γηαθνξάο ηεο νπζίαο ηεο θνηλσλίαο. Απηή ε δηαθνξά είλαη ε δηαθνξά θαζ‘ εαπηήλ θαη δη‘
εαπηελ, είλαη δειαδή ε απφιπηε δηαθνξά, ε δηαθνξά ηεο νπζίαο σο ηέηνηα (Υέγθει, 1998: 111).
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Απηή ε δηαθνξνπνίεζε ηεο εξγαζίαο είλαη κηα δηαθνξνπνίεζε, πνπ ζε θαζαξή κνξθή πξνθχπηεη
απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηεο θαη φρη απφ θάπνηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Ο Βαδηνχιηλ εμεγεί
φηη «ν δηακειηζκφο ησλ ζηηγκψλ ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη καδί κε ηελ
εκβάζπλζε ηεο [δηαξζξσηηθήο] ελφηεηάο ηνπο, ζπληζηά ηελ θαζαπηφ εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε
ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο» (Βαδηνχιηλ, 2013: 155). Απφ ηε ζθνπηά ηεο θαζ‘ εαπηφ εζσηεξηθήο
δηαθνξνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο, ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο αληηζηνηρεί ζε απηφ πνπ ν Υέγθει
απνθαιεί απφιπηε δηαθνξά. Ο ηειεπηαίνο ηνλίδεη φηη «είλαη νπζηψδεο λα ζπιιακβάλνπκε ηελ
απφιπηε δηαθνξά σο απιή» (Υέγθει, 1998: 111). Χο εθ ηνχηνπ, ε δηαθνξά ζπληζηά ηελ
αξλεηηθφηεηα ηεο νπζίαο, ηελ άξλεζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο απφ ηνλ εαπηφ ηεο.
Πξηλ απφ ηελ απνθάιπςε ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, ε αλαλέσζε ηεο εξγαζηαθήο
δηαδηθαζίαο πξνέβαιιε σο ελ γέλεη ηαπηηζκέλε κε ηελ νπζία ηεο θνηλσλίαο. Μφλν κε ηελ
αλάδεημε ηεο δηαθνξάο, δειαδή ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, ε αλαλέσζε ηεο εξγαζηαθήο
δηαδηθαζίαο, δειαδή ε επαλαιακβαλφκελε εξγαζία, πξνβάιιεη σο κνξθή ηεο νπζίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα σο νπζηψδεο ηαπηφηεηα. Ζ αλαλέσζε, επαλάιεςε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο
(ηαπηφηεηα) θαη ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο (δηαθνξά) ζπληζηνχλ δχν πιεπξέο κηαο
δηαιεθηηθήο ελφηεηαο, ζηελ νπνία θάζε πιεπξά πξνυπνζέηεη ακνηβαία ηελ άιιε. Μπνξνχκε λα
θαηαλνήζνπκε ην αιιειέλδεην ηεο αλαλενχκελεο εξγαζίαο θαη ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο,
εμεηάδνληαο ηελ ίδηα ηελ επαλαιακβαλφκελε εξγαζία. Ζ επαλαιακβαλφκελε εξγαζηαθή
δηαδηθαζία εδξάδεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε κηαο βηνινγηθήο αλάγθεο. Χζηφζν, ππάξρνπλ πνιιέο
βηνινγηθέο αλάγθεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ππάξρνπλ πνηθίιεο επαλαιακβαλφκελεο εξγαζηαθέο
δηαδηθαζίεο. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ε ίδηα ε εμέηαζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο σο ηέηνηαο
θαλεξψλεη εληφο ηεο, ηε ζηηγκή ηεο δηαθνξάο, ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο.
Ο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζπληζηά θαηαλνκή ησλ αλζξψπσλ ζε δηάθνξα είδε
εξγαζίαο θαη ζπγρξφλσο ζπλέλσζε ησλ αλζξψπσλ σο αζρνινχκελσλ κε ηελ εξγαζία. Απηή ε
ζπλέλσζε γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν αχμνπζα, φζν πεξηζζφηεξν επηκεξίδεηαη ε εξγαζηαθή
δηαδηθαζία. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ζπλέλσζε ησλ αλζξψπσλ ζηελ εξγαζία θαη ν επηκεξηζκφο
ηεο εξγαζίαο είλαη πιεπξέο εληαίεο θαη αιιειέλδεηεο θαη απνηεινχλ ηηο δχν φςεηο ηνπ
θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο.
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Τπφ ην πξίζκα ηεο πιεπξάο ηνπ επηκεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο194, ππάξρνπλ ηξείο βαζηθνί
παξάγνληεο επηκεξηζκνχ ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, νη νπνίνη είλαη 1) νη εζσηεξηθέο ζπλδέζεηο
ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, 2) ε δηάξζξσζε ησλ δσηηθψλ αλαγθψλ θαη 3) νη δηαθνξέο σο πξνο
ην είδνο ηνπ θπζηθνχ πιηθνχ ησλ κέζσλ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. Οη
ηξείο βαζηθνί παξάγνληεο επηκεξηζκνχ απεηθνλίδνπλ ην ζηαδηαθφ πέξαζκα απφ ηελ εθηαηηθή
ζηελ εληαηηθή αλάπηπμε ηεο εξγαζίαο. Ο ηξίηνο παξάγνληαο επηκεξηζκνχ, δειαδή ην είδνο θαη νη
δηαθνξέο ηνπ θπζηθνχ πιηθνχ, είλαη ν θαη‘ εμνρήλ εμσηεξηθφο σο πξνο ηελ εξγαζία θαζ‘ εαπηή.
Ο δεχηεξνο παξάγνληαο, δειαδή νη βηνινγηθέο αλάγθεο, ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή
αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε θαη σο εθ ηνχηνπ κε ηνλ επηκεξηζκφ ζε δηάθνξεο εξγαζηαθέο
δηαδηθαζίεο. Ο πξψηνο παξάγνληαο, δειαδή ν επηκεξηζκφο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε ηεο
αλάπηπμεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ εζσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εζσηεξηθήο
ζπζρέηηζεο ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ζπλδέεηαη κε ηε ινγηθή ζηηγκή ηεο δηαθνξάο, κε ηελ
απζηεξή έλλνηα, θαη είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ θαζ‘ εαπηφ εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο
εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο.
Ζ θιηκαθνχκελε ζρέζε ησλ παξαγφλησλ επηκεξηζκνχ απεηθνλίδεη ηε δηαδηθαζία
δηακφξθσζεο ηεο απηνθίλεζεο ηεο νπζίαο ηεο θνηλσλίαο θαη ζπλδέεηαη κε ηε ζρέζε ηεο
εθηαηηθήο θαη ηεο εληαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο κεηαβνιήο ηεο νπζίαο.
ηνλ βαζκφ πνπ ε πεγή αλαλέσζεο ηεο εξγαζίαο είλαη νη θπζηθέο αλάγθεο, δειαδή ζηνλ βαζκφ
πνπ ε εξγαζία ζπληζηά κέζν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δσηηθψλ αλαγθψλ, ε κεηαβνιή ηεο
εξγαζίαο είλαη θαη‘ εμνρήλ εθηαηηθή, πνζνηηθή. ηνλ βαζκφ πνπ ε πεγή αλαλέσζεο ηεο
εξγαζίαο είλαη ε αλάγθε γηα εξγαζία, δειαδή ζηνλ βαζκφ πνπ ε εξγαζία ζπληζηά πιένλ
απηνζθνπφ, ε κεηαβνιή ηεο εξγαζίαο είλαη θαη‘ εμνρήλ εληαηηθή, πνηνηηθή. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ε εξγαζία ζπληζηά ψξηκε εξγαζία θαη σο ηέηνηα ζπληζηά κεηαβαιιφκελε εξγαζία.

194

Απφ θαηεγνξηαθή ζθνπηά, ε παξνχζα πξνβιεκαηηθή αληηζηνηρεί ζηηο θαηεγνξίεο ηεο Αλαζθφπεζεο. Δδψ
σζηφζν, δηεξεπλνχκε ηελ εξγαζία απφ ηε ζθνπηά ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ηε δηαθνξά. Έηζη, ε
αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία επηκεξηζκνχ ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαζίζηαηαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο
δηαδηθαζίαο ζπλέλσζεο ησλ αλζξψπσλ ζηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία. Δλδεηθηηθά, νη ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο
αλαζθφπεζεο (ζέηνπζα, εμσηεξηθή θαη πξνζδηνξίδνπζα αλαζθφπεζε) αληηζηνηρνχλ ζηε αλαλέσζε ηεο εξγαζίαο σο
ηέηνηαο (ζέηνπζα), ζηελ αλαλέσζε ηεο εξγαζίαο ράξηλ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ βηνινγηθψλ αλαγθψλ (εμσηεξηθή) θαη
ζηελ αλαλέσζε ηεο εξγαζίαο σο αλάγθεο γηα εξγαζία (πξνζδηνξίδνπζα). Γεληθφηεξα, νη ηξείο βαζηθέο ζηηγκέο ηεο
αλαζθφπεζεο, απεηθνλίδνπλ ηε δηαδηθαζία απηνθίλεζεο ηεο νπζίαο, θαηά ηελ νπνία ε ηειεπηαία κεηαζρεκαηίδνληαο
ηελ εμσηεξηθφηεηα ηεο ακεζφηεηαο ηνπ Δίλαη, ζέηεη ηνπο φξνπο ηεο ίδηαο ηεο απηνθίλεζήο ηεο. ηελ πεξίπησζε ηεο
«Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», νη ελ ιφγσ θαηεγνξίεο αληηζηνηρνχλ ζηελ αλαλέσζε ηεο εξγαζίαο, ε νπνία
κεηαζρεκαηίδνληαο ηνπο εμσηεξηθνχ φξνπο αλαλέσζήο ηεο, δεκηνπξγεί ζηαδηαθά ηελ θαη‘ εμνρήλ πεγή
απηνθίλεζήο ηεο, ηελ αλάγθε γηα εξγαζία σο απηνπξαγκάησζε θαη απηνζθνπφ.
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Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, κε ηελ ψξηκε κεηαβαιιφκελε εξγαζία, ε νπζία ηεο θνηλσλίαο απνθηά ηελ
θαζ‘ εαπηή θαη δη‘ εαπηή απηνθίλεζή ηεο.
Αο πεξάζνπκε ηψξα ζηε δηεμνδηθφηεξε εμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπλέλσζεο ησλ
αλζξψπσλ ζηελ εξγαζία. ηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, φπνπ ηα κέζα
θαη ηα αληηθείκελα ηεο εξγαζίαο ιακβάλνληαη έηνηκα απφ ηε θχζε ζε δεδνκέλε κνξθή, ε
εξγαζηαθή δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην είδνο ηνπ θπζηθνχ πιηθνχ. Έηζη, ε
ζπλέλσζε ησλ αλζξψπσλ ζηελ εξγαζία είλαη ελ γέλεη ηπραία (ζπκπησκαηηθή). Ο Βαδηνχιηλ
ηνλίδεη φηη,
Οη θπζηθέο δπλαηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ δελ πξνθαινχλ απφ κφλεο ηνπο ηε ζπλέλσζή ηνπο ζηελ εξγαζία,
ζηελ παξαγσγή. Ζ αλαγθαηφηεηα (θαη εδψ γίλεηαη ιφγνο πεξί εμσηεξηθήο αλαγθαηφηεηαο) ζπλέλσζεο
αλαθχπηεη, φηαλ θαη φπνηε είηε ην κέζν ηεο εξγαζίαο είλαη ηέηνην –σο πξνο ην θπζηθφ πιηθφ ηνπ, σο έρεη
δεδνκέλν απφ ηε θχζε– ψζηε ε θηλεηνπνίεζή ηνπ λα ππεξβαίλεη ηηο θπζηθέο δπλαηφηεηεο ελφο αηφκνπ, είηε
ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ηέηνην –σο πξνο ην θπζηθφ πιηθφ ηνπ– ψζηε ε κεηαβνιή ηνπ κε ηε
βνήζεηα κέζσλ δεδνκέλσλ απφ ηε θχζε ζε έηνηκε κνξθή λα ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αηφκνπ
(Βαδηνχιηλ, 2013: 174).

Ο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο πνπ αλαπηχζζεηαη ππφ απηνχο ηνπο φξνπο, θαζνξίδεηαη
απφ ηηο θπζηθέο δηαθνξέο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αηφκσλ (ζσκαηηθή ξψκε, ειηθία, θχιν) θαη
ζπληζηά κε αλεπηπγκέλε κνξθή απιήο ζπλεξγαζίαο. ε απηφ ην ζηάδην ηεο ινγηθήο αλάπηπμεο,
ε δηαθνξά ηεο κε αλεπηπγκέλεο κνξθήο απιήο ζπλεξγαζίαο απφ ηελ επαλαιακβαλφκελε
εξγαζηαθή δηαδηθαζία (επηηεινχκελε απφ έλα άηνκν) έρεη λα θάλεη κε κηα εμσηεξηθή, πνζνηηθή
δηαθνξά. ηε κία πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα εξγαζία πνπ επηηειείηαη απφ έλα άηνκν, ελψ ζηελ
άιιε πεξίπησζε απφ πεξηζζφηεξα άηνκα. Οη δχν δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο πξνβάιινπλ σο
απιά δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο, «ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα, ινηπφλ, βξίζθνληαη ζε ακνηβαία ζρέζε
φρη σο ηαπηφηεηα θαη δηαθνξά, αιιά κφλν σο δηαθνξεηηθά [ζηάδηα] ελ γέλεη, ηα νπνία είλαη
αδηάθνξα πξνο άιιεια θαη πξνο ηελ πξνζδηνξηζηία ηνπο» (Υέγθει, 1998: 115).
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο θαη ν ελδφηεξνο ππξήλαο ηεο
δελ αιιάδνπλ απηά θαζ‘ εαπηά. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, ζην επίπεδν ηεο κε
αλεπηπγκέλεο απιήο ζπλεξγαζίαο, είλαη κηα δηαθνξά πνπ αληηζηνηρεί ζην επίπεδν κηαο
εμσηεξηθήο αλαζθφπεζεο. Ζ εξγαζηαθή δηαδηθαζία επηηεινχκελε απφ ην κεκνλσκέλν άηνκν θαη
ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία ζην πιαίζην ηεο κε αλεπηπγκέλεο απιήο ζπλεξγαζίαο απνηεινχλ δχν
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φξνπο πνπ ζπζρεηίδνληαη ζηε βάζε ηεο νκνηφηεηαο ηνπο. Ζ νκνηφηεηά ηνπο γίλεηαη ε βάζε ηεο
δηαθνξνπνίεζήο ηνπο, ηεο αλνκνηφηεηάο ηνπο. Απφ θαηεγνξηαθή ζθνπηά, ε εμσηεξηθή ζρέζε ηεο
εξγαζίαο θαη ηεο κε αλεπηπγκέλεο απιήο ζπλεξγαζίαο είλαη κηα ζρέζε Γηαθνξεηηθφηεηαο. ε
απηφ ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, ν ηειεπηαίνο πξνθαιείηαη απφ
εμσηεξηθή αλαγθαηφηεηα. Ο Βαδηνχιηλ εμεγεί φηη «ν ραξαθηήξαο ηεο ίδηαο ηεο ζπλέλσζεο ησλ
αλζξψπσλ είλαη αθφκα εμσηεξηθφο θαη ηπραίνο, θαζνξηδφκελνο θαηά κείδνλα θιίκαθα απφ ηε
θχζε. Καη ν θαηακεξηζκφο ησλ αλζξψπσλ θαηά νκάδεο εξγαζίαο θαζνξίδεηαη επίζεο θαηά
κείδνλα θιίκαθα απφ ηελ επίδξαζε ηεο θχζεο ζηελ εξγαζία» (Βαδηνχιηλ, 2013: 175)
πλερίδνληαο ηελ απεηθφληζε ησλ ινγηθψλ ζηηγκψλ ηεο θνηλσλίαο ζηε «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο», παξαηεξνχκε φηη ε αλάγθε ζπλέλσζεο ησλ αλζξψπσλ ζηελ εξγαζία απνθαιχπηεηαη
κε πην γιαθπξφ ηξφπν θαηά ηε δηεξεχλεζε ηεο αλαλενχκελεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ
αλαλέσζε κηαο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο έρεη σο φξην ηελ ίδηα ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ·
ην ελ ιφγσ φξην μεπεξληέηαη κε ηελ έληαμε ζηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία λέσλ αηφκσλ. Απφ ηα
βαζηθά είδε ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, ηελ εξγαζία γηα ηελ παξαγσγή αληηθεηκέλσλ πξνο
θαηαλάισζε, ηελ εξγαζία γηα ηε δεκηνπξγία ησλ κέζσλ ηεο εξγαζίαο, ηελ εξγαζία γηα ηε
δεκηνπξγία ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο εξγαζίαο θαη ηελ εξγαζία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ππνθεηκέλνπ
ηεο εξγαζίαο, ην ηειεπηαίν είδνο εξγαζίαο είλαη εθείλν πνπ είλαη εζσηεξηθά ζπλπθαζκέλν κε ηηο
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ· ηνπηέζηηλ κε ηηο ζρέζεηο ζπλέλσζεο ησλ αλζξψπσλ γηα ηε
κεηάδνζε ησλ εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ. Ο Βαδηνχιηλ ηνλίδεη φηη,
ζηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο [απηή ε ζπλέλσζε γίλεηαη] σο κεηάδνζε ησλ εξγαζηαθψλ ηδηνηήησλ ησλ
γνλέσλ ζηα ηέθλα. Απηφο είλαη ν απιφο εζσηεξηθφο δεζκφο ησλ αλζξψπσλ εληφο ηεο εξγαζίαο. πληζηά
ηαπηφρξνλα θαη εζσηεξηθή ελφηεηα, θαη εζσηεξηθή δηαθνξά ησλ αλζξψπσλ ζηελ εξγαζία: εζσηεξηθά
ζπλδεδεκέλα δηαθνξεηηθά [κέιε απηήο ηεο ζρέζεο] είλαη ν δηδάζθσλ θαη ν δηδαζθφκελνο (φ.π.: 176).

Μέζσ ηεο εζηίαζεο ζηα παξαπάλσ, παξαηεξνχκε φηη δίλεηαη έκθαζε ζηελ ηαπηφρξνλε
εζσηεξηθή ελφηεηα θαη εζσηεξηθή δηαθνξά. Γελ έρνπκε λα θάλνπκε πιένλ κε κηα εμσηεξηθή
δηαθνξά, αιιά κε κηα δηαθνξά, ε νπνία πξνθχπηεη εκκελψο απφ ηελ ίδηα ηελ επαλάιεςε ηεο
εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ δηαθνξά ινηπφλ δελ αληηηίζεηαη πξνο έλα νηνδήπνηε άιιν, αιιά πξνο
ην θαη‘ εμνρήλ δηθφ ηεο άιιν. Φαλεξψλεηαη έηζη, φηη ε ζπλέλσζε ησλ αλζξψπσλ ζηελ εξγαζία
πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα ηελ αλαλέσζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. Απφ θαηεγνξηαθή άπνςε, ζε
απηφ ην ζεκείν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηάβαζε απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζηε δηαθνξά πνπ είλαη
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θαζ‘ εαπηήλ. Με ηε δηαθνξά πνπ είλαη θαζ‘ εαπηήλ, δειαδή κε ηε δηαθνξά πνπ ηίζεηαη κέζσ ηεο
ηδηάδνπζαο απηνζρεηηδφκελεο θίλεζεο ηεο νπζίαο, ε δηαθνξεηηθφηεηα θαηαιχεηαη. Ο Υέγθει
γξάθεη φηη,
ε θαζ‘ εαπηήλ δηαθνξά είλαη νπζηψδεο: είλαη ην ζεηηθφ θαη ην αξλεηηθφ. Σν ζεηηθφ είλαη ν ηαπηφο
απηνζρεηηζκφο θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα κελ είλαη ην αξλεηηθφ, θαη ην αξλεηηθφ είλαη ην δηαθνξεηηθφ
δη‘ εαπηφ θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα κελ είλαη ην ζεηηθφ. Δθφζνλ θαζέλα ηνπο είλαη δη‘ εαπηφ έηζη, ψζηε
λα κελ είλαη ην άιιν, θαζέλα απφ απηά εκθαλίδεηαη κέζα ζην άιιν θαη ππάξρεη κφλν φζν ππάξρεη ην άιιν
(Υέγθει, 1991: 264).195

Πξφθεηηαη γηα ηελ αξρηθή εκθάληζε ηεο ινγηθήο ζηηγκήο ηεο Αληίζεζεο ζηελ αλάπηπμε
ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ο δηδάζθσλ δελ είλαη δηδαζθφκελνο, σζηφζν πξνυπνζέηεη σο
ηέηνηνο ηνλ δηδαζθφκελν θαη πθίζηαηαη κέζσ απηνχ. Αληίζηνηρα, ν δηδαζθφκελνο δελ είλαη
δηδάζθσλ, φκσο πξνυπνζέηεη σο ηέηνηνο ηνλ δηδάζθνληα θαη πθίζηαηαη κέζσ ηνπ ηειεπηαίνπ. Ο
δηδάζθσλ είλαη ν θνξέαο ηεο εξγαζίαο ηνπ παξειζφληνο, ζηνλ βαζκφ πνπ κεηαιακπαδεχεη κηα
πιήξσο δηακνξθσκέλε εξγαζία, ε νπνία επαλαιακβάλεηαη σο ηέηνηα· ν δηδαζθφκελνο είλαη ν
θνξέαο ηεο εξγαζίαο ηνπ κέιινληνο, ηεο εξγαζίαο ε νπνία δελ έρεη αθνκνησζεί αθφκε πιήξσο
απφ ην άηνκν, ζηνλ βαζκφ πνπ παξακέλεη δηδαζθφκελνο. Καζίζηαηαη θαλεξφ φηη ε εξγαζία ηνπ
παξειζφληνο απνθιείεη θαη ζπγρξφλσο πξνυπνζέηεη ηελ εξγαζία ηνπ κέιινληνο θαη
αληηζηξφθσο.
Δηπψζεθε πξνεγνπκέλσο, φηη ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζπληζηά ζπγρξφλσο
επηκεξηζκφ θαη εζσηεξηθή ελφηεηα ησλ πιεπξψλ ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο σο νιφηεηαο. Χο
εθ ηνχηνπ, νη εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο αιιεινθαζνξίδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ ζηε βάζε ηνπ
δηαρσξηζκνχ ηνπο θαη ηεο εζσηεξηθήο ηνπο ελφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ε παξαγσγή νξηζκέλεο
πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε, κε νξηζκέλα κέζα θαη νξηζκέλα
αληηθείκελα ηεο εξγαζίαο, πξνυπνζέηεη νξηζκέλε πνζφηεηα ππνθεηκέλσλ ηεο εξγαζίαο κε
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο. πλεπάγεηαη επνκέλσο φηη νη δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο
εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο ζπλδένληαη εζσηεξηθά ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ κεηαμχ ηνπο.
Ζ εζσηεξηθή ελφηεηα ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο ζρεηίδεηαη κε ηε βαζκίδα αλάπηπμεο
ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. ζν πην αλεπηπγκέλε είλαη ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία ηφζν
πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλνο είλαη ν εζσηεξηθφο δεζκφο ησλ πιεπξψλ ηεο, ηφζν πεξηζζφηεξν είλαη
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εζσηεξηθά ζπλδεδεκέλεο νη δηαθνξεηηθέο εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ, φζν πην
αλεπηπγκέλε θαη πεξηπινθφηεξε θαζίζηαηαη ε εξγαζία ηφζν πεξηζζφηεξν κεηαβαιιφκελε
γίλεηαη. Ζ κεηαβαιιφκελε θαη πεξηπινθφηεξε εξγαζηαθή δηαδηθαζία απαηηεί φιν θαη
πεξηζζφηεξν ππνθείκελα ηεο εξγαζίαο κε κεηαβαιιφκελεο δεμηφηεηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε
ζρέζε δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλνπ δελ ζρεηίδεηαη απιψο κε ηε κεηάδνζε γλψζεσλ απφ ηε κηα
γεληά ζηελ άιιε, αιιά ζπλδέεηαη εζσηεξηθά κε ηηο ππφινηπεο πιεπξέο ηεο εξγαζηαθήο
δηαδηθαζίαο, δηαδξακαηίδνληαο απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηεο ηειεπηαίαο,
απνηειψληαο βαζηθφ φξν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο. Με ηελ αλάπηπμε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο
θαη ηελ νινέλα θαη πην νπζηαζηηθή ζχλαςε ζρέζεσλ θαη δεζκψλ κεηαμχ ησλ πιεπξψλ ηεο, ν
θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο κεηαηξέπεηαη ζε εζσηεξηθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. Ο Βαδηνχιηλ
αλαθέξεη φηη,
ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, ν νπνίνο έρεη δηεηζδχζεη ζηελ ίδηα ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία, ζπληζηά
εζσηεξηθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. Δπξχηεξνο εζσηεξηθφο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο είλαη εθείλνο ν
θαηακεξηζκφο εξγαζίαο θαηά ηνλ νπνίν κεηαηξέπνληαη ζε εηδηθέο θαη δηαθεθξηκέλεο εξγαζηαθέο
δηαδηθαζίεο ε ζθνπνζεζία θαη ε πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ (Βαδηνχιηλ, 2013: 179).

Απφ θαηεγνξηαθή ζθνπηά, ε δηάθξηζε ηεο ζθνπνζεζίαο θαη ηεο πξαγκάησζεο ηνπ
ζθνπνχ ζε εηδηθέο εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο ζπληζηά ηελ θαη‘ εμνρήλ (αλεπηπγκέλε) κνξθή ηεο
αληίζεζεο. ηελ αλεπηπγκέλε κνξθή ηεο αληίζεζεο,
ζθνπνζεζία θαη πξαγκάησζε [εθπιήξσζε] ηνπ ζθνπνχ είλαη [δχν] εζσηεξηθά εληαίεο θαη αληίζεηεο,
αληηθαηηθέο πιεπξέο ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ δηάδεπμε απηψλ ησλ πιεπξψλ ζε δηαθνξεηηθέο
εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο ζεκαίλεη φηη νη ελ ιφγσ εζσηεξηθά εληαίεο πιεπξέο απνθηνχλ ζρεηηθά κεκνλσκέλε
εμσηεξηθή χπαξμε. Απηφ είλαη νπζηαζηηθά ην ζρίζκα δηαλνεηηθήο θαη θπζηθήο εξγαζίαο (φ.π.: 179-180).

Οη δχν πιεπξέο, ε θπζηθή θαη ε δηαλνεηηθή εξγαζία, είλαη αληίζεηεο. Δδψ, ε θπζηθή
εξγαζία, ε κνξθή ηεο εξγαζίαο πνπ θιεξνδνηείηαη απφ ην παξειζφλ θαη ηηο θπζηθέο
πξνυπνζέζεηο ηεο αλζξσπφηεηαο απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο δηαλνεηηθήο εξγαζίαο, αθνχ κέζσ
ηεο θπζηθήο εξγαζίαο πξαγκαηψλεηαη ν ζθνπφο. ηνλ βαζκφ φκσο πνπ έρεη δηακνξθσζεί ν
εζσηεξηθφο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο θαη έρνπλ δηαθξηζεί ζε μερσξηζηέο εξγαζηαθέο
δηαδηθαζίεο ε ζθνπνζεζία θαη ε πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ, ηφηε ε θπζηθή θαη ε δηαλνεηηθή
εξγαζία αιιεινπξνυπνηίζεληαη. Ζ θπζηθή εξγαζία δελ είλαη δηαλνεηηθή εξγαζία, θαη κάιηζηα
πθίζηαηαη σο ηέηνηα, ιφγσ ηνπ φηη δελ είλαη δηαλνεηηθή. Αληίζηνηρα, ε δηαλνεηηθή εξγαζία δελ
είλαη θπζηθή εξγαζία, ε ίδηα πθίζηαηαη αθξηβψο σο ηέηνηα, ράξηλ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ ζπληζηά
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θπζηθή εξγαζία. ην ζηάδην ηεο αληίζεζεο «ην θαζέλα είλαη, κφλν εθφζνλ ην κε-Δίλαη ηνπ είλαη,
θαη κάιηζηα κέζα ζε κηα ηαπηή ζρέζε» (Υέγθει, 1998: 128).
Ο Βαδηνχιηλ νινθιεξψλεη ηελ εμέηαζε ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο ηνλίδνληαο φηη
«εάλ ππνηεζεί φηη ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο (κε ηελ έλλνηα πνπ ηνλ εμεηάδνπκε εδψ επί ηνπ
παξφληνο) [θάπνηε] ζα εθιείςεη ζε νξηζκέλν βαζκφ, ηαπηφρξνλα ζα εθιείςεη θαη ε εζσηεξηθή
εξγαζηαθή αλαγθαηφηεηα ζπλέλσζεο ησλ αλζξψπσλ» (Βαδηνχιηλ, 2013: 180). ην παξαπάλσ
απφζπαζκα, επηζεκαίλεηαη φηη ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, φπσο εμεηάδεηαη εδψ, δειαδή σο
αληίζεζε, θάπνηε ζα εθιείςεη. Ζ ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο ζηε
«Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» θζάλεη κέρξη ηε ινγηθή ζηηγκή ηεο αληίζεζεο, ελψ ε ζηηγκή ηεο αληίθαζεο
απιψο αλαθέξεηαη, σο κηα κειινληηθή λνκνηειήο ηάζε. ε απηφ ην ζεκείν εξρφκαζηε ελψπησλ
κηαο θνκβηθήο δηαθνξάο θαηεγνξηαθνχ επηπέδνπ κεηαμχ «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», «Δπηζηήκεο
ηεο Λνγηθήο» θαη «Κεθαιαίνπ».196 Ζ κεζνδνινγηθή ζεκαζία ηεο ελ ιφγσ δηαθνξάο, ε νπνία
αλαθχπηεη ζην πιαίζην ηνπ ινγηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο, ζα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή χζηεξα απφ
ηελ απνθάιπςε ηεο εηδηθή ζπζρέηηζεο ησλ νπζηνηήησλ κε ηελ ηζηνξηθή πηπρή θαη ηελ
απνθάιπςε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπο πεξηερνκέλνπ.
Πξνηνχ ινηπφλ πεξάζνπκε ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ νπζηνηήησλ,
αο ζπγθεθαιαηψζνπκε ηηο ινγηθέο θαηεγνξίεο ησλ νπζηνηήησλ ζην θάζε έξγν. Ζ θαηεγνξία ηεο
ηαπηφηεηαο ζπληζηά ηελ παξαγσγή απφιπηεο ππεξαμίαο ζην «Κεθάιαην» θαη ηελ
επαλαιακβαλφκελε εξγαζία ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο». Αληίζηνηρα, ε θαηεγνξία ηεο δηαθνξάο
ζπληζηά ηελ παξαγσγή ζρεηηθήο ππεξαμίαο θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. Ζ θαηεγνξία ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο είλαη ε απιή ζπλεξγαζία ζην «Κεθάιαην» θαη ε κε αλεπηπγκέλε απιή
ζπλεξγαζία ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο». Ζ θαηεγνξία ηεο αληίζεζεο ζπλίζηαηαη ζηε ζρέζε
ρεηξνηερλίαο θαη βηνηερλίαο θαη ζηε ζρέζε θπζηθήο θαη δηαλνεηηθήο εξγαζίαο αληίζηνηρα. Σέινο,
ε θαηεγνξία ηεο αληίθαζεο είλαη ε κεγάιε βηνκεραλία ζην «Κεθάιαην», ελψ ζηε «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο» ε ελ ιφγσ θαηεγνξία δελ εμεηάδεηαη εηδηθά, παξά κνλάρα αλαθέξεηαη σο λνκνηειήο
ηάζε.

196

Δδψ δελ ελλννχκε θπζηθά φηη νη νπζηφηεηεο ζηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο» θαη ζην «Κεθάιαην» ηαπηίδνληαη.
Δζηηάδνπκε απιψο ζην γεγνλφο φηη θαη ζηα δχν παξαπάλσ έξγα, ζε αληίζεζε κε ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο»,
εμεηάδεηαη ε ινγηθή ζηηγκή ηεο αληίθαζεο.
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Γείρζεθε πξνεγνπκέλσο φηη, ζην «Κεθάιαην», ε παξαγσγή ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο
ζπληζηά ηελ ηαπηφηεηα ηεο νπζίαο κε ηνλ εαπηφ ηεο. Ο Υέγθει επζηφρσο αλαθέξεη φηη «εάλ
ζπλδέζνπκε ηελ ηαπηφηεηα κε ην Απφιπην, κεηαβάιινληαο ην Απφιπην ζε ππνθείκελν κηαο
πξφηαζεο, πξνθχπηεη: ην Απφιπην ηαπηίδεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ» (Υέγθει, 1991: 257).
Μεηαζέηνληαο απηή ηελ πξφηαζε ζην «Κεθάιαην», κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν θεθαιαηνθξαηηθφο
ηξφπνο παξαγσγήο ηαπηίδεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Απηή ε πξφηαζε έρεη έλα γεληθφ θαη έλα εηδηθφ
πεξηερφκελν. Σν γεληθφ πεξηερφκελν έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη, ζε φια ηα ζηάδηά ηνπ, ν
θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο παξακέλεη θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο.
Αθξηβψο γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, ε ηαπηφηεηα ηεο νπζίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ δελ είλαη θάηη πνπ
παξέξρεηαη κε ηε κεηάβαζε ζηε δηαθνξά, αιιά θάηη πνπ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη καδί κε ηε
δηαθνξά. Σν εηδηθφ πεξηερφκελν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο
ζπλδέεηαη κε ηνλ ακεηάβιεην ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ππεξαμίαο. ηελ
πεξίπησζε πνπ ε παξαγσγή ππεξαμίαο δηεμάγεηαη κε ακεηάβιεηνπο θνηλσληθνχο θαη ηερληθνχο
φξνπο, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη δελ έρεη αλαθχςεη αθφκε ε ζηηγκή ηεο δηαθνξάο, ηεο
επαλαζηαηηθνπνίεζεο ησλ φξσλ παξαγσγήο. πλεπψο, ε παξαγσγή ππεξαμίαο δηεμάγεηαη κε
ηνπο θιεξνδνηεκέλνπο απφ ην πξνθεθαιαηνθξαηηθφ παξειζφλ φξνπο παξαγσγήο.
Ζ απιή ζπλεξγαζία, ε νπνία ζπληζηά ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ζπλίζηαηαη ζηελ παξαγσγή
ππεξαμίαο, ζηε βάζε ησλ θιεξνδνηεκέλσλ απφ ην παξειζφλ φξσλ παξαγσγήο, κε ηε
ρξεζηκνπνίεζε ελφο κεγαιχηεξνπ πνζνχ εξγαηψλ. Δπί ηεο νπζίαο, ζηελ απιή ζπλεξγαζία δελ
αιιάδνπλ νη θνηλσληθνί θαη ηερληθνί φξνη ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ππεξαμίαο. Ο Μαξμ
γξάθεη φηη,
ε θεθαιαηνθξαηηθή παξαγσγή αξρίδεη νπζηαζηηθά εθεί φπνπ ην απηφ αηνκηθφ θεθάιαην απαζρνιεί
ηαπηφρξνλα έλαλ κεγαιχηεξν αξηζκφ εξγαηψλ, εθεί δειαδή φπνπ ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία επεθηείλεη ην
εχξνο ηεο θαη παξέρεη πξντφλ ζε κεγαιχηεξε πνζνηηθή θιίκαθα. Ζ δξάζε ελφο κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ
εξγαηψλ ζηνλ ίδην ρξφλν, ζηνλ ίδην ρψξν (ή, αλ ζέιεηε, ζην ίδην εξγαζηαθφ πεδίν) γηα ηελ παξαγσγή ηνπ
ίδηνπ εκπνξεπκαηηθνχ είδνπο, ππφ ην πξφζηαγκα ηνπ απηνχ θεθαιαηνθξάηε, απνηειεί ηζηνξηθά θαη
ελλνηνινγηθά ηελ αθεηεξία ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο (Marx, 2016: 294).197

Γφζεθε έκθαζε πξνεγνπκέλσο ζην αιιειέλδεην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηεο
απφιπηεο θαη ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο θαη ζηε κεηαμχ ηνπο δηαθνξά. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ
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ηζηνξηθνχ ηνπο πεξηερνκέλνπ, ε ηαπηφηεηα, δειαδή ε παξαγσγή απφιπηεο ππεξαμίαο, θαη ε
δηαθνξεηηθφηεηα, δειαδή ε απιή ζπλεξγαζία, απνηεινχλ ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο
ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Ζ ηαπηφηεηα ζρεηίδεηαη πξσηίζησο κε ηελ
πξσηαξρηθή εκθάληζε ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο σο ηέηνηνπ, κε ηελ εκθάληζε ησλ θαζ‘ εαπηψλ
θεθαιαηνθξαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηνπ εκπνξεχκαηνο «εξγαζηαθή δχλακε». Ζ έκθαζε εδψ δίλεηαη
ζην φηη ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο πθίζηαηαη (ππάξρεη). Ζ δηαθνξεηηθφηεηα
ζπλδέεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηνπ λένπ, ηδσκέλε απφ ηε ζθνπηά ηεο
άξλεζεο ησλ θιεξνδνηεκέλσλ ζρέζεσλ απφ ηελ πξνγελέζηεξε κνξθή θίλεζεο. Ο Μαξμ γξάθεη
επίζεο φηη,
ε θεθαιαηνθξαηηθή κνξθή πξνυπνζέηεη εμαξρήο ηνλ ειεχζεξν κηζζσηφ εξγάηε, ν νπνίνο πνπιά ηελ
εξγαζηαθή δχλακή ηνπ ζην θεθάιαην. Ηζηνξηθά σζηφζν αλαπηχζζεηαη ζε αληίζεζε πξνο ηνλ νηθνλνκηθά
απηνηειή αγξφηε θαη πξνο ηελ επηρείξεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ρεηξνηέρλε, είηε απηή έρεη ζπληερληαθή κνξθή
είηε φρη. Απέλαληη ζ‘ απηέο ε θεθαιαηνθξαηηθή ζπλεξγαζία εκθαλίδεηαη φρη σο κηα ηδηαίηεξε ηζηνξηθή
κνξθή ηεο ζπλεξγαζίαο, αιιά εκθαλίδεηαη ε ίδηα ε ζπλεξγαζία σο κηα ηζηνξηθή κνξθή πνπ πξνζηδηάδεη
ζηελ θεθαιαηνθξαηηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηε δηαθνξνπνηεί κε εηδηθφ ηξφπν. πσο ε θνηλσληθή
παξαγσγηθή δχλακε ηεο εξγαζίαο πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηε ζπλεξγαζία εκθαλίδεηαη σο παξαγσγηθή
δχλακε ηνπ θεθαιαίνπ, έηζη εκθαλίδεηαη θαη ε ίδηα ε ζπλεξγαζία σο κηα εηδηθή κνξθή ηεο
θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε αληίζεζε κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κεκνλσκέλσλ
αλεμάξηεησλ εξγαηψλ ή θαη κηθξνκαζηφξσλ. Δίλαη ε πξψηε κεηαβνιή πνπ πθίζηαηαη ε πξαγκαηηθή
εξγαζηαθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο ππαγσγήο ηεο ζην θεθάιαην. Απηή ε κεηαβνιή πξαγκαηνπνηείηαη κε
απηνθπή ηξφπν. Ζ πξνυπφζεζή ηεο, ε ηαπηφρξνλε απαζρφιεζε ελφο κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ κηζζσηψλ
εξγαηψλ ζηελ ίδηα εξγαζηαθή δηαδηθαζία, απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο. Ζ
αθεηεξία απηή ζπκπίπηεη κε ηελ χπαξμε ηνπ ίδηνπ ηνπ θεθαιαίνπ (φ.π.: 306).

Πξφθεηηαη γηα ην ίδην ζηάδην ηδσκέλν απφ δχν δηαθνξεηηθέο πιεπξέο, απφ ηε ζθνπηά ηεο
θαηάθαζεο ζηε λέα κνξθή θίλεζεο θαη απφ ηε ζθνπηά ηεο άξλεζεο, ησλ θιεξνδνηεκέλσλ απφ
ην παξειζφλ ζρέζεσλ απφ ηε λέα κνξθή θίλεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ν Μαξμ δελ πεξηγξάθεη κε ηελ
απιή ζπλεξγαζία έλα εηδηθφ ηζηνξηθφ ζηάδην ζηε δηακφξθσζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο, ην νπνίν δηαθξίλεηαη απφ εθείλν ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο. Απελαληίαο, απεηθνλίδεη
ην ηζηνξηθφ ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο θαη ην βαζκηαίν πέξαζκα ζην ζηάδην ηεο
δηακφξθσζεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Σν ηειεπηαίν θαζίζηαηαη έθδειν απφ
ηελ επηζήκαλζε ηνπ Μαξμ, ζηελ νπνία αλαθέξεη φηη ε απιή ζπλεξγαζία,
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ζπκπίπηεη κε ηελ παξαγσγή ζε κεγάιε θιίκαθα, αιιά δελ απνηειεί κηα ζηαζεξή, ραξαθηεξηζηηθή κνξθή
κηαο ηδηαίηεξεο πεξηφδνπ αλάπηπμεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Σν πνιχ πνιχ λα
πξνζεγγίδεη απηή ηε κνξθή ζηηο ρεηξνηερληθέο αθφκε απαξρέο ηεο βηνηερλίαο θαη ζε θάζε είδνο κεγάιεο
αγξνθαιιηέξγεηαο ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε βηνηερληθή πεξίνδν θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθά
απηνηειή αγξφηε νπζηαζηηθά κφλν σο πξνο ηε κάδα ησλ ηαπηφρξνλα απαζρνινχκελσλ εξγαηψλ θαη σο
πξνο ην εχξνο ησλ ζπγθεληξσκέλσλ κέζσλ παξαγσγήο (φ.π.: 306-307).

ην ζηάδην ηεο αληίζεζεο, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηε βηνηερλία, ν Μαξμ πεξηγξάθεη έλα
πξαγκαηηθφ ηζηνξηθφ ζηάδην ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο αλάπηπμεο, ην νπνίν έιαβε ρψξα απφ ηα
κέζα ηνπ 16νπ έσο ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα. ε απηφ ην ηζηνξηθφ ζηάδην, ε θεθαιαηνθξαηηθή
παξαγσγή κεηαζρεκαηίδεη θαη ππάγεη βαζκηαία ηηο πξνγελέζηεξεο θιεξνδνηεκέλεο ζρέζεηο ζηελ
ηδηφηππε κνξθή θίλεζήο ηεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ
θενπδαξρηθψλ φξσλ παξαγσγήο θαη επξχηεξα ησλ πξνθεθαιαηνθξαηηθψλ ζρέζεσλ απφ ηνλ
θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο. Χο εθ ηνχηνπ, ε εμέηαζε ηεο βηνηερλίαο αληηζηνηρεί ζην
ηζηνξηθφ ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.
ε απηή ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο λέαο κνξθήο θίλεζεο, ε λέα πνηφηεηα
θαζίζηαηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θπξίαξρε, θαηαθηψληαο ζηαδηαθά νινέλα θαη επξχηεξεο
ζθαίξεο θαη πιεπξέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ο Μαξμ παξνπζηάδεη ην πψο κε ηελ
εηζαγσγή ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, ην θεθάιαην κεηαζρεκαηίδεη ηε ρεηξνηερληθή εξγαζία
θαη επαλαζηαηηθνπνηεί ηνλ ηξφπν παξαγσγήο. ηε βηνηερλία, ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο
εξγαζίαο έρεη αξρίζεη λα κεηαηξέπεηαη ζε ηερληθή αλαγθαηφηεηα. πσο ραξαθηεξηζηηθά
αλαθέξεη ν Μαξμ, «έλαο κεγάινο αξηζκφο εξγαηψλ ππφ ην πξφζηαγκα ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ
απνηειεί ηελ απηνθπή αθεηεξία ηεο βηνηερλίαο, φπσο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ελ γέλεη.
Αληηζηξφθσο, κε ηνλ βηνηερληθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
ρξεζηκνπνηνχκελσλ εξγαηψλ κεηεμειίζζεηαη ζε ηερληθή αλαγθαηφηεηα» (φ.π.: 329).
Ζ εκβάζπλζε ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο ζπλνδεχεηαη απφ κηα έληνλε
δηαθνξνπνίεζε νκνεηδψλ εξγαιείσλ, ε θάζε εξγαζηαθή δηαδηθαζία θαλνληθνπνηείηαη ζηε βάζε
ηεο θνηλσληθά κέζεο εξγαζίαο, γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θάζε εκπνξεχκαηνο, θαη νη αλεμάξηεηνη
θαη απηφλνκνη ρεηξνηέρλεο κεηαηξέπνληαη ζε εξγάηεο ηζφβηα πξνζδεδεκέλνπο ζε έλα είδνο
εξγαζίαο. Παξαηεξνχκε φηη θαηά ηελ απεηθφληζε ηνπ ινγηθνχ ζηαδίνπηεο αληίζεζεο,
απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Μάιηζηα,
φζν πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλε απεηθνλίδεηαη ε ινγηθή ζηηγκή ηεο αληίζεζεο, αληίζηνηρα ηφζν
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πεξηζζφηεξν νμπκέλε απεηθνλίδεηαη ε αληίζεζή κεηαμχ ηεο λέαο θαη ηεο θιεξνδνηεζείζαο
πνηφηεηαο. Ζ αληίζεζε απηή αίξεηαη κε ην ζηάδην ηεο αληίθαζεο θαη κε ην πέξαζκα ζηε κεγάιε
βηνκεραλία.
Ο Μαξμ θαηαδεηθλχεη ηε κεζνδνινγηθή αδπλακία εθείλσλ ησλ πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο
αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ αληίζεζε θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηε λνκνηειή κεηάβαζε πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ απηήο ζηελ εθκεραληζκέλε παξαγσγή, ε λνεηηθή αλαζχζηαζε ηεο
νπνίαο ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ ινγηθή πξαγκάηεπζε ηεο αληίθαζεο. Οη ελ ιφγσ πξνζεγγίζεηο,
ιφγσ ηνπ αληζηνξηθνχ ραξαθηήξα ηνπο, ζπγρένπλ ηε κεραλή κε ην εξγαιείν198. Καη‘ απηφλ ηνλ
ηξφπν, «δελ βιέπνπλ εδψ θακία νπζηψδε δηαθνξά θαη κάιηζηα νλνκάδνπλ κεραλέο αθφκε θαη ηα
απιά κεραληθά κέζα» (φ.π: 339) θαη έηζη δελ εληνπίδνπλ ηελ νπζηψδε δηαθνξά κεηαμχ ηεο
βηνηερλίαο θαη ηεο κεγάιεο βηνκεραλίαο, δελ εληνπίδνπλ δειαδή ην γεγνλφο, φηη απηέο
απνηεινχλ δχν δηαθνξεηηθά ηζηνξηθά ζηάδηα ηεο νπζίαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο.
Ο Μαξμ εληνπίδεη ηελ θιηκάθσζε ηεο αληίζεζεο φρη ζηελ θηλεηήξηα δχλακε ησλ
εξγαζηαθψλ κέζσλ, αιιά ζηα ίδηα ηα εξγαζηαθά κέζα. πσο εχζηνρα παξαηεξεί:
Ζ εξγαιεηνκεραλή είλαη ινηπφλ έλαο κεραληζκφο ν νπνίνο, αθνχ έρεη πξνζιάβεη ηελ αληίζηνηρε θίλεζε,
επηηειεί κε ηα εξγαιεία ηεο ηνπο ίδηνπο ρεηξηζκνχο πνπ επηηεινχζε πξνεγνπκέλσο ν εξγάηεο κε παξφκνηα
εξγαιεία. Γελ παίδεη θαλέλα ξφιν ζηελ νπζία ηνπ πξάγκαηνο εάλ ε θηλεηήξηα δχλακε πξνέξρεηαη απφ έλαλ
άλζξσπν ή απφ κηα άιιε κεραλή. Με ηε κεηαβίβαζε ηνπ εξγαιείνπ απηνχ θαζ‘ εαπηφ απφ έλαλ άλζξσπν
ζε έλα κεραληζκφ έξρεηαη κηα κεραλή ζηε ζέζε ηνπ απινχ εξγαιείνπ. Ζ δηαθνξά είλαη παζηθαλήο αθφκε
θαη φηαλ ν άλζξσπνο παξακέλεη ν πξψηνο θηλεηήξαο. Ο αξηζκφο ησλ εξγαζηαθψλ εξγαιείσλ κε ηα νπνία
[έλαο άλζξσπνο] κπνξεί λα δξα ηαπηφρξνλα είλαη πεξηνξηζκέλνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θπζηθψλ
παξαγσγηθψλ εξγαιείσλ ηνπ, ησλ δηθψλ ηνπ ζσκαηηθψλ νξγάλσλ (φ.π: 341-342).

ηνλ βαζκφ πνπ ε βηνηερλία αλέπηπμε ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, ην δήηεκα ηεο
ππέξβαζεο ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο ρεηξνηερλίαο ηίζεηαη κε νμχηεηα. Ζ αληίζεζε εθδειψλεηαη
αξρηθά θπξίσο ζηε βάζε ηεο πνζφηεηαο, ζηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ρεηξηζκψλ πνπ κπνξεί λα
επηηειέζεη ηαπηφρξνλα ν ρεηξνηέρλεο εξγάηεο. Ζ εκθάληζε ηεο εξγαιεηνκεραλήο αίξεη ηελ ελ
ιφγσ αληίζεζε. Ο Μαξμ αλαθέξεη φηη,

198

Βι. θαη MacKenzie, 1984.
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γηα πξψηε θνξά έγηλε ζηε Γεξκαλία ε δνθηκή λα εξγαζηεί έλαο θιψζηεο κε δχν ξνδάληα, δειαδή λα
εξγαζηεί ηαπηφρξνλα κε δχν ρέξηα θαη δχν πφδηα. Απηφ φκσο ήηαλ πνιχ θνπηαζηηθφ. Αξγφηεξα επηλνήζεθε
έλα πνδνθίλεην ξνδάλη κε δχν αδξάρηηα, αιιά νη δεμηνηέρλεο θιψζηεο πνπ κπνξνχζαλ λα γλέζνπλ
ηαπηφρξνλα δχν λήκαηα ήηαλ ζρεδφλ ηφζν ζπάληνη φζν θαη νη δηθέθαινη άλζξσπνη. Αληηζέησο, ε Jenny
γλέζεη εμαξρήο κε 12-18 αδξάρηηα, ε θαιηζνκεραλή πιέθεη κε 1.000 βειφλεο ζε κία θίλεζε θ.ιπ. Ο
αξηζκφο ησλ εξγαιείσλ κε ηα νπνία ε ίδηα εξγαιεηνκεραλή παίδεη ηαπηφρξνλα είλαη εμαξρήο
απνδεζκεπκέλνο απφ ηνλ νξγαληθφ θξαγκφ πνπ πεξηνξίδεη ην ρεηξνηερληθφ εξγαιείν ελφο εξγάηε (φ.π.:
342).

ηαλ νη εξγαιεηνκεραλέο θαηαζηνχλ θπξίαξρεο, αλαπηχζζεηαη θαη ε βαζχηεξε
(νπζηαζηηθφηεξε) πιεπξά ηεο αληίζεζεο, ε αληίζεζε πνπ εθδειψλεηαη ζηε βάζε ηεο πνηφηεηαο
θαη ζπλδέεηαη κε ηελ θηλεηήξηα δχλακε ησλ κεραλψλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαπηχζζεηαη ην
ζχζηεκα ησλ κεραλψλ, σο έλα δηαξζξσκέλν ζχζηεκα, θαζίζηαηαη ηερληθή αλαγθαηφηεηα ε
αλάπηπμε ελφο κεραληζκνχ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο απφ έλα θεληξηθφ απηφκαην. Παξ‘ φιν
ινηπφλ πνπ ε αηκνκεραλή είρε αλαθαιπθζεί ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα θαη ζπλέρηδε λα
πθίζηαηαη σο ην 1780, ε ίδηα δελ νδήγεζε ζηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε (φ.π.: 2016). Ήηαλ ε
εκθάληζε θαη ε αλάπηπμε ησλ εξγαιεηνκεραλψλ, πνπ ψζεζε θαη νδήγεζε ζηελ
επαλαζηαηηθνπνίεζε ηεο αηκνκεραλήο. Φαλεξψλεηαη ινηπφλ φηη ε αληίθαζε παξάγεηαη απφ ηε
βηνηερλία θαη νδεγεί λνκνηειψο ζηελ αλαίξεζε ηεο ίδηαο. Ζ αλάπηπμε ηεο βηνηερλίαο παξήγαγε
ηηο πξψηεο εξγαιεηνκεραλέο, δειαδή ηε βηνκεραλία. Ο Μαξμ αλαθέξεη φηη,
ε εθκεραληζκέλε επηρείξεζε αλνξζψζεθε ινηπφλ κε απηνθπή ηξφπν ζε κηα πιηθή βάζε αθαηάιιειε γη‘
απηή. ε έλαλ νξηζκέλν βαζκφ αλάπηπμεο έπξεπε λα αλαηξέςεη απηή ηε βάζε πνπ είρε βξεη έηνηκε θαη ηεο
νπνίαο ηελ παιαηά κνξθή είρε βειηηψζεη πεξαηηέξσ, θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα βάζε πνπ ζα
αληηζηνηρνχζε ζηνλ δηθφ ηεο ηξφπν παξαγσγήο (φ.π.: 349).

Με ηε κεγάιε βηνκεραλία νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο
θιεξνδνηεζείζαο

ρεηξνηερληθήο

βάζεο

θαη

ν

θεθαιαηνθξαηηθφο

ηξφπνο

παξαγσγήο

αλαπηχζζεηαη πιένλ επί αληίζηνηρεο εαπηνχ πιηθνηερληθήο βάζεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν,
δηακνξθψλεηαη πιήξσο ε απηνθίλεζε ηεο νπζίαο ηνπ. Πξφθεηηαη γηα ην ηζηνξηθφ ζηάδην ηεο
σξηκφηεηαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.
Με ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζηαδίνπ ηεο κεγάιεο βηνκεραλίαο, ν Μαξμ παξνπζηάδεη ηε
δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ησλ πξνυπνζέζεσλ άξζεο ηεο ίδηαο ηεο αληίθαζεο θαη ελ ηέιεη ηεο
ίδηαο ηεο νπζίαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Σν θεθάιαην, αλαηξέπνληαο
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δηαξθψο ηνλ ηξφπν παξαγσγήο, ππνβαζκίδεη φιν θαη πην πνιχ ηηο ζπλζήθεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.
Έηζη, ε αλάπηπμε ηεο νπζίαο ηνπ θεθαιαίνπ γελλά κηα δχλακε πνπ ζα ην θαηαζηξέςεη. πσο
γξάθεη, «ε αλάπηπμε ησλ αληηθάζεσλ κηαο ηζηνξηθήο κνξθήο παξαγσγήο φκσο είλαη ν
κνλαδηθφο ηζηνξηθφο δξφκνο γηα ηε δηάιπζε θαη ηελ αλαδηακφξθσζή ηνπ» (φ.π.: 449). Τπφ ην
πξίζκα ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο, παξαηεξείηαη φηη ν Μαξμ ζην ζηάδην ηεο αληίθαζεο δελ
πεξηγξάθεη απνθιεηζηηθά ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, αιιά κέζσ
απηνχ θαηαδεηθλχεη θαη ηηο λνκνηειείο ηάζεηο, πνπ νδεγνχλ ζηε δηάιπζή ηνπ θαη ζην
κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζε κηα άιιε κνξθή θίλεζεο. «Δδψ βξίζθεηαη ην κπζηηθφ ηεο ηζηνξηθήο
θίλεζεο, ην νπνίν νη δνγκαηηθνί, αηζηφδνμνη ή ζνζηαιηζηέο, δελ ελλννχλ λα θαηαιάβνπλ» (φ.π.:
966), γξάθεη ζηελ ίδηα παξάγξαθν ηεο γαιιηθήο έθδνζεο ηνπ «Κεθαιαίνπ».
Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε αλάπηπμε ησλ νπζηνηήησλ ζηε ινγηθή
ηνπ Μαξμ δηαθέξεη νπζησδψο απφ εθείλε ηεο ινγηθήο ηνπ Υέγθει. ηελ «Δπηζηήκε ηεο
Λνγηθήο», ε νπζία είλαη κηα νπζία ελ γέλεη θαη φρη κηα νπζία πνπ εκθαλίδεηαη, αλαπηχζζεηαη θαη
ελ ηέιεη εμαθαλίδεηαη κεηαζρεκαηηδφκελε ζε κηα άιιε, λέα κνξθή θίλεζεο. ην «Κεθάιαην», ε
ινγηθή ησλ νπζηνηήησλ δελ ζπληζηά απεηθφληζε κφλν ηνπ ππάξρνληνο, αιιά ζπληζηά
ηαπηνρξφλσο, ζε αλεξεκέλε κνξθή, απεηθφληζε ηεο γέλεζεο ηεο δεδνκέλεο δηαδηθαζίαο κέζα
απφ ηελ πξνγελέζηεξε κνξθή θίλεζεο θαη απεηθφληζε ηεο δηάιπζεο ηεο δεδνκέλεο δηαδηθαζίαο
θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ζε κηα λέα κνξθή θίλεζεο. Ο Βαδηνχιηλ παξαηεξεί φηη,
ε αλάπηπμε ησλ αληηθάζεσλ ηεο νπζίαο είλαη ζπγρξφλσο ηφζν κηα αληίθαζε ηεο νπζίαο πξνο ηνλ εαπηφ
ηεο, φζν θαη κηα αληίθαζε ηεο νπζίαο πξνο ην πξνεγνχκελν αληηθείκελν, ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ
δεκηνπξγήζεθε, θαζψο θαη κηα αληίθαζε ηεο νπζίαο ηνπ δεδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ πξνο εθείλν ην
αληηθείκελν, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη σο απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο (Vazjulin, 2006: 204).

πγθξίλνληαο ηε ινγηθή αλάπηπμε ησλ νπζηνηήησλ ζην «Κεθάιαην» θαη ζηε «Λνγηθή
ηεο Ηζηνξίαο», παξαηεξείηαη φηη θαη ζηα δχν έξγα έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν αλάπηπμεο ησλ
ινγηθψλ θαηεγνξηψλ δηαγξάθεη ηε λνκνηειή ηάζε ελφο επφκελνπ ζηαδίνπ. ην «Κεθάιαην», ε
θαηεγνξία ηεο αληίθαζεο δηαγξάθεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο λέαο κνξθήο θίλεζεο. Γελ δηαγξάθεηαη
έηζη έλα επφκελν ζηάδην ηεο νπζίαο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ, αιιά κηα λέα κνξθή
θίλεζεο. Απφ ηελ άιιε, ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» δηαγξάθεηαη έλα επφκελν ζηάδην ηεο ίδηαο
ηεο αλάπηπμεο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ. ην «Κεθάιαην» ινηπφλ δηαγξάθεηαη ε άξζε
ηεο αληίθαζεο θαη ηεο νπζίαο ελ γέλεη, ελψ ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» δηαγξάθεηαη θπξίσο ε
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κεηάβαζε ζηε ινγηθή ζηηγκή ηεο αληίθαζεο. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ζηνλ βαζκφ πνπ ζην παξφλ
θεθάιαην, εμεηάδνληαη απζηεξά νη ζρέζεηο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζηελ αλάπηπμε ησλ
νπζηνηήησλ, δειαδή ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ινγηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο.
ηε ινγηθή αλάπηπμε ησλ νπζηνηήησλ δελ απεηθνλίδνληαη κε εηδηθφ ηξφπν ε
πξνγελέζηεξε θαη ε κειινληηθή κνξθή θίλεζεο. Οη ηειεπηαίεο απεηθνλίδνληαη αληίζηνηρα ζε
αλεξεκέλε κνξθή θαη ελ είδε θάζκαηνο δπλαηνηήησλ. Σν παξειζφλ θαη ην κέιινλ
απεηθνλίδνληαη κνλάρα ζηνλ βαζκφ πνπ ε θηλεζε ηνπ παξφληνο, δειαδή ε θίλεζε ηνπ ψξηκνπ
αληηθεηκέλνπ, αλαπαξάγεη ζε αλεξεκέλε κνξθή ην πξψην θαη ζέηεη σο θάζκα δπλαηνηήησλ ην
δεχηεξν. Οη νπζηφηεηεο ζπληζηνχλ ηηο πξνζδηνξηζκέλεο κνξθέο ηεο νπζίαο θαη σο ηέηνηεο δελ
ππάξρνπλ πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ δεδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ, φπσο επίζεο δελ πθίζηαληαη θαη
χζηεξα απφ ην ζάλαην ηνπ δεδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Αθφκε φκσο θαη ζην πιαίζην ηεο
αλεξεκέλεο κνξθήο θαη αληίζηνηρα ηνπ θάζκαηνο δπλαηνηήησλ, ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ δελ
απεηθνλίδνληαη ζην ίδην βάζνο. Σν πξψην έρεη λα θάλεη κε ηε λνεηηθή κεηάβαζε απφ θάηη
εγλσζκέλν θαη απφ θάηη πνπ έρεη ππάξμεη, δειαδή ηελ πξνγελέζηεξε δηαδηθαζία, ζε θάηη
εγλσζκέλν,

ζηε

δεδνκέλε

δηαδηθαζία.

Πξφθεηηαη

γηα

ηε

δηαδηθαζία

άξλεζεο

θαη

κεηαζρεκαηηζκνχ-άξζεο ηνπ παξειζφληνο απφ ηε δεδνκέλε κνξθή θίλεζεο. Έηζη, θάηη ην νπνίν
ππήξρε, εμαθαλίδεηαη θαη ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ζε κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή ζηε δεδνκέλε
κνξθή θίλεζεο. Σν δεχηεξν έρεη λα θάλεη κε ηε λνεηηθή κεηάβαζε απφ θάηη εγλσζκέλν, ηε
δεδνκέλε δηαδηθαζία, ζε θάηη κε εγλσζκέλν, ζηελ κειινληηθή κνξθή θίλεζεο. Πξφθεηηαη γηα ηε
δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο κειινληηθήο κνξθήο θίλεζεο κέζα απφ ηα
ζπιάρλα ηεο δεδνκέλεο κνξθήο θίλεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, θάηη ην νπνίν δελ ππάξρεη
αθφκε πθίζηαηαη δπλάκεη εληφο ηεο δεδνκέλεο κνξθήο θίλεζεο. Έηζη, ε πεξηγξαθή ηνπ
κέιινληνο ζην πιαίζην ηνπ ινγηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο, δειαδή ζην πιαίζην απεηθφληζεο ηεο
δηάξζξσζεο θαη ηεο δνκήο ηνπ δεδνκέλνπ ψξηκνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, εμαληιείηαη ζηελ
απεηθφληζε ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ, ηεο λνκνηεινχο ηάζεο εκθάληζεο θαη χπαξμήο ηνπ. ην
«Κεθάιαην» ινηπφλ, ε πεξηγξαθή ηνπ κέιινληνο πζηεξεί ελ ζπγθξίζεη κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ
παξειζφληνο.
Απφ ηε ζθνπηά ηνπ ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ νπζηνηήησλ ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο»,
ε ηαπηφηεηα, ε επαλαιακβαλφκελε εξγαζία, έρεη έλα γεληθφ θαη έλα εηδηθφ πεξηερφκελν. Σν
πξψην, αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ε εξγαζία παξακέλεη εξγαζία, αλεμαξηήησο ησλ
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δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ ιακβάλεη ζηελ ηζηνξηθή ηεο αλάπηπμε. Έηζη θαη ε θνηλσλία, ζε φιε ηελ
ηζηνξηθή ηεο αλάπηπμε θαη αλεμαξηήησο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηζηνξηθψλ ηεο ζηαδίσλ, παξακέλεη
θνηλσλία. Σν δεχηεξν, αλαθέξεηαη ζηελ νπζία ηεο θνηλσλίαο, φπσο απηή πθίζηαηαη εληφο ησλ
πιαηζίσλ ησλ θιεξνδνηεκέλσλ απφ ην παξειζφλ ζρέζεσλ. Τπφ ην πξίζκα ηνπ εηδηθνχ
πεξηερνκέλνπ ηεο ηαπηφηεηαο, ε ινγηθή ζηηγκή ηεο δηαθνξάο δελ έρεη αλαθχςεη αθφκε σο
ηέηνηα. Χο εθ ηνχηνπ, σο πξνο ην ηζηνξηθφ ηεο πεξηερφκελν, ε θαηεγνξία ηεο ηαπηφηεηαο
ζπλδέεηαη κε ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο θνηλσλίαο. ηελ κε αλεπηπγκέλε απιή ζπλεξγαζία,
ε νπνία ζπληζηά ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ε εξγαζία δηεμάγεηαη εμίζνπ ζηε βάζε ησλ
θιεξνδνηεκέλσλ απφ ην παξειζφλ ζρέζεσλ. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο, ε κε αλεπηπγκέλε απιή ζπλεξγαζία ζπληζηά ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο
θνηλσλίαο. Ζ πξσηαξρηθή εκθάληζε εδψ πξνβάιιεη απφ ηε ζθνπηά ηεο άξλεζεο ησλ
θιεξνδνηεκέλσλ απφ ηελ πξνγελέζηεξε κνξθή θίλεζεο ζρέζεσλ θαη ηεο βαζκηαίαο κεηάβαζεο
ζην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο.
ην ζηάδην ηεο αληίζεζεο αλαπηχζζεηαη ε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ
θιεξνδνηεκέλσλ απφ ην παξειζφλ ζρέζεσλ απφ ηε λέα κνξθή θίλεζεο. Τπφ ην πξίζκα ηνπ
ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο θαηεγνξίαο ηεο αληίζεζεο, έρνπκε λα θάλνπκε κε ην ζηάδην ηεο
δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο. Ζ αλεπηπγκέλε κνξθή ηεο αληίζεζεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε
δηάδεπμε κεηαμχ θπζηθήο θαη δηαλνεηηθήο εξγαζίαο, ραξαθηεξίδεη φιν ην ηζηνξηθφ ζηάδην ηεο
δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο θαη απνθηά ηελ ψξηκε κνξθή ηεο αλάπηπμήο ηεο κε ην ηειεπηαίν
ππνζηάδην ηνπ ζηαδίνπ ηεο δηακφξθσζεο, δειαδή κε ηελ θεθαιαηνθξαηία.
Γείμακε φηη ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», παξ‘ φιν πνπ δηεξεπλψληαη νη πξνζδηνξηζκνί
ηεο νπζίαο, ε ινγηθή ζηηγκή ηεο αληίθαζεο δελ εμεηάδεηαη εηδηθά. Καηά ηε γλψκε καο, απηφ
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν Βαδηνχιηλ δηεξεπλά ηελ θνηλσλία ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ηεο
αλάπηπμήο ηεο θαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαη δεδνκέλε ηεο κνξθή. Ο Βαδηνχιηλ δηεξεπλά ηελ
θνηλσλία απφ ηε ζθνπηά ηνπ ψξηκνπ ζηαδίνπ ηεο, ηεο θνκκνπληζηηθήο θνηλσλίαο. Χζηφζν, ε
θνηλσλία ε νπνία βξίζθεηαη ελψπηφλ ηνπ, θαηά ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ
δξαζηεξηφηεηαο, είλαη ε ζνζηαιηζηηθή θνηλσλία, ν αλψξηκνο θνκκνπληζκφο. Μάιηζηα, ν ίδηνο ζε
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χζηεξα θείκελά ηνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ζνζηαιηζκφ ηεο επνρήο ηνπ σο πξψηκν ζνζηαιηζκφ.199
Δλδεηθηηθά αλαθέξεη:
Ο πξψηκνο ζνζηαιηζκφο [φπσο θαη νη πξψηκεο ζνζηαιηζηηθέο επαλαζηάζεηο] είλαη έλαο ζνζηαιηζκφο ν
νπνίνο δελ είλαη θαζ‘ φια αλεπηπγκέλνο. Γη‘ απηφ θέξεη [ελ πνιινίο] ραξαθηεξηζηηθά εθείλεο ηεο
θνηλσλίαο, απφ ηελ νπνία αλέθπςε ν ζνζηαιηζκφο, δειαδή ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο θνηλσλίαο ζε βαζκφ
κεγαιχηεξν απφ απηφλ πνπ ζα θέξεη [ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά] έλαο πην αλεπηπγκέλνο ζνζηαιηζκφο»
(Βαδηνχιηλ, 2017: 67).

Δπηπιένλ, ν Παπιίδεο αλαθέξεη ηα αθφινπζα ζρεηηθά κε ηα ζνζηαιηζηηθά εγρεηξήκαηα
ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα:
Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν θνκκνπληζκφο δελ κπνξνχζε λα εκθαληζηεί αξρηθά παξά κφλν εθεί φπνπ
ππήξραλ εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ επαλαζηαηηθή αιιαγή ηεο εμνπζίαο, κε δεδνκέλν φηη νη
πιηθέο ζπλζήθεο ζα ήηαλ αλαληίζηνηρεο πξνο ηηο λέεο ζρέζεηο παξαγσγήο· απηφ γηαηί νη ζπλζήθεο ηεο
επαλάζηαζεο ζηνλ 20ν αηψλα σξίκαζαλ γξεγνξφηεξα ζηηο ρψξεο φπνπ ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο
παξαγσγήο δελ κπνξνχζε λα δξνκνινγήζεη ηε δπλακηθή αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ ηνπο δπλάκεσλ θαη
αληίζηνηρα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή πξφνδν πνπ είρε επηηχρεη ζηα αλεπηπγκέλα θαπηηαιηζηηθά θξάηε
ηεο Γχζεο, δεδνκέλνπ φηη ε παγθφζκηα θπξηαξρία ησλ ηειεπηαίσλ θαζηζηνχζε κηα ηέηνηα πξφνδν
εμαηξεηηθά δχζθνιε έσο αδχλαηε γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε. ηελ ΔΓ νη αθεηεξηαθέο πιηθέο
ζπλζήθεο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηηο λέεο ζρέζεηο παξαγσγήο αθνξνχζαλ ζηε κεξηθψο αλεπηπγκέλε
βηνκεραληθή-εθκεραληζκέλε παξαγσγή, ελψ ζπλάκα δηαθξίλνληαλ απφ ηελ επξεία δηαηήξεζε
πξνβηνκεραληθψλ (ρεηξνθίλεησλ) κέζσλ παξαγσγήο θαη ησλ ζπλπθαζκέλσλ κε απηά ηχπσλ ρεηξψλαθηα
εξγαδνκέλνπ ηεο πφιεο θαη ηνπ ρσξηνχ (Παπιίδεο, 2017: 225-226).

ην ζνζηαιηζκφ θαη εηδηθφηεξα ζε εθείλνλ πνπ είρε ν Βαδηνχιηλ ελψπηφλ ηνπ, ε αληίζεζε
κεηαμχ θπζηθήο θαη δηαλνεηηθήο εξγαζίαο δηαηεξείηαη θαη παξακέλεη δεζπφδνπζα. Με ηνλ
ζνζηαιηζκφ αξρίδεη λα δξνκνινγείηαη ε άξζε απηήο ηεο αληίζεζεο· ελ ηνχηνηο απηή ε άξζε είλαη
θάηη πνπ δελ πξνβάιιεη ζπγθεθξηκέλα, αιιά απιψο αρλνθαίλεηαη σο κηα κειινληηθή
199

Ο Βαδηνχιηλ αλαπηχζζεη ηελ έλλνηα ηνπ πξψηκνπ ζνζηαιηζκνχ ζε έλα κέξνο ηεο αξζξνγξαθίαο ηνπ πνπ έπεηαη
ηεο ζπγγξαθήο ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο». ε απηά ηα θείκελα πεξηγξάθεηαη ν πξψηκνο ζνζηαιηζκφο, σο κε
αλεπηπγκέλνο ζνζηαιηζκφο. Ο ζνζηαιηζκφο ζηελ ΔΓ, ν νπνίνο απνηέιεζε ην ππφδεηγκα εμέηαζεο ηνπ Βαδηνχιηλ,
παξ‘ φιν πνπ ζπληζηά, ήδε σο ηέηνηνο, ηελ ψξηκε θνηλσλία, ζπγρξφλσο θέξεη εληφο ηνπ έληνλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ζηαδίνπ απφ ην νπνίν αλέθπςε, δειαδή ηεο θεθαιαηνθξαηίαο. πσο νξζά παξαηεξεί ν Γ. Κνχινο, ε
θιεξνδνηεζείζα πιηθνηερληθή βάζε επάλσ ζηελ νπνία αλέθπςαλ ηα πξψηα ζνζηαιηζηηθά εγρεηξήκαηα «επ‘ νπδελί
δελ είλαη αληίζηνηρε ησλ λέσλ πξσηνεκθαληδφκελσλ ζνζηαιηζηηθψλ-θνκκνπληζηηθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο,
αληηζέησο αληηζηνηρεί ζην επίπεδν ηεο σξηκφηεηαο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, σο αληίζηνηρε βάζε ησλ ζρέζεσλ
ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο» (Κνχινο, 2017: 238). Βι. επίζεο Γαθέξκνο, 2017· Παηέιεο, 2017· 2017·Παπιίδεο, 2017.
Σν δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ αλάπηπμεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Βαδηνχιηλ ζα πξαγκαηεπηνχκε
δηεμνδηθφηεξα ζην 13ν θεθάιαην ηεο παξνχζαο έξεπλαο.
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δπλαηφηεηα. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ινγηθψλ ζηηγκψλ ηνπ θαηακεξηζκνχ
ηεο εξγαζίαο, ν Βαδηνχιηλ σζεί ηελ εμέηαζή ηνπ κέρξη ηελ αληίζεζε θπζηθήο θαη δηαλνεηηθήο
εξγαζίαο, δειαδή κέρξη εθείλε ηε ζρέζε, ε νπνία είλαη θπξίαξρε ζηε δηάξζξσζε θαη ζηε δνκή
ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη άκεζα ελψπηφλ ηνπ.
Απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ Οπζηνηήησλ ζην «Κεθάιαην» θαη
ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ζπκπεξαίλεηαη φηη νη ηειεπηαίεο αλαπαξηζηνχλ ζε αλεξεκέλε κνξθή
ηα ηζηνξηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηα ζηάδηα δειαδή ηεο θαζ‘
εαπηφ θίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ε ινγηθή απεηθφληζε ηεο εζσηεξηθήο
δνκήο ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ ζπληζηά απεηθφληζε ηεο ηζηνξηθήο ηνπ λνκνηέιεηαο.
Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πάληνηε ππφςε φηη νη νπζηφηεηεο ζπληζηνχλ ην ινγηθφ
απνηέιεζκα ηεο ζπλνιηθήο πξνγελέζηεξεο ινγηθήο θίλεζεο. πσο δείρζεθε ζην δεχηεξν κέξνο,
ε ζθαίξα ηνπ Δίλαη αλαπαξηζηά ελ γέλεη, ζε αλεξεκέλε κνξθή, ηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία
κεηάβαζεο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ζηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. ηε
ζθαίξα ηνπ Δίλαη, ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο απνηειεί ην πέξαο ηεο ινγηθήο θίλεζεο.
Αληίζεηα, ζηε ζθαίξα ηεο Οπζίαο, ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο απνηειεί ηελ αθεηεξία
ηεο ινγηθήο θίλεζεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, θαηά ηελ εμέηαζε ησλ Οπζηνηήησλ, ε γλψζε, ε
νπνία θαηαθηήζεθε απφ ηελ έσο ηψξα ινγηθή πνξεία, δηαηεξείηαη ζηε λφεζε ζε αλεξεκέλε
κνξθή. Γεληθφηεξα φκσο, αλ ζην ζηάδην ηεο ακεζφηεηαο απεηθνλίδεηαη ζε αλεξεκέλε κνξθή ην
παξειζφλ, ζηε ζθαίξα ηεο Οπζίαο απεηθνλίδεηαη ζε αλεξεκέλε κνξθή ε θαζ‘ εαπηφ θίλεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, νη Οπζηφηεηεο, φληαο νη πξνζδηνξηζκέλεο κνξθέο ηεο
νπζίαο, ζπκπίπηνπλ κε ηα ηζηνξηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο νπζίαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Δζηηάδνληαο εηδηθφηεξα ζηνλ ηξφπν έθζεζεο ησλ Οπζηνηήησλ ζην «Κεθάιαην» θαη ζηε
«Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», παξαηεξνχκε φηη ζην πξψην παξνπζηάδνληαη ηα πξαγκαηηθά ζηάδηα ηεο
ηζηνξίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ. ηηο κνξθέο ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο, ηφζν ε βηνηερλία φζν θαη ε
βηνκεραλία παξνπζηάδνληαη σο ηζηνξηθά ζηάδηα. Σν πξψην κεηαμχ 16νπ θαη 18νπ αηψλα θαη ην
δεχηεξν απφ ηα ηέιε ηνπ 18ν αηψλα θαη χζηεξα. Απφ ηελ άιιε, ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» δελ
παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά ζηάδηα, θαηά ηελ έθζεζε ησλ ινγηθψλ ζηηγκψλ ηεο
νπζίαο. Ο αλαγλψζηεο κέλνληαο απζηεξά ζηνλ ηξφπν έθζεζεο ησλ ινγηθψλ ζηηγκψλ ηεο
εξγαζίαο δελ γλσξίδεη αλ πξφθεηηαη γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηεο
θνηλσλίαο.
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ζνλ αθνξά ζην «Κεθάιαην», ε απιή ζπλεξγαζία θαη ε βηνηερλία δελ δηαηεξνχληαη σο
ζηάδηα ζηε κεγάιε βηνκεραλία, ζηελ νπζία δειαδή ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ. πλεπψο, ε
εμέηαζε ηνπο είλαη πξσηίζησο ηζηνξηθή. Σαπηφρξνλα, ν Μαξμ δελ εμεηάδεη ζην θάζε ζηάδην ηνλ
θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο σο ηέηνην, αιιά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ππεξαμίαο. Έηζη,
ν Μαξμ δελ ελδηαθέξεηαη γηα ην ηζηνξηθφ ζηάδην θαζ‘ εαπηφ, παξά κφλν ζηνλ βαζκφ πνπ
ζπλδέεηαη κε ηε δηάγλσζε ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ. Απφ εδψ θαζίζηαηαη θαηαλνεηφ φηη ε
ηζηνξηθή απεηθφληζε ησλ ζηαδίσλ ζπληειείηαη ράξηλ ηνπ ινγηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο. Ο Βαδηνχιηλ
ηνλίδεη φηη «θαηά βάζνο δελ κπνξεί εδψ λα γίλεη ιφγνο πεξί ζχκπησζεο ηεο ηζηνξηθήο κε ηε
ινγηθή ζεηξά [αιιεινπρία]» (Vazjulin, 2006: 256).
ην «Κεθάιαην», ε ηζηνξηθή εμέηαζε δηεμάγεηαη σο ππεγκέλε ζηηγκή ηεο γεληθφηεξεο
ινγηθήο εμέηαζεο. Ζ ηζηνξηθή εμέηαζε θαζίζηαηαη αλαγθαία γηα ηελ απεηθφληζε ηεο δηαδηθαζίαο
δηακφξθσζεο ηεο νπζίαο θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ηεο δηάξζξσζεο ηνπ ψξηκνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Ζ λφεζε έηζη δελ απνβιέπεη ζηε ζπζηεκαηηθή
απνθάιπςε ησλ ζηαδίσλ πνπ πξνεγνχληαη ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ. Σα πξνγελέζηεξα ζηάδηα
απεηθνλίδνληαη κνλάρα ζηνλ βαζκφ πνπ νη πιεπξέο ηνπο αλαπαξάγνληαη απφ ηελ θίλεζε ηνπ
ψξηκνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Ο Μαξμ γξάθεη αλαθνξηθά κε ηνχην φηη «ε
ζπλεξγαζία παξακέλεη ε βαζηθή κνξθή ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, αλ θαη ε ίδηα
ε απιή κνξθή ηεο εκθαλίδεηαη σο ηδηαίηεξε κνξθή δίπια ζηηο πεξαηηέξσ αλεπηπγκέλεο κνξθέο
ηεο» (Marx, 2016: 307).
Καηά ηελ εμέηαζε ησλ Οπζηνηήησλ ζην «Κεθάιαην», ε λφεζε πεξλά ζηνπο θφιπνπο ηεο
ηζηνξηθήο πηπρήο. πλάκα, ε ηζηνξηθή πηπρή δελ απνβιέπεη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ηζηνξηθνχ
ζηαδίνπ σο ηέηνηνπ, αιιά ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο νπζίαο θαη ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ηνπ ψξηκνπ
αληηθεηκέλνπ. Έηζη, ε ηζηνξηθή πηπρή λαη κελ θαζίζηαηαη δεζπφδνπζα θαηά ηελ εμέηαζε ησλ
Οπζηνηήησλ, απνηειεί δε κηα θαη‘ εμαίξεζε ζηηγκή ζηελ θίλεζε ηεο λφεζεο θαηά ηε δηεξεχλεζε
ηεο Οπζίαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Πξφθεηηαη γηα κηα ειηθνεηδή θίλεζε,
θαηά ηελ νπνία ε λφεζε απφ ηνπο θφιπνπο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο κεηαβαίλεη ζηνπο θφιπνπο ηεο
ηζηνξηθήο εμέηαζεο, επηζηξέθνληαο θαη πάιη ζηνπο θφιπνπο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο. Ζ ελ ιφγσ
αιιεινδηείζδπζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο θαζίζηαηαη εθηθηή εμαηηίαο ηεο
ζχκπησζεο ηεο ινγηθήο αιιεινπρίαο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ Οπζηνηήησλ κε ηελ ηζηνξηθή
αιιεινπρία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλ ν Μαξμ αθνινπζνχζε ηνλ απζηεξφ ινγηθφ ηξφπν

351

εμέηαζεο, ζα φθεηιε λα απεηθνλίζεη ηελ απιή ζπλεξγαζία θαη ηε βηνηερλία, φπσο απηέο
δηαηεξνχληαη, ζε κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή, ζηελ εθκεραληζκέλε παξαγσγή. Σν γεγνλφο φκσο
φηη νη κεηαζρεκαηηζκέλεο πιεπξέο, νη νπνίεο δηαηεξνχληαη ζηελ νπζία ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ,
αληηζηνηρνχλ ζηηο ηζηνξηθέο κνξθέο πνπ δηήλπζε ε νπζία, επηηξέπεη ζηνλ Μαξμ λα πξνβεί ζε κηα
ηζηνξηθή απεηθφληζε ηεο ηειεπηαίαο, θαηαδεηθλχνληαο ηε δηαδηθαζία γέλεζεο ηεο ψξηκεο νπζίαο
απφ ην ζπλνιηθφ γίγλεζζαη ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.
ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ν Βαδηνχιηλ θαηά ηελ εμέηαζε ησλ Οπζηνηήησλ δελ
κεηαβαίλεη ζηνπο θφιπνπο ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο, αιιά παξακέλεη απζηεξά ζηνπο θφιπνπο ηνπ
ινγηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο. Σελ ηζηνξηθή πηπρή, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ
Οπζηνηήησλ, ηελ αλαπηχζζεη πην εηδηθά θαη κε κεγαιχηεξε ζπζηεκαηηθφηεηα, ζην ηξίην κέξνο
ηνπ έξγνπ ηνπ, ην νπνίν αθνξά θαη ηελ θαη‘ εμνρήλ ηζηνξηθή εμέηαζε. ην παξφλ θεθάιαην,
εμεηάζακε ηε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πνπ εληάζζεηαη ζηε ινγηθή εμέηαζε. Δηδηθφηεξε
φκσο πξαγκάηεπζε ησλ δεηεκάησλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε ηνπ ηξίηνπ κέξνπο
ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», ζα επηρεηξήζνπκε ζην δέθαην ηξίην θεθάιαην ηεο παξνχζαο
έξεπλαο.
Αο δνχκε ηέινο ηε γεληθφηεξε θίλεζε ηεο λφεζεο, θαηά ηελ απεηθφληζε ηεο ζθαίξαο ηεο
Οπζίαο, ε νπνία δηακεζνιαβείηαη απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ Οπζηνηήησλ. ην «Κεθάιαην» θαη ζηε
«Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» αληίζηνηρα, ε λφεζε εθθηλεί απφ ηελ εμέηαζε ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο
θαη ηεο εξγαζίαο, κεηαβαίλεη ζηελ εμέηαζε ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο θαη ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο
εξγαζίαο θαη θαηαιήγεη ζηελ ελφηεηα απφιπηεο θαη ζρεηηθήο ππεξαμίαο θαη ζηνλ ηξφπν
παξαγσγήο. Ζ γεληθφηεξε ινγηθή θίλεζε ζπλδέεηαη κε ηελ θίλεζε απφ ηελ Φαηλνκεληθφηεηα
ζηηο Οπζηφηεηεο θαη απφ απηέο ζην Θεκέιην. Ζ λφεζε εθθηλεί απφ ηελ Οπζία ζηελ ακεζφηεηά
ηεο, πεξλά ζηελ άξλεζε θαη απφ εθεί ζηελ άξλεζε ηεο άξλεζεο. Απηή ε ινγηθή αιιεινπρία
ζπκπίπηεη ελ γέλεη κε ηελ ηζηνξηθή αιιεινπρία. Ζ θίλεζε Φαηλνκεληθφηεηα-ΟπζηφηεηεοΘεκέιην απεηθνλίδεη πξψηα θαη θχξηα ηελ εζσηεξηθή δηάξζξσζε θαη δνκή ηνπ ψξηκνπ
αληηθεηκέλνπ. Ζ νπζία ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ δηαγηγλψζθεηαη κέζσ ηεο θίλεζεο απφ ηηο
απινχζηεξεο πξνο ηηο πνιππινθφηεξεο πιεπξέο ηεο.
Αξρηθά, απεηθνλίδεηαη ε Οπζία, ζηε βάζε ησλ θιεξνδνηεκέλσλ απφ ην παξειζφλ φξσλ,
ζηε ζπλέρεηα, ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ θιεξνδνηεκέλσλ απφ ην
παξειζφλ φξσλ απφ ηε λέα κνξθή θίλεζεο θαη, ηέινο, ε ελφηεηα ησλ θιεξνδνηεκέλσλ φξσλ κε
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ηε λέα νπζία, ππφ ηελ θπξηαξρία ηεο λέαο νπζίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα θίλεζε ηεο ζθέςεο απφ ηελ
πξψηε ζηε δεχηεξε πιεπξά θαη απφ ηε δεχηεξε ζηελ πξψηε, ππφ ηελ θπξηαξρία ηεο δεχηεξεο. Ο
Βαδηνχιηλ παξαηεξεί φηη «κφλν ζην απνηέιεζκα απηήο ηεο δηπιήο κεηάβαζεο: απφ ηελ πξψηε
ζηε δεχηεξε θαη απφ ηε δεχηεξε ζηελ πξψηε, αλαδεκηνπξγείηαη ινγηθά ε αιιειεπίδξαζε ησλ
δχν ζηηγκψλ ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ηνπ αληηθεηκέλνπ» (Vazjulin, 2006: 255). Δδψ παξαηεξείηαη
φηη ην παξειζφλ αθφκε θαη κε ηελ πιήξε δηακφξθσζε ηεο λέαο νπζίαο δελ εμαθαλίδεηαη, αιιά
δηαηεξείηαη κεηαζρεκαηηζκέλν, ζε αλεξεκέλε κνξθή, απνηειψληαο φξν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.
πγρξφλσο, απηή ε θίλεζε ηεο λφεζεο αλαπαξηζηά, ζε αλεξεκέλε κνξθή, ηε δηαδηθαζία
αλάπηπμεο ηεο νπζίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ο Βαδηνχιηλ παξαηεξεί φηη «ε κεηάβαζε απφ ηελ
έθζεζε ηεο απφιπηεο ζηελ έθζεζε ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο θαη ζηελ ελφηεηα ηεο απφιπηεο θαη
ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο ζην «Κεθάιαην» είλαη κηα αλαπαξαγσγή ζε «αλεξεκέλε» κνξθή ηεο
ηζηνξηθήο κεηαηξνπήο ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο ζε θπξίαξρν ηξφπν παξαγσγήο ππεξαμίαο» (φ.π.:
254). Αληίζηνηρα, ε κεηάβαζε απφ ηελ εξγαζία ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο θαη απφ εθεί
ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο ζπληζηά ζε αλεξεκέλε κνξθή απεηθφληζε ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο
κεηαηξνπήο ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο (παξαγσγήο) ζε ηερληθή αλαγθαηφηεηα.
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Κεθάιαην γδνν
Σν Θεκέιην ζηε «Λνγηθή ηεο Ιζηνξίαο»: κεζνδνινγηθά δεηήκαηα γύξσ από
ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνύ ηξόπνπ παξαγσγήο

Ζ επίηεπμε ηεο γλψζεο ηεο νπζίαο ελφο αληηθεηκέλνπ ζεκαίλεη φηη ε γλψζε έρεη θηάζεη
κέρξη ηελ αληαλάθιαζε ησλ εζσηεξηθψλ αληηθάζεψλ ηνπ.
Β.Α. Βαδηνχιηλ (Βαδηνχιηλ, 1992).

Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα γίλεηαη αληηιεπηφο ν εμαηξεηηθά θξίζηκνο κεζνδνινγηθφο
ξφινο ηνπ Θεκειίνπ ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», απφ δχν βαζηθέο απφςεηο. Καηά πξψηνλ, ε
πνηνηηθή δηαθνξά ζηε γεληθφηεξε πξνζέγγηζε ηεο παξαγσγήο πνπ επηηπγράλεη ν Βαδηνχιηλ ζηε
«Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» ελ ζπγθξίζεη κε ηελ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο, δελ δχλαηαη λα γίλεη εηο
βάζνο θαηαλνεηή, δίρσο ηε ζπζηεκαηηθή δηαζάθεζε ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ Θεκειίνπ. ηε «Λνγηθή
ηεο Ηζηνξίαο», ε ινγηθή απνθάιπςε ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ Θεκειίνπ επηηξέπεη ηε βαζχηεξε
θαηαλφεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηεο απνηειεζκάησλ. Δπηηξέπεη εμίζνπ ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο
ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, ζην επίπεδν ηεο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο πεξί ηεο θνηλσλίαο,
πνπ παξνπζηάδεηαη κε ην πέξαζκα απφ ηελ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο ζηε «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο». Καηά δεχηεξνλ, ε πξνβιεκαηηθή ηνπ Θεκειίνπ απνηειεί κηα εθ ησλ πιένλ
θαηάιιεισλ, ε νπνία επλνεί ηελ πξνζέγγηζε δεηεκάησλ ζχκπησζεο θαη κε ζχκπησζεο κεηαμχ
ησλ αιιεινπρηψλ ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο». πλεπψο,
ζα αξρίζνπκε ηελ πξαγκάηεπζή καο κε ηελ εμέηαζε ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ Θεκειίνπ θαη
ελ ζπλερεία ζα πεξάζνπκε ζηε ζπγθξηηηθή αληηπαξαβνιή ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο
εμέηαζεο ππφ ην πξίζκα ηνπ θνηλσληθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.
Αθφηνπ εμεηάζεη ηελ εξγαζία σο ηαπηφηεηα θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο σο
δηαθνξά (δηαθνξεηηθφηεηα, αληίζεζε θαη αληίθαζε200), ν Βαδηνχιηλ εθζέηεη ηελ ελφηεηά ηνπο. Ζ
ελφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο δηαθνξάο ζπληζηά ην ζεκέιην· «ην ζεκέιην είλαη ε ελφηεηα ηεο
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Σνλίζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην φηη ην ζηάδην ηεο αληίθαζεο δελ εμεηάδεηαη κε πιήξε ζπζηεκαηηθφηεηα.
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ηαπηφηεηαο θαη ηεο δηαθνξάο, ε αιήζεηα φζσλ πξνέθπςαλ σο δηαθνξά θαη ηαπηφηεηα —
αλαζθφπεζε-εληφο-εαπηνχ πνπ είλαη θαη αλαζθφπεζε-εληφο-άιινπ, θαη αληίζηξνθα. Σν ζεκέιην
είλαη ε νπζία ηεζεηκέλε σο νιφηεηα» (Υέγθει, 1991: 270). Ζ ινγηθή κεηάβαζε ζην ζεκέιην
ζεκαίλεη κεηάβαζε ζηελ εμέηαζε ηεο νπζίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ σο πξαγκαηηθά απηνθηλνχκελεο.
Οη πξνζδηνξηζκνί αλαζθφπεζεο πξνέθπςαλ σο απιψο δηαθνξεηηθνί θαη εμσηεξηθνί ν έλαο πξνο
ηνλ άιινλ. Ζ αληίθαζε σο κεηάβαζε ζην ζεκέιην νδεγεί ηε ζθέςε λα εμεηάζεη ην αληηθείκελν
σο ηαπηφηεηα θαη δηαθνξά ζπγρξφλσο, δειαδή σο αλαλενχκελν θαη απηνδηαθνξνπνηνχκελν
πάλσ ζηε δηθή ηνπ βάζε.
Ο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο θαζνξίδεηαη ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιιν βαζκφ απφ ηηο
δπλαηφηεηεο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θχζεο θαη απφ ηελ ηδηνηππία ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο
εξγαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο απνηειεί άκεζε ζηηγκή ηεο εξγαζηαθήο
δηαδηθαζίαο, ελψ ε ίδηα ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία ζπληζηά δηακειηζκέλε εξγαζηαθή δηαδηθαζία.
Βιέπνπκε ινηπφλ φηη, απφ ηε ζθνπηά ηεο αλεπηπγκέλεο θνηλσλίαο, ε εξγαζία θαη ν
θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο αιιεινπξνυπνηίζεληαη ακνηβαία εληφο ηεο ελφηεηάο ηνπο. Πξφθεηηαη
γηα ηελ ελφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο δηαθνξάο, εηιεκκέλε ε ηειεπηαία ππφ ην πξίζκα ηεο κε
πιήξνπο αλεπηπγκέλεο αληίθαζεο. Αο δηεπθξηλίζνπκε πεξηζζφηεξν ην ελ ιφγσ δήηεκα.
Ο Βαδηνχιηλ πεξλά απφ ηελ εμέηαζε ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο ζηελ εμέηαζε ηεο
ελφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο. Ο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο
πξνυπνζέηεη ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία σο επηκεξηζκέλε θαη αληίζηνηρα ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία,
αθξηβψο σο επηκεξηζκέλε, πξνυπνζέηεη ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. Δηπψζεθε παξαπάλσ φηη
ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο δηεξεπλήζεθε έσο ην ζηάδην ηεο αληίζεζεο, ελψ ην ζηάδην ηεο
αληίθαζεο πξνυπνηίζεηαη ινγηθά, αιιά δελ πεξηγξάθεηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Απηφ έρεη ζαλ
επαθφινπζν λα ζπιιακβάλεηαη κελ ε ακνηβαία ελφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο
εξγαζίαο θαζψο θαη ε αιιεινδηείζδπζε ηνπ ελφο πφινπ ζηνλ άιιν, ελ ηνχηνηο φρη ζε φιν ην
δπλαηφ ηνπο εχξνο. Ζ ακνηβαία αιιεινδηείζδπζε ησλ δχν πφισλ ζπιιακβάλεηαη ινγηθά θαη
πξνυπνηίζεηαη σο αλαγθαίν ζηάδην γηα ην πέξαζκα ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ηεο ινγηθήο
αλέιημεο· ελ ηνχηνηο, ε ζχιιεςε ηεο ελφηεηαο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο αληίθαζεο, ζην πιαίζην
ηνπ ζεκειίνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ζπιιακβάλνληαο αλαπφδξαζηα ηε δεχηεξε πιεπξά (ηεο
αληίθαζεο), πξσηίζησο ππφ ην πξίζκα ησλ δπλαηνηήησλ ηεο, νη νπνίεο πξνδηαγξάθνληαη απφ ην
ινγηθφ επίπεδν ηεο αληίζεζεο. Κάηη ηέηνην ζεκαίλεη φηη ε κεηάβαζε ζην ζεκέιην

355

δηεθπεξαηψλεηαη κέζσ ηεο γλψζεο δχν φξσλ, ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο αληίθαζεο. ηελ
πεξίπησζε φκσο ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», ν πξψηνο φξνο, ε ηαπηφηεηα, είλαη εγλσζκέλνο,
ελψ ν δεχηεξνο φξνο, ε αληίθαζε, δελ είλαη, αιιά πξνυπνηίζεηαη ινγηθά κέζα απφ ηε γλψζε ηεο
αληίζεζεο. Παξ‘ φια απηά, αθφκε θαη κε ηελ ελ ιφγσ κεζνδνινγηθή ηδηνηππία, ν Βαδηνχιηλ
πξνζδηνξίδεη ην απφιπην201 ζεκέιην, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νπζίαο ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε θαζνιηθή κνξθή. Σν ζεκέιην ηεο θνηλσλίαο είλαη ε ελφηεηα ηεο
εξγαζίαο θαη ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη, ήδε απφ απηφ ην ζεκείν,
φηη ν ίδηνο ν ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο είλαη θνηλσληθφο.
Αλεμαξηήησο ηνπ ζηαδίνπ ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ε αληαιιαγή χιεο κεηαμχ
αλζξψπνπ θαη θχζεο, εηιεκκέλε αθξηβψο ππφ ηελ θνηλσληθή ηεο κνξθή, δελ δχλαηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί εθηφο ηεο ακνηβαίαο ζρέζεο εξγαζίαο θαη θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο. ε απηφ
ην ζηάδην, νη κνξθέο ηεο νπζίαο θαίλεηαη λα εμαθαλίδνληαη, κηαο θαη ε ελφηεηα εξγαζίαο θαη
θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο πξνβάιιεη σο κηα εκκελήο ζρέζε, ε νπνία ελππάξρεη ζηελ θαζνιηθή
χπαξμε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Οη κνξθέο ηεο νπζίαο θαίλεηαη έηζη λα θαηαβαξαζξψλνληαη
ζην ζεκέιην (Υέγθει, 1998). Δδψ αληρλεχεηαη ε ζρέζε νπζίαο θαη κνξθήο. Δθφζνλ ν
θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζπληζηά άκεζε ζηηγκή ηεο εληαίαο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, απηφ
ζπλεπάγεηαη φηη ε κνξθή, σο νπζηψδεο, αλαθχπηεη θαη δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ
απηνζρεηηζκφ ηεο νπζίαο. Απφ θαηεγνξηαθή ζθνπηά απηφ αληηζηνηρεί ζηε ζρέζε ζεκειίνπ θαη
ζεκειησκέλνπ σο νπζίαο θαη κνξθήο. ηνλ βαζκφ πνπ ζην ελ ιφγσ ζηάδην νπζία θαη κνξθή
θαίλεηαη λα ηαπηίδνληαη, ε δηαθνξά ηνπ ζεκειίνπ απφ ην ζεκειησκέλν δελ πξνβάιιεη κε θαζαξφ
ηξφπν. Παξ‘ φια απηά, αθφκε θαη ζην ινγηθφ επίπεδν ηεο ηαπηφηεηαο ηεο νπζίαο θαη ηεο
κνξθήο, ελππάξρεη ε ζηηγκή ηεο δηαθνξάο. Ο Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη φηη,
ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα, ε ζπλέλσζε ησλ αλζξψπσλ εληφο ηεο εξγαζίαο, δελ αλάγεηαη
κφλν ζηε ζρέζε ηνπο πξνο αιιήινπο [ππφ ηε ηδηφηεηα ησλ αλζξψπσλ] πνπ ζρεηίδνληαη πξνο ηε θχζε θαη
εμαξηψληαη άκεζα απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θχζεο. Δίλαη ηαπηφρξνλα θαη κηα ζρέζε αλζξψπσλ πξνο
αιιήινπο, ε αιιειεπίδξαζή ηνπο ππφ ηελ ηδηφηεηα ησλ εκβίσλ φλησλ πνπ έρνπλ ζσκαηηθέο αλάγθεο,
θπζηθέο πξνδηαζέζεηο θαη αλάγθε γηα εξγαζία (Βαδηνχιηλ, 2013: 181).
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Δδψ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν «απφιπην ζεκέιην» κε ζθνπφ λα δείμνπκε ηηο αληηζηνηρίεο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο κε
ηηο θαηεγνξίεο ηεο «Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο». ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πξφθεηηαη πεξί απνιχηνπ ζεκειίνπ, αιιά
απιψο πεξί ζεκειίνπ. Ζ παξνχζα πξνβιεκαηηθή αλαπηχζζεηαη παξαθάησ.
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Ζ δηαθνξά ηεο εξγαζίαο απφ ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ εληφο ηεο εξγαζίαο αξρίδεη
βαζκηαία λα πξνβάιιεη φιν θαη πην θαζαξά θαηά ηελ εμέηαζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο σο
αλαπηπζζφκελεο. Ζ αλάγθε ζπλέλσζεο ησλ αλζξψπσλ ζηελ εξγαζία κπνξεί λα ππαγνξεχεηαη
απφ εμσηεξηθή αλαγθαηφηεηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα ηνλ εμσηεξηθφ θνηλσληθφ
ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο. Ζ αλάπηπμε φκσο ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, κε ηελ αληίζηνηρε
αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο ηεο δηάξζξσζεο θαη ηνλ αληίζηνηρν επηκεξηζκφ ηεο, θαηαδεηθλχεη φηη ε
ζπλέλσζε ησλ αλζξψπσλ ζηελ εξγαζία πξνθχπηεη θαη‘ αλαγθαηφηεηα απφ ηελ ίδηα ηελ
εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, πξφθεηηαη γηα ηνλ
θαζ‘ εαπηφ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο. Ο θαζ‘ εαπηφ θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο
εξγαζίαο ιεηηνπξγεί σο ην βαζχηεξν ζεκέιην γηα ηε ζπλέλσζε ησλ αλζξψπσλ ζηελ εξγαζία.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο αλάπηπμήο ηεο, θαζίζηαηαη
εθηθηή ε δηαθνξνπνίεζε ησλ κνξθψλ ηεο νπζίαο θαη επαθφινπζα ηνπ ζεκειίνπ απφ ην
ζεκειησκέλν.
ε απηφ ην ζηάδην ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, ην ζεκέιην
πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηεο αθαίξεζεο απφ θάζε ζπγθεθξηκέλε πξνζδηνξηζκέλε κνξθή ηεο νπζίαο.
Ζ αθαίξεζε ινηπφλ απφ θάζε πξνζδηνξηζκέλε κνξθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ εληφο
ηεο παξαγσγήο, νδεγεί ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο. Απφ
θαηεγνξηαθή άπνςε, ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο, αθξηβψο σο θαζ‘ εαπηφ
θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο, αθνχ εδψ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν δηεξεπλάηαη ππφ ηελ
νπηηθή γσλία ηνπ ζηαδίνπ ηεο σξηκφηεηάο ηνπ, ζπληζηά ηελ απξνζδηφξηζηε χιε. Ο Υέγθει
ηνλίδεη φηη ε «νπζία γίλεηαη χιε, ζην κέηξν πνπ ε αλαζθφπεζε ηεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην
γεγνλφο φηη ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ηελ ίδηα ηελ νπζία ζαλ πξνο ην ζηεξεκέλν-κνξθήο
απξνζδηφξηζην» (Υέγθει, 1998: 178).202 Ο θαζ‘ εαπηφ θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο
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Ζ αληίιεςε ηνπ Υέγθει γηα ηελ χιε είλαη παξφκνηα κε ηνπ Αξηζηνηέιε ζηα «Μεηά ηα Φπζηθά Γ΄». Ο Υέγθει
ππνζηεξίδεη ζηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο» φηη, «εάλ θαλείο θάλεη αθαίξεζε απφ θάζε πξνζδηνξηζκφ, απφ θάζε
κνξθή θάπνηνπ πξάγκαηνο, φ,ηη ππνιείπεηαη είλαη κφλν ε απξνζδηφξηζηε χιε. Ζ χιε είλαη θάηη ην απφιπηα
αθεξεκέλν» (Υέγθει, 1998: 174). Δλ ηνχηνηο, ε χιε δελ δχλαηαη λα πθίζηαηαη απνζπαζκέλε απφ ηε κνξθή. Ο Δ.
Μπηηζάθεο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Άκνξθε θαη απξνζδηφξηζηε χιε δελ ππάξρεη. Γη‘ απηφ ε εμέιημε δελ είλαη
απιψο πξαγκάησζε θάπνηαο κνξθήο, αιιά κεηαζρεκαηηζκφο κηαο κνξθήο ζε άιιε, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν
ζχλζεηε, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν «ηέιεηα» (Μπηηζάθεο, 2008: 49). ηελ πεξίπησζε ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», ν
θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο πξνβάιιεη σο «άκνξθε χιε», απνθιεηζηηθά ζηα πιαίζηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Δλ ηνχηνηο, απφ δηαιεθηηθή πιηζηηθή επηζηεκνινγηθή ζθνπηά, ν
θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο είλαη κνξθνπνηεκέλνο θαη εδξάδεηαη ζε έλα άιιν εμσηεξηθφ αληηθείκελν, ζηε
θχζε. Ο θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο αλαθχπηεη θαη δηακνξθψλεηαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο
αιιειεπίδξαζεο ησλ νξγαληζκψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηε θχζε. Δπνκέλσο, ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο
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πξνβάιιεη σο αδηάθνξνο απέλαληη ζηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ησλ ζρέζεσλ εληφο ηεο εξγαζίαο,
θαηά ηξφπν πνπ ν ίδηνο πξνβάιιεη σο ην ζεκέιην, ην νπνίν αδηαθνξεί γηα ην ζεκειησκέλν.
ε απηφ ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο, ε ζθέςε εκβαζχλεη πεξαηηέξσ ζηε κειέηε ηνπ
απνιχηνπ ζεκειίνπ πξνζδηνξίδνληαο ην εηδηθφηεξα. Ο Υέγθει γξάθεη φηη «εθείλε ε ελφηεηα ηεο
νπζίαο θαη ηεο κνξθήο, φξνη νη νπνίνη αληηηίζεληαη σο κνξθή θαη χιε, είλαη ην απφιπην ζεκέιην
πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ» (Υέγθει, 1998: 178). Με άιια ιφγηα, ε αλάπηπμε ηεο εμέηαζεο
θαζηζηά ζαθέο, φηη νη ζρέζεηο εληφο ηεο εξγαζίαο (νη κνξθέο) είλαη θάηη δηαθξηηφ απφ ηελ ίδηα
ηελ εξγαζία, εηιεκκέλε ε ηειεπηαία σο εζσηεξηθά δηαξζξσκέλε θαη επηκεξηζκέλε. Ζ αθαίξεζε
απφ θάζε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ησλ ζρέζεσλ εληφο ηεο εξγαζίαο, νδεγεί ζηελ απξνζδηφξηζηε
χιε, ζηνλ θαζ‘ εαπηφ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο. Απφ ηελ άιιε, ν θνηλσληθφο
ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο ζεκαίλεη αθξηβψο φηη ε ίδηα ε εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηεο εξγαζηαθήο
δηαδηθαζίαο, ε ίδηα ε εξγαζία, είλαη θνηλσληθή, δειαδή ε δηεμαγσγή ηεο είλαη εζσηεξηθά
αιιειέλδεηε κε ηε ζπλέλσζε ησλ αλζξψπσλ εληφο ηεο εξγαζίαο. Καηεγνξηαθά απηφ ζεκαίλεη
πσο ε χιε είλαη κνξθνπνηεκέλε.
Μεηαβαίλνληαο ζηελ εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο, απφ ηε ζθνπηά ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή ζηελ εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, θαίλεηαη νη
ηειεπηαίεο λα δηαθνξνπνηνχληαη θαη λα αληηπαξαηίζεληαη ζηηο ζρέζεηο εληφο ηεο εξγαζίαο. Οη
ζρέζεηο παξαγσγήο πξνβάιινπλ σο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηνπο αλζξψπνπο κε ηα πξντφληα ηεο
παξαγσγήο, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο αληηθείκελα πξνο θαηαλάισζε. Οη ζρέζεηο παξαγσγήο,
θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, απφ ηε κία πξνβάιινπλ σο αδηάθνξεο ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο
εξγαζίαο θαη απφ ηελ άιιε σο θάηη ηεζεηκέλν απφ ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο.
Έρνπκε έηζη κηα ζρέζε ζηελ νπνία ην ζεκέιην σο θνηλσληθφο ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο, δειαδή
σο ελφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, ζπληζηά κηα ζρέζε νπζίαο θαη
κνξθήο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηαπηφηεηα, ε νπνία έρεη πξνζιάβεη κνξθή. πλάκα, ην ζεκειησκέλν,
νη ζρέζεηο παξαγσγήο πνπ ζπλάπηνληαη γηα ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο εξγαζίαο, απνηειεί ηε
κνξθή πνπ αληηπαξαηίζεηαη ζην ζεκέιην. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ζρέζε ηεο νπζίαο θαη ηεο
κνξθήο, σο χιεο θαη κνξθήο, κεηαζρεκαηίζηεθε ζε ζρέζε πεξηερνκέλνπ θαη κνξθήο.

δελ είλαη θάηη πνπ ζηεξείηαη κνξθήο γεληθά, εη κε κφλνλ εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο απζηεξά ινγηθήο εμέηαζεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο θνηλσλίαο.
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Σν πεξηερφκελν έρεη ην κνξθηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ σο ηέηνην ζηελ ηαπηφηεηα κε ηνλ
εαπηφ ηνπ θαη ζπγρξφλσο απηφο ν κνξθηθφο πξνζδηνξηζκφο δηαθνξνπνηείηαη θαη ζρεηίδεηαη κε ηε
κνξθή σο κηα νιηθή ζρέζε ζεκειίνπ θαη ζεκειησκέλνπ. Σν πεξηερφκελν ζπληζηά αθξηβψο
πεξηερφκελν θαη φρη κηα απφ ηηο πξνγελέζηεξεο θαηεγνξίεο, δηφηη ζπληζηά ηελ νπζηψδε
ηαπηφηεηα ηνπ ζεκειίνπ εληφο ηνπ ηεζεηκέλνπ-Δίλαη ηνπ. Σαπηνρξφλσο, ην πεξηερφκελν, φπσο
έρεη νξηζηεί καδί κε ηνλ κνξθηθφ ηνπ πξνζδηνξηζκφ, δηαθνξνπνηείηαη απφ ην ειεχζεξν
ηεζεηκέλν-Δίλαη, ην νπνίν είλαη ε κνξθή, σο κηα ζχλνιε ζρέζε ζεκειίνπ θαη ζεκειησκέλνπ
(Υέγθει, 1998). Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ δηπιαζηαζκφ ηεο κνξθήο, ν νπνίνο
νδεγεί απφ ηε κία ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζεκειίνπ θαη απφ ηελ άιιε ζε κηα
κνξθή, ε νπνία είλαη εμσηεξηθή πξνο ην πεξηερφκελν, αιιά ηαπηνρξφλσο ηεζεηκέλε απφ απηφ.
Αο δηαζαθελίζνπκε πεξηζζφηεξν ην ελ ιφγσ δήηεκα, θαζηζηψληαο ζπγθεθξηκέλα φια ηα
παξαπάλσ ζηελ εθηχιημε ηεο ινγηθήο εμέηαζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Βαδηνχιηλ. ηνλ βαζκφ πνπ
ν ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο είλαη θνηλσληθφο, ε ίδηα ε εξγαζία θαη απηφ πνπ ηίζεηαη δηακέζνπ
ηεο ίδηαο, δειαδή νη ζρέζεηο εληφο ηεο εξγαζίαο, αιιεινπξνππνηίζεληαη ακνηβαία. Σν γεγνλφο
φηη ν ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο είλαη θνηλσληθφο, ζπλεπάγεηαη φηη ε δηεμαγσγή ηεο εξγαζίαο
πξαγκαηνπνηείηαη ζπιινγηθά. Με ηελ εμέηαζε ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο
απνθαιχπηεηαη, φηη απηφ πνπ ζπληζηνχζε ηελ νπζία (εξγαζία) θαη απηφ πνπ ζπληζηνχζε ηε
κνξθή (νη ζρέζεηο εληφο ηεο εξγαζίαο) έρνπλ πεξηέιζεη εληφο κηαο ελφηεηαο. Ζ ελ ιφγσ ελφηεηα
ζπζρεηίδεηαη κε ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε δηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Οη ηειεπηαίεο είλαη ελ γέλεη εμσηεξηθέο σο πξνο ηνλ θνηλσληθφ
ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο θαη ζπλάκα ηίζεληαη απφ ηνλ ηειεπηαίν. Έηζη, ζηε ζπλνιηθή ζεκειηαθή
αλαθνξά, ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο ζπληζηά ην πεξηερφκελν θαη νη ζρέζεηο
παξαγσγήο ηε κνξθή.
ηελ πιένλ επηθαλεηαθή εμέηαζε ηεο ζρέζεο κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ, νη ζρέζεηο
παξαγσγήο πξνβάιινπλ σο ζρέζεηο πνπ ζπλάπηνληαη γηα ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο
παξαγσγήο, ηα νπνία ζπληζηνχλ αληηθείκελα πξνο θαηαλάισζε. ηε ζπλέρεηα ν Βαδηνχιηλ,
παξαπέκπνληαο θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ Μαξμ, εμεγεί φηη ε δηαλνκή δελ εμαληιείηαη ζηε δηαλνκή
ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Πξνηνχ ιάβεη ρψξα ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο
παξαγσγήο, ε δηαλνκή απνηειεί δηαλνκή ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη δηαλνκή ησλ ππνθεηκέλσλ
ζηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο θαη ζθαίξεο ηεο παξαγσγήο. πλεπψο, ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο
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παξαγσγήο είλαη επαθφινπζν απηήο ηεο βαζχηεξεο δηαδηθαζίαο δηαλνκήο. Ζ δηαλνκή ησλ
αλζξψπσλ ζηα δηαθνξεηηθά κέξε ηεο παξαγσγήο θαη ε δηαλνκή ησλ κέζσλ παξαγσγήο
ζπληζηνχλ ην ζεκέιην ηεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγσγήο. πσο ηνλίδεη ν Βαδηνχιηλ,
«εάλ ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγσγήο είλαη ην εμσηεξηθφ «ζηξψκα» ηεο δηαλνκήο, σο
βαζχ «ππφζηξσκα» ηεο δηαλνκήο ιεηηνπξγεί ε θαηαλνκή ησλ αλζξψπσλ αλάκεζα ζηα δηάθνξα
είδε ηεο παξαγσγήο θαη ε δηαλνκή ησλ κέζσλ παξαγσγήο» (Βαδηνχιηλ, 2013: 192).
ε απηφ ην πιαίζην, ν Βαδηνχιηλ απεηθνλίδεη ηε δηάξζξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρέζεσλ
δηαλνκήο θαη ηελ αθξηβή ηνπο εμάξηεζε απφ ηε δηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο θαζψο ηνλ ηξφπν πνπ
νη ζρέζεηο δηαλνκήο ζπληζηνχλ ζρέζεηο ηδηνπνίεζεο θαη ηδηνθηεζίαο. Αλ ε δηαλνκή πεξηγξάθεη
ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ φξσλ ηεο παξαγσγήο, σο άκεζα δηαζέζηκσλ, ε ηδηνπνίεζε πεξηγξάθεη ηε
δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ φξσλ ηεο παξαγσγήο απφ ηνλ άλζξσπν,
ελψ ε ηδηνθηεζία πεξηγξάθεη ηελ εγθαζηδξπκέλε θπξηφηεηα (ρξήζεο, δηάζεζεο) σο πξνο έλα
κέξνο ησλ φξσλ ηεο παξαγσγήο. Ζ ηδηνθηεζία θαη ε ηδηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγσγήο
είλαη απνηέιεζκα ηεο ηδηνθηεζίαο επί ησλ ινηπψλ ζπζηαηηθψλ φξσλ ηεο παξαγσγήο, ηεο
δηαλνκήο θαη ηεο ηδηνπνίεζεο ησλ παξαγσγψλ, ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ηεο ίδηαο ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Απφ εδψ θαλεξψλεηαη ε εζσηεξηθή ελφηεηα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο
θαηαλάισζεο. Ζ θαηαλάισζε απνηειεί ηελ θαηαιεθηηθή δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνίαο
απνπεξαηψλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο δηαλνκήο, ηεο ηδηνπνίεζεο θαη ζπλάκα πξαγκαηψλεηαη ε
ηδηνθηεζία. Έηζη, ε δηαδηθαζία ηθαλνπνίεζεο ησλ βηνηηθψλ αλαγθψλ πξνβάιιεη σο εζσηεξηθά
εληαία κε ην ζπλνιηθφ πιέγκα ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. Με ην πέξαο ηεο θαηαλάισζεο θαη ηελ
νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαλνκήο, ηδηνπνίεζεο θαη ηδηνθηεζίαο, ε παξαγσγή ζηελ ελφηεηά
ηεο κε ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο θαζίζηαηαη πξνζδηνξηζκέλε. Ζ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο
παξαγσγήο θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαλνκή ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγσγήο, αιιά θαη ηα
ίδηα ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο είλαη ηα πξντφληα κηαο πξνεγνχκελεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο. ε απηφ ην ζεκείν, ε ζθέςε αξρίδεη λα πεξλά ζηελ εμέηαζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ
ζρέζεσλ παξαγσγήο σο κεηαβαιιφκελσλ. Απφ κεζνδνινγηθή ζθνπηά ζπληειείηαη ην πέξαζκα
απφ ηελ εμέηαζε ηνπ απνιχηνπ ζεκειίνπ ζηελ εμέηαζε ηνπ πξνζδηνξηζκέλνπ ζεκειίνπ. Ο
Βαδηνχιηλ γξάθεη ζην ελ ιφγσ ζηάδην ηεο εμέηαζεο:
Καζψο ην πξντφλ ηεο παξαγσγήο δεκηνπξγείηαη εληφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, έηζη θαη ε δηαλνκή
ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγσγήο εδξάδεηαη ζηε δηαλνκή ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο, γελληέηαη απφ απηήλ. Ζ δηαλνκή ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο είλαη
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απαξαίηεηε γηα ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγσγήο, αιιά θαη ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο
παξαγσγήο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλάισζή ηνπο, ε θαηαλάισζε είλαη ην θίλεηξν [ην σζνχλ αίηην], ν
ζθνπφο ηεο παξαγσγήο. Χζηφζν, ε πξαγκάησζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ε δεκηνπξγία ησλ πξντφλησλ
δηεθπεξαηψλνληαη εληφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Γη‘ απηφ θαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ζπληζηά
ηελ θπξίαξρε ζηηγκή ζε απηέο ηηο ζρέζεηο (φ.π.: 196).

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, απνθαιχπηεηαη φηη ε αλαλέσζή ηεο
πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε. Ζ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ
ηεο παξαγσγήο θαη ε ηειηθή ηνπο θαηαλάισζε, κεηαηξέπεηαη ζε ζεκέιην γηα ηελ επφκελε
παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σν ζεκειησκέλν πξνβάιιεη σο ζεκέιην, ελψ ζπλάκα ην ίδην ην ζεκέιην
πξνβάιιεη σο ζεκειησκέλν. Σν ζεκέιην ινηπφλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ ηφζν σο ζεκέιην φζν
θαη σο ζεκειησκέλν. Χο εθ ηνχηνπ, ε θάζε παξαγσγηθή δηαδηθαζία απνηειεί ζεκέιην ηεο
επφκελεο. ε απηή ηε ακνηβαία θαη αιιεινπξνυπνηηζέκελε ζρέζε ζεκειίνπ θαη ζεκειησκέλνπ,
ηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ηνλ δηαδξακαηίδνπλ νη ζρέζεηο εληφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ
ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγσγήο παξακέλεη θάηη ην εμσηεξηθφ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν,
ζηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηεο παξαγσγήο, ε ζρέζε ζεκειίνπ θαη ζεκειησκέλνπ πθίζηαηαη ζε
έλα επίπεδν εμσηεξηθφηεηαο. Απφ θαηεγνξηαθή άπνςε, ε εμέηαζε θηλείηαη ζην πιαίζην ηνπ
κνξθηθνχ ζεκειίνπ.
Ζ νινθιήξσζε θάζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε δηαλνκή (ηδηνπνίεζε, ηδηνθηεζία)
θαη ηελ ηειηθή θαηαλάισζε, γίλεηαη ην έλαπζκα γηα ηελ εθθίλεζε ηεο επφκελεο. Δλ ηνχηνηο, ε
θάζε μερσξηζηή παξαγσγηθή δηαδηθαζία δελ επηδξά νπζηαζηηθά ζηελ άιιε, ζηηο ίδηεο ηηο
ζεκειηαθέο αλαθνξέο. Σα πξντφληα ηεο παξαγσγήο ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο δηακέζνπ ηεο
θαηαλάισζεο θαη κε ηε ζεηξά ηνπο νη αλάγθεο αλαλεψλνληαη, κε απνηέιεζκα ηε δηεμαγσγή κηαο
λέαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπ είδνπο, ε
αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε δελ αιιάδεη ηηο ίδηεο ηηο ζεκειηαθέο
αλαθνξέο. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ην πεξηερφκελν, ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο, δελ
κεηαβάιιεηαη ζηε ζρέζε ζεκειίνπ θαη ζεκειησκέλνπ. Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, ε ζρέζε
ζεκειίνπ θαη ζεκειησκέλνπ απνηειεί κηα κνξθηθή ζρέζε. Παξ‘ φια απηά, φπσο έρεη ήδε
ηνληζηεί, ε απιή επαλάιεςε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζπλεπάγεηαη θαη ηνλ ζηαδηαθφ
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο.
Μέρξη ζηηγκήο θαλεξψζεθε φηη νη ζρέζεηο παξαγσγήο ζπληζηνχλ αλαγθαία πιεπξά ηεο
αληαιιαγήο χιεο κεηαμχ αλζξψπνπ θαη θχζεο θαη βξίζθνληαη ζε αδηάξξεθηε ελφηεηα κε ηελ
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παξαγσγηθή ζρέζε ησλ αλζξψπσλ πξνο ηε θχζε. Οη ζρέζεηο παξαγσγήο φκσο δελ θαζαξίδνληαη
κνλνζήκαληα απφ ηελ παξαγσγή, αιιά πξαγκαηψλνληαη ελ είδε θάζκαηνο δπλαηνηήησλ. Σα
ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο δηακνξθψλνπλ ηηο ηάζεηο πξνο ηε κελ είηε ηε δε πξαγκάησζε
ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. Απφ εδψ δηαπηζηψλεηαη φηη ην ζεκειησκέλν, νη ζρέζεηο παξαγσγήο,
δελ αλάγεηαη πιήξσο ζην ζεκέιην, ζηελ παξαγσγή κε ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία. Αλαδχεηαη έηζη
κηα δηαθνξνπνίεζε ζηε ζρέζε ζεκειίνπ θαη ζεκειησκέλνπ. Ο Υέγθει γξάθεη φηη «έμσ απφ ηνχην
ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκειίνπ, ην ζεκειησκέλν επίζεο έρεη εθεμήο ην δηθφ ηνπ ηδηαίηεξν
πεξηερφκελν θαη είλαη έηζη ε ελφηεηα ελφο δηπινχ πεξηερνκέλνπ» (Υέγθει, 1998: 196).
Έρεη ηδηαίηεξε κεζνδνινγηθή ζεκαζία λα θαηαλνείηαη νξζά απηφο ν «δηπιαζηαζκφο» ηνπ
πεξηερνκέλνπ. Ζ εμεηδίθεπζε ελφο πεξηερνκέλνπ, κηαο λνκνηέιεηαο, ζπλεπάγεηαη ηνλ αληίζηνηρν
κεηαζρεκαηηζκφ απηνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ, απηήο ηεο λνκνηέιεηαο. Θα ιέγακε φηη πξφθεηηαη γηα
κηα δηαδηθαζία κεξίθεπζεο θαη ελ ηέιεη εληθνπνίεζεο, θαηά ηελ νπνία ην θαζνιηθφ πεξηερφκελν
ηνπ ζεκειίνπ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη, ζαλ κηα επξχηεξε βάζε, ζην ζεκειησκέλν, ελψ
ηαπηνρξφλσο, ζην ηειεπηαίν, ην πεξηερφκελν κεηαζρεκαηίδεηαη ζε έλα ηδηάδνλ ηνπ ζεκειησκέλνπ
πεξηερφκελν.
ηε δηάλνημε απηνχ ηνπ θάζκαηνο δπλαηνηήησλ γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζρέζεσλ
παξαγσγήο, ην θάζε μερσξηζηφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν δελ ζπκκεηέρεη ζηνλ ίδην βαζκφ έθηαζεο θαη
έληαζεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο, ηα ζπζηαηηθά
ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο, εληφο ηεο ακνηβαίαο ηνπο ελφηεηαο, αιιειεπηδξνχλ κε δηαθνξεηηθφ
ηξφπν θαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ έληαζεο θαη έθηαζεο ην θαζέλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε
δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο, ηελ θχξηα βαξχηεηα, σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ
ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, ηνλ δηαδξακαηίδνπλ δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη
δηαθνξεηηθέο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο ησλ ηειεπηαίσλ.
Καηά ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο, φπνπ ε εξγαζία κφιηο έρεη αλαθχςεη
θαη δηακνξθψλεηαη, ηελ θχξηα βαξχηεηα ζηηο ππφ δηακφξθσζε ζρέζεηο παξαγσγήο ηελ έρνπλ ηα
αληηθείκελα ηεο εξγαζίαο. ζν νη ζρέζεηο παξαγσγήο βξίζθνληαη ππφ δηακφξθσζε, εθείλν πνπ
δηαδξακαηίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν γη‘ απηέο είλαη ν θαηακεξηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο
εξγαζίαο. ηνλ βαζκφ φκσο πνπ ζηαδηαθά κεηαηίζεηαη ε βαξχηεηα ζηνπο αλζξψπνπο ηεο
εξγαζίαο θαη ζηα κέζα ηεο εξγαζίαο, έπεηαη φηη ηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο
δηαδξακαηίδεη ν θαηακεξηζκφο ησλ αλζξψπσλ ηεο εξγαζίαο θαη ν θαηακεξηζκφο ησλ κέζσλ ηεο
362

εξγαζίαο. Ήδε ζε απηφ ην ζεκείν, αξρίδεη λα θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη, θαηά ηε ζηαδηαθή
αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο, αλαβαζκίδεηαη θιηκαθσηά ε δπλαηφηεηα φιν θαη κεγαιχηεξνπ
θαζνξηζκνχ ηεο πξαγκάησζεο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο απφ ηηο ίδηεο ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο,
απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν θαη ηε ζπλεηδεηή ηνπ δξάζε. Δπίζεο, εδψ απνθαιχπηεηαη ν
δηαθνξεηηθφο ξφινο θαη ε επίδξαζε ηεο θάζε εξγαζίαο ζηε ζπλνιηθή εξγαζία σο νιφηεηα θαζψο
θαη ν αληίθηππνο ηεο θάζε κηαο ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο. Ζ δηαλνεηηθή εξγαζία, δειαδή ε
εξγαζία πνπ αθνξά ηε ζθνπνζεζία θαη ζρεηίδεηαη θαη‘ εμνρήλ κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν, έρεη
άιιν αληίθηππν ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο απφ φ,ηη ε θπζηθή εξγαζία, ε εξγαζία πνπ ζπλδέεηαη κε
ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ. Γεληθφηεξα, ηνλ πιένλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ
ζρέζεσλ παξαγσγήο έρεη ν ραξαθηήξαο ησλ εκπξάγκαησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, εθείλνπ ηνπ
είδνπο εξγαζίαο, ην νπνίν δηαδξακαηίδεη ηνλ θχξην ξφιν ζηε ζπλνιηθή εξγαζία. Ο ραξαθηήξαο
ησλ εκπξάγκαησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εξγαζίαο ζπλίζηαηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
ελεξγνπνηνχληαη ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ην πνηφλ θαη ην πνζφλ
ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ απηά απαηηνχλ.
Γείρζεθε παξαπάλσ φηη ε ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο κεηαζρεκαηίδεη ηηο αξρηθέο
πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο αλέθπςαλ απηνθπψο, επαλαθαζνξίδνληαο ηηο ηειεπηαίεο κέζσ ηεο δηθήο
ηεο ηδηφηππεο θίλεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ην πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο
κεηαβάιιεηαη. ηελ θίλεζε απφ ζεκέιην ζε ζεκειησκέλν, ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο
εξγαζίαο βαζκηαία αλαπηχζζεηαη, δηακνξθψλνληαο ην ζπλνιηθφ πιέγκα ησλ ζρέζεσλ
παξαγσγήο. Ζ πξαγκάησζε είηε ησλ κελ είηε ησλ δε δπλαηνηήησλ ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο
ζπλεπάγεηαη ηελ επηθξάηεζε ησλ κελ ή ησλ δε ηάζεσλ ηεο εξγαζίαο εληφο ηεο παξαγσγήο. Σν
ζεκέιην έηζη θαζίζηαηαη πξαγκαησκέλν. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηελ θίλεζε απφ ζεκέιην ζε
ζεκειησκέλν έρνπκε κηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο δηαθνξάο.
Σν πεξηερφκελν ηνπ ζεκειίνπ κεηαζρεκαηίδεηαη θαη δηαθνξνπνηείηαη ζην ζεκειησκέλν.
Σν πεξηερφκελν έηζη δηαθνξνπνηείηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζεκειηαθήο αλαθνξάο. Ζ πίεζε πξνο
πξαγκάησζε ησλ δπλαηνηήησλ, νη νπνίεο πεξηέρνληαη εληφο θάζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαη
ε ηειηθή ηνπο πξαγκάησζε νδεγεί ζηε δηαθνξνπνίεζε θάζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ
πξνεγνχκελε. Έηζη, ζηελ ειηθνεηδή θίλεζε ζεκέιην, ζεκειησκέλν, ζεκέιην θαη νχησ θαζεμήο,
ζπληειείηαη κηα δηαξθήο δηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ο Υέγθει αλαθέξεη:

363

Δθφζνλ ηψξα ζεκέιην θαη ζεκειησκέλν έρνπλ έλα δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν, ε ζεκειηαθή-αλαθνξά έπαςε
λα είλαη κνξθηθή· ε επαλάθακςε ζην ζεκέιην θαη ε αλάδπζε απ‘ απηφ ηνπ ηεζεηκέλνπ δελ είλαη πιένλ
ηαπηνινγία· ην ζεκέιην είλαη πξαγκαηηθά203 πξαγκαησκέλν (φ.π.: 196).

Έσο απηφ ην ζεκείν ηεο ινγηθήο εμέηαζεο έρεη απεηθνληζζεί ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ
ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο απφ ηελ παξαγσγή θαη ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία. Με ην πξαγκαηηθφ
ζεκέιην θαηαθηήζεθε κηα βαζχηεξε γλψζε ηεο αλαλέσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ελ
ζπγθξίζεη κε ην κνξθηθφ ζεκέιην. ην επίπεδν ηνπ κνξθηθνχ ζεκειίνπ, εθείλν πνπ πξνέβαιιε,
σο επί ην πιείζηνλ, ήηαλ ε απιή αλαλέσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Με ην πξαγκαηηθφ
ζεκέιην εληνπίζηεθε ε κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία ζπληειείηαη κέζσ ησλ
δπλαηνηήησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο. ην
πξαγκαηηθφ ζεκέιην εθείλν πνπ αλαπαξίζηαηαη είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο απφ
ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο θαη κάιηζηα ν θαζνξηζκφο απφ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία
εθείλεο ηεο εξγαζίαο πνπ δηαδξακαηίδεη ηνλ πξσηεχνληα ξφιν ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή. ηε
ζρέζε ινηπφλ ζεκειίνπ θαη ζεκειησκέλνπ θαίλεηαη λα κελ αιιάδνπλ νπζηαζηηθά νη ίδηεο νη
ζεκειηαθέο αλαθνξέο. Σνχησλ δνζέλησλ, ελψ απφ ηε κία έρεη απεηθνληζζεί ε δηαδηθαζία
κεηαβνιήο ηεο παξαγσγήο, απφ ηελ άιιε δελ έρεη απεηθνληζζεί αθφκε. Γελ έρεη απεηθνληζζεί
αθφκε ε κεηαβνιή ησλ ίδησλ ησλ ζεκειηαθψλ αλαθνξψλ, δελ έρεη απνθαιπθζεί ν ίδηνο ν
εζσηεξηθφο κεραληζκφο κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο.
πλερίδνληαο ηε ινγηθή αλέιημε, ν Βαδηνχιηλ επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
κεηαβάιινληαη νη ζρέζεηο παξαγσγήο. Οη ηειεπηαίεο κεηαβάιινληαη θαζψο αλαπηχζζεηαη ε
παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε. Απνθαζηζηηθφ ξφιν σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ
παξαγσγήο έρνπλ ηα κέζα παξαγσγήο. Απφ ηε κία, ν ραξαθηήξαο ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ηα
νπνία έρνπλ αλαθχςεη κε απηνθπή ηξφπν απφ ηε θχζε, είλαη έλαο εμσηεξηθφο, σο πξνο ηελ
παξαγσγή, ραξαθηήξαο. Αληίζηνηρα, ν ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ απηά ηα
κέζα, ζπληζηά έλαλ θπζηθά νξνζεηεκέλν ραξαθηήξα. Απφ ηελ άιιε, ηα κέζα παξαγσγήο, ηα
νπνία είλαη δεκηνπξγεκέλα απφ ηελ εξγαζία, έρνπλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα θαη αληίζηνηρα ν
ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ απηά ηα κέζα είλαη θνηλσληθά νξνζεηεκέλνο.
Φπζηθά, ν ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο ζην ζχλνιφ ηνπ δελ θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα κέζα
παξαγσγήο, αιιά θαη απφ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θαη ην γεληθφηεξν ζχλνιν ησλ
203

Αιιάδνπκε ηε κεηαθξαζηηθή απφδνζε ηνπ φξνπ «ξεαιηζηηθφ ζεκέιην», φπσο απνδίδεηαη απφ ηνλ Σδσξηδφπνπιν,
ζε «πξαγκαηηθφ ζεκέιην», ηνλ νπνίν ζεσξνχκε πην δφθηκν.
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ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγσγήο. Παξά ηαχηα, ηα κέζα παξαγσγήο είλαη εθείλα πνπ
δηαδξακαηίδνπλ ηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή, δεδνκέλνπ φηη νη ζρέζεηο παξαγσγήο
εμεηάδνληαη σο δηακνξθσκέλεο.
Ζ επίδξαζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο θαζνξίδεηαη απνθαζηζηηθά
απφ ην είδνο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ην νπνίν απαηηνχλ γηα λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία, δειαδή αλ γηα
ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ε ρξήζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο γίλεηαη
αηνκηθά, απφ έλα κέξνο ησλ θνηλσλίαο ή απφ νιφθιεξε ηελ θνηλσλία. Με ηελ αλάπηπμε ηεο
παξαγσγήο, αλαπηχζζεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ησλ κέζσλ
παξαγσγήο. Σα κέζα παξαγσγήο ζπληζηνχλ, ζε φιν θαη κεγαιχηεξν βαζκφ, πξντφληα
δεκηνπξγεκέλα απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, γεγνλφο πνπ αιιάδεη θαζνξηζηηθά ηελ
ηερλνινγηθή, νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηνπο δηάζηαζε. Χο εθ ηνχηνπ, αιιάδεη θαη ν ηξφπνο
πνπ νη ίδηνη νη άλζξσπνη ζρεηίδνληαη κε ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο, αιιάδεη ν ίδηνο ν ηξφπνο
επίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ ζηελ παξαγσγή θαη ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο.
ε απηφ ην ζεκείν αλαδεηθλχεηαη ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ νη ζρέζεηο παξαγσγήο ζηελ
παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε δηακέζνπ ηνπ αλζξψπνπ. Οη βαζηθέο ηδηφηεηεο, δηακέζνπ ησλ
νπνίσλ ν άλζξσπνο επηδξά ζηελ παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε, είλαη ε γλψζε ζηελ ελφηεηά
ηεο κε ηε ζπλείδεζε (ε γλψζε δηαδηθαζηψλ, ηδηνηήησλ ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο
ζηνηρείσλ, ε αλάδεημε ζθνπψλ, ε ζπλείδεζε σο γλψζε πνπ αλαθχεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε
κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο θνηλσληθψλ φλησλ), νη δεμηφηεηεο (εκπεηξίεο θαη
γλψζεηο πνπ αθνκνηψλνληαη πξσηίζησο πξαθηηθά) θαη ηα θίλεηξα πξνο εξγαζία (ηα δχν
ζεκειηψδε θίλεηξα είλαη ε αλάγθε γηα εξγαζία ράξηλ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ βηνινγηθψλ αλαγθψλ
ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ είδνπο θαη ε εξγαζία σο αλάγθε γηα εξγαζία) (Βαδηνχιηλ, 2013: 204).
Με ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ φξσλ απνθαιχπηεηαη ε εζσηεξηθή ελφηεηα ηεο
παξαγσγηθήο ζρέζεο ησλ αλζξψπσλ πξνο ηε θχζε θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. πγρξφλσο
απνθαιχπηεηαη θαη ε επίδξαζε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. ηνλ βαζκφ πνπ
ζηε δσή ηεο θνηλσλίαο νη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο δελ επηηξέπνπλ ηε βέιηηζηε ηθαλνπνίεζε
ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο, ηφηε ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ
θπξηαξρνχλ ζρέζεηο δηαπάιεο. Οη θαη‘ εμνρήλ ζρέζεηο αιιειεγγχεο θαη ζπληξνθηθφηεηαο
θαζίζηαληαη θπξίαξρεο ζηε δσή ηεο θνηλσλίαο, αθφηνπ επηηεπρζεί εθείλν ην επίπεδν αλάπηπμεο
ηεο παξαγσγήο, θαηά ην νπνίν ηθαλνπνηνχληαη, θαηά ην βέιηηζην ηξφπν, νη βηνινγηθέο αλάγθεο
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ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, δεζπφδεη ε αλάγθε γηα εξγαζία
ράξηλ ηεο απηνπξαγκάησζεο θαη ηεο νιφπιεπξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο έθαζηνπ
αηφκνπ.
Γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη ε παξνπζίαζε φισλ ησλ παξαπάλσ κεηαζρεκαηηζκψλ απεηθνλίδεη
ηνλ ίδην ηνλ εζσηεξηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο νπζίαο ηεο θνηλσλίαο, ηηο θαη’ εμνρήλ πνηνηηθέο
κεηαβνιέο ηεο θίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Με ηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ θνηλσληθνχ
ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο, αιιάδεη ν ραξαθηήξαο ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ησλ ζπζηαηηθψλ
ζηνηρείσλ ηεο εξγαζίαο σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, επνκέλσο αιιάδεη ν
ξφινο ηεο επίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ (ηεο ζπλεηδεηήο ηνπ δξάζεο θαη ηεο ζθνπνζεζίαο, ησλ
δεμηνηήησλ θαη ησλ θηλήηξσλ) ζηελ παξαγσγή θαη ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο. Αιιάδεη ελ ηέιεη ε
ίδηα ε ζπζρέηηζε ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηε θχζε θαη ησλ ζρέζεσλ
παξαγσγήο. ε φιεο ηηο πξνγελέζηεξεο θαηεγνξίεο ηνπ ζεκέιηνπ δελ απνθαιχθζεθε ε πνηνηηθή
κεηαβνιή ηεο ίδηαο ηεο νπζίαο ηεο θνηλσλίαο. Αληίζεηα, κε ηε κεηάβαζε ζην πιήξεο ζεκέιην
απνθαιχπηεηαη ε πνηνηηθή κεηαβνιή ηεο ίδηαο ηεο ζρέζεο ησλ πιεπξψλ ηεο ζθαίξαο ηεο
παξαγσγήο.
Τπφ ην πξίζκα ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ, ε εμέηαζε θηλείηαη ζην πιαίζην ηνπ πιήξνπο
ζεκειίνπ. Ζ κεηάβαζε απφ ην ζεκέιην ζην ζεκειησκέλν ζπληειείηαη κέζσ κηαο ζεηξάο
κεηαζρεκαηηζκψλ, νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ ίδηα ηελ νπζία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Χο εθ
ηνχηνπ, ζηελ ειηθνεηδή θίλεζε απφ ζεκέιην ζε ζεκειησκέλν θαη νχησ θαζεμήο, νη δχν φξνη
δηαθνξνπνηνχληαη θάζε θνξά θαηά νπζηψδε ηξφπν κεηαμχ ηνπο. Σν ζεκέιην ζέηεη έλα
ζεκειησκέλν, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ελφηεηα καδί ηνπ θαη ζπγρξφλσο δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ
απηφ. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία αιιάδνπλ νη ίδηεο νη ζεκειηαθέο
αλαθνξέο. Με ηελ αλάπηπμε ηεο νπζηψδνπο δηαθνξάο, ζην πιαίζην ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ
πξνζδηνξηζκέλνπ ζεκειίνπ, νινθιεξψλεηαη θαη ε δηακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθήο νπζηαζηηθήο
ελφηεηαο ησλ ζπζηαηηθψλ φξσλ ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. ην πιήξεο
ζεκέιην αλαδεηθλχεηαη έηζη ε πξαγκαηηθή ελφηεηα ηεο νπζηψδνπο ηαπηφηεηαο θαη ηεο νπζηψδνπο
δηαθνξάο (κε ηε κνξθή ηεο αληίθαζεο).
Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ε νπζηψδεο ηαπηφηεηα, ε νπνία αλαθχπηεη
κεηά ηε ινγηθή θίλεζε ηεο δηαθνξάο, δειαδή ε νπζηψδεο ηαπηφηεηα πνπ αλαθχπηεη ζην ζηάδην
ηεο αληίθαζεο, απνηειεί κηα νπζηψδε ηαπηφηεηα πνιχ πην νπζηαζηηθή απφ εθείλε ηεο
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αθεηεξηαθήο νπζηψδνπο ηαπηφηεηαο. Γη‘ απηφ έρεη ζεκαζία λα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε αλάπηπμε
ηεο δηαθνξάο ζπλεπάγεηαη, αλ θαη κε αληηθαηηθφ ηξφπν, ηελ αλχςσζε ηεο νπζηψδνπο ηαπηφηεηαο
ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν νπζηαζηηθφηεηαο. Παξά ηαχηα, ν Βαδηνχιηλ, αλ θαη δελ θαηαπηάλεηαη
κε εηδηθφ ηξφπν, θαζηζηά ζαθέο φηη απηφ πνπ ελ ηέιεη επηθξαηεί ζηελ θίλεζε ηεο νπζίαο ηνπ
αληηθεηκέλνπ δελ είλαη ε ζηηγκή ηεο ηαπηφηεηαο, αιιά ε ζηηγκή ηεο δηαθνξάο, ηεο αληίθαζεο θαη
ησλ δπλακηθψλ ηεο άξζεο ηεο (Vazjulin, 2006: 84). Σνχησλ δνζέλησλ, νη αιιαγέο θαη νη
κεηαζρεκαηηζκνί ζην επίπεδν ησλ ζεκειηαθψλ αλαθνξψλ νδεγνχλ λνκνηειψο ζηελ άξζε ηεο
δεδνκέλεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζε κηα άιιε κνξθή θίλεζεο.
Δλ ηνχηνηο, ε εηδηθή εμέηαζε ηεο ελ ιφγσ αληίθαζεο δελ αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ινγηθήο
πηπρήο, αιιά ζε εθείλα ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο.
Ζ γεληθφηεξε αλάπηπμε ηεο ζθέςεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ ζεκειίνπ
αθνινπζεί ελ γέλεη θαη ελ ζπλφισ ζε αλεξεκέλε κνξθή ηελ ηζηνξηθή ζεηξά αλάπηπμεο ησλ
πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο. Παξ‘ φια απηά, ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ζεκειίνπ δελ απεηθνλίδεηαη ε
δηαδηθαζία εκθάληζεο ηεο νπζίαο, δηακέζνπ ηεο ζθαίξαο ησλ πξνυπνζέζεσλ, αιιά ε ηζηνξηθή
αλάπηπμε ηεο νπζίαο απφ ηε ζθνπηά ηεο θαζ‘ εαπηφ θίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Έρνπκε λα
θάλνπκε ινηπφλ κε ηνλ δεχηεξν ηχπν ζχκπησζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ.
ην απφιπην ζεκέιην εληνπίδεηαη ζε θαζνιηθή κνξθή ε Οπζία ηεο θνηλσλίαο, δειαδή ν
θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο σο ελφηεηα παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ
παξαγσγήο. Οη ζηηγκέο ηνπ πξνζδηνξηζκέλνπ ζεκειίνπ αλαπαξηζηνχλ ζε αλεξεκέλε κνξθή ηα
ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο νπζίαο ηεο θνηλσλίαο. ην κνξθηθφ ζεκέιην απεηθνλίδεηαη ην ζηάδην ηεο
πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζην πξαγκαηηθφ ζεκέιην αλαπαξίζηαηαη ην ζηάδην ηεο
δηακφξθσζεο ηεο λέαο νπζίαο θαη ε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θιεξνδνηεζείζαο βάζεο
απφ ηε λέα κνξθή θίλεζεο. ην πιήξεο ζεκέιην απεηθνλίδεηαη ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. ε απηφ θαλεξψλεηαη πιήξσο ε δηαδηθαζία ησλ πνηνηηθψλ
κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο νπζίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ, δειαδή ε θίλεζε πνπ ζπληειείηαη πάλσ ζηε
δηθή ηεο βάζε. ην πιήξεο ζεκέιην επηπιένλ δηαγξάθνληαη ζε αλεξεκέλε κνξθή θαη νη
λνκνηειείο ηάζεηο άξζεο ηεο δεδνκέλεο νπζίαο.
Σέινο θαη πξηλ πεξάζνπκε ζηελ εμέηαζε ηεο δεχηεξεο πξνβιεκαηηθήο γχξσ απφ ηηο
θαηεγνξίεο ηνπ ζεκειίνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ζα πξέπεη λα γίλεη κλεία ζε κηα
θνκβηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο εγειηαλήο αλάπηπμεο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ ζεκειίνπ θαη ηεο
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αλάπηπμήο ηνπο ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο». Καηά ηε κεηάβαζε ζηελ εμέηαζε ηεο παξαγσγήο, ν
Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη κηα ζρέζε ζεκειίσλ, νη νπνία δελ δχλαην λα πθίζηαηαη ζηνλ Υέγθει.
πγθεθξηκέλα γξάθεη ν Βαδηνχιηλ:
ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ θαη θχζεο, αξρηθά είλαη ε θχζε απηή πνπ νδεγεί ζηε δηακφξθσζε ηνπ
αλζξψπνπ. Ο άλζξσπνο αλέθπςε σο πξντφλ ηεο θχζεο. πλεπψο, ην απνθαζηζηηθφ [ζηνηρείν] γηα ηελ
πξσηαξρηθή εκθάληζε ηνπ αλζξψπνπ (θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ αλζξψπνπ σο βηνινγηθνχ είδνπο) ήηαλ ε
επίδξαζε ηεο θχζεο επί ηνπ δψνπ πνπ απνηεινχζε πξφγνλν ηνπ αλζξψπνπ. ηαλ φκσο ν άλζξσπνο
αλέθπςε, απνθαζηζηηθφ [ζηνηρείν] γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ έγηλε ε επελέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε, ελψ
ε επίδξαζε ηεο θχζεο ζηνλ άλζξσπν θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε [ππνβαζκίδνληαη] ζε
ππνηαγκέλα [ζηνηρεία] (Βαδηνχιηλ, 2013: 185).

Ζ παξαγσγή είλαη ν ελεξγεηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο θαη ε επελέξγεηα πνπ αζθεί ν
άλζξσπνο ζηε θχζε. Αξρηθά φκσο, ν άλζξσπνο αλέθπςε απφ ηε θχζε· ζε απηή ηε καθξαίσλε
δηαδηθαζία ηεο επίδξαζεο ηεο θχζεο ζηνπο πξνγφλνπο ηνπ αλζξψπνπ, νη «κεραληζκνί» θαη νη
δηαδηθαζίεο ηεο θχζεο ζπληζηνχλ ζεκέιην θαη φρη απιψο ζπλζήθε204. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα
δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία έλα άιιν απφιπην ζεκέιην δεκηνπξγεί ην ζεκειησκέλν θαη ζηε
ζπλέρεηα ην ζεκειησκέλν (ν άλζξσπνο ζε ελφηεηα κε ηελ εξγαζία θαη ηελ παξαγσγή)
κεηαηξέπεηαη ζε έλα, φρη απιψο δηαθνξεηηθφ ζεκέιην, αιιά ζε έλα δηαθνξεηηθφ απφιπην ζεκέιην.
Σν ζεκέιην ινηπφλ ηεο θνηλσλίαο πξνέθπςε απφ έλα άιιν ζεκέιην, κέζσ ηεο αλάπηπμεο κηαο
ζρέζεο ζεκειηαθψλ αλαθνξψλ. Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, ην ζεκέιην ηεο θνηλσλίαο δελ
ζπληζηά απφιπην ζεκέιην, αιιά απιψο ζεκέιην, θαη ζπλάκα ζπληζηά απφιπην ζεκέιην, ζηνλ
βαζκφ πνπ είλαη ην θαζνιηθφ ζεκέιην κηαο δεδνκέλεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο.
Αο δηαζαθελίζνπκε ην παξαπάλσ δήηεκα πεξαηηέξσ. Ζ θαηεγνξία ηνπ ζεκειίνπ είλαη ε
πιένλ αλεπηπγκέλε θαηεγνξία ηεο ζθαίξαο ηεο Οπζίαο, θαηά ηελ νπνία ε νπζία θαη νη κνξθέο
ηεο νπζίαο πεξηέξρνληαη ζε κηα απηνδηακεζνιαβνχκελε ελφηεηα. Ο φξνο «απφιπην ζεκέιην»
είλαη απφηνθνο ηνπ ηδεαιηζκνχ ηνπ Υέγθει θαη ηεο αληίιεςεο πεξί απνιχηνπ θαη έηζη δελ έρεη
ζέζε εληφο ησλ θαηεγνξηψλ ηεο πιηζηηθήο δηαιεθηηθήο. ηελ παξνχζα έξεπλα, φκσο,
επηρεηξνχκε κηα ζπγθξηηηθή αληηπαξαβνιή, επνκέλσο θαη νξηζκέλνπ ηχπνπ αληηζηνίρηζε, κεηαμχ
ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ Υέγθει θαη εθείλσλ ησλ Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ αληίζηνηρα. Απφ
πιηζηηθήο δηαιεθηηθήο επηζηεκνινγηθήο ζθνπηάο δελ κπνξεί λα γίλεηαη ιφγνο πεξί απνιχηνπ
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Σελ θαηεγνξία ηεο ζπλζήθεο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ην ζεκέιην ζα ηελ πξαγκαηεπηνχκε ζην ακέζσο επφκελν
θεθάιαην.
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ζεκειίνπ ελφο νξγαληθνχ φινπ, αιιά απιψο πεξί ζεκειίνπ. Κάζε πξαγκαηηθφ νξγαληθφ φιν δελ
κπνξεί παξά λα πθίζηαηαη ζε ζρέζε θαη ζε αιιειεπίδξαζε κε άιια αληηθείκελα θαη δηαδηθαζίεο.
Δπνκέλσο, δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη απφιπηε απηνδηακεζνιάβεζε θαη αληίζηνηρα απφιπην
ζεκέιην. Απφ ηε ζηηγκή, φκσο, πνπ ε εμέηαζε ζηξέθεηαη πξνο ηε ινγηθή αλαζχζηαζε ελφο
πξαγκαηηθνχ νξγαληθνχ φινπ ζε θαζαξή κνξθή, εμίζνπ αλαγθαία θαζίζηαηαη ε ινγηθή
απεηθφληζε ησλ ζηηγκψλ ηεο νπζίαο ζε θαζαξή κνξθή. Μνλάρα θαη απνθιεηζηηθά ππφ απηφ ην
πξίζκα, δειαδή ηεο λνεηηθήο απεηθφληζεο ζε θαζαξή κνξθή, κπνξεί λα γίλεηαη ιφγνο πεξί
αληηζηνηρίαο ηνπ ζεκειίνπ ηνπ ππφ δηεξεχλεζε νξγαληθνχ φινπ θαη ηεο εγειηαλήο θαηεγνξίαο
ηνπ «απνιχηνπ ζεκειίνπ». Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ην ζεκέιην ηεο
θνηλσλίαο, ν θαζ‘ εαπηφ θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο παξαγσγήο, αληηζηνηρεί ζην επίπεδν ησλ
ινγηθψλ θαηεγνξηψλ κε ηελ εγειηαλή έλλνηα ηνπ «απνιχηνπ ζεκειίνπ», ζηνλ βαζκφ πνπ ε
θνηλσλία σο νξγαληθφ φιν εμεηάδεηαη ζε θαζαξή κνξθή θαη ζηε ζρεηηθή ηεο απηνηέιεηα. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ην ζεκέιην ηεο θνηλσλίαο είλαη κε ηε ζεηξά ηνπ ζεκειησκέλν ζηε θπζηθή
κνξθή θίλεζεο. Δλ ηνχηνηο, ε ινγηθή εμέηαζε ηεο νπζίαο ζπληζηά θαηά θχξην ιφγν, αλ θαη φρη
απνθιεηζηηθά, εμέηαζε ηεο απηνθίλεζεο ηεο θνηλσλίαο ζε θαζαξή κνξθή. Ζ αιιειεπίδξαζε
θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ ζα εμεηαζηεί πην επηζηακέλα θαηά ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε θαη εθεί
αληίζηνηρα ην ζεκέιην θαη νη ππφινηπεο πιεπξέο ηεο θνηλσλίαο ζα απεηθνληζηνχλ κε
ζπζηεκαηηθφηεξν ηξφπν ζηελ ελφηεηά ηνπο κε ηε θχζε.
ην πξναλαθεξζέλ παξάζεκα ηνπ Βαδηνχιηλ, ππνδειψλεηαη ε επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο,
φηη ην ζεκέιην ηεο θνηλσλίαο έρεη πξνέιζεη απφ έλα άιιν ζεκέιην. Παξ‘ φηη ην ζπγθεθξηκέλν
δήηεκα δελ εμεηάδεηαη εηδηθά, ε επίγλσζε απηή δηαηεξείηαη ζε αλεξεκέλε κνξθή θαηά ηελ
εθηχιημε ηεο ινγηθήο εμέηαζεο. Απηφ δελ έρεη κεζνδνινγηθή ζεκαζία κφλν σο πξνο ηελ
ηζηνξηθή δηαδηθαζία γέλλεζεο ηνπ ζεκειίνπ ηεο θνηλσλίαο θαη σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηεο
ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ φξνπ, αιιά θαη σο πξνο ηελ ίδηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ
ζεκειίνπ, ζην πιαίζην ηεο δηάξζξσζεο ηνπ άκεζα δεδνκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Γη‘ απηφ,
ζηελ παξαγσγηθή ηνπ ζρέζε πξνο ηε θχζε, δελ είλαη κφλν ν άλζξσπνο κε ηηο παξαγσγηθέο ηνπ
ηθαλφηεηεο πνπ επηδξά ζηε θχζε, αιιά θαη ε αληίζηξνθε επελέξγεηα πνπ αζθεί ε θχζε ζηνλ
άλζξσπν205. Ζ ζπγθεθξηκέλε φκσο αιιειεπίδξαζε δελ εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο ινγηθήο
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Ζ ζπγθεθξηκέλε πηπρή ηνπ πξνβιήκαηνο θαζίζηαηαη κείδνλνο ζεκαζίαο ζηελ επξχηεξε πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε,
κε ηελ αλάδπζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηηο γεληθφηεξεο αληηθάζεηο κεηαμχ ηεο
αλάπηπμεο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
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εμέηαζεο, δηφηη ζθνπφο ηεο ηειεπηαίαο είλαη ε απνθάιπςε, ζε θαζαξή κνξθή, ηεο ελδφηεξεο
λνκνηεινχο θίλεζεο θαη δηάξζξσζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Σν απφιπην ζεκέιην, θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο ινγηθήο εμέηαζεο, πθίζηαηαη κνλάρα ελ είδε
αλαγθαίαο πξνζσξηλήο παξαδνρήο. Σεο παξαδνρήο δειαδή ηνπ γεγνλφηνο φηη ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν πθίζηαηαη σο ηέηνην θαη ζπληζηά θάηη ην δεδνκέλν. Απηή ε παξαδνρή ηεο
πξνζσξηλήο «απνιπηνπνίεζεο» ηεο δεδνκεληθφηεηαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ είλαη
αλαγθαία γηα ηε δηεξεχλεζή ηνπ θαη γηα ηελ απνθάιπςε ηεο νπζίαο ηνπ, αθνχ γηα λα δηεξεπλεζεί
θάηη ζα πξέπεη πξψηα απ‘ φια λα ζεσξεζεί σο δεδνκέλν, σο ππαξθηφ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην
ζεκέιην, σο ν πην νινθιεξσκέλνο πξνζδηνξηζκφο ηεο νπζίαο, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο θαζαξή
απηνζρεζία.
Τπφ ην πξίζκα ηεο απνιπηνπνίεζεο ηνπ ζεκειίνπ, ν ηξφπνο πνπ ην ζπιιακβάλεη θαη ην
αλαπηχζζεη ν Υέγθει είλαη νξζφο, θαζψο «ε νπζία, κε ην λα πξνζδηνξίδεηαη σο ζεκέιην,
εθπνξεχεηαη κφλν απφ ηνλ εαπηφ ηεο. Καζφζνλ ζεκέιην ινηπφλ, απηή ζέηεη ηνλ εαπηφ ηεο σο
νπζία, θαη ην φηη ζέηεη ηνλ εαπηφ ηεο σο νπζία είλαη πνπ ζπληζηά ην πξνζδηνξίδεηλ ηεο» (Υέγθει,
1998: 163). κσο, κε ηελ απνπζία ζπλεηδεηνπνίεζεο φηη απηή ε απνιπηνπνίεζε δχλαηαη λα
πθίζηαηαη κνλάρα σο πξνζσξηλή παξαδνρή, ζπλεπάγεηαη ηε κεηάβαζε ηεο λφεζεο ζηνπο
θφιπνπο ηνπ ηδεαιηζκνχ θαη ηεο κεηαθπζηθήο. Απφ ηε ζθνπηά ηεο πιηζηηθήο δηαιεθηηθήο, σο
κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ε ελ ιφγσ παξαδνρή αίξεηαη κε ηε κεηάβαζε ζηελ ηζηνξηθή
εμέηαζε θαη κε ηε δηεξεχλεζε ησλ λνκνηειεηψλ εκθάληζεο, αλάπηπμεο θαη άξζεο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ. Σν ηειεπηαίν ζπλδέεηαη κε ηε ζρέζε ηνπ ζεκειίνπ θαη κε ηε δηαδηθαζία άξζεο ηεο
αλαπηπζζφκελεο αληίθαζεο. Ζ αλαπηπζζφκελε αληίθαζε ηεο νπζίαο ζπλίζηαηαη ζηηο
Οπζηφηεηεο, δειαδή ζηηο πξνζδηνξηζκέλεο κνξθέο ηεο νπζίαο. Δδψ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε
ίδηα ε ζθαίξα ηεο Οπζίαο κε ηελ ζηελή έλλνηα δελ αλάγεηαη ζηηο Οπζηφηεηεο, αιιά ζηελ ελφηεηα
ηεο Φαηλνκεληθφηεηαο, ησλ Οπζηνηήησλ θαη ηνπ Θεκειίνπ. Οη Οπζηφηεηεο, δειαδή νη ινγηθέο
ζηηγκέο ηεο απηναλαπηπζζφκελεο αληίθαζεο, ζπληζηνχλ ηηο πξνζδηνξηζκέλεο κνξθέο ηεο
νπζίαο, απεηθνλίδνπλ δειαδή ηελ απηναλάπηπμε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε θαζαξή κνξθή. ηελ
«Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο» δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή άξζε ηεο αληίθαζεο, γηα ηνλ ιφγν φηη ην
αληηθείκελν ηνπ Υέγθει δελ νδεγείηαη ζην ζάλαην κεηαζρεκαηηδφκελν έηζη ζε πξνυπφζεζε κηαο
κεηαγελέζηεξεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Σν αληηθείκελν ηνπ Υέγθει είλαη ην απφιπην θαη ζε
απηφ δελ ππάξρεη νχηε ην πξηλ νχηε ην κεηά. Δπνκέλσο, ζην εγειηαλφ ζχζηεκα ε άξζε ηεο
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ινγηθήο ζηηγκήο ηεο αληίθαζεο επηηπγράλεηαη, φπσο θαη ζε θάζε άιιε ζηηγκή ηεο ινγηθήο ηνπ
Υέγθει, κε ην πέξαζκα ζηηο επφκελεο θαηεγνξίεο, ζηελ παξνχζα πεξίπησζε κε ην πέξαζκα ζην
ζεκέιην. Τπφ κηα νξηζκέλε νπηηθή γσλία, ε ζπγθεθξηκέλε επίιπζε ηεο αληίθαζεο απνθαιχπηεη
ηνλ ηδεαιηζκφ ηνπ Υέγθει θαη ηελ αληίιεςή ηνπ πεξί απνιχηνπ. Σν ίδην, φκσο, ζα κπνξνχζε λα
εηπσζεί γηα ηηο θαηεγνξίεο ηεο Αλαζθφπεζεο, γηα ηηο θαηεγνξίεο ηνπ Μέηξνπ θαη ελ γέλεη γηα
θάζε νκάδα θαηεγνξηψλ. Γεληθφηεξα, ζηνλ βαζκφ πνπ ε δηαιεθηηθή ηνπ Υέγθει ζπληζηά ηε
κέζνδν ηνπ απνιχηνπ, νη θαηεγνξίεο ζπληζηνχλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο ηνπ
ηειεπηαίνπ. Αο εμεηάζνπκε, φκσο, ην ίδην δήηεκα απφ ηνπο θφιπνπο ηεο πιηζηηθήο δηαιεθηηθήο.
Δδψ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε κέζνδνο ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν ζπληζηά απεηθφληζε ησλ πιεπξψλ ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ. Δπνκέλσο, εθείλν
πνπ πξψηα θαη θχξηα, αλ θαη φρη απνθιεηζηηθά, απεηθνλίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο
απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν είλαη ε δνκή θαη ε δηάξζξσζε ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ ζε
θαζαξή κνξθή. ηελ πιηζηηθή δηαιεθηηθή εμέηαζε ιακβάλεηαη ππφςε θαη θαηαδεηθλχεηαη ην
γεγνλφο φηη ην αληηθείκελν ζπληζηά κηα παξνδηθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία κε αξρή
(πξνυπνζέζεηο), θαζ‘ εαπηή αλάπηπμε θαη ηέινο. Δλ ηνχηνηο, εθείλν πνπ πξψηα θαη θχξηα
απεηθνλίδεη ε ινγηθή απεηθφληζε ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ είλαη ε δηάξζξσζε ησλ πιεπξψλ ηνπ.
Τπν απηή ηελ νπηηθή, ην ζεκέιην απνηειεί εθ ησλ σλ νπθ άλεπ θαηεγνξία γηα ηελ επηζηεκνληθή
θαηαλφεζε ηεο νπζίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Γίρσο ηελ θαηεγνξία ηνπ ζεκέιηνπ ην πέξαζκα απφ
ηελ ζθαίξα ηεο Οπζίαο ζηε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ θαζίζηαηαη αδχλαην. Σν ζεκέιην είλαη κηα
πην πινχζηα θαηεγνξία απφ ηηο νπζηφηεηεο (αλαπηπζζφκελε αληίθαζε), δηφηη ζε απηφ νη
ηειεπηαίεο πθίζηαληαη σο αλεξεκέλεο. Έηζη, ην ζεκέιην ζπληζηά ηελ ελφηεηα ηεο νπζίαο θαη ησλ
κνξθψλ ηεο νπζίαο.
Ο Μαξμ ζην «Κεθάιαην» ηνλίδεη ηελ άξζε ηεο αληίθαζεο, φπσο επίζεο θαη ηελ άξζε ησλ
ζεκειηαθψλ αλαθνξψλ, ζην πιαίζην ηεο θπξηαξρίαο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο. Έηζη, απνθαιχπηεηαη
ε ελδφηεξε ζπλάθεηα ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο. ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» ν
Βαδηνχιηλ εμεηάδεη δηεμνδηθά ηελ άξζε ηεο αληίθαζεο ζην ηζηνξηθφ κέξνο, ελψ ζην ινγηθφ
κέξνο ε λφεζε βξίζθεηαη επηθεληξσκέλε ζηελ απνθάιπςε ηεο δηάξζξσζεο ησλ πιεπξψλ ηεο
ψξηκεο θνηλσλίαο. Έηζη, ζην ινγηθφ κέξνο ε άξζε ηφζν ηεο αληίθαζεο φζν θαη ησλ επξχηεξσλ
πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ππνδειψλεηαη αιιά δελ δηεξεπλάηαη επηζηακέλα. ηνλ βαζκφ πνπ ε
λφεζε εζηηάδεη ζηελ αλαζχζηαζε ησλ πιεπξψλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ην ζεκέιην
απνηειεί ηελ θνκβηθή θαηεγνξία ε νπνία ζπκππθλψλεη ηελ γλψζε πεξί ηεο νπζίαο ηνπ
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αληηθεηκέλνπ θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί ηελ θνκβηθή θαηεγνξία γηα ηε κεηάβαζε ζηε ζθαίξα ηνπ
Φαηλνκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε αλαλέσζε ηεο εξγαζίαο
(αλαζθφπεζε) θαη νη κνξθέο ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο (νπζηφηεηεο) δελ απνθαιχπηνπλ
ηελ εηδηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ πξψησλ θαη ησλ δεχηεξσλ. Ζ εηδηθή ηνπο ζπζρέηηζε
πξαγκαηνπνηείηαη κε ην πέξαζκα ζην ζεκέιην πνπ δηεξεπλάηαη εηδηθά ε ελφηεηά ηνπο σο
δηακεζνιάβεζε. Ζ γλψζε πξηλ ηελ θαηεγνξία ηνπ ζεκειίνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γλψζε πεξί ηεο
αλαλέσζεο ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ ζηηγκψλ ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο. Μέρξη
εδψ δελ έρεη θαηαθηεζεί αθφκε ε γλψζε γηα ηελ ελφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ
ζρέζεσλ παξαγσγήο, νχηε έρεη απνθαιπθζεί αθφκε ε εηδηθή ζπλεηδεηή αιιειεπίδξαζε ηνπ
αλζξψπνπ κε ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο δηακέζνπ ηεο νπνίαο ζπληειείηαη ε επαλάθακςε ζηελ
επηθάλεηα θαη ε κεηάβαζε ζηε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ. Ζ ελ ιφγσ γλψζε θαηαθηηέηαη κνλάρα
κε ην πέξαζκα ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ηνπ ζεκειίνπ θαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ελφηεηαο ηεο
εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη δηακέζνπ ηεο ηειεπηαίαο. Χο εθ
ηνχηνπ, ην ζεκέιην ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» απνηειεί θνκβηθή θαηεγνξία γηα ηελ
ζπζηεκαηηθή θαηαλφεζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξζξσζεο ηεο θνηλσλίαο θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ
θαηαλφεζε ηνπ θάζκαηνο δπλαηνηήησλ ηεο αλάπηπμήο ηεο.
Αο πεξάζνπκε ηψξα ζην δεχηεξν θνκβηθφ δήηεκα γχξσ απφ ηνλ θνηλσληθφ ηξφπν
παξαγσγήο, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπζρεηίζεηο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ κεηαμχ ηεο ινγηθήο
θαη ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο. Ζ εμέηαζε ζα ζπλερίζεη λα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην Θεκέιην,
φκσο ζε έλα αξθεηά πην δηεζηαικέλν επίπεδν.
χκθσλα κε ηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο ζθαίξαο ηεο
Οπζίαο είλαη ε Φαηλνκεληθφηεηα, νη Οπζηφηεηεο θαη ην Θεκέιην. ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», νη
ελ ιφγσ θαηεγνξίεο αληηζηνηρνχλ ζε γεληθή κνξθή ζηελ εμέηαζε ηεο εξγαζίαο, ηνπ
θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο παξαγσγήο. Ζ έθζεζε ηεο
παξαγσγήο εθθηλεί απφ ηελ παξαγσγή θαζ‘ εαπηή, ζπλερίδεη κε ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη
νινθιεξψλεηαη κε ηνλ θαζ‘ εαπηφ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο παξαγσγήο, δειαδή κε ηνλ
θνηλσληθφ ηξφπν παξαγσγήο (κε ηελ επξεία έλλνηα), σο δηαιεθηηθή παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη
ζρέζεσλ παξαγσγήο. ε θαζνιηθή κνξθή ινηπφλ ην ζεκέιην ηεο θνηλσλίαο είλαη ν θνηλσληθφο
ηξφπνο παξαγσγήο.
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ηελ πνξεία ηεο έθζεζεο ησλ πιεπξψλ ηεο δνκήο ηεο θνηλσλίαο, ε πξψηε θνξά, θαηά ηελ
νπνία ν Βαδηνχιηλ παξνπζηάδεη ηε ζπζρέηηζε ηεο εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγήο, είλαη ζην ηέινο
ηνπ θεθαιαίνπ ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο, δειαδή κφιηο πξηλ ην πέξαζκα ζην θεθάιαην ηεο
Οπζίαο. Δμεηάδνληαο ηε κνξθή IV αιιειεπίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ην πεξηβάιινλ, δειαδή
ηελ θαη‘ εμνρήλ αλζξψπηλε κνξθή αιιειεπίδξαζεο θαη αληαιιαγήο χιεο κε ηε θχζε, ν
Βαδηνχιηλ δηαπηζηψλεη φηη ε ελ ιφγσ κνξθή εηιεκκέλε απφ ηε ζθνπηά ηνπ αλζξψπνπ ζπληζηά
ηελ εξγαζία, ελψ απφ ηε ζθνπηά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο επελέξγεηαο, ζπληζηά ηελ παξαγσγή.
Καηά ηελ εμέηαζε ηεο νπζίαο ηεο θνηλσλίαο, ν Βαδηνχιηλ πεξλά ζηελ εμέηαζε ηεο
παξαγσγήο επαλαιακβάλνληαο ηελ αλσηέξσ δηαπίζησζε, δειαδή φηη ε εξγαζία, ζεσξνχκελε
απφ ηε ζθνπηά ηνπ πξντφληνο, ζπληζηά παξαγσγή. Με ηελ εμέηαζε ηεο παξαγσγήο
απνθαιχπηεηαη θαη ε ζεηηθή ζπκκεηνρή ηεο θχζεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξντφληνο·
απνθαιχπηεηαη έηζη ε ακνηβαία αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ θαη θχζεο. Βέβαηα, εληφο ηεο
ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζεο, ν άλζξσπνο ζπληζηά ηνλ θχξην πφιν, ηνλ θαη‘ εμνρήλ ελεξγεηηθφ.
Απφ ηε ζθνπηά ηνπ πξντφληνο, ε ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπνπ θαη ε ζπκκεηνρή ηεο θχζεο
ζπληζηνχλ, ζηελ ελφηεηά ηνπο, ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο. Απφ ηελ άιιε, νη βαζχηεξεο ζρέζεηο
πνπ ζπλάπηνπλ νη άλζξσπνη ζηελ παξαγσγή ζπληζηνχλ ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο.
Ο Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη φηη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγσγήο, νη ζρέζεηο
παξαγσγήο ζπληζηνχλ ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ζηε δηαδηθαζία αληαιιαγήο χιεο κεηαμχ
αλζξψπνπ θαη θχζεο απφ ηε ζθνπηά ησλ πξντφλησλ. Ζ πνξεία ηεο εμέηαζεο απνθαιχπηεη φηη νη
παξαγσγηθέο δπλάκεηο θαζνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο, ελψ ζπγρξφλσο νη ζρέζεηο
παξαγσγήο επηδξνχλ ζηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο. Καζίζηαηαη θαλεξή έηζη ε ελφηεηα ησλ
παξαγσγηθψλ δπλάκελσλ θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, ε νπνία ζπληζηά ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή
αιιηψο ηνλ θνηλσληθφ ηξφπν παξαγσγήο. πσο αλαθέξεη ν Βαδηνχιηλ, «ν θνηλσληθφο ηξφπνο
παξαγσγήο είλαη απηφ πνπ ζπληζηά ηελ νπζία ηεο θνηλσλίαο. Ζ δηαιεθηηθή παξαγσγηθψλ
δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο πξαγκαηνπνηείηαη ζην κέγηζην βάζνο ηεο σο θαζαπηφ
θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο παξαγσγήο» (Βαδηνχιηλ, 2013: 210).
Έρεη ηνληζηεί επαλεηιεκκέλσο φηη θαηά ηε ινγηθή εμέηαζε νη πιεπξέο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ εθιακβάλνληαη σο ηαπηνρξφλσο δεδνκέλεο, φπσο απηέο πθίζηαληαη ζηελ ψξηκε
βαζκίδα αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ πεξίπησζε ηεο «Λνγηθήο ηεο
Ηζηνξίαο», νη βαζηθέο πιεπξέο ηεο νπζίαο ηεο θνηλσλίαο, ε εξγαζία, ν θαηακεξηζκφο ηεο
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εξγαζίαο θαη ν θνηλσληθφο ηξφπνο παξαγσγήο, εθιακβάλνληαη σο ηαπηνρξφλσο δεδνκέλεο,
αθξηβψο φπσο απηέο πθίζηαληαη ζηε δηάξζξσζε ηεο ψξηκεο κνξθήο ηεο θνηλσλίαο.206 ηε
γεληθφηεξε ινηπφλ ινγηθή αιιεινπρία, ε νπνία έγθεηηαη ζην ηξίπηπρν εξγαζία-θαηακεξηζκφο ηεο
εξγαζίαο-παξαγσγή (σο θνηλσληθφο ηξφπνο παξαγσγήο), εξγαζία θαη παξαγσγή ελ γέλεη
ηαπηίδνληαη θαη ε θάζε κία ζπληζηά πξνζδηνξηζκφ ηνπ ίδηνπ πξάγκαηνο, εηιεκκέλνπ απφ
δηαθνξεηηθή ζθνπηά. Οη δχν δηαθνξεηηθνί πξνζδηνξηζκνί, ε εξγαζία θαη ε παξαγσγή, επηηξέπνπλ
ηελ αλάδεημε δηαθνξεηηθψλ πιεπξψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία αληαιιαγήο χιεο κεηαμχ
αλζξψπνπ θαη θχζεο.
Αλαηξέρνληαο ζην κέξνο ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο ζηε «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο»,
παξαηεξείηαη φηη ν Βαδηνχιηλ ηνλίδεη πσο εθείλν πνπ ελ γέλεη θπξηαξρεί θαηά ην ζηάδην ηεο
πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηεο θνηλσλίαο είλαη ε άγξα δηαζέζηκσλ απφ ηε θχζε αληηθεηκέλσλ πξνο
θαηαλάισζε. Χο εθ ηνχηνπ, θαηά ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηεο θνηλσλίαο, ε
παξαγσγή καδί κε ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία, λαη κελ έρεη αλαθχςεη, σζηφζν δελ έρεη θαηαζηεί
θαζ‘ φια θπξίαξρε. Πσο κπνξνχλ άξαγε λα θαηαλνεζνχλ ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα απφ ηε
ζθνπηά ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ ζεκειίνπ;
Δμεηάδνληαο ηηο θαηεγνξίεο ηεο ινγηθήο πηπρήο ππφ ην πξίζκα ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο,
παξαηεξείηαη φηη ην ζεκέιην ηεο θνηλσλίαο αλαθχπηεη αξρηθά σο εμσηεξηθφο θνηλσληθφο
ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην ζεκέιην ζπλδέεηαη κε ηελ πξσηαξρηθή
εκθάληζε ηεο θνηλσλίαο. Χζηφζν, ν ηξφπνο παξαγσγήο, σο ελφηεηα παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη
ζρέζεσλ παξαγσγήο, δελ είλαη θαζ‘ φια δηακνξθσκέλνο, δελ έρεη αλαθχςεη σο ηέηνην ην
ζπλνιηθφ ηνπ πιέγκα. πσο ραξαθηεξηζηηθά δηαπηζηψλεη ν Βαδηνχιηλ:
ηνλ βαζκφ πνπ ν άλζξσπνο, ην κέζν ηεο εξγαζίαο θαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη δεδνκέλα ζε
έηνηκε κνξθή απφ ηε θχζε, δει. δελ έρνπλ κεηαζρεκαηηζηεί απφ ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία, δελ έγηλαλ
πξντφλ πξνγελέζηεξεο εξγαζίαο, νη ζρέζεηο παξαγσγήο δελ έρνπλ δηαρσξηζηεί θαζ‘ φια απφ ηελ απιή
δσψδε ρξήζε ηεο θχζεο, [επνκέλσο] ε δηαλνκή, ε ηδηνπνίεζε θαη ε ηδηνθηεζία δελ έρνπλ κνξθνπνηεζεί
θαζ‘ φια, δελ ζπληζηνχλ δηακνξθσκέλεο ζρέζεηο παξαγσγήο (φ.π.: 194).

206

Δδψ κε ηνλ φξν ψξηκε κνξθή ηεο θνηλσλίαο ελλννχκε πάληνηε ηνλ ππφ δηακφξθσζε θνκκνπληζκφ, δειαδή ηελ
ζνζηαιηζηηθή θνηλσλία ηνπ 20νπ αηψλα. ε κεηαγελέζηεξα θείκελα ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», ν Βαδηνχιηλ ζα
πξνζδηνξίζεη ηνλ ζνζηαιηζκφ ηεο επνρήο ηνπ σο πξψηκν ζνζηαιηζκφ. Σν δήηεκα ζρεηηθά κε ηε βαζκίδα αλάπηπμεο
ηεο θνηλσλίαο ηελ νπνία κειεηάεη ν Βαδηνχιηλ ζα ην αλαπηχμνπκε δηεμνδηθά ζην 13ν θεθάιαην.
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πλερίδνληαο, ν Βαδηνχιηλ εμεγεί φηη κε ην πέξαζκα ζηελ πξψηκε γεσξγία θαη ζηελ
πξψηκε θηελνηξνθία δξνκνινγείηαη ε κεηάβαζε ζηελ θπξηαξρία ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ ηξφπνπ
παξαγσγήο. πλάκα, ε βαζκηαία πξαγκαηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δηαλνίγνπλ ε πξψηκε
γεσξγία θαη ε πξψηκε θηελνηξνθία νδεγεί ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο πξσηαξρηθήο
εκθάληζεο θαη ζηε κεηάβαζε ζην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο. Απφ ηε ζθνπηά ησλ
παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή
εθείλε πνπ ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαζηζηά εθηθηή ηελ παξαγσγή
ελφο ζηαζεξνχ πιενλάζκαηνο. Ζ εθηχιημε ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο θαλεξψλεη φηη o ηξφπνο
παξαγσγήο, σο ηέηνηνο, ζπλδέεηαη κε ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο θαη κε ηε
βαζκηαία κεηαηξνπή ηνπ, θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ελ ιφγσ ζηαδίνπ, απφ άγνληα ζε θπξίαξρν. Ο
Βαδηνχιηλ γξάθεη φηη,
ήδε απφ ηηο απαξρέο ηνπ ζηαδίνπ ηεο δηακφξθσζεο, ε δξάζε ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ
άγνληα ζπληειεζηή ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο, ελ γέλεη θαη ελ ζπλφισ (δει. απφ ηελ άπνςε ηεο
ηζηνξίαο νιφθιεξεο ηεο αλζξσπφηεηαο), έπαςε λα εμαξηάηαη απφ ηπραίεο ζπλζήθεο θαη θαηέζηε σο επί ην
πιείζηνλ αλαγθαία (φ.π.: 295).

Μάιηζηα, κφλν κε ην πέξαζκα ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο
επηηπγράλεηαη πιήξσο ε εζσηεξηθή απηνθίλεζε ηεο θνηλσλίαο.207 Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε
ινηπφλ φηη, θαηά ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε, ε παξαγσγή λαη κελ εληνπίδεηαη θαηά ην ζηάδην ηεο
πξσηαξρηθήο εκθάληζεο, πιελ φκσο, ζπλδέεηαη σο θπξίαξρε, δειαδή σο πιεπξά ηνπ θνηλσληθνχ
αληίζηνηρε πξνο ηελ ηδηάδνπζα ιεηηνπξγία ηεο, κε ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο. Καη‘ απηφλ ηνλ
ηξφπν, ην απφιπην ζεκέιην σο θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο, δειαδή σο θνηλσληθφο
ηξφπνο παξαγσγήο, αλαθχπηεη σο απφιπην ζεκέιην ηεο θνηλσλίαο θαη αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη
κεηαγελέζηεξα απφ ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηεο θνηλσλίαο.
ηε βάζε ησλ παξαπάλσ θαη ζπλερίδνληαο ηε ζπγθξηηηθή αληηπαξαβνιή ηεο ινγηθήο κε
ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε, παξαηεξείηαη φηη θαηά ηε δεχηεξε ε εξγαζία αλαθχπηεη πξηλ απφ ηελ
παξαγσγή, εηιεκκέλε ε ηειεπηαία σο θπξίαξρε, αθφκε θαη σο ηππηθά θπξίαξρε, θαηά ηα αξρηθά
ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο. Καη πξάγκαηη, ηα αξραηνινγηθά θαη παιαηνληνινγηθά
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Πεξηηηφ λα ηνλίζνπκε φηη δελ πθίζηαηαη πνηέ θαζαξή απηνθίλεζε, θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ρσξίο ηελ κελ ή ηε
δε ζπκκεηνρή εμσηεξηθψλ φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Ζ ζεψξεζε κηαο θαζαξήο εζσηεξηθήο απηνθίλεζεο είλαη
ραξαθηεξηζηηθή γηα ηνλ ηδεαιηζκφ, ν νπνίνο ζπιιακβάλεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν σο πιήξσο απηνηειέο θαη
απξνυπφζεην.
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δεδνκέλα πηζηνπνηνχλ φηη ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία σο κνξθνπνηεκέλε, δειαδή απφ ηελ άπνςε
ηεο εκθάληζεο φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ, αλαθχπηεη πξηλ απφ ηελ παξαγσγή. Ζ
εξγαζηαθή δηαδηθαζία σο κνξθνπνηεκέλε, δειαδή κε ην ζχλνιν ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ,
εκθαλίδεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο πεξλά ζηε δεκηνπξγία ησλ κέζσλ ηεο εξγαζίαο. ηηο
ηξνθνζπιιεθηηθέο θνηλφηεηεο, ε εξγαζία εκθαλίδεηαη σο κνξθνπνηεκέλε, παξά ην γεγνλφο φηη ε
άγξα ζπλερίδεη λα θπξηαξρεί ζηε βηνηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο δσήο ηεο θνηλσλίαο. Δπί
παξαδείγκαηη, ε δεκηνπξγία ησλ κέζσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ θπλεγηνχ (π.ρ. πξντζηνξηθφ δφξπ)
πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε ελφο κέζνπ (π.ρ. θνιίδα, ιεπίδα), ηε ιάμεπζε ελφο αληηθεηκέλνπ ηεο
εξγαζίαο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο επηθάλεηαο-ζρήκαηνο, ε νπνία ζα ηνπ πξνζδψζεη
θαηάιιειεο ηδηφηεηεο, θαη ηελ ηνπνζέηεζε άιινπ αληηθεηκέλνπ, πνπ έρεη εμίζνπ ππνζηεί
επεμεξγαζία (π.ρ. άιινπ ηχπνπ θνιίδα, ιεπίδα). ε απηή ηελ απινχζηαηε κνξθή εξγαζηαθήο
δηαδηθαζίαο, ε νπνία δχλαηαη λα εληνπηζηεί έσο ηα βάζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξειζφληνο, ε
εξγαζηαθή δηαδηθαζία πθίζηαηαη κνξθνπνηεκέλε καδί κε ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία θαη ζπληζηά
παξαγσγή κέζσ άγξεπζεο. ια ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο, δειαδή ν άλζξσπνο κε ην
ζθνπφ ηεο εξγαζίαο, ην κέζν ηεο εξγαζίαο, ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θαη ην απνηέιεζκα ηεο
εξγαζίαο, είλαη παξφληα.
ε απηφ ην ζεκείν αλαδχεηαη κηα θνκβηθή κεζνδνινγηθή δηαθνξά κεηαμχ ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο. ηνλ ινγηθφ ηξφπν εμέηαζεο, εθείλν πνπ πξνβάιιεη ζηε ζπζρέηηζε
εξγαζίαο θαη παξαγσγήο είλαη ε ηαπηφηεηα ησλ δχν φξσλ εληφο ηεο δηαθξηηφηεηάο ηνπο, δειαδή
ην γεγνλφο φηη ζπληζηνχλ ην ίδην πξάγκα ηδσκέλν απφ δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο, απφ ηε ζθνπηά ηεο
ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ αλζξψπνπ θαη απφ ηε ζθνπηά ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγσγήο. ηνλ
ηζηνξηθφ φκσο ηξφπν εμέηαζεο, αλαδεηθλχεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο
παξαγσγήο. Ζ ηζηνξηθή εμέηαζε απνθαιχπηεη φηη ε εξγαζία αλαθχπηεη πξσηχηεξα ηεο
παξαγσγήο, θέξνληαο ζπγρξφλσο κέζα ηεο ηα ςήγκαηα ηεο ηειεπηαίαο. Οη πιεπξέο ινηπφλ πνπ
ζην ψξηκν αληηθείκελν είλαη ηαπηνρξφλσο δεδνκέλεο θαη αιιειέλδεηεο εκθαλίδνληαη θαη
δηακνξθψλνληαη κε δηαθνξεηηθή ζεηξά ζηνλ ρξφλν.
Αλ ζηαζνχκε απφ ηε ζθνπηά ησλ πξντφλησλ ηεο εξγαζίαο, ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο
θαη νη ζρέζεηο πνπ ζπλάπηνπλ νη άλζξσπνη ζηελ εξγαζία πξνβάιινπλ κε ηνλ πιένλ άκεζν
ηξφπν, σο ζρέζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ ηεο εξγαζίαο, ηα νπνία
ιεηηνπξγνχλ σο αληηθείκελα πξνο θαηαλάισζε. πλεπψο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ
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πξνβάιινπλ σο ζρέζεηο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ. Αλαιχνληαο βαζχηεξα ηε δηαλνκή ν Μαξμ
γξάθεη ζηα Υεηξφγξαθα ηνπ 1857-1858:
ηελ πην επηθαλεηαθή ζχιιεςε ε δηαλνκή εκθαλίδεηαη σο δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, θαη ζπλεπψο
απνκαθξπζκέλε θαη νηνλεί απηνηειήο απέλαληη ζηελ παξαγσγή. Πξνηνχ φκσο γίλεη δηαλνκή ησλ
πξντφλησλ ε δηαλνκή είλαη: 1. δηαλνκή ησλ εξγαιείσλ παξαγσγήο θαη 2., πξάγκα πνπ απνηειεί έλαλ
πεξαηηέξσ πξνζδηνξηζκφ ηεο ίδηαο ζρέζεο, δηαλνκή ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο ζηα δηάθνξα είδε ηεο
παξαγσγήο. (Τπαγσγή ησλ αηφκσλ ζε νξηζκέλεο παξαγσγηθέο ζρέζεηο.) Ζ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ είλαη
πξνθαλψο κφλν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαλνκήο, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη εληφο ηεο ίδηαο ηεο
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη πξνζδηνξίδεη ηε δηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο (Marx, 2018: 1074).

πλερίδνληαο ινηπφλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο δηαλνκήο ηνπ Μαξμ, ν Βαδηνχιηλ απεηθνλίδεη
ηηο δηαθνξεηηθέο ζηνηβάδεο θαη ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ νη
άλζξσπνη ζηε δηαδηθαζία αληαιιαγήο χιεο κε ηε θχζε. Οη ζρέζεηο παξαγσγήο σο ηέηνηεο
εκπεξηέρνπλ θαη ηηο ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηαλνκήο, δειαδή ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ,
ηε δηαλνκή ησλ κέζσλ ηεο εξγαζίαο θαη ηε δηαλνκή ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ,
φπσο εηπψζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ζε έλα πεξαηηέξσ επίπεδν ζπληζηνχλ ζρέζεηο ηδηνπνίεζεο θαη
ηδηνθηεζίαο.208 Γηα λα πθίζηαηαη φκσο κηα ηέηνηα δηάξζξσζε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο,
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο θαη ε χπαξμε ελφο
ζηαζεξνχ πιενλάζκαηνο.
Ζ αλάγθε γηα δηεπζέηεζε ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγσγήο αλαθχπηεη κε θπξίαξρν ηξφπν,
απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα παξαγφκελα πξντφληα ππεξβαίλνπλ ην ειάρηζην απαξαίηεην γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ αλαγθψλ. ηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο, ε
επίηεπμε ηνπ ηειεπηαίνπ αξρίδεη κνλάρα κε ην πέξαζκα ζηελ πξψηκε γεσξγία θαη ζηελ πξψηκε
θηελνηξνθία. Πξηλ ηελ εκθάληζε ελφο ζηαζεξνχ πιενλάζκαηνο, ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο
παξαγσγήο θαη ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο αλαθχπηνπλ κε απηνθπή ηξφπν. Με ηελ εκθάληζε
ηνπ ζηαζεξνχ πιενλάζκαηνο επαλαπξνζδηνξίδνληαη θαη νη φξνη ηεο παξαγσγήο. Οη ζθαίξεο ηεο
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ηε βάζε ηεο εμέηαζεο ηνπ ζεκειίνπ, πνπ εθπνλήζακε ζην πξψην κέξνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, κπνξεί λα
θαηαζηεί ζαθήο ν ιφγνο ηεο εμέηαζεο ησλ ζρέζεσλ δηαλνκήο απφ ηε ζθνπηά ησλ ζρέζεσλ ηδηνθηεζίαο. Οη ζρέζεηο
ηδηνθηεζίαο δελ εμαθαλίδνληαη κε ην πέξαο ηνπ ζηαδίνπ ηεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο, αιιά ζπλερίδνπλ λα
πθίζηαληαη ζε παξαιιαγκέλε κνξθή, ζε έλα κέξνο ησλ ππνζηαδίσλ ηνπ ζηαδίνπ ηεο σξηκφηεηαο ηεο θνηλσλίαο. Σν
γεγνλφο φηη ε εμέηαζε ηεο θνηλσλίαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Βαδηνχιηλ εθθηλεί απφ ηνλ πξψηκν ζνζηαιηζκφ,
ζπλεπάγεηαη άκεζα θαη ηελ εμέηαζε εθείλσλ ησλ πιεπξψλ πνπ είλαη ππαξθηέο ζε απηφλ θαη πνπ ε θαηαλφεζε ηνπο
είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηζηεκνληθή απεηθφληζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν Βαδηνχιηλ
δελ πξνβαίλεη αθξηβψο ζε νξηζκέλνπ ηχπνπ παξέθβαζε απφ ηε ινγηθή εμέηαζε ηεο ψξηκεο θνηλσλίαο, αιιά
αληίζεηα αθνινπζεί κε απζηεξφηεηα ηε ινγηθή δηάξζξσζε ηνπ δεδνκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
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παξαγσγήο, ηα κέζα παξαγσγήο, ε ζέζε ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο ζηελ παξαγσγή, αξρίδνπλ λα
δηαλέκνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε βάζε ηελ παξαγσγή ηνπ πιενλάζκαηνο. Ο
θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, ν νπνίνο αλέθπςε απηνθπψο, αξρίδεη λα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε
θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. Ο Βαδηνχιηλ γξάθεη φηη, «ν θνηλσληθφο θαηακεξηζκφο ηεο
εξγαζίαο αληηζηνηρεί ζην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ. Δδψ ν
θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο πθίζηαηαη κέζσ ηνπ θαηακεξηζκνχ, ηνπ δηακειηζκνχ ηνπ,
κπνξνχκε λα πνχκε: κέζσ ηεο άξλεζήο ηνπ» (Βαδηνχιηλ, 2013: 297).
Γηαπηζηψλεηαη φηη ε εξγαζία, ηδσκέλε απφ ηε ζθνπηά ησλ πξντφλησλ ηεο, ζπληζηά
παξαγσγή, δηφηη απεηθνλίδεη ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη ηηο πιεπξέο ηνπο, ζε φιν ηνπο ην πιέγκα.
Οη ζρέζεηο παξαγσγήο θαη νη πιεπξέο ηνπο αξρίδνπλ λα πθίζηαληαη σο ηέηνηεο απφ ην ζηάδην ηεο
δηακφξθσζεο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, ζην νπνίν θπξηαξρεί ε παξάγνπζα νηθνλνκία. Δίλαη
ινηπφλ ε χπαξμε ηνπ ζηαζεξνχ πιενλάζκαηνο πνπ εγθαζηδξχεη ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο σο
ηέηνηεο θαη αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν ε εκθάληζε ηεο παξαγσγήο σο ηέηνηαο ζπλδέεηαη κε ην
ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο.
Σνχησλ δνζέλησλ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε ινγηθή αιιεινπρία ζπκπίπηεη κε ηελ ηζηνξηθή
αιιεινπρία. Ζ πιεπξά πνπ εθζέηεη ηελ παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε, απφ ηελ πιεπξά ηεο
ελεξγεηηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, εκθαλίδεηαη πξφηεξα ηεο πιεπξάο πνπ ηελ εθζέηεη απφ ηε
ζθνπηά ησλ πξντφλησλ. Ζ εξγαζία εκθαλίδεηαη θαηά ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο θνηλσλίαο,
ελψ ε παξαγσγή θαη ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία, ζηελ ελφηεηα ηνπο κε ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ
παξαγσγήο, αλαθχπηνπλ θαηά ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ,
δηαπηζηψλεηαη φηη ε θίλεζε Φαηλνκεληθφηεηα-Οπζηφηεηεο-Θεκέιην δελ απεηθνλίδεη κνλάρα ηε
δηάξζξσζε ησλ πιεπξψλ ηνπ δεδνκέλνπ ψξηκνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, αιιά εμίζνπ
απεηθνλίδεη ζε αλεξεκέλε κνξθή ηελ εκθάληζε απηψλ ησλ πιεπξψλ ζηνλ ρξφλν. ε απηή ηε
γεληθή ινγηθή αιιεινπρία ηεο ζθαίξαο ηεο Οπζίαο, απεηθνλίδεηαη ζε αλεξεκέλε κνξθή ην
γεγνλφο φηη ην ζεκέιην ηεο θνηλσλίαο, δειαδή ν θνηλσληθφο ηξφπνο παξαγσγήο, σο ε νχζα
απηνθίλεζε ηεο θνηλσλίαο, αξρίδεη λα δεζπφδεη κε ην πέξαο ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο θαη κε
ην πέξαζκα ζην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο.
Αο επαλέιζνπκε φκσο, πξνηνχ πεξάζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην ηεο πξαγκάηεπζεο, ζην
πξψην κέξνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ
ζεκειίνπ. Δίδακε φηη ζην πιήξεο ζεκέιην απνθαιχθζεθε ε εζσηεξηθή αιιειεπίδξαζε ηεο
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παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε θχζε θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. Ο ζπλδεηηθφο θξίθνο απηήο ηεο
εζσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε θχζε θαη ησλ ζρέζεσλ
παξαγσγήο είλαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο, αθνχ θαηά ηελ πξψηε πιεπξά πξφθεηηαη γηα ηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ κε ηε θχζε, ελψ θαηά ηε δεχηεξε γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
ησλ αλζξψπσλ. Οη εθάζηνηε δπλαηφηεηεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο
παξαγσγήο, δειαδή ζηα κέζα θαη ζηα αληηθείκελα ηεο παξαγσγήο, απνηεινχλ κφλν
δπλαηφηεηεο, ε πξαγκάησζε ησλ νπνίσλ πεξλά κέζα απφ ηνλ άλζξσπν, σο νλ κε ζπλείδεζε θαη
απηνζπλείδεζε. Ο ηξφπνο παξαγσγήο, σο ελεξγεία πξαγκαηηθφο, πξνυπνζέηεη πάληνηε ηνλ
άλζξσπν θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε θίλεζε ηεο
λφεζεο θαηά ηελ εμέηαζε ηεο παξαγσγήο, δειαδή ηεο νπζίαο ηεο θνηλσλίαο, θαηεπζχλεηαη εθ
λένπ πξνο ηελ ακεζφηεηα, πξνο ηνλ άλζξσπν θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Καη‘ απηφλ
ηνλ ηξφπν θαη ελφζσ ε λφεζε ζπλερίδεη λα θηλείηαη ζηε ζθαίξα ηεο νπζίαο, ε ζρέζε ηνπ
αλζξψπνπ θαη ηεο παξαγσγήο πξνβάιιεη ππφ ην πξίζκα ηεο ζρέζεο ηνπ ξνπ θαη ηνπ Θεκειίνπ.
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Κεθάιαην Έλαην
Η ινγηθή θαη ηζηνξηθή ζεκαζία ηεο θαηεγνξίαο ηνπ Όξνπ

Πξνηνχ πξνβνχκε ζην εγρείξεκα θαηαλφεζεο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ξνπ209 ζην
«Κεθάιαην» θαη ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» θαζψο θαη ζηε ζπγθξηηηθή αληηπαξαβνιή ηνπο, ζα
πξέπεη λα ζηξαθνχκε ζην εηδηθφ πεξηερφκελφ ηεο, ππφ ην πξίζκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ
εγειηαλνχ νηθνδνκήκαηνο. ηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», ν ξνο είλαη ε ηειεπηαία θαηεγνξία
ηεο νκάδαο θαηεγνξηψλ πνπ απνηεινχλ ην Θεκέιην. ηνλ ξν θαηαθηηέηαη ε πην πιήξεο γλψζε,
ζηελ πνξεία ηεο έθπηπμεο ησλ πξνζδηνξηζκψλ ηεο ζθαίξαο ηεο Οπζίαο. Δπηπξνζζέησο, κε ηελ
απνπεξάησζε ησλ πξνζδηνξηζκψλ ηεο Οπζίαο, ζπληειείηαη ε κεηάβαζε ζηε ζθαίξα ηνπ
Φαηλνκέλνπ θαη εηδηθφηεξα ζηηο θαηεγνξίεο ηεο Όπαξμεο. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ θαηεγνξία ηνπ
ξνπ απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία επαλαθάκπηεη ε ακεζφηεηα σο ζπζρεηηδφκελε
κε ηελ Οπζία.
ηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο ηνπ ζεκειίνπ κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, δειαδή ζηε
δηαδηθαζία ηεο αδηάιεηπηεο απηναλαλέσζήο ηνπ, ε πνξεία ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηνπ ζεκειίνπ θαη
ηνπ ζεκειησκέλνπ δείρλεη φηη ην ζεκέιην, αθξηβψο σο δηακεζνιαβεκέλν απφ ηνλ εαπηφ ηνπ,
πξνυπνζέηεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο έλα άκεζν. Ο Υέγθει ηνλίδεη φηη «ν φξνο είλαη θαηά ηέηνην ηξφπν
209

Ζ έλλνηα «Bedingung» κεηαθξάδεηαη απφ ηνλ Γ. Σδσξηδφπνπιν σο «πλζήθε», κηα απφδνζε πνπ είλαη εμίζνπ
δφθηκε. ηελ παξνχζα έξεπλα, ε πηνζέηεζε ηεο κεηαθξαζηηθήο απφδνζεο «ξνο», αθνινπζεί πεξηζζφηεξν ην
πλεχκα ησλ κεηαθξαζηηθψλ απνδφζεσλ ησλ Γ. Φαξάθια θαη Θ. Γθηνχξα, νη νπνίνη απνδίδνπλ αληίζηνηρα ηελ ελ
ιφγσ έλλνηα ζηε «Φαηλνκελνινγία ηνπ Ννπ» θαη ζην «Κεθάιαην». Δπηπιένλ, θξίλνπκε φηη ε απφδνζε ηεο έλλνηαο
«Bedingung» σο «ξνο» απνηππψλεη νπζηαζηηθφηεξα ηελ εζσηεξηθή ηεο αλαθνξά κε ηελ έλλνηα «Unbedingte». Ο
Γ. Σδσξηδφπνπινο απνδίδεη ηνλ ηειεπηαίν φξν σο «απφιπην», γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί αξθεηή ζχγρπζε θαη
δπζθνιία δηάθξηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ απφ ηνλ φξν «Absolute». ηελ παξνχζα έξεπλα πηνζεηνχκε ηηο
κεηαθξαζηηθέο επηινγέο ησλ Θ. Πελνιίδε θαη Γ. Φαξάθια, νη νπνίνη απνδίδνπλ ηνλ φξν «Unbedingte» σο
«Αλππφζεην». Ο Γ. Φαξάθιαο επζηφρσο επηζεκαίλεη φηη «ζηελ αξραηνειιεληθή παξάδνζε ην κε εμαξηψκελν απφ
φξνπο νλνκάδεηαη ην αλππφζεηνλ δελ ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο λα κελ δηαηεξείηαη απηή ε ιέμε, αθνχ κάιηζηα ε
ρξεζηκνπνηνχκελε απφ πνιινχο ελαιιαθηηθή ιχζε ην απξνυπφζεην αληηζηνηρεί ζαθψο ζε άιινλ φξν (das
Vorausselzungslose είλαη αθξηβψο ην άλεπ πξνππνζέζεσλ). πνηε ζέινπκε λα θαλεί ε κε εμάξηεζε απφ φξνπο
χπαξμεο κπνξνχκε λα ιέκε θαη ην άλεπ φξσλ» (Φαξάθιαο, 2007: 787). Αληίζηνηρα, δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη ε
έλλνηα «Bedingung» («ξνο») κε ηελ έλλνηα «Voraussetzung» («Πξνυπφζεζε»). Δπνκέλσο, ζηα αληίζηνηρα
παξαζέκαηα ηεο «Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο», ζα παξεκβαίλνπκε κεηαθξαζηηθά απνδίδνληαο ηελ έλλνηα «Bedingung»
σο «ξν» θαη αληίζηνηρα ηελ έλλνηα «Unbedingte» σο «Αλππφζεην».
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έλα άκεζν, ψζηε λα απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε ηνπ ζεκειίνπ» (Υέγθει 1998: 210). Πσο γίλεηαη
απηφ; Ζ δηαδηθαζία ηνπ απηνζρεηηζκνχ ηνπ ζεκειίνπ, ε νπνία ζπληειείηαη κέζσ ηεο
αλαλεσηηθήο ηνπ θίλεζεο, ζεκαίλεη φηη ε ζηηγκή (ε θίλεζε) πνπ έρεη πεξαησζεί ζπληζηά ηελ
πξνυπφζεζε ηεο ζηηγκήο πνπ ηειείηαη. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ζεκέιην αλαθέξεηαη ζηνλ εαπηφ
ηνπ σο θάηη αλεξεκέλν, ζαλ έλα άκεζν απφ ην νπνίν δηακεζνιαβείηαη. Ο Υέγθει δηαηππψλεη ηα
αθφινπζα αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ δήηεκα:
Σν ζεκέιην είλαη ην άκεζν, θαη ην ζεκειησκέλν είλαη ην δηακεζνιαβεκέλν- Αιιά απηφ [ην ζεκέιην] είλαη
ζέηνπζα αλαζθφπεζε· σο ηέηνηα ηνχην γίλεηαη ηεζεηκέλν-Δίλαη θαη είλαη πξνυπνζέηνπζα αλαζθφπεζε·
έηζη απηφ αλαθέξεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ ζε έλα αλεξεκέλν, ζε έλα άκεζν, απφ ην νπνίν απηφ ην ίδην είλαη
δηακεζνιαβεκέλν (φ.π.: 209).

ε απηή ηε ζρέζε πξνο ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ (απηνζρεζία), ην ζεκέιην πξνβάιιεη απφ
ηε κία σο άκεζν θαη απφ ηελ άιιε σο δηακεζνιαβεκέλν. Απηή ε ακεζφηεηα, ηελ νπνία ην
ζεκέιην σο δηακεζνιαβεκέλν πξνυπνζέηεη θαη ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, είλαη ν φξνο. Ο Υέγθει
γξάθεη φηη,
ν φξνο210 είλαη ινηπφλ, ελ πξψηνηο, έλα άκεζν, πνιιαπινχλ πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη. Γεχηεξνλ, εηνχην ην
πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη είλαη ζρεηηδφκελν κε έλα άιιν, κε θάηη ην νπνίν είλαη ζεκέιην, φρη απηνχ ηνπ
πξνζδηνξηζκέλνπ-Δίλαη, αιιά απφ κηα άιιε άπνςε· γηαηί ην ίδην ην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη είλαη άκεζν θαη
ρσξίο ζεκέιην (φ.π.: 210).

Ζ ακεζφηεηα, δειαδή ν φξνο, είλαη ε πξνυπφζεζε ηνπ ζεκειίνπ. Δπνκέλσο, ζηνλ φξν ε
ζεκειηαθή αλαθνξά πθίζηαηαη ζε έλα κνξθηθφ επίπεδν, πθίζηαηαη δειαδή ζε εκβξπψδε κνξθή.
Απηφ ην πνιιαπιφ πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη ηεο ακεζφηεηαο, ελψ ζπληζηά ηνλ φξν ηνπ ζεκειίνπ,
ην ίδην ζηεξείηαη δηθνχ ηνπ ζεκειίνπ, είλαη αλππφζεην (unbedingt). Ση ζα πεη ελ ηέιεη άκεζν;
πσο είδακε θαη ζην ηξίην θεθάιαην κε ηελ πξαγκάηεπζε ηεο ινγηθήο αθεηεξίαο, άκεζν
ζεκαίλεη άλεπ φξσλ, κε ππαγφκελν ζε φξνπο, ε πξνζδηνξηζηία ησλ νπνίσλ ζα νδεγνχζε ηε
λφεζε ζε έλα κάηαην θπλήγη πξνζδηνξηζκψλ θαη ζε κηα θαχιε απεηξία, φπνπ ε λφεζε παζρίδεη
δηαθαψο γηα λα βξεη ην μεθίλεκα ηεο. Ο φξνο, αθξηβψο σο ην άκεζν, ππάξρεη φρη γηα ηνλ εαπηφ
ηνπ, αιιά γηα ην ζεκέιην. Σν ζεκέιην, ελψ πθίζηαηαη ππφ φξν, ελ ηνχηνηο δελ είλαη ζεκέιην ηνπ
φξνπ, αιιά ζεκέιην ηνπ εαπηνχ ηνπ, ζεκέιην ηεο θίλεζεο πνπ ηειείηαη απφ θαη κέζσ ηνπ εαπηνχ
210

Δπεκβαίλνπκε ζηε κεηάθξαζε ηνπ Γ. Σδσξηδφπνπινπ απνδίδνληαο ηνλ φξν «ζπλζήθε» σο «φξν». Δπηπιένλ, ζα
απνδίδνπκε ηνλ φξν «απφιπην» σο «αλππφζεην». Δπνκέλσο, απφ εδψ θαη ζην εμήο ζα αληηθαζηζηνχκε ζε θάζε
παξαπνκπή ηνπο παξαπάλσ θηινζνθηθνχ φξνπο.
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ηνπ. Έηζη, ζηε ζεκειηαθή αλαθνξά, ζηε θίλεζε ηνπ ζεκειίνπ κέζσ ηνπ εαπηνχ ηνπ, ν φξνο
απνηειεί θάηη ην εμσηεξηθφ. Ζ απηνθίλεζε ινηπφλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη εμαηηίαο ηνπ φξνπ, αιιά
εμαηηίαο ηνπ ζεκειίνπ. ηνλ βαζκφ φκσο πνπ ν φξνο απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε ηνπ ζεκειίνπ,
πξέπεη ν ίδηνο, θαηά θάπνην ηξφπν, λα θέξεη ην ηειεπηαίν κέζα ηνπ. Απφ εδψ αξρίδεη λα
αλαδχεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ ζεκειίνπ θαη ηνπ φξνπ.
ηνλ βαζκφ πνπ ν φξνο είλαη ε πξνυπφζεζε ηνπ ζεκειίνπ, απηή είλαη ε απηφ-ηαπηφηεηα
ηεο ζεκειηαθήο αλαθνξάο, ν ππξήλαο ηεο θίλεζεο, ν κνξθηθφο απηνζρεηηζκφο ηνπ ζεκειίνπ. Ο
φξνο έηζη ζπληζηά ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκειίνπ. πσο δείρζεθε φκσο, ζεκέιην θαη φξνο
αλαθέξνληαη σο αδηάθνξα θαη εμσηεξηθά κεηαμχ ηνπο, ζπλεπψο ην πεξηερφκελν εληνπηζκέλν
ζηελ θάζε πιεπξά θαίλεηαη λα αδηαθνξεί γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ην άιιν. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν,
ζηνλ φξν, ν απηνζρεηηζκφο (ηνπ ζεκειίνπ) ζπληζηά ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκειίνπ κφλν δπλάκεη,
κε ηε κνξθή ηνπ άκεζνπ, ηνπ θαζ‘ εαπηφ-Δίλαη, δειαδή ηνπ ζεκειίνπ ζε εκβξπψδε κνξθή. Σν
πεξηερφκελν ηνπ φξνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ην ζεκέιην, θάηη ην νπνίν νθείιεη λα
κεηαζρεκαηηζηεί ζην πεξηερφκελν ηεο ζεκειηαθήο αλαθνξάο. Έρνπκε λα θάλνπκε ινηπφλ κε δχν
πεξηερφκελα, εθείλν ηνπ φξνπ θαη εθείλν ηνπ ζεκειίνπ.
Έσο απηφ ην ζεκείν, ν Υέγθει αλαπαξηζηά ηε ινγηθή θίλεζε απφ ηνλ φξν ζην ζεκέιην,
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απφ ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ δεκηνπξγείηαη ην πεξηερφκελν ηνπ
ζεκειίνπ. ε απηή ηελ θίλεζε, ε ζρέζε ηνπ φξνπ θαη ηνπ ζεκειίνπ πξνβάιιεη σο εμσηεξηθή.
ηνλ βαζκφ φκσο, φπνπ ν φξνο είλαη αθξηβψο φξνο ηνπ ζεκειίνπ, ν ίδηνο δελ πξνβάιιεη πιένλ
σο θάηη εληειψο αδηάθνξν πξνο ην ζεκέιην, αιιά θαη σο θάηη ζρεηηδφκελν κε απηφ. Αληίζηνηρα,
ην ζεκέιην εθφζνλ έρεη ην θαζ‘ εαπηφ-Δίλαη ηνπ ζηνλ φξν, δηακεζνιαβείηαη κε θάηη εμσηεξηθφ
πξνο ην ίδην. ξνο θαη ζεκέιην επνκέλσο πξνβάιινπλ σο δχν πιεπξέο πνπ δηακεζνιαβνχληαη ε
κία απφ ηελ άιιε. Ο Υέγθει απνηππψλεη σο εμήο ην ελ ιφγσ δήηεκα:
Σν γεγνλφο, ινηπφλ, φηη ν φξνο είλαη ην θαζεαπηφ-Δίλαη γηα ην ζεκέιην, ζπληζηά εθείλε ηελ πιεπξά ηνπ,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία απηφο είλαη έλαο δηακεζνιαβεκέλνο [φξνο]. Παξφκνηα, ε ζεκειηαθή αλαθνξά έρεη,
κέζα ζηελ απζππαξμία ηεο, εμίζνπ κηα πξνυπφζεζε θαη έρεη ην θαζεαπηφ-Δίλαη ηεο εθηφο εαπηνχ. – Έηζη
θαζεκηά απφ ηηο δχν πιεπξέο είλαη ε αληίθαζε ηεο αδηάθνξεο ακεζφηεηαο θαη ηεο νπζηαζηηθήο
δηακεζνιάβεζεο, ακθφηεξνη νη φξνη κέζα ζε Μηα ζρέζε· - ή ε αληίθαζε ηνπ απζχπαξθηνπ πθίζηαζζαη θαη
ηνπ πξνζδηνξηζκνχ [πνπ έγθεηηαη] ζην λα είλαη ζηάδην (φ.π.: 213).
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ε απηή ηε βαζκίδα ηεο ινγηθήο έθπηπμεο, φξνο θαη ζεκέιην εκθαίλνληαη ην έλα ζην
άιιν δηαηεξψληαο ην θαζέλα ηελ απζππαξμία ηνπ. Απηνί νη πξνζδηνξηζκνί ηνπ φξνπ σο ελφο
άκεζνπ πξνζδηνξηζκέλνπ-Δίλαη, δειαδή νη πξνζδηνξηζκνί ηνπ ηεζεηκέλνπ-Δίλαη (σο πιηθφ γηα
έλα άιιν (ην ζεκέιην)) θαη ηνπ θαζ‘ εαπηφ-Δίλαη, είλαη εμσηεξηθνί, έλεθα ηνπ γεγνλφηνο φηη ην
άκεζν πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη είλαη ε αλεξεκέλε ζεκειηαθή αλαθνξά, είλαη δειαδή θάηη πνπ έρεη
παξέιζεη θαη σο εθ ηνχηνπ νη πξνζδηνξηζκνί ηνπ ζπλάγνληαη ζηε εμσηεξηθή αλαθνξά ηνπ κε ην
ζεκέιην. κσο, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ άκεζνπ Δίλαη είλαη λα αλαηξεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα γίλεηαη
έλα ηεζεηκέλν ην νπνίν είλαη εθ λένπ άκεζν. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ε ακεζφηεηα ζπληζηά κηα
ηεζεηκέλε θαη ζπγρξφλσο δηακεζνιαβεκέλε απφ ην ζεκέιην ακεζφηεηα. Ζ ακεζφηεηα ζπληζηά ην
θαζ‘ εαπηφ-Δίλαη ηνπ ζεκειίνπ θαη ζπγρξφλσο ζπληζηά θάηη ην νπνίν είλαη ηεζεηκέλν θαη
δηακεζνιαβεκέλν απφ ην ζεκέιην. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, απνθαιχπηεηαη φηη νη πξνζδηνξηζκνί
ηνπ φξνπ δελ είλαη εμσηεξηθνί πξνο απηφλ θαη φηη ν ίδηνο ζπληζηά κηα ζηηγκή. Πξφθεηηαη γηα κηα
δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ε ακεζφηεηα, σο κνξθή, αλαηξεί ηνλ εαπηφ ηεο κεηαβαίλνληαο ζην
ζεκέιην θαη ην ζεκέιην απηναλαηξνχκελν μαλαζέηεη ηελ ακεζφηεηα. Ο Υέγθει απνηππψλεη
ραξαθηεξηζηηθά ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα:
Ο φξνο είλαη, σο εθ ηνχηνπ, ε νιηθή κνξθή ηεο ζεκειηαθήο-αλαθνξάο· απηφο είλαη ην πξνυπνηεζεηκέλν
θαζεαπηφ-Δίλαη ηεο αλαθνξάο ηνχηεο, αιιά έηζη ν ίδηνο [είλαη] έλα ηεζεηκέλν-Δίλαη, θαη ε ακεζφηεηα ηνπ
έγθεηηαη ζην λα γίλεηαη ηεζεηκέλν-Δίλαη, λα απσζείηαη, επνκέλσο, απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ κε έλα ηέηνην
ηξφπν, πνπ απηφο λα πέθηεη ζην βάξαζξν φζν θαη λα είλαη ζεκέιην, ην νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε ηεζεηκέλνΔίλαη, θαη λα γίλεηαη έηζη ην ζεκειησκέλν- θαη ακθφηεξα είλαη έλα θαη ην απηφ πξάγκα (φ.π.: 215).

Απφ ηε ζθνπηά ηεο κνξθήο ινηπφλ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα θίλεζε πνπ βαίλεη απφ ηελ
ακεζφηεηα ζην ζεκέιην θαη μαλά ζηελ ακεζφηεηα. Αληίζηνηρα, απφ ηε ζθνπηά ηνπ ζεκειίνπ θαη
ηεο δηαδηθαζίαο απηναλαλέσζήο ηνπ, ν φξνο δελ πξνβάιιεη πιένλ σο θάηη εμσηεξηθφ πξνο ην
ίδην, σο ην θαζεαπηφ-Δίλαη ηνπ, ην νπνίν θαλεξψλεηαη ζε απηφ, αιιά αληίζεηα, σο ην ηεζεηκέλν
θαζ‘ εαπηφ-Δίλαη ηνπ ζεκειίνπ. Δθφζνλ ην ζεκέιην ζπληζηά αλαζθφπεζε, δειαδή κηα
αδηάιεηπηε απηναλαλενχκελε θίλεζε, ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαηά ηξφπν πνπ ην
έλα ζηάδην ηεο θίλεζήο ηνπ απνηειεί ηνλ φξν ηνπ άιινπ. Ο φξνο έηζη, ηφζν κε ηε κνξθή ηνπ
θαζ‘ εαπηφ-Δίλαη φζν θαη κε ηε κνξθή ηνπ άκεζνπ πξνζδηνξηζκέλνπ-Δίλαη, πξνβάιιεη σο
ζηηγκή ηεο ζεκειηαθήο αλαθνξάο.
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ηε βάζε ησλ παξαπάλσ, θαλεξψλεηαη φηη ν φξνο θαη ην ζεκέιην δηακεζνιαβνχληαη
ακνηβαία. Πξφθεηηαη γηα ηελ νιφηεηα ηεο κνξθήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ θαηά ηελ νπνία ην έλα
κεηαβαίλεη άκεζα ζην άιιν. Ο Υέγθει ηνλίδεη φηη,
νη δχν πιεπξέο ηνπ φινπ, φξνο θαη ζεκέιην, είλαη ινηπφλ Μηα νπζηαζηηθή ελφηεηα, ηφζν σο πεξηερφκελν
φζν θαη σο κνξθή. Απηέο κεηαβαίλνπλ κέζσ ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπο ε κηα κέζα ζηελ άιιε· ή, κε ην λα
είλαη αλαζθνπήζεηο, ζέηνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο αλεξεκέλν, αλαθέξνληαη ζε ηνχηε ηελ άξλεζή ηνπο θαη
πξνυπνηίζεληαη ακνηβαία (φ.π.: 217).

Ζ ακνηβαία δηακεζνιάβεζε φξνπ θαη ζεκειίνπ θαηαδεηθλχεη φηη ην Πξάγκα
(αληηθείκελν) αλαπαξάγεη, κέζσ ηεο ηδηφηππεο θίλεζήο ηνπ, φινπο ηνπο αλαγθαίνπο θαη ηθαλνχο
φξνπο ηνπ. Σν ζεκέιην, κέζσ ηεο θίλεζήο ηνπ, ζέηεη θαη αλαπαξάγεη ηνπο αλαγθαίνπο θαη
ηθαλνχο φξνπο ηνπ θαη ηαπηφρξνλα νη φξνη αλαπαξάγνπλ ην ζεκέιην. Ζ πξνυπφζεζε απηήο ηεο
ακνηβαίαο ζρέζεο φξνπ θαη ζεκειίνπ είλαη ε ίδηα ε ακνηβαία ηαπηφηεηα φξνπ θαη ζεκειίνπ, ε
ίδηα ε ζρέζε ηνπο, ε νπνία ζπληζηά ην απνιχησο αλππφζεην.
Με ην πέξαζκα ζην απνιχησο αλππφζεην ν Υέγθει πεξλά ζηελ πξαγκάηεπζε ηεο
νιφηεηαο ηεο θίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κεηαβαίλεη ζηε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ. Σν
απνιχησο αλππφζεην είλαη ε νιφηεηα ηνπ πξάγκαηνο (αληηθεηκέλνπ), ην νπνίν έρεη ηνλ φξν θαη
ην ζεκέιην σο πιεπξέο ηνπ. Σν Πξάγκα, δειαδή ην αληηθείκελν σο νιφηεηα, θαλεξψλεηαη σο ν
απφιπηνο φξνο ησλ παξαπάλσ πιεπξψλ, απφιπηνο φξνο, ν νπνίνο είλαη ζπγρξφλσο θαη ζεκέιην.
Ο Υέγθει εμεγεί αθξηβψο, φηη ην αληηθείκελν, σο φιν, πξνβάιιεη πιένλ σο ε αξλεηηθή ελφηεηα
ηεο άκεζεο εμσηεξηθήο πνιιαπιφηεηαο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην ζεκέιην σο θάηη έηεξν απφ
απηήλ θαη ε νπνία απνηειεί ην θαζεαπηφ-Δίλαη ηνπ, θαη ηεο εζσηεξηθήο κνξθήο, ε νπνία ζπληζηά
ην ζεκέιην, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην άκεζν σο ην δηθφ ηνπ πξνζδηνξηζκέλν ηδηαίηεξν ζηνηρείν.
Απηή ε θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ ζέηεηλ θαη ηνπ πξνυπνζέηεηλ, ε
παξάγνπζα θίλεζε απφ ηελ απηνζρεζία ηνπ αληηθεηκέλνπ, «ην ελεξγείλ ηνπ Πξάγκαηνο, [πνπ
έγθεηηαη] ζην λα ππφθεηηαη ζε φξνπο θαη λα αληηζέηεη ζηνπο φξνπο ηνπ ηνλ εαπηφ ηνπ σο
ζεκέιην» (φ.π.: 219).
Σν απνιχησο αλππφζεην είλαη ην Πξάγκα, εηιεκκέλν ηαπηνρξφλσο σο απφιπην ζεκέιην
θαη φξνο. ηελ αλαλεσηηθή ηνπ θίλεζε, ην πξνυπνζέηεηλ αίξεηαη θαη κεηαβαίλεη ζην ζέηεηλ, αιιά
θαη ην ίδην ην ζέηεηλ ηελ πξνυπφζεζε ζπληζηά άξζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζέηεηλ θαη κεηάβαζε ζην
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πξνυπνζέηεηλ. Ζ θίλεζε ινηπφλ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαζίζηαηαη κηα εκθαληδφκελε εληφο εαπηνχ
θίλεζε.
ε απηφ ην ζηάδην ηεο ινγηθήο αλέιημεο έρεη επαλαθάκςεη ε ακεζφηεηα θαη εθείλν πνπ
ζην μεθίλεκα απνηέιεζε ηε ζθαίξα ηνπ Δίλαη. Ζ ζθαίξα ηνπ Δίλαη φκσο απνθαιχπηεηαη σο ε
ζθαίξα πνπ έρεη ηεζεί απφ ην ζεκέιην θαη ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε απηήλ σο ην δηθφ ηνπ
αλππφζεην. Απηή ε ακεζφηεηα ηνπ Δίλαη είλαη ε αλεξεκέλε αλαζθφπεζε ηεο νπζίαο εληφο ηεο
ζθαίξαο ηνπ Δίλαη. Ζ θίλεζε ηνπ Πξάγκαηνο ινηπφλ ηίζεηαη κέζσ ησλ φξσλ θαη ζπγρξφλσο
κέζσ ηνπ ζεκειίνπ. Σν ζεκέιην ζηελ ελφηεηα ηνπ κε ηνπο φξνπο έρεη απνθηήζεη ηε κνξθή ηεο
ακεζφηεηαο θαη ηνπ Δίλαη. Απηή ε κνξθή ηεο ακεζφηεηαο δελ είλαη θάηη εμσηεξηθφ απφ ην
ζεκέιην, ζαλ λα δηαθξίλνληαλ ην ηειεπηαίν απφ ηo ηεζεηκέλν ηνπ, ζαλ λα δηαηεξνχληαλ δειαδή
ζηα κεηφπηζζελ σο κηα ππφζηαζε. Δδψ πιένλ ε δηαθνξά ζεκειίνπ θαη ζεκειησκέλνπ είλαη
αλεξεκέλε, ε αλαζθφπεζε εληφο άιινπ ζπληζηά ηαπηφρξνλα αλαζθφπεζε εληφο εαπηνχ θαη
αληηζηξφθσο. Δπνκέλσο, ε ελ ιφγσ ακεζφηεηα έρεη θαηαζηεί κηα νπζηψδεο ακεζφηεηα. Καη‘
απηφλ ηνλ ηξφπν, ην Πξάγκα έρεη κεηαβεί ζηελ Όπαξμε, «ε χπαξμε είλαη ε άκεζε ελφηεηα ηεο
αλαζθφπεζεο-εληφο-εαπηνχ θαη ηεο αλαζθφπεζεο-εληφο-άιινπ» (Υέγθει, 1991: 273).
Αο δνχκε ηψξα πσο νη Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ αληίζηνηρα αλαπηχζζνπλ ζηα έξγα ηνπο ηε
ινγηθή εμέηαζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηεγνξία ηνπ ξνπ. ηελ αξρή ηνπ εηθνζηνχ ηέηαξηνπ
θεθαιαίνπ κε ηίηιν «Ζ ιεγφκελε πξσηαξρηθή ζπζζψξεπζε» γξάθεη ν Μαξμ:
Δίδακε πψο ην ρξήκα κεηαηξέπεηαη ζε θεθάιαην, πψο απφ ην θεθάιαην παξάγεηαη ε ππεξαμία θαη πψο απφ
ηελ ππεξαμία παξάγεηαη πεξηζζφηεξν θεθάιαην. Δληνχηνηο, ε ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ πξνυπνζέηεη ηελ
ππεξαμία, ε ππεξαμία πξνυπνζέηεη ηελ θεθαιαηνθξαηηθή παξαγσγή, αιιά απηή πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε
κεγαιχηεξσλ καδψλ θεθαιαίνπ θαη εξγαζηαθήο δχλακεο ζηα ρέξηα ησλ εκπνξεπκαηνπαξαγσγψλ» (Marx,
2016: 671).

ην παξαπάλσ απφζπαζκα, ν Μαξμ ζπγθεθαιαηψλεη ηε ινγηθή θίλεζε πνπ επεηεχρζε
έσο ην λπλ ζηάδην ηεο έξεπλαο, δειαδή απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εκπνξεχκαηνο, ζην πξψην
θεθάιαην, έσο θαη ηελ αλάιπζε ηνπ γεληθνχ λφκνπ ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο ζπζζψξεπζεο, ζην
εηθνζηφ ηξίην θεθάιαην. Ζ θίλεζε απηή ζπλνςίδεηαη ζηελ αιιεινπρία: εκπφξεπκα, ρξήκα,
κεηαηξνπή ηνπ ρξήκαηνο ζε θεθάιαην, παξαγσγή ππεξαμίαο θαη δηαδηθαζία ζπζζψξεπζεο.
Σαπηφρξνλα δηαπηζηψλεη φηη ε ίδηα απηή θίλεζε πξνυπνζέηεη θαη ηελ αληίζηξνθή ηεο, δειαδή
φηη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία ζπζζψξεπζεο πξνυπνηίζεηαη ε παξαγσγή ππεξαμίαο, ε
385

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνυπνζέηεη ην θεθάιαην κε ηε κνξθή ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπ
εκπνξεχκαηνο «εξγαζηαθή δχλακε». Σν αξρηθφ ινηπφλ θεθάιαην, πνπ πξνυπνηέζεθε σο
δεδνκέλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο παξαγσγήο ππεξαμίαο, έρεη εμίζνπ αλαθχςεη δηακέζνπ κηα άιιεο
θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη κηαο άιιεο δηαδηθαζίαο ζπζζψξεπζεο.
Δπηπιένλ, ην εκπφξεπκα εξγαζηαθή δχλακε θαζψο θαη ηα ινηπά απαξαίηεηα εκπνξεχκαηα (κέζα
παξαγσγήο, εγθαηαζηάζεηο, πξψηεο χιεο) γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,
απνηεινχλ πξντφληα πξνγελέζηεξεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
Ο Μαξμ δελ πξνβαίλεη ζε άκεζε ινγηθή αλάπηπμε ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ ξνπ, αιιά
πξνυπνζέηεη άξξεηα φηη ε ζρέζε φξνπ θαη ζεκειίνπ, απηφο ν «θαχινο θχθινο» (Marx, 2016:
671), κπνξεί λα ζπιιεθζεί απφ ηε ζπλνιηθή ινγηθή θίλεζε πνπ έρεη επηηεπρζεί έσο ηψξα. Απηφ
αθελφο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν Μαξμ, ζε αξθεηά ζεκεία ζηελ έσο ηψξα πξαγκάηεπζή ηνπ,
έρεη θαηαπηαζηεί κε ηε ζρέζε ησλ φξσλ θαη ηεο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ· αθεηέξνπ νθείιεηαη ζην
φηη ε θαηεγνξία ηνπ φξνπ, σο ε ηειεπηαία θαη ε πην νινθιεξσκέλε θαηεγνξία ησλ θαηεγνξηψλ
ηνπ ζεκειίνπ, ζπληζηά ζχλνςε ζε αλεξεκέλε κνξθή ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο απφ ην Δίλαη ζηελ
Οπζία, εληφο ηεο ζθαίξαο ηεο Οπζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε εηδηθή ινγηθή θίλεζε ησλ θαηεγνξηψλ
ηνπ ξνπ δχλαηαη λα απεηθνληζζεί ζε αλεξεκέλε κνξθή κέζσ ηεο επαλεπίζθεςεο ηεο έσο ηψξα
ινγηθήο θίλεζεο απφ ην Δίλαη ζην Θεκέιην. Ο Βαδηνχιηλ ζηε «Λνγηθή ηνπ «Κεθαιαίνπ» ηνπ Κ.
Μαξμ» εληνπίδεη ηηο ελ ιφγσ ινγηθέο θαηεγνξίεο ζπλνςίδνληαο ηε ζπλνιηθή θίλεζε ηεο λφεζεο
έσο ην θεθάιαην ηεο πξσηαξρηθήο ζπζζψξεπζεο. Δθθηλψληαο απφ ηελ πξαγκάηεπζε ησλ
ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ Βαδηνχιηλ, αο επηρεηξήζνπκε λα ππνζέζνπκε, πνηά ζα ήηαλ ε ζπλεπήο
ινγηθή

πνξεία

ηεο

ζθέςεο

ηνπ

Μαξμ

αθνινπζψληαο

ηηο

θαηεγνξίεο

ηνπ

ξνπ,

παξαθνινπζψληαο παξάιιεια ηελ έσο ηψξα γεληθφηεξε ινγηθή πνξεία ζην «Κεθάιαην» απφ ηε
ζθνπηά ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ξνπ.
Καη‘ αξράο, ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ ξνπ, ε λφεζε νδεχεη απφ
ηελ απεηθφληζε ησλ αλαγθαίσλ πξνο ηελ απεηθφληζε ησλ ηθαλψλ φξσλ. Δπηζηξέθνληαο ζην
ζεκέιην θαη ζηελ νπζία ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο, γίλεηαη ζαθέο φηη ζηε δηαδηθαζία
ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ζηελ ίδηα ηελ αλαλεσηηθή θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ κέζσ ηεο ζρέζεο
κε ηνλ εαπηφ ηνπ (ζεκειηαθή αλαθνξά), ην θεθάιαην πξνυπνζέηεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηε κνξθή
ηνπ ρξήκαηνο σο έλα πξψην άκεζν. Σν ρξήκα, φπσο δείρζεθε θαη ζηηο δχν πξψηεο ελφηεηεο ηνπ
«Κεθαιαίνπ», απνηειεί ην θεθάιαην ζηελ ακεζφηεηά ηνπ. Ζ θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζπληειείηαη
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αδηαιείπησο θαη έγθεηηαη ζηε δηαξθή κεηαηξνπή ηνπ ρξήκαηνο ζε θεθάιαην. Ζ χπαξμε ηνπ
θεθαιαίνπ κε ηε κνξθή ηνπ ρξήκαηνο, είλαη ε ίδηα ε αλαλεσηηθή211 θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ
έρεη ζέζεη ηνλ εαπηφ ηεο σο ηνλ άκεζν φξν ηεο.
Δάλ ηψξα εμεηάζνπκε απηφλ ηνλ άκεζν φξν, επηζηξέθνπκε ηξφπνλ ηηλά ζηε ινγηθή
εμέηαζε ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ηνπ ρξήκαηνο, ηα νπνία εμ‘ αξρήο -θαηά ηελ εμέηαζε ηεο
ζθαίξαο ηνπ Δίλαη, δειαδή ζηηο δχν πξψηεο ελφηεηεο ηνπ «Κεθαιαίνπ»- ζεσξήζεθαλ σο
δεδνκέλα, σο νη φξνη ηνπ θεθαιαίνπ. Απηά εθιήθζεθαλ σο άκεζα θαη αλππφζεηα, δηφηη ε
απφδεημε φηη απηά είλαη ζηνηρεία ηεο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ εμέιεηπε θαηά ηελ αξρηθή ηνπο
εμέηαζε. Ζ απζηεξά ινγηθή εμέηαζε ζα έπξεπε ινηπφλ λα επηζηξέςεη ζην εκπφξεπκα θαη ζην
ρξήκα σο άκεζα. Σν εκπφξεπκα θαη ην ρξήκα σο άκεζα είλαη ν φξνο ηνπ θεθαιαίνπ. Έρνπκε
έηζη απφ ηε κία ην ρξήκα, σο άκεζν, θαη απφ ηελ άιιε ην θεθάιαην. Σν εκπφξεπκα θαη ην ρξήκα
πξνβάιινπλ σο άκεζν πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θεθάιαην, ην νπνίν απνηειεί
ζεκέιην ηεο ηδηάδνπζαο απηνθίλεζήο ηνπ. ξνο θαη ζεκέιην ηεινχλ έηζη ζε κηα εμσηεξηθή ζρέζε
κεηαμχ ηνπο. Ζ θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη έλεθα ηνπ φξνπ, δειαδή έλεθα ηνπ
εκπνξεχκαηνο θαη ηνπ ρξήκαηνο, αιιά έλεθα ηεο ηδηάδνπζαο απηνθίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ,
δειαδή ηεο δηαδηθαζίαο ζπζζψξεπζεο. ε απηφ ην ζεκείν δηαπηζηψλεηαη ε ζχκπησζε ηεο
ινγηθήο θίλεζεο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ ξνπ, ζην πιαίζην ηεο Οπζίαο, κε ηε ινγηθή αιιεινπρία
ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ Δίλαη.
Δλ ζπλερεία, ε ζθέςε ζα φθεηιε λα απεηθνλίζεη ηε κεηαηξνπή ησλ φξσλ ζε ζεκέιην,
δειαδή ηε κεηαηξνπή ηνπ ρξήκαηνο ζε θεθάιαην. Γηα λα κεηαηξαπεί ην ρξήκα ζε θεθάιαην ζα
πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε κέζα παξαγσγήο, ζε πξψηεο χιεο θαη ζε κεηαβιεηφ θεθάιαην
(εξγαζηαθή δχλακε). Ζ δηεμαγσγή ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο πξνυπνζέηεη φηη νη φξνη ηεο
θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο είλαη παξφληεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, πξνυπνηίζεηαη ε χπαξμε
θεθαιαηνθξαηψλ θαη ειεχζεξσλ εξγαηψλ. Σν πεξηερφκελν ηνπ φξνπ πξνβάιιεη πιένλ σο
ζρεηηδφκελν κε ην ζεκέιην, αθνχ ε ζρέζε θεθαιαηνθξαηψλ θαη ειεχζεξσλ εξγαηψλ απνηειεί ηε
βαζηθή ζρέζε παξαγσγήο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Σν πεξηερφκελν φκσο ηνπ
φξνπ δηαθέξεη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ θεθαιαίνπ. Σν πεξηερφκελν ηνπ φξνπ, δειαδή ε χπαξμε
θαηφρσλ ρξήκαηνο απφ ηε κία θαη ε χπαξμε ειεχζεξσλ εξγαηψλ απφ ηελ άιιε, γελλά ην
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Ο φξνο «αλαλεσηηθή θίλεζε» ρξεζηκνπνηείηαη σο αληίζηνηρν ηεο αλαζθνπηθήο ειηθνεηδνχο θίλεζεο. Ζ θάζε
αλαλέσζε ζπληζηά ζπλάκα θαη κεηαβνιή. ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, ε θίλεζε ζπληζηά εθζεηηθή κεηαβνιή κηαο
θαη εδψ εμεηάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο ζπζζψξεπζεο.
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θεθάιαην. Χζηφζν, ην πεξηερφκελν ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο θίλεζεο έγθεηηαη ζηε δηαδηθαζία
αμηνπνίεζεο θαη φρη ζε απηή θαζ‘ εαπηή ηελ θεθαιαηαθξαηηθή ζρέζε. Ο Βαδηνχιηλ
ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:
Ο φξνο είλαη έλα άκεζν, κνινλφηη δελ είλαη φξνο ρσξίο ζπλάξηεζε, ρσξίο κεζνιάβεζε κε ην ζεκέιην. Σν
ζεκέιην είλαη θίλεζε, κεζνιάβεζε, κνινλφηη ρσξίο φξν, ρσξίο ην άκεζν δελ είλαη ζεκέιην. Ο φξνο ζην
ζεκέιην είλαη κηα ζηηγκή ηεο ακεζφηεηαο, [δειαδή] ηoπ απξνυπφζεηνπ. Χζηφζν, ν φξνο, ν νπνίνο σο φξνο
δελ ππάξρεη ρσξίο ηελ θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ρσξίο ηε δηθή ηνπ κεζνιάβεζε κέζσ ηνπ εαπηνχ ηνπ,
δειαδή [δελ ππάξρεη] ρσξίο ζεκέιην, δελ εθζέηεη ν ίδηνο απηήλ ηελ θίλεζε, απηήλ ηε κεζνιάβεζε, απηφ ην
ζεκέιην (Vazjulin, 2006: 218).

Απφ ηε ζθνπηά ηεο γεληθφηεξεο ινγηθήο θίλεζεο, ζην ηέηαξην θεθάιαην κε ηίηιν «Ζ
κεηαηξνπή ηνπ ρξήκαηνο ζε θεθάιαην», ν Μαξμ πξνρσξά ζηελ εηδηθή εμέηαζε ηεο
θεθαιαηνθξαηηθήο ζρέζεο ρξήκα-εκπφξεπκα-ρξήκα, ηεο ζρέζεο Υ-Δ-Υ΄, απεηθνλίδνληαο ηε
κεηάβαζε απφ ηελ ακεζφηεηα ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ηνπ ρξήκαηνο ζηε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο.
ε απηφ ην ζηάδην ζπληειείηαη ε κεηάβαζε απφ ηελ ακεζφηεηα ζηε κεζνιάβεζε, απφ ηνλ φξν σο
ην άκεζν, ζην ζεκέιην σο κεζνιαβεκέλν. Παξ‘ φηη ν φξνο θαη ην ζεκέιην ηεινχλ ππφ κηα
εμσηεξηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο, κε ηελ εμέηαζε ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ρξήκαηνο ζε θεθάιαην
αλαθχπηεη έλα βαζχηεξν επίπεδν ζπζρεηηζκνχ ηνπο. Ο Μαξμ γξάθεη φηη,
γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ρξήκαηνο ζε θεθάιαην ζα πξέπεη ινηπφλ ν ρξεκαηνθάηνρνο λα βξίζθεη ηνλ ειεχζεξν
εξγάηε ζηελ αγνξά εκπνξεπκάησλ, ειεχζεξν κε ην δηπιφ λφεκα φηη [αθελφο] σο ειεχζεξν πξφζσπν
δηαζέηεη ηελ εξγαζηαθή δχλακή ηνπ σο εκπφξεπκά ηνπ θαη φηη απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ έρεη άιια
εκπνξεχκαηα λα πνπιήζεη, είλαη ηειείσο ειεχζεξνο θαη αδέζκεπηνο απφ φια ηα πξάγκαηα πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζηαθήο δχλακήο ηνπ (Marx, 2016: 144).

Ο Μαξμ, ζην παξαπάλσ απφζπαζκα, ιακβάλεη σο δεδνκέλε θαη απξνυπφζεηε ηε ζρέζε
κεηαμχ θεθαιαηνθξαηψλ, ηδηνθηεηψλ ησλ κέζσλ παξαγσγήο, θαη ειεχζεξσλ εξγαηψλ, νη νπνίνη
δελ έρνπλ λα πνπιήζνπλ ηίπνηε άιιν πέξα απφ ηελ εξγαζηαθή ηνπο δχλακε. Ο Βαδηνχιηλ ζηε
«Λνγηθή ηνπ «Κεθαιαίνπ» ηνπ Κ. Μαξμ» παξαηεξεί φηη ε ζρέζε θεθαιαηνθξαηψλ θαη
ειεχζεξσλ εξγαηψλ είλαη κηα θεθαιαηνθξαηηθή ζρέζε (Vazjulin, 2006: 218). Απηφ ζεκαίλεη φηη
ε ελ ιφγσ ζρέζε αλαπαξάγεηαη αδηάιεηπηα καδί κε ηελ θίλεζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο. ε απηφ ην ζεκείν, ε αλαλεσηηθή θίλεζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο
θαη ε ζρέζε θεθαιαηνθξαηψλ θαη ειεχζεξσλ εξγαηψλ θαίλεηαη λα ηαπηίδνληαη. Ο φξνο
πξνβάιιεη εδψ σο ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκειίνπ. Χζηφζν, ε δηαδηθαζία ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο
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παξαγσγήο, ε απηνθίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ, δελ αλάγεηαη ζηελ πεξηγξαθή απηήο ηεο ζρέζεο, αιιά
ζηε απηναμηνπνίεζε ηεο αμίαο. Φαλεξψλεηαη έηζη φηη ην πεξηερφκελν ηεο ζπλζήθεο δηαθξίλεηαη
απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκειίνπ.
Ζ ζρέζε θεθαιαηνθξαηψλ θαη ειεχζεξσλ εξγαηψλ απνηειεί ην ζεκέιην ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο δπλάκεη, απνηειεί δειαδή ην θαζ‘ εαπηφ-Δίλαη ηνπ
ζεκειίνπ, ην ζεκέιην ζε εκβξπψδε κνξθή. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκειίνπ
απνθαιχπηεηαη σο θάηη δηαθνξεηηθφ, ην νπνίν παξάγεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ.
Δπηπιένλ, ε ζεκειηαθή αλαθνξά δελ απεηθνλίδεηαη θαηά ηελ πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο
θεθαιαηνθξαηψλ θαη ειεπζέξσλ εξγαηψλ, αιιά θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνπνίεζεο. Απφ ηε
ζθνπηά ησλ εγειηαλψλ θαηεγνξηψλ, έσο απηφ ην ζεκείν, ε θίλεζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο πξνβάιιεη σο ην ζρεηηθά αλππφζεην. Γεληθφηεξα, ε θίλεζε ηεο ζθέςεο ζην πιαίζην
ηνπ ξνπ, πνπ απεηθνλίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν σο ζρεηηθά αλππφζεην, ζπληζηά απεηθφληζε
ζε αλεξεκέλε κνξθή ηεο θίλεζεο απφ ην Δίλαη ζηελ Οπζία. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία, απφ ηε
ζθνπηά ηνπ αλεξεκέλνπ ηζηνξηθνχ ηεο πεξηερνκέλνπ, ζπληζηά απεηθφληζε ηεο πξσηαξρηθήο
εκθάληζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Δλ ζπλερεία, ε ζθέςε ζα φθεηιε λα θηλεζεί ζηε
δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη θαζνξηζκνχ ηνπ φξνπ απφ ην ζεκέιην. Με ην πέξαζκα ζηελ
παξαγσγή ππεξαμίαο θαη ζηε δηαδηθαζία θεθαιαηνθξαηηθήο ζπζζψξεπζεο απνθαιχπηεηαη ην
εηδηθφ πεξηερφκελν ηνπ θεθαιαίνπ. Δδψ θαλεξψλεηαη ηειηθά ν θαζνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηνπ φξνπ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ θεθαιαίνπ. Σν θεθάιαην αλαπαξάγεη κέζσ ηεο θίλεζήο ηνπ,
ηνπο αλαγθαίνπο θαη ηθαλνχο φξνπο ηνπ. Ζ θίλεζε έηζη ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ηνπ ρξήκαηνο,
δειαδή ηεο ακεζφηεηαο, θαζνξίδεηαη απφ ηελ θίλεζε ηεο παξαγσγήο.
Με ην πέξαζκα ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ππεξαμίαο θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο
θεθαιαηνθξαηηθήο ζπζζψξεπζεο απνθαιχπηεηαη ζπγθεθξηκέλα ην ηδηαίηεξν πεξηερφκελν ηνπ
ζεκειίνπ θαη ε δηαθνξά ηνπ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ. Σν εκπφξεπκα θαη ην ρξήκα σο
πξνζδηνξηζκνί ηνπ άκεζνπ πξνζδηνξηζκέλνπ-Δίλαη ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο,
δειαδή σο πιηθφ ηνπ θεθαιαίνπ θαη σο ην θαζ‘ εαπηφ-Δίλαη ηνπ θεθαιαίνπ, είλαη αθφκε
εμσηεξηθνί πξνο ην ζεκέιην, πξνο ηελ παξαγσγή ππεξαμίαο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο
θεθαιαηνθξαηηθήο ζπζζψξεπζεο. ε θάζε ζηηγκή ηεο επηθάλεηαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο, ην εκπφξεπκα είλαη ηφζν αληηθείκελν πξνο αηνκηθή θαηαλάισζε, φζν θαη
εκπφξεπκα πνπ ζα κπεη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, άξα εκπφξεπκα σο θεθάιαην. πσο
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παξαηεξεί ν Υέγθει, ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ είλαη έλα «κίγκα απζχπαξθηνπ πεξηερνκέλνπ, ην
νπνίν [πεξηερφκελν] δελ έρεη θακηά ζρέζε πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκειηαθνχ-πξνζδηνξηζκνχ,
θαη ελφο ηέηνηνπ [πεξηερνκέλνπ], ην νπνίν εηζέξρεηαη κέζα ζε ηνχην [ηνλ πξνζδηνξηζκφ] θαη,
[εηιεκκέλν] σο ην πιηθφ ηνπ, νθείιεη λα γίλεη ζηνηρείν απηνχ ηνπ ζεκειηαθνχ-πξνζδηνξηζκνχ»
(Υέγθει, 1998: 212-213).
Ζ ακεζφηεηα φκσο ηνπ θεθαιαίνπ ζπληζηά κηα ηεζεηκέλε απφ ην ίδην ακεζφηεηα.
Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ε ακεζφηεηα ζπληζηά κηα ηεζεηκέλε θαη δηακεζνιαβεκέλε απφ ην
ζεκέιην ακεζφηεηα. Ζ ακεζφηεηα, δειαδή ην εκπφξεπκα θαη ην ρξήκα, ζπληζηά ηε ζηηγκή ηνπ
αλππφζεηνπ ζηε δηακεζνιάβεζή ηεο κε ην ζεκέιην, κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο.
Απνθαιχπηεηαη επνκέλσο φηη ην ζεκέιην θαη ν φξνο δηακεζνιαβνχληαη ακνηβαία ην έλα απφ ην
άιιν.
ηε δηαδηθαζία ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο ζπζζψξεπζεο απνθαιχπηεηαη φηη ε ζρέζε
θεθαιαηνθξαηψλ θαη ειεχζεξσλ εξγαηψλ δελ αλαπαξάγεηαη απιψο σο ηέηνηα απφ ηελ θίλεζε
ηνπ θεθαιαίνπ, αιιά εμίζνπ κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ηελ ηειεπηαία, απνθηψληαο νινέλα θαη πην
νμπκέλε κνξθή, κηα κνξθή πνπ δεκηνπξγεί απφ ηε κία φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ειεχζεξνπο
εξγάηεο θαη απφ ηελ άιιε φιν θαη ιηγφηεξνπο θεθαιαηνθξάηεο. Δδψ ν φξνο δεκηνπξγεί ην
πεξηερφκελν ηνπ ζεκειίνπ θαη ζπγρξφλσο ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκειίνπ δεκηνπξγεί ην
πεξηερφκελν ηνπ φξνπ. Ο φξνο πξνβάιιεη σο εμαξηεκέλνο ππφ φξνπο, νη νπνίνη φκσο είλαη ην
ίδην ην ζεκέιην. Σν ζεκέιην αληίζηνηρα θαλεξψλεηαη ην ίδην σο φξνο. Ο Βαδηνχιηλ
ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη «ζηελ πξνέθηαζή ηεο, ε θαπηηαιηζηηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο
είλαη κεηαμχ άιισλ ε αλαπαξαγσγή ηνπ θαπηηαιηζηή θαη ηνπ εξγάηε. ηελ θίλεζε ηνπ ζεκειίνπ,
ν φξνο είλαη ππφ φξνπο, φκσο φρη ππφ έλαλ νπνηαδήπνηε θαηλνχξγην φξν, αιιά ππφ ην ίδην ην
ζεκέιην» (Vazjulin, 2006: 219). Ζ θίλεζε ηεο παξαγσγήο θαη ν γεληθφο λφκνο ηεο
θεθαιαηνθξαηηθήο ζπζζψξεπζεο δεκηνπξγνχλ θαη αλαπαξάγνπλ κε ηελ θίλεζε ηνπο ην ζχλνιν
ησλ φξσλ ηνπο. Σν αληηθείκελν έηζη, δειαδή ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο, σο
ελφηεηα φξνπ θαη ζεκειίνπ, ζπληζηά ην απνιχησο αλππφζεην. Πξφθεηηαη γηα έλα αληηθείκελν, ην
νπνίν κέζσ ηεο νηθείαο ηνπ απηνθίλεζεο, αλαπαξάγεη ην ζχλνιν ησλ αλαγθαίσλ θαη ηθαλψλ
φξσλ ηνπ. ε γεληθέο γξακκέο, ε θίλεζε ηεο ζθέςεο ζην πιαίζην ηνπ ξνπ, πνπ απεηθνλίδεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν σο απνιχησο αλππφζεην, ζπληζηά απεηθφληζε ζε αλεξεκέλε κνξθή ηεο
ζπλνιηθήο θίλεζεο εληφο ηεο νπζίαο. Απφ ηε ζθνπηά ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο, ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία
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ζπληζηά απεηθφληζε ζε αλεξεκέλε κνξθή ησλ ζηαδίσλ ηεο δηακφξθσζεο θαη ηεο σξηκφηεηαο
ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
ηε βάζε ησλ παξαπάλσ, ε θίλεζε ηεο ακεζφηεηαο ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ηνπ ρξήκαηνο
θαλεξψλεηαη πιένλ σο κηα θίλεζε, ε νπνία παξάγεηαη θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ θίλεζε ηεο
παξαγσγήο. Σν εκπφξεπκα θαη ην ρξήκα αληηζηνίρσο, αλαηξψληαο ηελ ακεζφηεηα ηνπο,
εηζάγνληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη γίλνληαη εζσηεξηθέο ζηηγκέο ηεο παξαγσγήο. Δλ
ζπλερεία, ε παξαγσγή, αλαηξψληαο ην πξψην ηεο ζέηεηλ θαη κεηαζρεκαηίδνληαο απηή ηελ πξψηε
ακεζφηεηα ζε εζσηεξηθή ζηηγκή ηεο, ζέηεη εθ λένπ ηε ζθαίξα ηεο ακεζφηεηαο. Απηή ε
ειηθνεηδήο θίλεζε απνηειεί ην κεηαβαίλεηλ απφ ην ζεκέιην ζηνλ φξν θαη απφ ηνλ φξν ζην
ζεκέιην. Ζ θίλεζε ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ηνπ ρξήκαηνο ζηελ ακεζφηεηα θαη ε θίλεζε ηεο
παξαγσγήο, πξνβάιινπλ σο έλα δηαξθέο κεηαβαίλεηλ απφ ην πξνυπνζέηεηλ ζην ζέηεηλ θαη
ηαλάπαιηλ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε θίλεζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο
θαζίζηαηαη κηα εκθαληδφκελε θίλεζε εληφο ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηεο.
ηελ επηθάλεηα ηεο εκπνξεπκαηηθήο θπθινθνξίαο απεηθνλίδεηαη ζε αλεξεκέλε κνξθή ε
εζσηεξηθή θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, δειαδή ηεο νπζίαο ηνπ θεθαιαίνπ. Πξφθεηηαη γηα
ην εκθαλίδεζζαη ηεο νπζίαο ζηελ επηθάλεηα, ζηε ζθαίξα ηνπ Δίλαη. Ζ ζθαίξα ηνπ Δίλαη φκσο
δελ πξνβάιιεη απιψο σο ε ζθαίξα ηεο εκπνξεπκαηηθήο θπθινθνξίαο, αιιά σο ε ζθαίξα πνπ
έρεη ηεζεί απφ ηελ θεθαιαηνθξαηηθή παξαγσγή, σο ε ζθαίξα πνπ έρεη ηεζεί απφ ην γεληθφ λφκν
ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο ζπζζψξεπζεο. Απηή ε ζθαίξα δελ ζπληζηά έηζη ηε ζθαίξα ηεο αξρηθήο
ακεζφηεηαο, απφ ηελ νπνία άξρηζε ε αλάιπζε ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ηνπ ρξήκαηνο, αιιά
ζπληζηά κηα νπζηψδε ακεζφηεηα, κηα ακεζφηεηα πνπ θαλεξψλεη ηελ θίλεζε ηεο
θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο. Χο εθ ηνχηνπ, απηή ε ζθαίξα, ε νπνία ζπληζηά κηα λέα
ακεζφηεηα ζηελ πνξεία ηεο ινγηθήο αλέιημεο, απνθαιχπηεηαη σο ε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ, σο
ε ζθαίξα ηεο δηαδηθαζίαο θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ.
Οκνίσο κε ηνλ Μαξμ, ν Βαδηνχιηλ δελ πξνβαίλεη ζηελ ελδειερή αλάπηπμε ηεο
θαηεγνξίαο ηνπ ξνπ ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο». Ζ ελ ιφγσ κεζνδνινγηθή επηινγή νθείιεηαη
ζην γεγνλφο φηη ε θαηεγνξία ηνπ ξνπ, σο ε θαη‘ εμνρήλ θαηεγνξία κέζσ ηεο νπνίαο
ζπληειείηαη ε επηζηξνθή ζηελ επηθάλεηα, ζπκππθλψλεη ην πεξηερφκελν ηεο έσο ηψξα ινγηθήο
θίλεζεο. Δλ ηνχηνηο, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά:
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Ζ απιή αλαλέσζε ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε θχζε, θαηαιήγεη λα είλαη ζπλάκα θαη κεηαβνιή ηεο. Ζ
γεληθή θαηεχζπλζε ηεο κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε θχζε, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, αξρηθά
θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα παξαγσγήο ράξηλ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ βηνινγηθψλ αλαγθψλ. Δδψ σο
θηλεηήξηνο δχλακε ηεο αλάπηπμεο ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε θχζε ιεηηνπξγεί ε δηαηεξνχκελε
δηαθνξά κεηαμχ πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγσγήο θαη κέηξνπ ησλ βηνινγηθά
νξνζεηεκέλσλ αλαγθψλ. ηνλ βαζκφ πνπ ε παξαγσγή επηηπγράλεη νξηζκέλν επίπεδν, ζην νπνίν ηα ελ ιφγσ
πξντφληα ηεο παξαγσγήο είλαη δηαζέζηκα ζε αθζνλία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζσκαηηθά πξνζδηνξηζκέλνπ
κέηξνπ ησλ βηνινγηθψλ αλαγθψλ, εθείλν πνπ κεηαηξέπεηαη ζε θχξηα θηλεηήξην δχλακε αλάπηπμεο ηεο
παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε θχζε είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα εξγαζία, ε αληίθαζε κεηαμχ
αλάγθεο γηα εξγαζία θαη θεθηεκέλνπ επηπέδνπ θαη ραξαθηήξα ησλ δπλαηνηήησλ ηθαλνπνίεζήο ηεο
(Βαδηνχιηλ, 2013: 214).

Σν παξαπάλσ απφζπαζκα απνηππψλεη ζε θαζνιηθή κνξθή ηε ινγηθή θίλεζε πνπ
ραξαθηεξίδεη ηελ θαηεγνξία ηνπ ξνπ. Ζ θίλεζε απηή ζπλίζηαηαη ζηελ απεηθφληζε ηεο
κεηαβνιήο ηνπ θνηλσληθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο απφ ηε ζθνπηά ηνπ αλζξψπνπ ζηε δηαδηθαζία
ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ. Ζ ελ ιφγσ θίλεζε πξαγκαηνπνηείηαη θιηκαθσηά κέζσ ηεο
απεηθφληζεο ηεο κεηαβνιήο ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ράξηλ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ δσηηθά
απαξαίηεησλ αλαγθψλ θαη ηεο κεηαβνιήο ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ράξηλ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο
αλάγθεο γηα εξγαζία.
Αο ζπκππθλψζνπκε ινηπφλ ηεο έσο ηψξα ινγηθή πνξεία πνπ αλεπηχρζε ζηε «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο», εληνπίδνληαο ηηο ζηηγκέο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ξνπ. Ζ έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ
κεηέβε: απφ ηνλ άλζξσπν ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο άιινπο
αλζξψπνπο, ζηε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε σο εθδήισζε ηεο
δσήο ηνπ είδνπο θαη ζηελ ηδηφηππα αλζξψπηλε κνξθή ηεο, ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ην
πεξηβάιινλ (κνξθή IV) κέζσ ηεο ρξήζεο κέζσλ επελέξγεηαο, ηα νπνία ιεηηνπξγηθά θαη
κνξθνινγηθά δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα δεδνκέλα κέζα πνπ βξίζθνληαη δηαζέζηκα ζηε θχζε, θαη
απφ εθεί ζηελ εξγαζία θαη ζηελ παξαγσγή. Ζ εμέηαζε ηεο παξαγσγήο θαηέδεημε φηη ε κεηαβνιή
ηεο (ζεκειηαθή αλαθνξά) θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ραξαθηήξα ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη
πξσηίζησο απφ ηνλ ραξαθηήξα ησλ κέζσλ παξαγσγήο. Γείρζεθε επίζεο ε επίδξαζε ησλ
ζρέζεσλ παξαγσγήο ζηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο παξαγσγηθήο
ζρέζεο κε ηε θχζε.
Ζ δηαδηθαζία ινηπφλ αλαλέσζεο θαη κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε θχζε
απνθαιχπηεη φηη ε ίδηα πξνυπνζέηεη ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο θαη ηελ εξγαζία σο ηελ θαη‘
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εμνρήλ αλζξψπηλε κνξθή επελέξγεηαο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ χπαξμε ησλ αλαγθψλ θαη
θπζηθά ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, σο βαζηθφ φξν ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ. Μάιηζηα, ζε απηή ηε
δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε θχζε ηφζν νη αλάγθεο φζν θαη ε
δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε ιακβάλνληαη σο ηέηνηεο ππφ ηελ θαη‘
εμνρήλ θνηλσληθή ηνπο κνξθή. Γελ πξφθεηηαη έηζη νχηε γηα ηηο αλάγθεο, νχηε γηα ηε κνξθή
επελέξγεηαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο πξνγφλνπο ηνπ αλζξψπνπ, αιιά πξφθεηηαη γηα εθείλα ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ηδηφηππα ζηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν (homo s. sapiens). Σνχησλ
δνζέλησλ, ηφζν νη αλζξψπηλεο αλάγθεο φζν θαη ε αλζξψπηλε κνξθή αιιειεπίδξαζεο κε ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ πξνυπνζέηνπλ ηελ θνηλσληθή κνξθή θίλεζεο, δειαδή ηελ εξγαζία θαη ηελ
παξαγσγή. Απφ απηή ηε ζθνπηά θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εθθίλεζε ηεο ινγηθήο εμέηαζεο ζηε
«Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε θχζε, ε ίδηα ε αλαλέσζε
θαη ε κεηαβνιή ηνπ θνηλσληθνχ κέζσ ηεο δηθήο ηνπ απηνζρεζίαο απνηειεί κηα αλαλεσηηθή
δηαδηθαζία (ζεκειηαθή αλαθνξά), ε νπνία ζέηεη ηνλ εαπηφ ηεο σο έλα πξψην άκεζν, ην νπνίν
ζπληζηά ηνλ φξν ηεο. Αο δνχκε πσο πξαγκαηνπνηείηαη ην ζπγθεθξηκέλν ινγηθφ βήκα απφ ηνλ
Βαδηνχιηλ.
Αθφηνπ εμεηάζζεθε ε δηαδηθαζία κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε θχζε θαη
ε επίδξαζε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο ζηνλ άλζξσπν, ε λφεζε θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ εμέηαζε
ηεο επίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ ζηελ παξαγσγή. ε απηφ ην ζεκείν, ε λφεζε επηζηξέθεη ηξφπνλ
ηηλά ζηελ αθεηεξία, απφ ηελ νπνία δξνκνινγήζεθε ε ζπλνιηθή εμέηαζε, δειαδή ζηελ
αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ
κέζσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ άλζξσπν, ν άλζξσπνο
ζπλεπψο, ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ηε θχζε θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, ζπληζηά ηνλ φξν ηεο
εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. Πξνο ην παξφλ ν άλζξσπνο ιακβάλεηαη σο θάηη ην άκεζα δεδνκέλν, ην
νπνίν δηαθξίλεηαη απφ ηελ εξγαζία θαη ηελ παξαγσγή. Ο άλζξσπνο ζπληζηά ην άκεζν θαη
αλππφζεην, ελψ ε εξγαζία ην κεζνιαβεκέλν. ηνλ βαζκφ πνπ δεζπφδεη ε επαλαιακβαλφκελε
εξγαζηαθή δηαδηθαζία, ηφηε ην θίλεηξν πξνο εξγαζία είλαη ηα πξντφληα ηεο εξγαζηαθήο
δηαδηθαζίαο, ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελα πξνο θαηαλάισζε θαη ηθαλνπνηνχλ αλζξψπηλεο
αλάγθεο. Ζ απηνθίλεζε ηνπ θνηλσληθνχ δελ πξαγκαηνπνηείηαη έλεθα ησλ αλαγθψλ, δειαδή
έλεθα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ φξνπ, αιιά έλεθα ηνπ ζεκειίνπ ηεο θνηλσλίαο, έλεθα ηεο εξγαζίαο.
Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ δηαθέξεη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκειίνπ.
Ο Βαδηνχιηλ γξάθεη φηη ε «ίδηα ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία, ζηνλ βαζκφ πνπ απνηειεί κφλν κέζν
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γηα ηελ απνιαβή ηνπ απνηειέζκαηνο, δελ ζπληζηά αλάγθε γηα ηνλ άλζξσπν, αιιά είλαη κφλνλ
εμσηεξηθή αλαγθαηφηεηα» (φ.π.: 207).
Σν πεξηερφκελν ηνπ φξνπ γελλά ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία· σζηφζν, απηφ ην
πεξηερφκελν ζπληζηά θάηη ην εμσηεξηθφ πξνο ηελ ίδηα. Σν πεξηερφκελν ηνπ φξνπ, νη δσηηθά
απαξαίηεηεο αλάγθεο θαη ε δηαδηθαζία ηθαλνπνίεζήο ηνπο, κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε παξεγκέλσλ κέζσλ επελέξγεηαο, ζπληζηά πιηθφ γηα ην ζεκέιην
θαη ζπγρξφλσο ην θαζ‘ εαπηφ-Δίλαη ηνπ ζεκειίνπ, δειαδή ζπληζηά ηελ εξγαζία ζε εκβξπψδε
κνξθή. Πξφθεηηαη γηα έλα κείγκα απζχπαξθηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ απφ ηε κία είλαη εμσηεξηθφ
πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκειίνπ θαη απφ ηελ άιιε ζα απνηειέζεη ζηνηρείν ηνπ ηειεπηαίνπ.212
Δπί παξαδείγκαηη, απφ ηε ζθνπηά ηεο γεληθφηεξεο θίλεζεο απφ ην Δίλαη ζηελ Οπζία, ζην
δεχηεξν θεθάιαην ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο» κε ηίηιν «Μεηάβαζε απφ ηελ απινχζηαηε ζρέζε
ζηελ νπζία ηεο θνηλσλίαο», παξαηεξείηαη φηη ζηελ αλάπηπμε ησλ κνξθψλ εμαζθάιηζεο
αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε, κέζσ ηεο επίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ,
ζπληειείηαη ε ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηελ θπξηαξρία ηεο επίδξαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
ζηνλ άλζξσπν, ζηελ θπξηαξρία ηεο επίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ θαη‘
εμνρήλ αλζξψπηλε κνξθή αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ (κνξθή IV) ζπληζηά επίζεο θαη ηελ
θαη‘ εμνρήλ θνηλσληθή ζρέζε αλζξψπνπ θαη θχζεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε κνξθή IV
πξνβάιιεη σο ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκειίνπ. Δλ ηνχηνηο, ε θνηλσληθή κνξθή θίλεζεο δελ
αλάγεηαη ζηε γεληθφηεξε απεηθφληζε ηεο αλζξψπηλεο κνξθήο αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ σο ηέηνηαο, αιιά ζηελ εξγαζία θαη ζηελ παξαγσγή. Καζίζηαηαη έηζη θαλεξφ φηη ην
πεξηερφκελν ηνπ φξνπ δηαθέξεη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκειίνπ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη
ππφ ην πξίζκα ησλ εγειηαλψλ θαηεγνξηψλ, ην αληηθείκελν (θνηλσλία) ζπληζηά έλα ζρεηηθά
αλππφζεην.
Δηπψζεθε φηη ε επαλαιακβαλφκελε εξγαζηαθή δηαδηθαζία νδεγεί αλαγθαία ζηε
κεηαβνιή ηεο θαη ζηε κεηαηξνπή ηεο ζε κεηαβαιιφκελε εξγαζηαθή δηαδηθαζία. Ο Βαδηνχιηλ
επηζεκαίλεη φηη «φηαλ θπξηαξρνχλ νη κεηαβαιιφκελεο εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο πξνβάιιεη ζην
πξνζθήλην ε κεηαβνιή ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο (ησλ κέζσλ, ησλ
αληηθεηκέλσλ ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ ηεο εξγαζίαο)» (φ.π.: 208). Με ηελ
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Απφ ηε ζθνπηά ησλ αλαγθψλ σο φινπ, νη ηειεπηαίεο δελ κεηαηξέπνληαη φιεο ζε ζηηγκέο ηεο εξγαζηαθήο
δηαδηθαζίαο, αιιά δηαηεξνχλ θαη ηε ζρεηηθή ηνπο αλεμαξηεζία απφ απηήλ. Σέηνηεο ιφγνπ ράξηλ είλαη ε αλάγθε ηεο
αλαπλνήο, ε άκεζε ηθαλνπνίεζε ηεο νπνίαο είλαη αδηάθνξε πξνο ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία.
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θπξηαξρία ηεο κεηαβαιιφκελεο εξγαζίαο απνθαιχπηεηαη ην εηδηθφ πεξηερφκελν ηεο απηνθίλεζεο
ηνπ θνηλσληθνχ. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλζξψπνπ, νδεγεί ζηελ θπξηαξρία ηεο εξγαζίαο ράξηλ ηεο
αλάγθεο γηα εξγαζία. Σαπηφρξνλα, ε θαη‘ εμνρήλ αλζξψπηλε κνξθή αιιειεπίδξαζεο κε ηε θχζε
αλαπαξάγεηαη ζε φιν θαη πην δηεπξπκέλε θιίκαθα. Δδψ ην θνηλσληθφ έρεη δηακνξθψζεη ηελ θαη‘
εμνρήλ εζσηεξηθή πεγή απηνθίλεζήο ηνπ θαη ε εξγαζία έρεη θαηαζηεί εζσηεξηθή αλαγθαηφηεηα.
ε απηφ ην ζηάδην ηεο ινγηθήο εμέηαζεο, ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ απνηειεί έλα πεξηερφκελν
πνπ έρεη ηεζεί απφ ην ζεκέιην. Δπνκέλσο, ην ζεκέιην παξάγεη ηνλ φξν θαη ν φξνο εθ λένπ
παξάγεη ην ζεκέιην. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ ην αληηθείκελν αλαπαξάγεη ην ζχλνιν ησλ
αλαγθαίσλ θαη ηθαλψλ φξσλ ηεο χπαξμήο ηνπ. Θεκέιην θαη φξνο ινηπφλ δηακεζνιαβνχληαη
ακνηβαία. ε απηφ ην πιαίζην θαη ππφ ην πξίζκα ησλ εγειηαλψλ θαηεγνξηψλ ην αληηθείκελν, ε
θνηλσλία, πξνβάιιεη σο ην απνιχησο αλππφζεην.213
Σνχησλ δνζέλησλ, ε θίλεζε ηεο επηθάλεηαο θαλεξψλεηαη σο κηα θίλεζε, ε νπνία ηίζεηαη
θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξαγσγή. Οη αλάγθεο θαη ε εμ‘ απηψλ αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ,
κεηαηξεπφκελεο ζε εζσηεξηθέο ζηηγκέο ηεο παξαγσγήο, αλαηξνχλ ηελ ακεζφηεηα ηνπο θαη ελ
ζπλερεία ηίζεληαη εθ λένπ σο άκεζεο. Οη αλάγθεο ινηπφλ, εηιεκκέλεο απφ ηε ζθνπηά ηεο
εξγαζίαο σο αλάγθεο γηα εξγαζία, θαη ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, ζπληζηνχλ ην άκεζν πνπ έρεη
ηεζεί απφ ην ζεκέιην. Οη ηειεπηαίεο φκσο ζπληζηνχλ ηαπηφρξνλα ζεκέιην, ην νπνίν ζέηεη ηελ
παξαγσγή. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα ειηθνεηδή θίλεζε ηνπ ζέηεηλ θαη ηνπ πξνυπνζέηεηλ, θαηά
ηελ νπνία ην ζεκέιην κεηαβαίλεη ζηνλ φξν θαη ν φξνο ζην ζεκέιην. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε
θίλεζε ηνπ θνηλσληθνχ θαζίζηαηαη κηα εκθαληδφκελε εληφο εαπηνχ θίλεζε.
ηελ ακεζφηεηα ηεο θνηλσλίαο απεηθνλίδεηαη ζε αλεξεκέλε κνξθή ε εζσηεξηθή θίλεζε
ηεο παξαγσγήο, ηνπ θαζ‘ εαπηφ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο παξαγσγήο, ηνπ θνηλσληθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο. Ο Υέγθει γξάθεη φηη «γηα ην απφιπην κε-πεξηνξηζκέλν Πξάγκα ε ζθαίξα ηνπ ίδηνπ
ηνπ Δίλαη είλαη ν φξνο. Σν ζεκέιην, ην νπνίν επαλαθάκπηεη κέζα ζηνλ εαπηφ ηνπ, ζέηεη ηνλ φξν
σο ηελ πξψηε ακεζφηεηα, ζηελ νπνία απηφ αλαθέξεηαη ζαλ ζην αλππφζεηφ ηνπ» (Υέγθει, 1998:
220). Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε νπζία ηεο θνηλσλίαο εκθαλίδεηαη ζηελ επηθάλεηα, ζηε ζθαίξα ηνπ
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πξνβάιιεη σο απνιχησο αλππφζεην, αιιά σο ζρεηηθά απνιχησο αλππφζεην. Σν
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζα καο απαζρνιήζεη ακέζσο παξαθάησ.
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Δίλαη. Ζ ζθαίξα ηεο ακεζφηεηαο φκσο δελ ζπληζηά ηελ αξρηθή ακεζφηεηα ηνπ Δίλαη, αιιά ηελ
δηαπγαζκέλε κέζσ ηεο εγλσζκέλεο νπζίαο ακεζφηεηα. Πξφθεηηαη γηα ηελ ακεζφηεηα, ε νπνία
έρεη πξνθχςεη απφ ηελ θίλεζε ηεο παξαγσγήο, ηνπ θνηλσληθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Έρνπκε λα
θάλνπκε ινηπφλ κε κηα νπζηψδε ακεζφηεηα, κε κηα ακεζφηεηα, ε νπνία ζπληζηά ην Φαηλφκελν
ηεο θνηλσλίαο.
πκπεξαζκαηηθά ζηε βάζε ηεο έσο ηψξα εμέηαζεο, δπλάκεζα λα ηζρπξηζηνχκε φηη, ελ
γέλεη θαη ελ ζπλφισ, ππάξρεη ηεξάζηηα νκνηφηεηα, φζνλ αθνξά ζηελ πξαγκάηεπζε ηεο
θαηεγνξίαο ηνπ ξνπ, ζηα ηξία έξγα. Παξ‘ φιν πνπ, ηφζν ν Μαξμ φζν θαη ν Βαδηνχιηλ, ζηε
ινγηθή ηνπο εμέηαζε δελ πξνβαίλνπλ ζε κηα εηδηθή πξαγκάηεπζε ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ ξνπ, ν
ηξφπνο πνπ αλαπηχζζνπλ ηε ζθέςε ηνπο ππνδεηθλχεη φηη άξξεηα ηελ πξνυπνζέηνπλ.
Αο εζηηάζνπκε ζε κηα ζεκειηψδε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ Υέγθει θαη ησλ Μαξμ θαη
Βαδηνχιηλ, ε νπνία νθείιεηαη ζηε δηαθνξά ηδεαιηζηηθήο θαη πιηζηηθήο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. ηνλ
Υέγθει πθίζηαηαη κηα απφιπηε εμάξηεζε κεηαμχ φξσλ θαη ζεκειίνπ, ακεζφηεηαο θαη νπζίαο,
δειαδή ππάξρεη έλαο απφιπηνο αιιεινθαζνξηζκφο. ηε πξαγκαηηθφηεηα φκσο θαη απφ πιηζηηθή
επηζηεκνινγηθή ζθνπηά, ην Δίλαη δελ αλάγεηαη πιήξσο ζηελ Οπζία. ηνπο Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ,
ε ζθαίξα ηνπ Δίλαη δελ απνηειεί απιά κηα ειιηπψο πξνζδηνξηζκέλε ζθαίξα, ε θαλέξσζε ηεο
νπνίαο θαη ε εμάξηεζή ηεο απφ ηε ζθαίξα ηεο Οπζίαο απνθαιχπηεηαη ζην Φαηλφκελν. ηε
δεδνκέλε χπαξμε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε ζθαίξα ηνπ Δίλαη ζπληζηά κηα ηξφπνλ ηηλά πξνγελέζηεξε
ζθαίξα, ζπληζηά κηα πξνυπφζεζε (φξν), ε νπνία δηαηεξεί ηε ζρεηηθή ηεο αλεμαξηεζία απφ ηελ
Οπζία, ζηελ ελφηεηα ηεο κε απηήλ (ηελ νπζία). Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην Φαηλφκελν δελ
ζπληζηά κηα πιήξσο θαζαξή κνξθή. Οη πξνζδηνξηζκνί ηνπ Φαηλνκέλνπ, ελψ ζπληζηνχλ νπζηψδεηο
πξνζδηνξηζκνχο, ζπληζηνχλ επίζεο πξνζδηνξηζκνχο, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη απφ
ηελ ίδηα ηελ ακεζφηεηα, απφ ηε ζθαίξα ηνπ Δίλαη θαη απφ ηηο κε αλαγψγηκεο ζηελ Οπζία πιεπξέο
ηεο ηειεπηαίαο. Απηφ δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ηεο Οπζίαο ζην Φαηλφκελν,
αιιά θαη κε ηελ ίδηα ηελ θίλεζε ηνπ Φαηλνκέλνπ. Ζ θίλεζε ηνπ Φαηλνκέλνπ δελ ππαθνχεη
απιψο ζηελ εκκελή θίλεζε ηεο Οπζίαο, αλ θαη πξσηίζησο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν ζπληζηά
Φαηλφκελν, αιιά δηαηεξεί έσο έλα βαζκφ θαη ην ζηνηρείν ηεο εμσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ
ραξαθηεξίδεη ηε ζθαίξα ηνπ Δίλαη. Ζ αλαθεξζείζα ηδηφηππε ζρέζε νπζίαο θαη ακεζφηεηαο, ζα
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε ινγηθή εμέηαζε ηνπ Φαηλνκέλνπ. Παξά ηαχηα, ε ελ ιφγσ
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πξνβιεκαηηθή δελ εκπίπηεη ζηελ απζηεξά ινγηθή εμέηαζε, γηαηί ην θαίξην εδψ είλαη ε εμέηαζε
ηεο εκθάληζεο ηεο νπζίαο ζηελ ακεζφηεηα.
Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο βαζκίδεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ σο ζρεηηθψο
αλππφζεηνπ θαη απνιχησο αλππφζεηνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην αληηθείκελν δελ ζπληζηά
αλππφζεην. Ζ ινγηθή εμέηαζε ην εθιακβάλεη πξνζσξηλά σο ζρεηηθά αλππφζεην θαη σο απνιχησο
αλππφζεην, δηφηη δεηνχκελν ηεο έξεπλαο είλαη ε απεηθφληζε ηεο απηνθίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ
ζε θαζαξή κνξθή. Χζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νπδεκία κνξθή απηνθίλεζεο δελ πθίζηαηαη σο
ηέηνηα ζε θαζαξή κνξθή. Ζ απηνθίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζπληειείηαη πάληνηε ζε ζπλδπαζκφ κε
ζπλζήθεο εμσηεξηθέο πξνο ην ίδην ην αληηθείκελν. Σν αληηθείκελν ελ ηέιεη πθίζηαηαη ζε
ζπλάξηεζε κε εμσηεξηθέο πξνο απηφ δηαδηθαζίεο θαη κνξθέο θίλεζεο. Γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, είλαη
αλέθηθηνο ν πιήξεο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ απφ ηελ ηδηφηππε απηνθίλεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ, είλαη αλέθηθηε ε χπαξμε ελφο πξαγκαηηθά απηαίηηνπ (cause sui).
Αο επηζηξέςνπκε ηψξα ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ξνπ ζην «Κεθάιαην».
πσο ηνλίζηεθε, ν Μαξμ δελ εμεηάδεη ηε ινγηθή θαηεγνξία ηνπ φξνπ ζην «Κεθάιαην», αιιά
πξνυπνζέηεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζε έλα δεχηεξν, άξξεην, επίπεδν θαη ππφ ην πξίζκα ηεο
επίγλσζεο ησλ ηξηψλ ηφκσλ ηνπ «Κεθαιαίνπ». Απφ ηελ απζηεξή ζθνπηά ηεο αιιεινπρίαο ηεο
έθζεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζην «Κεθάιαην», ε λφεζε, χζηεξα απφ ην εηθνζηφ
ηξίην θεθάιαην κε ηίηιν «Ο γεληθφο λφκνο ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο ζπζζψξεπζεο», δελ θηλείηαη
πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, δελ θηλείηαη δειαδή πξνο ηε
ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ θαη ηελ Όπαξμε, αιιά αληίζεηα θηλείηαη πξνο ηελ ηζηνξηθή αξρή ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Δμεηάδνληαο ηε ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ
αδηάιεηπηε αλαλεσηηθή ηνπ θίλεζε, θαζψο θαη ηελ αληίζηξνθε πνξεία πξνζδηνξηζκνχ ησλ φξσλ
ηνπ, ν Μαξμ θαηαιήγεη:
Ζ ζπλνιηθή απηή θίλεζε θαίλεηαη ινηπφλ λα πεξηζηξέθεηαη ζε έλαλ θαχιν θχθιν, απφ ηνλ νπνίν
βγαίλνπκε κφλν εθφζνλ ππνζέζνπκε κηα «πξσηαξρηθή» ζπζζψξεπζε («previous accumulation» ζηνλ
Adam Smith) πνπ πξνεγείηαη ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο ζπζζψξεπζεο, κηα ζπζζψξεπζε πνπ δελ είλαη ην
απνηέιεζκα ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο αιιά ε αθεηεξία ηνπ (Marx, 2016: 671).

Ζ πξσηαξρηθή ζπζζψξεπζε είλαη ε δηαδηθαζία εκθάληζεο ησλ θεθαιαηνθξαηηθψλ
ζρέζεσλ κέζα απφ ηνλ ζάλαην ηεο πξνγελέζηεξεο κνξθήο θίλεζεο, ηνπ θενπδαξρηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο. Πξφθεηηαη γηα εθείλν ην ζηάδην, ην νπνίν πξνεγείηαη ηεο εκθάληζεο ηνπ
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αληηθεηκέλνπ. ε απηφ ην ζηάδην δηακνξθψλνληαη θαη αλαπηχζζνληαη νη αλαγθαίνη φξνη
(ηζηνξηθέο πξνυπνζέζεηο), νη νπνίνη θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ εκθάληζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. ηνλ
βαζκφ πνπ ην αληηθείκελν αλαθχπηεη θαη αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη, κεηαζρεκαηίδεη ζηαδηαθά
ηνπο φξνπο ζε φξνπο πνπ αλαπαξάγνληαη απφ ηε δηθή ηνπ θίλεζε. Ο Μαξμ γξάθεη φηη,
ην ρξήκα θαη ην εκπφξεπκα δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ θεθάιαην, φπσο δελ είλαη αξρηθά θεθάιαην ηα κέζα
παξαγσγήο θαη δηαβίσζεο. Υξεηάδεηαη λα κεηαηξαπνχλ ζε θεθάιαην. Απηή φκσο ε κεηαηξνπή κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, πνπ θνξπθψλνληαη ζην εμήο: πξέπεη λα αληηπαξαηεζνχλ
θαη λα έιζνπλ ζε επαθή δχν δηαθνξεηηθψλ εηδψλ εκπνξεπκαηνθάηνρνη, αθελφο θάηνρνη ρξήκαηνο, κέζσλ
παξαγσγήο θαη δηαβίσζεο, πνπ πξνηίζεληαη λα αμηνπνηήζνπλ ην δηθφ ηνπο αμηαθφ πνζφ κέζα απφ ηελ
αγνξά μέλεο εξγαζηαθήο δχλακεο· αθεηέξνπ ειεχζεξνη εξγάηεο, πσιεηέο ηεο ηδίαο εξγαζηαθήο δχλακεο
θαη ζπλεπψο πσιεηέο εξγαζίαο (φ.π.: 672).

ην παξαπάλσ ρσξίν, δηαπηζηψλεηαη φηη ην ρξήκα θαη ην εκπφξεπκα απνηεινχλ ηνπο
φξνπο ηνπ θεθαιαίνπ. Χζηφζν, ην ρξήκα θαη ην εκπφξεπκα δελ απνηεινχλ ηθαλνχο, αιιά
αλαγθαίνπο φξνπο ηνπ θεθαιαίνπ. Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, ην θεθάιαην δελ ππάξρεη φπνπ
ππάξρεη εκπφξεπκα θαη ρξήκα. Οη ηθαλνί φξνη γηα ηελ χπαξμε ηνπ θεθαιαίνπ ζπλίζηαληαη ζηελ
χπαξμε απφ ηε κία ησλ άκεζσλ παξαγσγψλ, νη νπνίνη έρνπλ απνρσξηζηεί απφ ηα κέζα
παξαγσγήο θαη έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ειεχζεξνπο εξγάηεο, θαη απφ ηελ άιιε ησλ θαηφρσλ
ρξήκαηνο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ αμηαθνχ ηνπ πνζνχ.
Οη φξνη ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο ζρέζεο αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνληαη απφ ηελ εκθάληζε
ησλ ηαμηθψλ θνηλσληψλ κε ηελ ππνδνχισζε ησλ άκεζσλ παξαγσγψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ
ηαμηθψλ θνηλσληψλ είλαη ε απφζπαζε κηαο νκάδαο αλζξψπσλ απφ ηελ άκεζε παξαγσγή θαη ε
ηδηνπνίεζε απφ ηε κεξηά ηνπο ελφο κέξνπο ηεο εξγαζίαο ησλ ππνινίπσλ αλζξψπσλ. Απφ ηε
ζθνπηά ησλ άκεζσλ παξαγσγψλ, ε εξγαζία, κέξνο ηεο νπνίαο ηδηνπνηείηαη απφ ηνπο θπξίαξρνπο,
νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ απνζπαζηεί απφ ηελ άκεζε παξαγσγή, ζπληζηά ππεξεξγαζία. Ζ
θεθαιαηνθξαηηθή ζρέζε ζπληζηά εηδηθή ηζηνξηθή κνξθή ζηελ αλάπηπμε απηήο ηεο γεληθφηεξεο
ζρέζεο, κεηαμχ άκεζσλ παξαγσγψλ θαη θπξίαξρσλ αλζξψπσλ πνπ ηδηνπνηνχληαη μέλε εξγαζία.
Ζ αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ φξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε πξφζζεηνπο φξνπο νδεγεί ζηαδηαθά
ζηελ εκθάληζε ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο ζρέζεο. Ο Μαξμ ηνλίδεη φηη,
ε αθεηεξία ηεο αλάπηπμεο πνπ γελλά ηφζν ηνλ κηζζσηφ εξγάηε φζν θαη ηνλ θεθαιαηνθξάηε ήηαλ ε
ππνδνχισζε ηνπ εξγάηε. Ζ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζπλίζηαην ζε κηα κνξθηθή κεηαβνιή απηήο ηεο
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ππνδνχισζεο, ζηε κεηαηξνπή ηεο θενπδαιηθήο ζε θεθαιαηνθξαηηθή εθκεηάιιεπζε. Γηα λα θαηαλνήζνπκε
ηελ πνξεία ηεο, δελ ρξεηάδεηαη δηφινπ λα αλαηξέμνπκε ζην απψηεξν παξειζφλ. Μνινλφηη νη απαξρέο ηεο
θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο απαληνχλ ήδε ζπνξαδηθά ηνλ 14ν θαη 15ν αηψλα ζε νξηζκέλεο πφιεηο ηεο
Μεζνγείνπ, ε θεθαιαηνθξαηηθή πεξίνδνο ρξνλνινγείηαη κφιηο απφ ηνλ 16ν αηψλα. Δθεί φπνπ εκθαλίδεηαη
έρεη πξν πνιινχ νινθιεξσζεί ε θαηάξγεζε ηεο δνπινπαξνηθίαο, ην δε ιακπξφ ζεκείν θνξχθσζεο ηνπ
Μεζαίσλα, ε χπαξμε θπξίαξρσλ πφιεσλ, είρε αξρίζεη ήδε πξν πνιινχ λα μεζσξηάδεη (φ.π.: 673).

Ζ εκθάληζε ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο ζρέζεο ζεκαηνδνηεί ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Ζ ίδηα εκθαλίδεηαη αξρηθά ππεγκέλε ζηα ζπιάρλα ηεο
θενπδαξρίαο θαη βαζκηαία κεηαηξέπεηαη ζε θπξίαξρε. Ζ δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηεο
θεθαιαηνθξαηηθήο ζρέζεο απφ ππεγκέλε ζε θπξίαξρε ζπληζηά ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Δλ ζπλερεία, ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο
αλαπαξάγεη απηή ηελ θεθαιαηνθξαηηθή ζρέζε ζε φιν θαη πην δηεπξπκέλε θιίκαθα.
Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε εκθάληζε ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο ζρέζεο έγθεηηαη ζηνλ ρσξηζκφ
ηνπ άκεζνπ παξαγσγνχ απφ ηα κέζα παξαγσγήο θαη ζηε κεηαηξνπή ηνπ ζε ειεχζεξν κηζζσηφ
εξγάηε. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία ζπληζηά ηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία γέλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ κέζα
απφ ηηο πξνυπνζέζεηο (φξνπο) ηνπ. Σν πέξαζκα ινηπφλ απφ ην ζηάδην ησλ ηζηνξηθψλ
πξνυπνζέζεσλ (φξσλ) ζην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο, έγθεηηαη ζηελ εκθάληζε θαη δηακφξθσζε ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο ζρέζεο, δειαδή ζηε
δηαδηθαζία ρσξηζκνχ ησλ άκεζσλ παξαγσγψλ απφ ηα κέζα παξαγσγήο. Αθξηβψο απηή ηελ
ηζηνξηθή δηαδηθαζία απνθαιεί ν Μαξμ πξσηαξρηθή ζπζζψξεπζε: «Ζ ιεγφκελε πξσηαξρηθή
ζπζζψξεπζε δελ είλαη ινηπφλ ηίπνηε άιιν απφ ηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία ρσξηζκνχ ηνπ
παξαγσγνχ απφ ηα κέζα παξαγσγήο. Δκθαλίδεηαη σο «πξσηαξρηθή» δηφηη απνηειεί ηελ
πξντζηνξία ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο πνπ ηνπ αληηζηνηρεί» (φ.π.: 672).
Ζ αλάιπζε ηνπ Μαξμ, ζην θεθάιαην «Ζ ιεγφκελε πξσηαξρηθή ζπζζψξεπζε», ζπληζηά
πξσηίζησο ηζηνξηθή εμέηαζε, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζηα επξχηεξα πιαίζηα ηεο ινγηθήο
εμέηαζεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Ο Βαδηνχιηλ ζην έξγν ηνπ «Ζ Λνγηθή ηνπ
―Κεθαιαίνπ‖ ηνπ Κ. Μαξμ»» επζηφρσο επηζεκαίλεη φηη ε εμέηαζε ηεο πξσηαξρηθήο
ζπζζψξεπζεο είλαη επζέσο αληίζεηε πξνο ηε ινγηθή αιιεινπρία ηεο εμέηαζεο (Vazjulin, 2006:
258-259). Ζ πξσηαξρηθή ζπζζψξεπζε είλαη θάηη πνπ ζπληειείηαη πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο· ζπλεπψο, απφ ηε ζθνπηά κηαο απζηεξά πηζηήο
ζχκπησζεο ηεο επξχηεξεο ινγηθήο κεζνδνινγηθήο εμέηαζεο ηνπ «Κεθαιαίνπ», αλεμάξηεηα εάλ
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κέζα ζε απηήλ δεζπφδεη άιινηε ε ινγηθή θαη άιινηε ε ηζηνξηθή εμέηαζε, κε ηελ ηζηνξηθή ζεηξά
εκθάληζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ην θεθάιαην ηεο
πξσηαξρηθήο ζπζζψξεπζεο ζα έπξεπε λα ήηαλ ην πξψην θεθάιαην ηνπ «Κεθαιαίνπ». ε κηα
ηέηνηα πεξίπησζε φκσο, ν αλαγλψζηεο δελ ζα γλψξηδε πψο ην εκπφξεπκα θαη ην ρξήκα
κεηαηξέπνληαη ζε θεθάιαην, πψο ζπληειείηαη ε δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο θαη ε παξαγσγή
ππεξαμίαο, θαζψο επίζεο θαη ηνλ κεραληζκφ ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο ζπζζψξεπζεο. Καη‘ απηφλ
ηνλ ηξφπν, ν Μαξμ επηιέγεη λα θηλεζεί πξνο ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε θαη ηηο ηζηνξηθέο
πξνυπνζέζεηο (φξνπο) ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, αθφηνπ θαηαθηεζεί ε γλψζε
ηεο νπζίαο ηνπ. πσο γιαθπξά ην απνηππψλεη, «ε αλαηνκία ηνπ αλζξψπνπ είλαη έλα θιεηδί γηα
ηελ αλαηνκία ηνπ πηζήθνπ. Αληηζέησο, νη ππαηληγκνί γηα θάηη αλψηεξν ζηα ππνδεέζηεξα δσηθά
είδε κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ κφλν φηαλ απηφ ην αλψηεξν είλαη ήδε γλσζηφ» (Marx, 2018:
1082). Μέζσ απηήο ηεο αλαδξνκηθήο θίλεζεο απφ ην αλψηεξν ζην θαηψηεξν, δχλαηαη λα
θαηαλνεζεί κε πιήξε ζπζηεκαηηθφηεηα ε θίλεζε, ε νπνία νδεγεί απφ ην θαηψηεξν ζην αλψηεξν,
απφ ην ζηάδην ησλ ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, θαηά ην
νπνίν ν ηειεπηαίνο δελ πθίζηαηαη αθφκε, ζην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο ηνπ εκθάληζεο. ζνλ
αθνξά ζηηο πεξαηηέξσ κεζνδνινγηθέο πξνβιεκαηηθέο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ην θεθάιαην ηεο
πξσηαξρηθήο ζπζζψξεπζεο θαη ηα πην εηδηθά δεηήκαηα ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, κε απηέο δελ ζα
θαηαπηαζηνχκε επί ηνπ παξφληνο, αθνχ απηέο ζπλδένληαη άκεζα κε ζπκπεξάζκαηα, ε έθζεζε
ησλ νπνίσλ ζα ιάβεη ρψξα ζηνλ δέθαην ηξίην θεθάιαην. Δπί ηνπ παξφληνο, ζα αξθεζηνχκε ζηε
δηαπίζησζε φηη ζην θεθάιαην γηα ηελ πξσηαξρηθή ζπζζψξεπζε θπξηαξρεί ν ηζηνξηθφο ηξφπνο
εμέηαζεο, ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο ινγηθήο εμέηαζεο ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.
Δπαλεξρφκελνη ζηελ εμέηαζε ηνπ Βαδηνχιηλ ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», είδακε φηη ν
ηειεπηαίνο, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ Μαξμ, δελ εμεηάδεη ελδειερψο ηελ θαηεγνξία ηνπ
ξνπ, αιιά ηελ πξνυπνζέηεη σο αλεξεκέλε ζηηγκή ζηελ εμέηαζε ηνπ. Δλ ηνχηνηο, δελ πξνβαίλεη,
φπσο ν Μαξμ, ζε κηα παξέθβαζε απφ ηε ινγηθή εμέηαζε θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο ηζηνξηθήο
εμέηαζεο. Δπνκέλσο, ν Βαδηνχιηλ πξνυπνζέηεη ζε έλα γεληθφ πιαίζην ηελ θαηεγνξία ηνπ ξνπ
κεηαβαίλνληαο έηζη ζηε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ.
Μέζσ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ ξνπ επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην ε ακεζφηεηα, ν άλζξσπνο
σο έλα νλ κε νξηζκέλεο αλάγθεο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νπνίσλ αιιειεπηδξά κε ην θπζηθφ
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πεξηβάιινλ θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Ζ επαλαθχπηνπζα φκσο ακεζφηεηα δελ ζπληζηά ηελ
αξρηθή ακεζφηεηα, αιιά κηα νπζηψδε ακεζφηεηα, κηα ακεζφηεηα ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ε
νπζία. Απηή ε ακεζφηεηα δελ είλαη κηα ακεζφηεηα πίζσ απφ ηελ νπνία ζηέθεηαη ε νπζία, αιιά
είλαη ε ίδηα ε νπζία, ε νπνία έρεη κεηαβεί ζην εκθαίλεζζαη ηεο ίδηαο. Σνχησλ δνζέλησλ, ζηελ
πνξεία ηεο ινγηθήο αλαζχζηαζεο ηεο θνηλσλίαο ζπληειείηαη ε κεηάβαζε ζηελ Όπαξμε θαη
επξχηεξα ζηε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ. Γηαπηζηψλεηαη, θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, φηη κέζσ ηεο
ινγηθήο εμέηαζεο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ ξνπ αλαπαξίζηαληαη νη πιεπξέο ηεο ψξηκεο θνηλσλίαο
σο δεδνκέλεο. Αθφκε θαη εάλ ιεθζεί ππφςε ε αλεξεκέλε ηζηνξηθή εμέηαζε, ε νπνία
εκπεξηέρεηαη ζηε ινγηθή εμέηαζε, απηή είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε ηε ινγηθή εμέηαζε ησλ
πιεπξψλ ηνπ ψξηκνπ θαη δεδνκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Δθιείπεη άξαγε ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» ε θαη‘ εμνρήλ ηζηνξηθή εμέηαζε ηνπ ξνπ; Ζ
θαη‘ εμνρήλ ηζηνξηθή εμέηαζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ξνπ, ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», δελ
αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ινγηθήο εμέηαζεο, αιιά ζε εθείλα ηεο ηζηνξηθήο. Αλαπηχζζεηαη
δειαδή ζην ηξίην κέξνο κε ηίηιν «Ζ δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο» θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην πξψην θεθάιαην κε ηίηιν «Ζ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο
ηεο θνηλσλίαο θαη ε πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο θνηλσλίαο». Αο πεξάζνπκε ινηπφλ ζηελ εμέηαζε
ηεο αξρήο ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο ζηε «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο».
Ο Βαδηνχιηλ νξίδεη φηη ε αξρή ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο είλαη «ην ζηάδην ηνπ
ζρεκαηηζκνχ ησλ ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο [ππφ εμέηαζε] δηαδηθαζίαο, ηνπ αληηθεηκέλνπ,
δει. ην ζηάδην εθείλν, θαηά ην νπνίν ε νπζία απηήο ηεο δηαδηθαζίαο δελ έρεη αθφκα εκθαληζηεί»
(Βαδηνχιηλ, 2013: 283). Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε ηεο δηακφξθσζεο ησλ
αλαγθαίσλ θαη ηθαλψλ φξσλ γηα ηελ εκθάληζε ηεο θνηλσλίαο. Οη αλαγθαίνη φξνη γηα ηελ
πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο θνηλσλίαο ήηαλ νξηζκέλεο θπζηθέο πξνυπνζέζεηο, φπσο ε χπαξμε
έκβησλ φλησλ κε νξηζκέλε ζσκαηηθή δηάξζξσζε θαη ν αγειαίνο ηξφπνο δσήο. Ζ πξψηε θαη ε
αξραηφηεξε ζρέζε ησλ έκβησλ φλησλ κε ην πεξηβάιινλ είλαη ε άκεζε εκβάπηηζε ηνπ έκβηνπ
νξγαληζκνχ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ελ ιφγσ ζρέζε είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηα θπηά, ελψ
δηαηεξείηαη ζε αλεξεκέλε κνξθή θαη ζηνλ άλζξσπν κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπλνήο.
Γηαπηζηψλεηαη, ήδε κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηεο αξρήο, ε ζπζρέηηζε ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ. Αλ θαηά ηε ινγηθή εμέηαζε πξνέβαιιε ε αλεξεκέλε ηζηνξηθή εμέηαζε εληφο ηεο
ινγηθήο, θαηά ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε πξνβάιιεη ην αληίζηξνθν, ε αλεξεκέλε ινγηθή εμέηαζε
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εληφο ηεο ηζηνξηθήο. Δδψ επίζεο, ε ζπζρέηηζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ απεηθνλίδεη ηε ζπζρέηηζε
θπινγέλεζεο θαη νληνγέλεζεο ζηνλ άλζξσπν.
Ζ δεχηεξε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ησλ έκβησλ φλησλ κε ην πεξηβάιινλ είλαη
ραξαθηεξηζηηθή ζηα δψα. πσο ελδεηθηηθά αλαθέξεη ν Βαδηνχιηλ,
ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο δσψδνπο ζρέζεο πξνο ην πεξηβάιινλ είλαη ν θαηά βάζε θηλεηηθφο ηξφπνο
δσήο, ε κεηαθίλεζε ηνπ ζψκαηνο, κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ νξγάλσλ κεηαθίλεζεο, πξνο αλαδήηεζε επκελψλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (πξνπαληφο πξνο αλαδήηεζε ηξνθήο θαη γηα πξνζηαζία απφ ηπρφλ επηζέζεηο). Σα
δψα πξνζαξκφδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην πεξηβάιινλ, αιιά επηπιένλ [ζε απηά] έρεη ζέζε θαη κηα πην
αλαπηπγκέλε αληίζηξνθε επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ. Δλψ απηφ πνπ θαηεμνρήλ έρεη ζέζε εδψ είλαη ν
άκεζνο δεζκφο κε ην πεξηβάιινλ, ην έκβην κφξθσκα αληεπηδξά επίζεο ζην πεξηβάιινλ: κέζσ ηεο
θαηαλάισζεο νξηζκέλσλ νπζηψλ θαη ηεο απνβνιήο θάπνησλ άιισλ (φ.π.: 284-285).

Σα δψα αληεπηδξνχλ ζην πεξηβάιινλ, φκσο απνθαζηζηηθή ζηηγκή ηεο ζρέζεο είλαη ε
επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ έκβην νξγαληζκφ. Ζ ελεξγεηηθή αληεπίδξαζε ησλ δψσλ ζην
πεξηβάιινλ αλαπηχζζεηαη. Ο Βαδηνχιηλ δηαθξίλεη ηηο ηζηνξηθέο κνξθέο ηεο δσψδνπο
αληεπίδξαζεο ζην πεξηβάιινλ, νη νπνίεο ζπληζηνχλ ηαπηνρξφλσο θαη ηε δηαδηθαζία ππέξβαζεο
ηεο δσψδνπο ζρέζεο πξνο ηε θχζε. Ζ απινχζηεξε κνξθή αληεπίδξαζεο είλαη ε πεξηζηαζηαθή
θαη αζηαζήο ρξήζε θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ σο κέζσλ επελέξγεηαο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε
απηήο ηεο αληεπίδξαζεο είλαη ζηα αλψηεξα πξσηεχνληα. Ο Βαδηνχιηλ γξάθεη φηη,
ην ζηάδην ηεο αξρήο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο ηειεηψλεη κε ηε κεηάβαζε ησλ δψσλ-πξνγφλσλ ηνπ
αλζξψπνπ ζηνλ επίγεην ηξφπν δσήο, ζηελ φξζηα ζηάζε θαη ζηε δίπνδε βάδηζε, ζηελ απειεπζέξσζε ησλ
άλσ άθξσλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε κεηαθίλεζε ηνπ ζψκαηνο, κε [ζπλεπαθφινπζν] ηε ρξήζε θαηά
βάζε δεδνκέλσλ απφ ηε θχζε ζε έηνηκε κνξθή κέζσλ επελέξγεηαο. Σν ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο
ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο αξρίδεη, φηαλ θαη φπνηε ε ηπραία [πεξηζηαζηαθή] θαη αζηαζήο ρξήζε
αληηθεηκέλσλ ηεο θχζεο ππφ ηελ ηδηφηεηα ησλ κέζσλ επελέξγεηαο ζε άιια αληηθείκελα ηεο θχζεο γίλεηαη
ζηαδηαθά αλαγθαία θαη ζηαζεξή (φ.π.: 286).

Οη πξναλαθεξζέληεο φξνη (ν επίγεηνο ηξφπνο δσήο, ε φξζηα ζηάζε, ε απειεπζέξσζε ησλ
άλσ άθξσλ θαη ε ρξήζε αληηθεηκέλσλ ππφ ηελ ηδηφηεηα ησλ κέζσλ επελέξγεηαο) ζπληζηνχλ ηνπο
ηθαλνχο φξνπο γηα ηελ εκθάληζε ηεο θνηλσλίαο. Με ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο θνηλσλίαο, ην
ίδην ην θνηλσληθφ αξρίδεη λα αλαπαξάγεη θαη λα κεηαζρεκαηίδεη, κέζσ ηεο ηδηφηππεο
απηνθίλεζήο ηνπ, ηνπο αλαγθαίνπο θαη ηθαλνχο φξνπο ηνπ. Οη παξαπάλσ φξνη ζπληζηνχλ
ζπγρξφλσο θαη ηελ θαη‘ εμνρήλ θνηλσληθή ζρέζε, ηελ ηδηάδνπζα αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε κε
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ην πεξηβάιινλ. Ζ πεξηγξαθή σζηφζν ηεο ελ ιφγσ ζρέζεο δελ ζπληζηά πεξηγξαθή ηεο
απηνθίλεζεο ηνπ θνηλσληθνχ, δελ ζπληζηά πεξηγξαθή ηνπ ζεκειίνπ ηεο θνηλσλίαο. Καζίζηαηαη
ζαθέο, φηη ην ζηάδην ηεο αξρήο νινθιεξψλεηαη κε ηελ εκθάληζε ησλ αλζξσπίδσλ θαη κε ηε
κεηάβαζε ζην ζηάδην ηεο ζηαζεξήο θαη αλαγθαίαο ρξήζεο δεδνκέλσλ απφ ηε θχζε κέζσλ
επελέξγεηαο. Σν ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ζπληζηά ηε ζηαδηαθή δηακφξθσζε ηεο
εξγαζίαο κέζα απφ ηα ζπιάρλα ηεο ελ πνιινίο ελζηηθηψδνπο επελέξγεηαο, ην ζηαδηαθφ πέξαζκα
ζηελ παξαγσγή ησλ ίδησλ ησλ κέζσλ επελέξγεηαο θαη ζηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο
ηνπ ζχγρξνλνπ βηνινγηθνχ είδνπο ηνπ αλζξψπνπ.
Ο Βαδηνχιηλ πξαγκαηνπνηεί ηελ εμέηαζε ησλ ηζηνξηθψλ φξσλ θιηκαθσηά νδεχνληαο απφ
ηε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθαίσλ φξσλ πξνο ηε δηεξεχλεζε ησλ ηθαλψλ φξσλ. Αο εληνπίζνπκε ηνπο
ηξείο βαζηθνχο πξνζδηνξηζκνχο ησλ φξσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ θηλείηαη ε λφεζε. Αξρηθά,
εμεηάδνληαη νη θπζηθνί φξνη, ελ ζπλερεία, ε χπαξμε έκβησλ φλησλ κε νξηζκέλε δηάξζξσζε ηνπ
νξγαληζκνχ ηνπο, θαη, ηέινο, ν αγειαίνο ηξφπνο δσήο. Οη παξαπάλσ φξνη απνηεινχλ ηνπο ηξεηο
θχξηνπο παξάγνληεο, δηακέζνπ ησλ νπνίσλ δξνκνινγείηαη ε εμέηαζε ηεο αξρήο ηεο θνηλσλίαο.
Ο πξψηνο παξάγνληαο, ην πεξηβάιινλ, αλαθέξεηαη αθξηβψο σο πξψηνο, αιιά δελ
εμεηάδεηαη εηδηθά. Καηά ηε ινγηθή εμέηαζε, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ εθιακβάλεηαη σο δεδνκέλν,
επεηδή ζηελ θνηλσληθή κνξθή θίλεζεο εθείλν πνπ δεζπφδεη είλαη ε επελέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ
ζην πεξηβάιινλ θαη φρη ην αληίζηξνθν. Καηά ηελ ηζηνξηθή φκσο εμέηαζε, ε έξεπλα νθείιεη λα
αξρίζεη απφ ην πεξηβάιινλ. Μηα απζηεξή ηζηνξηθή εμέηαζε ζα φθεηιε λα δηεξεπλήζεη ηηο
θπζηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ πεξηβάιινληνο, κέζσ ησλ νπνίσλ εκθαλίζηεθαλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο
εκθάληζεο ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε Γε θαη ε ζπλεπαγφκελε δηακφξθσζε ησλ έκβησλ
νξγαληζκψλ. Δπίζεο, ζα φθεηιε λα παξνπζηάζεη ηηο κεηαβνιέο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
(γεσινγηθέο πεξηφδνπο, θιηκαηηθέο θαη πεξηβαιινληνινγηθέο αιιαγέο θ.ά.) θαη ηηο δηαδηθαζίεο,
νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε θαη ζηνλ αθαληζκφ ησλ κελ ή ησλ δε δσληαλψλ νξγαληζκψλ.
Χζηφζν, ε ηζηνξηθή εμέηαζε ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» είλαη εμέηαζε ηεο θνηλσλίαο θαη φρη ηνπ
θπζηθνχ θφζκνπ. Ζ δηεξεχλεζε ησλ αλαγθαίσλ φξσλ ζπληζηά αθξηβψο δηεξεχλεζε ησλ
αλαγθαίσλ φξσλ ηνπ ζεκειίνπ, ησλ αλαγθαίσλ φξσλ ηεο θνηλσλίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε πεξηγξαθή
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ιακβάλεη ρψξα κέζσ ηεο απιήο αλαθνξάο
ηνπο, σο αλαγθαίσλ φξσλ ηνπ θνηλσληθνχ, ελψ ζπλάκα πξαγκαηνπνηείηαη απφζπαζε απφ ηελ
εηδηθή ηζηνξηθή ηνπο εμέηαζε. Δπίζεο, νη άιινη δχν παξάγνληεο, ε χπαξμε έκβησλ φλησλ κε
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νξηζκέλε δηάξζξσζε θαη ν αγειαίνο ηξφπνο δσήο, εληάζζνληαη ζπζηεκαηηθφηεξα ζηελ ηζηνξηθή
εμέηαζε, πάληνηε φκσο, πθηζηάκελνη εληφο ηνπ εζσηεξηθνχ δεζκνχ ηνπο κε ηελ εηδηθή
δηεξεχλεζε ηεο θνηλσλίαο. Ζ χπαξμε ησλ έκβησλ φλησλ κε δίπνδε βάδηζε, κε απειεπζεξσκέλα
άθξα θαη κε αληίζηνηρε ρξήζε δεδνκέλσλ απφ ηε θχζε κέζσλ επελέξγεηαο, θαη ν αγειαίνο
ηξφπνο δσήο εμεηάδνληαη εηδηθφηεξα ελ ζπγθξίζεη κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, αθξηβψο δηφηη ζπληζηνχλ ηνπο ηθαλνχο φξνπο γηα ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε
ηνπ θνηλσληθνχ.
Σα έκβηα φληα εμεηάδνληαη απφ ηε ζθνπηά ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπο κε ην πεξηβάιινλ. Ζ
ελ ιφγσ πηπρή ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο ζπλίζηαηαη ζηελ απεηθφληζε ησλ κνξθψλ
αιιειεπίδξαζεο ησλ έκβησλ φλησλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηε κεηάβαζε ζηελ εξγαζία. Ζ
νινθιήξσζε ηεο αξρήο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο ζπλδέεηαη κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
δηάξζξσζεο ηνπ νξγαληζκνχ, ζηελ εμέιημε ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ, θαη ζηελ ζπλεπαγφκελε
ζηαζεξή ρξήζε δεδνκέλσλ απφ ηε θχζε κέζσλ επελέξγεηαο. ζνλ αθνξά ζηνλ αγειαίν ηξφπν
δσήο, απηφο ιακβάλεηαη σο δεδνκέλνο θαηά ην ζηάδην ηεο αξρήο, ελψ εηδηθφηεξε εμέηαζή ηνπ
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο, ζην νπνίν ζπληειείηαη ν
κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ.
Σν ζηάδην ηεο αξρήο, δειαδή ην ζηάδην ησλ ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ (φξσλ), απνηειεί
ηελ εμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη πξσηίζησο κε ηα εμσηεξηθά πξνο ηελ
θνηλσλία αληηθείκελα θαη εηδηθφηεξα κε ηελ πξνγελέζηεξε κνξθή θίλεζεο. Έηζη, ζα κπνξνχζε
θαλείο λα ππνζέζεη, φηη θαηά ην ζηάδην ηεο αξρήο, ζηνλ βαζκφ πνπ ε θνηλσλία δελ πθίζηαηαη
αθφκε, δελ απνηειεί ζπγρξφλσο θαη αληηθείκελν δηεξεχλεζεο. Έλαο ηέηνην φκσο ζπκπέξαζκα ζα
ήηαλ απνιχησο εζθαικέλν. Σν ζηάδην ηεο αξρήο δελ απνηειεί θπξίσο εηδηθή δηεξεχλεζε ησλ
εμσηεξηθψλ πξνο ηελ θνηλσλία αληηθεηκέλσλ, αιιά δηεξεχλεζε αθξηβψο ησλ ηζηνξηθψλ
πξνυπνζέζεσλ ηεο θνηλσλίαο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη λνκνηέιεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο
πξνγελέζηεξεο κνξθήο θίλεζεο δηεξεπλψληαη θαη‘ νπζίαλ απφ ηε ζθνπηά ηνπ θνηλσληθνχ θαη
κάιηζηα απφ ηε ζθνπηά ηεο άξλεζεο ηεο πξνγελέζηεξεο κνξθήο θίλεζεο απφ ην θνηλσληθφ.
πσο ελδεηθηηθά αλαθέξεη ν Βαδηνχιηλ, «ε αλαγθαηφηεηα θαη ε πξνζδηνξηζηία ησλ
πξνυπνζέζεσλ, ηεο αξρήο ηνπ λένπ νξγαληθνχ φινπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ
πξνζδηνξηζηία ηεο άξλεζεο ηεο πξνγελέζηεξεο αλάπηπμεο» (φ.π.: 87). Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο,
ζηε λφεζε, θαζ‘ φιε ηελ πνξεία ηεο εμέηαζεο ηνπ ζηαδίνπ ηεο αξρήο, δηαηεξείηαη ζε αλεξεκέλε
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κνξθή ε γλψζε ηεο θνηλσλίαο. Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, ε ηζηνξηθή εμέηαζε ιακβάλεη ρψξα
κεηά ην πέξαο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο. Σν γεγνλφο φηη ε δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο έρεη θαηαζηεί
εγλσζκέλε, κέζσ ηεο απνπεξάησζεο ηνπ ινγηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο, επηηξέπεη ζηελ ηζηνξηθή
εμέηαζε λα εζηηάζεη ζε εθείλεο ηηο πιεπξέο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνπο αλαγθαίνπο θαη ηθαλνχο
φξνπο γηα ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο θνηλσλίαο. Ο Ηιηέλθνθ επζηφρσο παξαηεξεί φηη, ηνπ
θεθαιαίνπ ηεο πξσηαξρηθήο ζπζζψξεπζεο, πξνεγνχληαη 23 θεθάιαηα,
αθηεξσκέλα ζηε «ινγηθή» δηεξεχλεζε ηεο νπζίαο ησλ θεθαιαηνθξαηηθψλ ζρέζεσλ. Ζ απάληεζε ζην
εξψηεκα γηα ηηο ηζηνξηθέο πεξηζηάζεηο ηεο γέλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, δίλεηαη κνλάρα χζηεξα απφ φηαλ
πάξνπκε κηα μεθάζαξε απάληεζε ζην εξψηεκα – ηη είλαη θεθάιαην; Δάλ πάκε κε ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε,
δελ ζα είκαζηε ηθαλνί λα απαληήζνπκε θαλέλα εξψηεκα (Ilyenkov, 2018: 189).

Δλ θαηαθιείδη, δείμακε φηη θαη ζηνπο ηξείο δηαλνεηέο, ε ινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ξνπ
ζπλίζηαηαη ζηελ απεηθφληζε ησλ φξσλ, σο πιεπξψλ ηεο δεδνκέλεο χπαξμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ,
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηαδηθαζία επαλάθακςεο ηεο ακεζφηεηαο θαη ζηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο
απφ ηε ζθαίξα ηεο Οπζίαο ζηε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ. ζνλ αθνξά ζηνπο Μαξμ θαη
Βαδηνχιηλ, ε θαηεγνξία ηνπ ξνπ επηηειεί κηα επηπξφζζεηε ιεηηνπξγία. ηνπο δχν ηειεπηαίνπο,
ν φξνο δηεξεπλάηαη θαη ππφ ην πξίζκα ηεο δηακφξθσζεο ησλ ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ
πξσηαξρηθή εκθάληζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απηφ επηηξέπεη, αθελφο, ηε ζαθέζηεξε δηάθξηζε
κεηαμχ φξσλ χπαξμεο ηνπ δεδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ θαη φξσλ γηα ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ, γεγνλφο ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηε δηάθξηζε κεηαμχ ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ· δειαδή
ηε δηάθξηζε ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ηηο πιεπξέο ηνπ θαη ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ κε ηελ πξνγελέζηεξε κνξθή θίλεζεο.
Δηξήζζσ ελ παξφδσ, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί εκθαηηθά φηη ε απνπζία δηάθξηζεο ησλ φξσλ
χπαξμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνπο φξνπο γηα ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηνπ αληηθεηκέλνπ
νδεγεί ζηελ απνιπηνπνίεζε ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν θαη αληίζηνηρα
ζηελ απνιπηνπνίεζε ηεο δεδνκεληθφηεηαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε
πεξίπησζε ηνπ Ch. Arthur, ν νπνίνο εθιακβάλεη σο πιήξσο αληηηηζέκελεο ηε ινγηθή θαη ηελ
ηζηνξηθή πηπρή. Ο ηειεπηαίνο αληηιακβάλεηαη φηη ε έθζεζε ηεο αιιεινπρίαο ησλ ινγηθψλ
θαηεγνξηψλ νδεχεη βαζκηαία πξνο ηελ απεηθφληζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο θαζ‘ εαπηήο θίλεζεο
ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηεο θίλεζεο πνπ αλαπαξάγεη ησλ ζχλνιν ησλ φξσλ ηεο χπαξμήο ηεο.
Αλαθεξφκελνο ζην ζπλνιηθφ ζχζηεκα ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν
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ηνλίδεη φηη «ε κέζνδνο παξνπζίαζεο ζπλίζηαηαη ζηελ έθζεζε ηεο θαηεγνξηαθήο αλαζχζηαζεο
ηνπ [αληηθεηκέλνπ] κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαλεί πψο ε ινγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο βαζκηαία
δηαζθαιίδεη ηελ πιεξφηεηά ηνπ κέζσ ηνπ «ζέηεηλ» φισλ ησλ πξνυπνζέζεψλ ηνπ (Arthur, 2008:
215). Αλ απνιπηνπνηεζεί ε ινγηθή θίλεζε θαηά ηελ νπνία ην ζεκέιην ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο,
ηφηε φιε ε θίλεζε απφ ην Δίλαη πξνο ηελ Οπζία πξνβάιιεη σο κηα αλαγθαία εζθαικέλε γλψζε,
δειαδή σο Φαηλνκεληθφηεηα. Πξνβάιιεη σο κηα πιάλε πνπ απνθαζίζηαηαη ελ ηέιεη χζηεξα απφ
ηε γλψζε ηνπ ακνηβαίνπ ζέηεηλ θαη πξνυπνζέηεηλ ηνπ ζεκειίνπ θαη ηνπ φξνπ. Αθξηβψο ππφ κηα
ηέηνηα εζθαικέλε αληίιεςε, ν Arthur ζπκπεξαίλεη φηη «ε ζπζηεκαηηθή δηαιεθηηθή, φπσο
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Υέγθει θαη ηνλ Μαξμ, δηεξεπλά ηηο ελλνηνινγηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ
ησλ εζσηεξηθψλ κνξθψλ ελφο δεδνκέλνπ φινπ· κηα αθνινπζία θαηεγνξηαθψλ επηπέδσλ
εγθαζηδξχεηαη ζηελ νπνία νη πην αλεπηπγκέλεο κνξθέο ζεκειηψλνπλ ηηο πξφηεξεο. Απηή ε ινγηθή
δελ εμαξηάηαη κε θαλέλαλ ηξφπν απφ ηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε πνπ γηα πξψηε θνξά γελλά ηηο
ζηνηρεηψδεηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, δηφηη απηέο ζηεξίδνληαη θαη αξζξψλνληαη εληφο ηεο
ίδηαο ηεο ινγηθήο δηάξζξσζεο (φ.π.:220).
Απφ δηαιεθηηθή πιηζηηθή επηζηεκνινγηθή ζθνπηά, ε ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ φξσλ
χπαξμεο ηνπ δεδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ θαη φξσλ γηα ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηνπ αληηθεηκέλνπ
ζπληζηά ηνλ ελδφηεξν ππξήλα γηα ηελ νξζή θαηαλφεζε ηεο θίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, γηα ηελ
θίλεζε ηεο νπζίαο κηαο δεδνκέλεο δηαδηθαζίαο θαη αληίζηνηρα γηα ηνλ θνκβηθφ θαη αλαγθαίν
πξνζδηνξηζκφ ησλ βαζκψλ εκκέλεηαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ αιιεινπξνυπνηηζέκελσλ
αληηθεηκέλσλ. Αθεηέξνπ, κέζσ ηεο ελ ιφγσ δηάθξηζεο θαζίζηαηαη εθηθηή ε ιεπηνκεξέζηεξε θαη
ζπζηεκαηηθφηεξε δηάθξηζε νληνγέλεζεο θαη θπινγέλεζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο.
Απφ ηε ζθνπηά ηνπ ινγηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο, εθείλν πνπ πξνβάιιεη, ελ γέλεη θαη ελ
ζπλφισ, είλαη ε γεληθφηεξε ζχκπησζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ απφ ηε ζθνπηά ηεο αλεξεκέλεο
ηζηνξηθήο εμέηαζεο, ε νπνία πθίζηαηαη ζηνπο θφιπνπο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο. Τπφ απηφ ην
πξίζκα, ε ζρέζε νληνγέλεζεο θαη θπινγέλεζεο πξνβάιιεη ελ πνιινίο σο ηαπηφηεηα, κε
πξνεμάξρνπζα ηελ πιεπξά ηεο νληνγέλεζεο. Με ηελ εκθάληζε ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο ηνπ φξνπ,
δελ πξνβάιιεη κφλν ε αλεξεκέλε ινγηθή εμέηαζε, ζην πιαίζην ηεο θπξηαξρίαο ηεο ηζηνξηθήο
εμέηαζεο, θαη επνκέλσο κηα ιίγν ή πνιχ αλαπαξαγσγή ηεο πξνεγνχκελεο κνξθήο ηεο
ηαπηφηεηαο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ απφ ηελ αληίζηξνθε κεξηά. Απφ ηελ ηζηνξηθή πηπρή,
αλαδεηθλχεηαη ζε θαζνιηθή κνξθή ε ζρέζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ κε ηελ
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πξνγελέζηεξε κνξθή θίλεζεο. Αλαδεηθλχνληαη επίζεο νη δηαθνξεηηθνί φξνη θαη ν δηαθνξεηηθφο
ξφινο πνπ απηνί δηαδξακαηίδνπλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο βαζκίδεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ππφ
δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ κε ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο θίλεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο χπαξμήο ηνπ.
Αλαδεηθλχεηαη, ελ ηέιεη, ε, εληφο ηεο ελφηεηάο ηνπο, δηαθνξά ηεο θπινγέλεζεο απφ ηελ νληνγέλεζε
θαη αληίζηνηρα ε δηαθνξά, εληφο ηεο ελφηεηάο ηνπο, ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο.

407

Σέηαξηε Δλφηεηα
πζρεηίζεηο ινγηθνύ θαη ηζηνξηθνύ ζηε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ θαη ηεο
Δλεξγεία Πξαγκαηηθόηεηαο

Ο Λφγνο δελ γλσξίδεη ην εμσηεξηθφ θαηλφκελν σο απνθάιπςε, αιιά ηελ
νπζία πνπ απνθαιχπηεηαη.
Γθ. Υέγθει (Έγεινο, 2006: 174-175)
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Κεθάιαην Γέθαην
Αληηζηνηρίεο θαη αλαληηζηνηρίεο ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο ζεηξάο ζην επίπεδν ηεο
Ύπαξμεο

Κάζε επηζηήκε είλαη θαζ’ εαπηήλ έλα ζχζηεκα θαη δελ αξθεί λα νηθνδνκεί θαλείο ζ’ απηήλ
ζχκθσλα κε αξρέο θαη ζπλεπψο λα πξνρσξεί ηερληθψο, αιιά πξέπεη λα εξγάδεηαη αξρηηεθηνληθψο,
σο εάλ ήηαλ έλα απηνηειέο θηίξην θαη λα κελ ηε κεηαρεηξίδεηαη ζαλ κηα πηέξπγα θαη ζαλ κέξνο ελφο
άιινπο θηηξίνπ, αιιά σο έλα απηνηειέο φινλ, κνινλφηη ζα κπνξεί θαλείο χζηεξα λα ρηίζεη κηα
δηάβαζε απφ ην έλα ζην άιιν ή θαη ακνηβαίσο.
Η. Καλη (Kant, 2002: 329-330)

ην παξφλ θεθάιαην ζα θαηαπηαζηνχκε κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εμέηαζε ηεο
ζθαίξαο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ θαζψο θαη κε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ, σο αηφκσλ κε ζπλείδεζε θαη απηνζπλείδεζε, κε ηελ παξαγσγή.
Ζ δηαδηθαζία ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ε θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη νη κνξθέο ηεο
απνηεινχλ ηε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ γηα ην «Κεθάιαην» θαη ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο»
αληίζηνηρα. Αξρίδνληαο ηελ πξαγκάηεπζε καο απφ ην «Κεθάιαην», θξίλνπκε ζθφπηκν λα
παξαζέζνπκε έλα ζρεηηθά κεγάιν απφζπαζκα ηνπ Νη. Υάξβετ, ζην νπνίν αληηπαξαβάιιεη ηνλ
πδξνινγηθφ θχθιν κε ηελ θπθινθνξία ηνπ θεθαιαίνπ. Μέζσ απηήο ηεο αληηπαξαβνιήο, ν
Υάξβετ ζπκππθλψλεη ζρεκαηηθά, κε απαξάκηιιε επζηνρία, ην ινγηθφ πεξηερφκελν ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο θπθινθνξίαο. Γξάθεη ν Υάξβετ:
Μνπ θαίλνληαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο νη κεηακνξθψζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ε θπθιηθή θίλεζε ηνπ
λεξνχ. Σν Ζ2Ο βξίζθεηαη ζε πγξή θαηάζηαζε ζηνπο σθεαλνχο. Κάησ απφ ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ
εμαηκίδεηαη, θαη κε ηε κνξθή ησλ πδξαηκψλ αλεβαίλεη ςειά. ηνλ νπξαλφ θάπνηα ζηηγκή ζπκππθλψλεηαη
θαη ζρεκαηίδεη ηηο ζηαγφλεο ηνπ λεξνχ πνπ θηηάρλνπλ ηα ζχλλεθα. Αλ ηπρφλ απηέο νη ζηαγφλεο θηηαρηνχλ
ζε αξθεηά ςειφ πςφκεηξν, θξπζηαιιψλνληαη κε κνξθή ζσκαηηδίσλ πάγνπ, εθείλα δειαδή πνπ ςειά ζηνλ
νπξαλφ ζρεκαηίδνπλ ηα ζχλλεθα cirrus, ηνπο ζπζάλνπο νη νπνίνη καο δίλνπλ ην πην φκνξθν ειηνβαζίιεκα.
ε θάπνην ζεκείν επίζεο απηά ηα ζηαγνλίδηα ή ζσκαηίδηα πάγνπ ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο, θαη ηφηε
βαξαίλνπλ. Με ηελ επίδξαζε ηεο βαξχηεηαο ινηπφλ πέθηνπλ απφ ηα ζχλλεθα, θαη ε θαηαθξήκληζή ηνπο
κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο: βξνρή, νκίριε, πάρλε ρηφλη, πάγνο, ραιάδη θαη ρηνλφλεξν. Αθφηνπ
επηζηξέςεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, έλα κέξνο φινπ απηνχ ηνπ λεξνχ δηνρεηεχεηαη άκεζα ζηνπο σθεαλνχο.
Έλα άιιν θνκκάηη παγηδεχεηαη ζηα κεγάια πςφκεηξα ή ζηηο αξθηηθέο πεξηνρέο κε ηε κνξθή πάγνπ, ν
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νπνίνο θηλείηαη εμαηξεηηθά αξγά ή θαη δελ θηλείηαη θαζφινπ. Σν ππφινηπν κέξνο ηνπ λεξνχ ξέεη πξνο ηα
θάησ παίξλνληαο ηε κνξθή ησλ πνηακψλ θαη ξπαθηψλ –απφ ηα νπνία κάιηζηα ιίγν λεξφ εμαηκίδεηαη μαλά
θη επηζηξέθεη ζηελ αηκφζθαηξα ή ράλεηαη κέζα ζην έδαθνο, φπνπ γίλεηαη ππφγεην– ελψ θαη απφ απηά έλα
κέξνο επηζηξέθεη ηειηθά ζηνπο σθεαλνχο. Καζψο ην λεξφ αθνινπζεί φιεο απηέο ηηο δηαδξνκέο, έλα κέξνο
ηνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ ηα θπηά θαη ηα δψα, θαη έηζη έλα θνκκάηη επηζηξέθεη άκεζα ζηελ αηκφζθαηξα κέζα
απφ ηε δηαπλνή θαη ηνλ ηδξψηα ηνπο. Τπάξρνπλ επίζεο ηεξάζηηεο πνζφηεηεο λεξνχ απνζεθεπκέλεο ζηνπο
παγεηψλεο ή θαη ζηνλ ππφγεην πδξνθφξν νξίδνληα. Γελ θηλείηαη φιν ην λεξφ ηελ ίδηα ζηηγκή νχηε κε ηνλ
ίδην ξπζκφ. Γηα παξάδεηγκα, νη παγεηψλεο κεηαηνπίδνληαη κε ηνλ πεξίθεκν αξγφ «ξπζκφ παγεηψλα» ηνπο.
Αληίζεηα, νη ρείκαξξνη θαηεβαίλνπλ νξκεηηθά απφ ηα ςειά ζηα ρακειά, ελψ ην λεξφ πνπ ιηκλάδεη ζ‘
επίπεδα κέξε πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο κεξηθέο θνξέο ρξεηάδεηαη αξθεηά ρξφληα γηα λα ηαμηδέςεη ιίγα
ρηιηφκεηξα. Απηφ πνπ κνπ αξέζεη ζε ηνχην ην κνληέιν είλαη φηη δείρλεη ην λεξφ λα πεξλά κέζα απφ
δηάθνξεο κνξθέο θαη θαηαζηάζεηο, θαη κάιηζηα κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο, πξνηνχ επηζηξέςεη ζηνλ
σθεαλφ θαη μαλαξρίζεη ηελ ίδηα δηαδξνκή άιιε κηα θνξά. Με πνιχ παξφκνην ηξφπν θηλείηαη ην θεθάιαην.
Σν θεθάιαην αξρηθά έρεη ηε κνξθή ηνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, πξνηνχ δειαδή κεηακνξθσζεί, πεξλψληαο
κέζα απφ δηάθνξα ζπζηήκαηα παξαγσγήο, ζε εκπφξεπκα. Αλαδχεηαη μαλά ζηελ αγνξά κε ηε κνξθή λέσλ
εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα πψιεζε ψζηε λα «πξαγκαηνπνηεζνχλ», δειαδή λα
κεηακνξθσζνχλ μαλά ζε ρξήκα. Όζηεξα απφ απηφ, φηαλ έρεη μαλαγίλεη ρξήκα, ην θεθάιαην κνηξάδεηαη κε
πνηθίιεο κνξθέο ζε δηάθνξα πξφζσπα πνπ έρνπλ αμηψζεηο επάλσ ηνπ (κε ηε κνξθή ηνπ κηζζνχ, ησλ
ηφθσλ, ηεο πξνζφδνπ, ησλ θφξσλ θαη ησλ θεξδψλ), πξνηνχ επηζηξέςεη πάιη ζην ξφιν ηνπ ρξεκαηηθνχ
θεθαιαίνπ. Τπάξρεη εληνχηνηο κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ πδξνινγηθφ θχθιν θαη ζηελ
θπθινθνξία ηνπ θεθαιαίνπ. Κηλεηήξηα δχλακε ζηνλ πδξνινγηθφ θχθιν είλαη ε ελέξγεηα πνπ έξρεηαη απφ
ηνλ ήιην, θαη απηή είλαη ζρεδφλ ζηαζεξή, κνινλφηη απμνκεηψλεηαη ιηγάθη. Μεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα κε
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο, άιινηε θέξλνληαο επνρέο παγεηψλσλ θη άιινηε θάζεηο
ηξνπηθήο δέζηεο. ηνπο πξφζθαηνπο ρξφλνπο ε ζεξκφηεηα πνπ παγηδεχεηαη ζηελ αηκφζθαηξα απμήζεθε
ζεκαληηθά εμαηηίαο ησλ αεξίσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη πξνθαινχλ ην
θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ο ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ λεξνχ πνπ θπθινθνξεί θαη ησλ ηζνδχλακψλ ηνπ
παξακέλεη ιίγν-πνιχ ζηαζεξφο ή αιιάδεη πνιχ αξγά (αλ κεηξνχκε δειαδή κε βάζε ηνλ ηζηνξηθφ θαη φρη ην
γεσινγηθφ ρξφλν), θαζψο ιηψλνπλ νη παγεηψλεο θαη ν ππφγεηνο πδξνθφξνο νξίδνληαο θαηαζηξέθεηαη απφ
ηελ αλζξψπηλε εθκεηάιιεπζε. ηελ πεξίπησζε ηνπ θεθαιαίνπ σζηφζν νη πεγέο ελέξγεηαο […] είλαη
εμαηξεηηθά πνηθίιεο, ελψ θαη ν θηλνχκελνο φγθνο ηνπ κεγαιψλεη δηαξθψο – κάιηζηα απμάλεη κε ζχλζεην
ξπζκφ, επεηδή ππάξρεη ε απαξάγξαπηε επηηαγή ηεο κεγέζπλζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ν πδξνινγηθφο θχθινο
κνηάδεη πνιχ πεξηζζφηεξν κε αιεζηλφ θχθιν, κνινλφηη θαη απηφο δείρλεη πιένλ θάπνηα ζεκάδηα
επηηάρπλζεο εμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο ππεξζέξκαλζεο. Απελαληίαο ε θπθινθνξία ηνπ θεθαιαίνπ […] έρεη
ζρήκα ζπηξάι, ή αιιηψο ζπείξαο, πνπ επεθηείλεηαη ζπλερψο (Harvey, 2019: 24-26).

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, απεηθνλίζζεθε ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο, ε ζπζρέηηζε
ζεκειίνπ θαη φξσλ κεηαηξέπεηαη ζε κηα νπζηψδε ακεζφηεηα. ε απηφ ην ζηάδην, έρεη αξζεί ε
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δηαθνξά κεηαμχ ζεκειίνπ θαη ζεκειησκέλνπ, θαηά ηξφπν πνπ ην ζεκέιην, κεηαηξεπφκελν ζε
ζεκειησκέλν, αλαθέξεηαη ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ αλαηξψληαο ηνλ (ηνλ εαπηφ ηνπ). Απηή ε
πξάμε αλαίξεζεο ηεο δηαθνξάο απφ ην ηεζεηκέλν-Δίλαη ηνπ θαζίζηαηαη κηα νπζηψδεο ακεζφηεηα.
Ο Υέγθει γξάθεη:
Σν ζεκέιην, ινηπφλ, δε κέλεη πίζσ ζαλ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ην ζεκειησκέλν, αιιά ε αιήζεηα ηνπ
ζεκειηψλεηλ είλαη πσο ην ζεκέιην εδψ κέζα ελνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, έηζη πνπ ε αλαζθφπεζή
ηνπ εληφο άιινπ λα είλαη ε αλαζθφπεζή ηνπ εληφο εαπηνχ (Υέγθει, 1998: 225).

Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ε Οπζία έρεη κεηαβεί ζηελ Όπαξμε. Ζ Όπαξμε ζπληζηά ην
πξψην ζηάδην ηεο ζθαίξαο ηνπ Φαηλνκέλνπ. Μνλάρα κε ην πέξαζκα ζηελ Όπαξμε αλαθχπηεη ε
ελφηεηα ηεο νπζίαο θαη ηεο ακεζφηεηαο. Ζ Όπαξμε, σο ελφηεηα νπζίαο θαη ακεζφηεηαο, αξρηθά
πξνζδηνξίδεηαη σο έλα Τπάξρνλ, ην νπνίν ζπληζηά αξλεηηθή ελφηεηα· ε ηειεπηαία ζπληζηά έλαλ
άκεζν πξνζδηνξηζκφ ηεο Όπαξμεο θαη πξνζδηνξίδεηαη σο Πξάγκα. ην Πξάγκα ινηπφλ έρεη
επηηεπρζεί ε ελφηεηα ηεο αλαζθφπεζεο εληφο εαπηνχ, δειαδή ηνπ ζεκειίνπ, θαη ηεο
αλαζθφπεζεο εληφο άιινπ, δειαδή ηνπ ζεκειησκέλνπ ζε θάηη άιιν. Τπφ ην πξίζκα ηεο
αλαζθφπεζεο εληφο άιινπ, δειαδή ππφ ην πξίζκα ηεο αλαθνξάο ηνπ πξάγκαηνο ζε άιιν, ην
πξάγκα θαζίζηαηαη θάηη πξνζδηνξηζκέλν θαη απνθαιχπηεηαη σο κηα πξνζδηνξηζκέλε
πνιιαπιφηεηα. ηε βάζε ηεο ζρέζεο αλαζθφπεζε εληφο εαπηνχ θαη αλαζθφπεζε εληφο άιινπ, ην
Πξάγκα δηαθξίλεηαη ζην Πξάγκα θαζ‘ εαπηφ θαη ζηελ εμσηεξηθή Όπαξμε. Ζ πξψηε πιεπξά, ην
Πξάγκα θαζ‘ εαπηφ, είλαη ε νιφηεηα ηνπ ππάξρνληνο σο νπζηψδεο ακεζφηεηα, ελψ ε δεχηεξε
πιεπξά, ε εμσηεξηθή Όπαξμε, είλαη ε επνπζηψδεο πξνζδηνξηζκέλε πνιιαπιφηεηα ηνπ Δίλαη, ε
ακεζφηεηα απφ ηε ζθνπηά ηεο ελφηεηαο ηεο κε ηελ νπζία.
Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα θαηαλνείηαη φηη ην επνπζηψδεο πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη δελ έρεη
σο ζεκέιην ην πξάγκα θαζ‘ εαπηφ, αιιά πεξηζζφηεξν ην ηειεπηαίν ζπληζηά βάζε (Grundlage)
ηνπ επνπζηψδνπο πξνζδηνξηζκέλνπ-Δίλαη. πλεπψο, ε αλαζθφπεζε ηνπ πξνζδηνξηζκέλνπ-Δίλαη
σο αλαζθφπεζε ζε έλα άιιν, ζπληζηά αλαζθφπεζε ζε έλα άιιν πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη θαη νχησ
θαζεμήο. Απηή ε αλαθνξά παξαθάκπηεη ην πξάγκα θαζ‘ εαπηφ θαη έηζη ε επνπζηψδεο
πνιιαπιφηεηα πξνβάιιεη σο κηα απέξαληε αιιεινπρία εμσηεξηθψλ ζπζρεηίζεσλ, φπνπ ην έλα
αλαθέξεηαη ζην άιιν απνηειψληαο έλαλ θφζκν ακνηβαίαο εμάξηεζεο. ε απηφ ην πιαίζην, ην
πξάγκα θαζ‘ εαπηφ δελ έρεη ζηελ πιεπξά ηνπ ηελ πξνζδηνξηζκέλε πνιιαπιφηεηα, αιιά ηελ
απνθηά κνλάρα ελνπνηνχκελν κε ηελ εμσηεξηθή χπαξμε. ε απηή ηε ζπλέλσζε κε ηελ εμσηεξηθή
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πνιιαπιφηεηα, νη πξνζδηνξηζκνί πνπ απνθηά ην πξάγκα θαίλεηαη λα αλήθνπλ ζε απηή ηελ
εμσηεξηθφηεηα θαη φρη ζην ίδην ην πξάγκα θαζ‘ εαπηφ. κσο ην πνιιαπιφ ηεο εμσηεξηθήο
χπαξμεο δελ πθίζηαηαη θαζ‘ εαπηφ, αιιά αλαθέξεηαη ζην πξάγκα θαζ‘ εαπηφ σο ην άιιν ηνπ.
Φαλεξψλεηαη ινηπφλ φηη ν θφζκνο ηεο εμσηεξηθήο χπαξμεο δελ απνηειεί θάηη εμσηεξηθφ σο πξνο
ην πξάγκα θαζ‘ εαπηφ, αιιά απνηειεί κηα ζηηγκή ηεο απψζεζεο ηνπ πξάγκαηνο θαζ‘ εαπηφ κε
ηνλ εαπηφ ηνπ, θαηά ηξφπν πνπ απηή ε απψζεζε, ε νπνία απνθηά ηε κνξθή ηεο εμσηεξηθήο
χπαξμεο, επαλαθάκπηεη αθαληδφκελε ζην πξάγκα θαζ‘ εαπηφ.
Αο θαηαζηήζνπκε ην παξαπάλσ πην ζπγθεθξηκέλν. Αξρηθά έγηλε δηάθξηζε ηνπ
πξάγκαηνο θαζ‘ εαπηφ, δειαδή ηεο νπζηψδνπο ακεζφηεηαο θαη ηεο εμσηεξηθήο χπαξμεο, ηεο
θαη‘ εμνρήλ ακεζφηεηαο. Ζ εμσηεξηθή πνιιαπιή χπαξμε θάλεθε σο αδηάθνξε πξνο ην πξάγκα
θαζ‘ εαπηφ. Οη πξνζδηνξηζκνί ηνπ πξάγκαηνο, ζηε δηαδηθαζία ελνπνίεζεο ηνπ πξάγκαηνο θαζ‘
εαπηφ θαη ηεο εμσηεξηθήο χπαξμεο, πξνέβαιιαλ σο κε αλήθνληεο ζην πξάγκα θαζ‘ εαπηφ.
κσο, ε εμσηεξηθή χπαξμε δελ πθίζηαηαη γηα ηνλ εαπηφ ηεο, αιιά ζε αλαθνξά κε ην πξάγκα
θαζ‘ εαπηφ. Ζ αλαθνξά ησλ δχν –ηνπ πξάγκαηνο θαζ‘ εαπηφ θαη ηεο εμσηεξηθήο χπαξμεο–
θαλεξψλεη, φηη ε εμσηεξηθή χπαξμε αλαθέξεηαη ζηνλ εαπηφ ηεο κέζσ ηνπ πξάγκαηνο θαζ‘
εαπηφ, έηζη πνπ ε ίδηα θαηαβαξαζξψλεηαη θαη γίλεηαη πξάγκα θαζ‘ εαπηφ. Σνχησλ δνζέλησλ, ε
θάζε πξνζδηνξηζκέλε χπαξμε απνηειεί κφλν κηα ζηηγκή ηνπ πξάγκαηνο θαζ‘ εαπηφ, ζπλεπψο σο
ζηηγκή πεξλά αλαγθαία ζηνλ αθαληζκφ θαη γίλεηαη πξάγκα θαζ‘ εαπηφ. Σν πξάγκα θαζ‘ εαπηφ
πξνβάιιεη έηζη σο ε δηαξθήο αλαλέσζε ηεο χπαξμεο θαη ε εμσηεξηθή πνιιαπιή χπαξμε σο ε
δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηνπ πξάγκαηνο θαζ‘ εαπηφ. Σα πξάγκαηα δηαξθψο αθαλίδνληαη θαη
επαλαθάκπηνπλ· ην πξάγκα θαζ‘ εαπηφ, σο ε νπζηψδεο δηακεζνιάβεζε, βξίζθεηαη ζε ελφηεηα
κε απηή ηε δηαδηθαζία. Οη εμσηεξηθέο ζηηγκέο απνηεινχλ κφλν ζηάδηα ηεο ίδηαο ηεο νπζηψδνπο
χπαξμεο. Ο Υέγθει πεξηγξάθεη ηελ ελ ιφγσ ζρέζε κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
Σν πξάγκα-θαζεαπηφ είλαη ε νπζηψδεο Όπαξμε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ εαπηφ ηεο· απηφ είλαη ε ηαπηφηεηα κε
ηνλ εαπηφ κφλν ζην βαζκφ πνπ πεξηέρεη ηελ αξλεηηθφηεηα ηεο αλαζθφπεζεο εληφο εαπηνχ· έηζη, εθείλν
πνπ εκθαληδφηαλ σο κηα Όπαξμε εμσηεξηθή ζ‘ απηφ, είλαη έλα ζηάδην ζην εζσηεξηθφ απηνχ ηνπ ίδηνπ. Σν
πξάγκα, θαηά ηαχηα, είλαη επίζεο έλα απην-απσζνχκελν πξάγκα-θαζεαπηφ, ην νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη έηζη
πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ πξνο έλα Άιιν (φ.π.: 239).

Ζ απηναπψζεζε ηνπ πξάγκαηνο θαζ‘ εαπηφ θαη νη δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο θαη
πξνζδηνξηζκνί πνπ απνθηά ζην επίπεδν ηεο εμσηεξηθήο Όπαξμεο νδεγνχλ ζηε ζχιιεςε κηαο
πνιιαπιφηεηαο πξαγκάησλ θαζ‘ εαπηά, ηα νπνία ζρεηίδνληαη δηακέζνπ ηεο εμσηεξηθήο χπαξμεο.
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Ζ εμσηεξηθή χπαξμε πξνβάιιεη σο ν κέζνο φξνο, ν νπνίνο ζπζρεηίδεη ηα πξάγκαηα θαζ‘ εαπηά.
κσο, απηφο ν εμσηεξηθφο ζπζρεηηζκφο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα πξάγκαηα θαζ‘ εαπηά ιακβάλνπλ
πξνζδηνξηζηία, απνδεηθλχεηαη ελ ηέιεη σο αλήθνλ ζηα ίδηα ηα πξάγκαηα θαζ‘ εαπηά, σο
δηακεζνιαβνχκελα. Απνθαιχπηεηαη έηζη φηη ηα πξάγκαηα θαζ‘ εαπηά απνηεινχλ έλα πξάγκα
θαζ‘ εαπηφ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε εζσηεξηθή αλαθνξά κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη φπνπ νη
πξνζδηνξηζκνί πνπ ιακβάλεη ζην επίπεδν ηεο εμσηεξηθήο Όπαξμεο, κε ηε κνξθή ηεο εμσηεξηθήο
αλαθνξάο ησλ πξαγκάησλ θαζ‘ εαπηψλ, ζπληζηνχλ ηνπο δηθνχο ηνπ ηδηαίηεξνπο πξνζδηνξηζκνχο
ζηελ αλαθνξά κε ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ πξνο έλα άιιν. Απηνί νη πξνζδηνξηζκνί ηνπ πξάγκαηνο θαζ‘
εαπηφ ζπληζηνχλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ.
Ζ ηδηφηεηα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξάγκαηνο λα πξαγκαηνπνηεί κηα νξηζκέλε
θαηάζηαζε κέζα ζε άιιν. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, κέζσ ηεο ηδηφηεηαο, ην πξάγκα εμσηεξηθεχεηαη
ζε έλα άιιν δηαηεξψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο Υέγθει ηνλίδεη φηη,
ε ηδηφηεηα είλαη παξνχζα κφλν σο έλαο ηξφπνο ηεο ζρέζεο πξνο άιιεια απηή [ε ηδηφηεηα] είλαη, ζπλεπψο,
ε εμσηεξηθή αλαζθφπεζε θαη ε πιεπξά ηνπ ηεζεηκέλνπ-Δίλαη ηνπ πξάγκαηνο. Αιιά, δεχηεξνλ, ην πξάγκα,
κέζα ζε ηνχην ην ηεζεηκέλν-Δίλαη, είλαη θαζεαπηφ δηαηεξείηαη κέζα ζηελ αλαθνξά πξνο άιιν (φ.π.: 242).

Μέζσ ηεο ηδηφηεηαο, ην αθεξεκέλν πξάγκα θαζ‘ εαπηφ θαζίζηαηαη πξνζδηνξηζκέλν,
δηφηη «ε ηδηφηεηα είλαη ε αξλεηηθή αλαζθφπεζε θαη ην δηαθνξνπνηείλ» (φ.π.: 248). Ζ ηδηφηεηα
δελ ζπληζηά έλα θαηεγφξεκα ηνπ πξάγκαηνο, ζαλ λα πξφθεηηαη πεξί ελφο ηεζεηκέλνπ απφ ην
ζεκέιην, αιιά ζπληζηά ην ίδην ην ζεκέιην ζηελ εμσηεξηθφηεηα ηνπ· απνηειεί έηζη ηελ
εμσηεξηθεπκέλε εληφο εαπηνχ αλαζθφπεζε ηνπ ζεκειίνπ. Ζ ηδηφηεηα ελφο πξάγκαηνο ζρεηίδεηαη
κε ην ίδην ην πξάγκα, ζαλ πξνο έλα απξνζδηφξηζην ππφζηξσκα, ην νπνίν δελ απνηειεί ην
αιεζηλφ ζεκέιην θαη ην πξνζδηνξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ίδηαο ηεο ηδηφηεηάο ηνπ (Υέγθει, 2005:
125). Σν πξάγκα ινηπφλ πξνζδηνξίδεηαη σο ηέηνην κέζσ ησλ ηδηνηήησλ ηνπ θαη αθξηβψο ράξηλ
ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ζπληζηά πξάγκα. Έηζη, ην πξάγκα πξνβάιιεη εθ λένπ σο κηα πνιιαπιφηεηα
πξαγκάησλ, ζηελ νπνία φκσο δελ ζρεηίδνληαη κε έλαλ εμσηεξηθφ ηξφπν κεηαμχ ηνπο, αιιά
αληηζέησο ζρεηίδνληαη νπζησδψο κέζσ ησλ ηδηνηήησλ ηνπο.
Σα πξάγκαηα ινηπφλ πθίζηαληαη ζηηο ηδηφηεηεο ηνπο, ε ηδηφηεηα είλαη ην πθίζηαζζαη ηνπ
πξάγκαηνο. Ζ ζπλέρεηα ηεο ηδηφηεηαο κέζα ζε άιιν ηελ θαζηζηά θάηη απζχπαξθην θαη
αλεμάξηεην απφ ην πξάγκα. Μέζσ ηεο ζπλέρεηαο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πξάγκαηνο κέζα ζε άιια
πξάγκαηα, ην πξάγκα έξρεηαη ζε εζσηεξηθή ζπλάθεηα κε ηα άιια πξάγκαηα θαη ε ελ ιφγσ
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δηαθνξά αίξεηαη θαζηζηψληαο ην πξάγκα πξνζδηνξηζκέλν. Απηή ε ζπλέρεηα ηνπ πξάγκαηνο κε
ηνλ εαπηφ ηνπ θαλεξψλεη φηη ην πθίζηαζζαη ηνπ πξάγκαηνο είλαη ε απζχπαξθηε χιε. ε απηά
φκσο ηα πιαίζηα, νη πξνζδηνξηζκνί ηνπ πξάγκαηνο, νη εμσηεξηθέο ηνπ κνξθνπνηήζεηο θαη νη
πξνζδηνξηζηίεο, ηηο νπνίεο απηφ ιακβάλεη, απνηεινχλ θάηη ην επνπζηψδεο. Ζ απζχπαξθηε χιε
έηζη αδηαθνξεί γηα ηελ ηάδε ή ηε δείλα πξνζδηνξηζηία. Ο Υέγθει αλαθέξεη επί ηνχηνπ:
Σν πξάγκα απνηειείηαη απφ απζχπαξθηεο χιεο, νη νπνίεο είλαη αδηάθνξεο απέλαληη ζηελ αλαθνξά ηνπο
κέζα ζην πξάγκα. Απηή ε αλαθνξά είλαη, επνκέλσο, κφλν κηα επνπζηψδεο δηαζχλδεζε απηψλ ησλ ίδησλ
[ησλ πιψλ], θαη ε δηαθνξά ελφο πξάγκαηνο απφ έλα άιιν εξείδεηαη ζην [λα μέξνπκε] εάλ θαη ζε πνηα
πνζφηεηα έλαο αξηζκφο ησλ κεξηθψλ πιψλ βξίζθεηαη κέζα ζε απηφ. Απηέο ρσξνχλ πάλσ θαη πέξα απ‘ απηφ
ην πξάγκα, έρνπλ ζπλέρεηα ζε άιια, θαη ην φηη αλήθνπλ ζε απηφ ην πξάγκα δελ απνηειεί γηα απηέο θαλέλα
θξαγκφ (Υέγθει, 1998: 253).

Ζ ζχζηαζε ηνπ πξάγκαηνο απφ ηηο χιεο πξνβάιιεη απφ πνζνηηθή ζθνπηά θαη ππφ απηή
ηελ έλλνηα, ην πξάγκα πξνβάιιεη σο κεηαβιεηφ, δηφηη νη αιιαγέο ζηε ζχζηαζε θαη ζηε
ζπλάθεηα ησλ πιψλ ζπλεπάγνληαη ηε κεηαβνιή ηνπ ίδηνπ ηνπ πξάγκαηνο. Σν πξάγκα ζπληζηά
έλα πνξψδεο, ην νπνίν δηαπεξλάηαη αθαηάπαπζηα απφ ηηο ξνέο ησλ πιψλ. Ζ ηδηάδνπζα θχζε ηνπ
πξάγκαηνο επνκέλσο είλαη ε δηάιπζε ηνπ, ε αέλαε κεηαβνιή ηνπ. ε απηή ηε δηαδηθαζία ηεο
δηαξθνχο κεηαβνιήο, ην πξάγκα σο νιφηεηα είλαη ην επίζεο, δειαδή ην αιιεινπξνυπνηηζέκελν
ησλ ελαιιαγψλ θαη ησλ θαηαζηάζεψλ ηνπ. Ζ νιφηεηα ηνπ πξάγκαηνο φκσο δελ είλαη κφλν ην
επίζεο ησλ πιψλ, δειαδή ε απιή ελαιιαγή ηεο ζπλάξζξσζεο ηνπο. Σν πξάγκα πξνζδηνξίδεηαη
εμίζνπ σο Απηφ, ζηε βάζε ηεο αξλεηηθήο ελφηεηαο ησλ πιψλ, δειαδή ζηε βάζε ηνπ
αιιειναπνθιεηζκνχ ησλ πιψλ. Έηζη, κέζσ ηεο αξλεηηθήο αλαθνξάο ησλ πιψλ πξνζδηνξίδεηαη ε
ζεκεηαθφηεηα ηνπ πξάγκαηνο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην πξάγκα πξνζδηνξίδεηαη δηηηά. Απφ ηε
κία πιεπξά, ην πξάγκα σο ην επίζεο, πξνζδηνξίδεηαη ζηε βάζε ηνπ αιιεινπξνυπνηηζέκελνπ ησλ
πιψλ, δειαδή πξνζδηνξίδεηαη εθηαηηθά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην πξάγκα σο ην Απηφ,
πξνζδηνξίδεηαη αξλεηηθά, σο αιιειναπνθιεηζκφο ησλ πιψλ, δειαδή θαηά βάζε εληαηηθά. Οη
δχν πξνζδηνξηζκνί ηνπ πξάγκαηνο απνθαιχπηνληαη σο ακνηβαία δηακεζνιαβνχκελνη εληφο ηεο
ελφηεηάο ηνπο. Σν επίζεο σο πξαγκφηεηα, δειαδή ε έθηαζε ηνπ πξάγκαηνο, πξνυπνζέηεη ζε
θάζε ζηηγκή ηε ζεκεηαθφηεηα. Ζ ζεκεηαθφηεηα απφ ηελ άιιε πξνυπνζέηεη ηε ζπλάζξνηζε ησλ
πιψλ, ηελ πξαγκφηεηα. Οη χιεο ηνπ πξάγκαηνο δελ βξίζθνληαη ζε κηα πεξηνρή νη κελ θαη ζε
άιιε νη δε, αιιά ην επίζεο είλαη ε παληαρνχ παξνχζα ζεκεηαθφηεηα. Ο Υέγθει θαζηζηά
γιαθπξή ηελ αλσηέξσ ινγηθή αλάπηπμε γξάθνληαο φηη,
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ην πξάγκα δελ έρεη ζε έλαλ άιιν ηφπν ην ρξψκα ηνπ, ζε έλαλ άιιν ην νζκεξφ πιηθφ ηνπ, ζε έλαλ ηξίην ην
ζεξκηθφ πιηθφ ηνπ θ.ν.θ., αιιά κέζα ζε έλα ζεκείν, ζην νπνίν απηφ είλαη ζεξκφ, είλαη επίζεο έγρξσκν,
φμηλν, ειεθηξηθφ θ.ν.θ. (φ.π.: 257).

Σν

πξάγκα

ινηπφλ

απνθαιχπηεηαη

σο

ελφηεηα

αιιεινπξνυπφζεζεο

θαη

αιιειναπνθιεηζκνχ θαη νη χιεο θαλεξψλνληαη σο πνξψδεηο. Σν πνξψδεο ησλ πιψλ έγθεηηαη ζε
απηφ ην ακνηβαίν αιιεινπξνυπνζέηεηλ θαη αιιειναπνθιείεηλ, ζε απηή ηελ ακνηβαία αξλεηηθή
ζρέζε ησλ πιψλ θαη ζηελ ηαπηφρξνλε αιιεινδηείζδπζε ηνπο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε θάζε χιε
απνθιείεη ηηο άιιεο θαη ζπλάκα ε θάζε χιε πεξηέρεη άιιεο χιεο ζηα δηάθελα θαη ζηηο παξπθέο
ηεο·
ην πθίζηαζζαη ηνπο είλαη ζπγρξφλσο ην αλεξεκέλν-Δίλαη ηνπο θαη ην πθίζηαζζαη ησλ άιισλ θαη απηφ ην
πθίζηαζζαη ησλ άιισλ είλαη εμίζνπ θαιά ηνχην ην αλεξεκέλν-Δίλαη ηνπο θαη ην πθίζηαζζαη ηεο πξψηεο
θαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν φισλ ησλ άιισλ. Σν πξάγκα, θαηά ηαχηα, είλαη ε απην-αληηθαηηθή κε ηνλ εαπηφ
ηνπ δηακεζνιάβεζε ηνπ απζχπαξθηνπ πθίζηαζζαη κέζσ ηνπ αληηζέηνπ ηνπ, δει. κέζσ ηεο άξλεζεο ηνπ· ή
κηαο απζχπαξθηεο χιεο κέζσ ηνπ πθίζηαζζαη θαη κε-πθίζηαζζαη κηαο άιιεο (φ.π.: 255-256).

Σν πξάγκα ινηπφλ, αθξηβψο σο αληίθαζε ηνπ απζχπαξθηνπ πθίζηαζζαη θαη ηεο άξλεζεο
ηνπ (κε-πθίζηαζζαη), θαζίζηαηαη Φαηλφκελν.
ηελ παξαπάλσ ινγηθή αλάπηπμε ησλ θαηεγνξηψλ ηεο Όπαξμεο, ν Υέγθει
πξαγκαηεχεηαη ηε ζπζρέηηζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ πιψλ, δίρσο λα πξνβαίλεη ζε κηα δηάθξηζε ή
ινγηθή ηεξάξρεζε δηαθφξσλ ηχπσλ ζπζρέηηζεο ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ πιψλ. Οη ηδηφηεηεο θαη νη
χιεο εμεηάδνληαη απφ ηνλ Υέγθει ζηελ θαζνιηθή θαη αθεξεκέλε ηνπο κνξθή, σο ηα κέζα
ζχζηαζεο ηεο χπαξμεο. Απφ ηε ζθνπηά ηεο εμέηαζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ θαη ιακβάλνληαο
πάληνηε ππφςε ηελ ηαχηηζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ην εγειηαλφ ζχζηεκα,
δηαπηζηψλεηαη φηη ε ηζηνξηθφηεηα, ε νπνία αληρλεχεηαη ζηε ινγηθή πξαγκάηεπζε ηεο Όπαξμεο,
είλαη ε γεληθφηεξε ηζηνξηθή αιιεινπρία, πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν ηνπ ηεξαξρηθά
δηαηεηαγκέλνπ ζπζηήκαηνο ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. ηελ εηδηθή
πξαγκάηεπζε φκσο ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ πιψλ, νη ηειεπηαίεο δελ εμεηάδνληαη ππφ ην πξίζκα
κηα ινγηθήο ηεξάξρεζεο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα απεηθνλίζεη ην πεξηερφκελν κηα ηζηνξηθήο
αιιεινπρίαο. Σα πξάγκαηα δηαθέξνπλ φζνλ αθνξά ζηελ αληίζηνηρε ινγηθή αλάπηπμε ζηνπο
Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ.
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Θα πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα επηζεκαλζεί φηη ν δεχηεξνο θαη ν ηξίηνο ηφκνο ηνπ
«Κεθαιαίνπ» δελ νινθιεξψζεθαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ Μαξμ, αιιά απφ ηνλ Έλγθειο, ν νπνίνο κε
πιήξε ζπλείδεζε δελ ήζειε λα παξέκβεη ζην έξγν ηνπ Μαξμ, αιιά λα εθδνζεί φπσο απηφ
επεμεξγάζηεθε απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ ζπγγξαθέα.214 Χο εθ ηνχηνπ, ε ινγηθή θαη κεζνδνινγηθή
ζπλνρή ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ εθ ησλ πξαγκάησλ πζηεξεί ελ ζπγθξίζεη κε ηνλ πξψην ηφκν.
Παξ‘ φια απηά, αμηνπνηψληαο ηε «Λνγηθή ηνπ ―Κεθαιαίνπ‖ ηνπ Κ. Μαξμ» ηνπ Βαδηνχιηλ θαη
επηρεηξψληαο ηελ επέθηαζε ησλ αλαιχζεψλ ηεο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε κηα πην
ζπζηεκαηηθή θαη άκεζε ζπζρέηηζε ηεο αλάπηπμεο ησλ εγειηαλψλ θαηεγνξηψλ κε ηελ αλάπηπμε
ηεο λφεζεο ζην «Κεθάιαην». Σνχησλ δνζέλησλ, ζε νξηζκέλα ζεκεία ζα πξνβνχκε ζε κηα
εξκελεία ηεο αλάπηπμεο ηεο εμέηαζεο ηνπ Μαξμ, ππφ ην πξίζκα ηεο εγειηαλήο έθπηπμεο ησλ
θαηεγνξηψλ, δίρσο απηή ε ζπζηεκαηηθή κνξθή λα πθίζηαηαη πξάγκαηη ζηελ αλάπηπμε ηεο
ζθέςεο ηνπ Μαξμ ζην «Κεθάιαην». Ο ιφγνο πνπ ζα πξνβνχκε ζε έλα ηέηνην εγρείξεκα δελ
έγθεηηαη ζε κηα εκκνλή εγειηαλήο εξκελεπηηθήο ηνπ Μαξμ, αιιά ζηελ αλάγθε αλάδεημεο ηνπ
γεγνλφηνο φηη ν κεζνδνινγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ηειεπηαίνο, ζηελ εμέηαζε
ηεο ζθαίξαο ηνπ Φαηλνκέλνπ, είλαη έλαο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ δελ νθείιεηαη ζηελ εκηηειή
νινθιήξσζε ηνπ δεπηέξνπ ηφκνπ, αιιά ζηελ γεληθή δηάξζξσζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ηελ
νπνία αλαπηχζζεη ν ίδηνο ζηελ εμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θπθινθνξίαο.
ηνλ δεχηεξν ηφκν ηνπ «Κεθαιαίνπ» κε ηίηιν «Ζ δηαδηθαζία θπθινθνξίαο ηνπ
θεθαιαίνπ», ν Μαξμ εμεηάδεη ηε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ. ην πξψην κέξνο ηνπ δεπηέξνπ ηφκνπ
κε ηίηιν «Οη κεηακνξθψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ε θχθιεζή215 ηνπο», εμεηάδνληαη νη
κεηακνξθψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ ζε ρξεκαηηθφ, παξαγσγηθφ θαη εκπνξεπκαηηθφ θεθάιαην ζηε
δηαδηθαζία ηεο θπθιηθήο ηνπ θίλεζεο. Σνλίζακε πιεηζηάθηο φηη ζηε δηαιεθηηθή λφεζε, ε
κεηάβαζε απφ ηε ζθαίξα ηεο Οπζίαο ζηελ Όπαξμε θαη ελ γέλεη ζην Φαηλφκελν, δελ απνηειεί
έλα πέξαζκα ζε κηα λέα ζθαίξα, θαηά ηξφπν πνπ ε Οπζία λα παξέκελε ζηα κεηφπηζζελ σο θάηη
ην ππνζηαζηαθφ, άιια φηη «ην Φαηλφκελν είλαη ε Όπαξμε κε ηελ νπζηαζηηθφηεηά ηεο
ζπγρξφλσο, ην ηεζεηκέλν-Δίλαη κε ην ζεκέιηφ ηνπ» (φ.π.: 265).
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Ο Έλγθειο γξάθεη ζηνλ πξφινγφ ηνπ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ δεχηεξνπ ηφκνπ: «Αξθέζηεθα λ‘ απνδψζσ φζν
ην δπλαηφ θαηά ιέμε ηα ρεηξφγξαθα, αιιάδνληαο ζην χθνο κνλάρα απηφ πνπ ζα άιιαδε θη ν ίδηνο ν Μαξμ, θαη
παξεκβάιινληαο επεμεγεκαηηθέο θξάζεηο θαη επεμεγεκαηηθά πεξάζκαηα κφλν εθεί, φπνπ ήηαλ απνιχησο αλαγθαίν
θαη φπνπ επηπιένλ ην λφεκα ήηαλ εληειψο αλακθηζβήηεην. Σηο θξάζεηο πνπ αθήλνπλ έζησ θαη ηελ παξακηθξφηεξε
ακθηβνιία πξνηίκεζα λα ηηο ηππψλσ επί ιέμεη νιφθιεξεο» (Έλγθειο ζην Μαξμ, 1979: 1).
215
Πξφθεηηαη γηα ηελ ειιεληθή απφδνζε ηνπ φξνπ «Kreislauf», ν νπνίνο ζεκαίλεη θπθιηθή πνξεία, θπθιηθή θίλεζε.
Απφ εδψ θαη ζην εμήο, ζα αληηθαζηζηνχκε ηνλ φξν «θχθιεζε» κε ηνλ φξν «θπθιηθή θίλεζε».
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Πσο ζα δηεξεπλνχζε άξαγε ν Μαξμ ηε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ
Όπαξμε, αλ ππνζέζνπκε φηη πηνζεηνχζε κηα ηέηνηα εζθαικέλε κεζνδνινγηθή αληίιεςε; ε κηα
ηέηνηα πξνζέγγηζε ηεο Όπαξμεο, ν Μαξμ ζα έπξεπε λα δηεξεπλήζεη ην ρξεκαηηθφ θαη ην
εκπνξεπκαηηθφ θεθάιαην ζηε ζρεηηθή ηνπο απηνηέιεηα απφ ηε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζα ηα δηεξεπλνχζε σο θαηεγνξήκαηα ή απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο. ε απηή
ηελ πεξίπησζε φκσο, ε ακεζφηεηα δελ ζα ζπληζηνχζε κηα νπζηψδε ακεζφηεηα, αιιά κηα
ακεζφηεηα, ε νπνία ζα απνηεινχζε ην παζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο παξαγσγήο θαη ε νπνία δελ ζα
αληεπηδξνχζε κε ηελ ηειεπηαία. Δλ αληηζέζεη κε ηηο κε δηαιεθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ν Μαξμ
αξρίδεη ηελ έξεπλα ηεο δηαδηθαζίαο θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ κε ηελ εμέηαζε ηεο θπθιηθήο
θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ε νπνία έρεη ηε κνξθή ρξεκαηηθφ θεθάιαην-παξαγσγηθφ θεθάιαηνεκπνξεπκαηηθφ θεθάιαην.
Απφ ηελ ίδηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ
δεπηέξνπ ηφκνπ ηνπ «Κεθαιαίνπ» θαη ηε δηάθξηζε ησλ θεθαιαίσλ ζε: θεθάιαην 1. «Ζ θχθιεζε
ηνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ», θεθάιαην 2. «Ζ θχθιεζε ηνπ παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ», θεθάιαην
3. «Ζ θχθιεζε ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ», θεθάιαην 4. «Σα ηξία ζρήκαηα ηεο
δηαδηθαζίαο θχθιεζεο», δχλαηαη λα δηαπηζησζεί ν δηακεζνιαβεηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ
παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ, δειαδή ηεο ζθαίξαο ηεο παξαγσγήο, ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο ηεο
ππεξαμίαο, φπσο απηή πξνβάιιεη κε ηνλ πιένλ άκεζν ηξφπν ζηε ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο.
πλεπψο, ην παξαγσγηθφ θεθάιαην, ε ίδηα ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ θεθαιαίνπ, ππφ ηελ
άκεζε κνξθή ηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο θπθινθνξίαο, βξίζθεηαη ζε άκεζε ελφηεηα κε ηηο
ππφινηπεο άκεζεο πιεπξέο ηνπ θεθαιαίνπ, κε ην ρξεκαηηθφ θαη ην εκπνξεπκαηηθφ θεθάιαην.
Έηζη, ε θπθιηθή θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ απνθαιχπηεηαη σο κηα νπζηψδεο ακεζφηεηα, ε νπνία
ζπληζηά ηελ Όπαξμε ηνπ θεθαιαίνπ.
Ζ θπθιηθή θίλεζε ινηπφλ ηνπ θεθαιαίνπ έγθεηηαη ζηελ απηνδηακεζνιαβνχκελε θίλεζε
ηνπ ρξεκαηηθνχ, ηνπ παξαγσγηθνχ θαη ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ. Φπζηθά, απηή ε
δηακεζνιάβεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ, ηνπ παξαγσγηθνχ θαη ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ ζπληζηά
κηα ζρέζε, ε νπνία είλαη εκκελήο θαη ραξαθηεξίδεη θάζε γεληθφηεξν πξνζδηνξηζκέλν ζηάδην θαη

417

θάζε πξνζδηνξηζκέλε κνξθή εκθάληζεο (Erscheinungsform)216 ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ
θεθαιαίνπ. Έηζη, ηφζν ζηελ θπθιηθή θίλεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, φζν θαη ζηελ θπθιηθή
θίλεζε ηνπ παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ, ε λφεζε εζηηάδεη ζηε
δηακεζνιαβεηηθή ζρέζε ησλ ηξηψλ κνξθψλ χπαξμεο ηνπ θεθαιαίνπ. Καηά ηαχηα, αλεμάξηεηα
απφ ην πνηα κνξθή θπθιηθήο θίλεζεο εμεηάδνπκε ζπγθεθξηκέλα (ρξεκαηηθνχ, παξαγσγηθνχ,
εκπνξεπκαηηθνχ), θάζε πιεπξά βξίζθεηαη ζε θάζε κνξθή ζε ακνηβαία θαη αδηάξξεθηε ελφηεηα
κε ηηο άιιεο.
ην πιαίζην ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ην θεθάιαην σο ελφηεηα νπζίαο θαη
ακεζφηεηαο πξνζδηνξίδεηαη σο έλα Τπάξρνλ, ην νπνίν είλαη αξλεηηθή ελφηεηα. Ζ αξλεηηθή ηνπ
ελφηεηα ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη παξ‘ φιεο ηηο κεηακνξθψζεηο ηνπ θαη ηηο κεηαηξνπέο ηνπ
απφ ηε κία κνξθή ζηελ άιιε (ρξεκαηηθή, παξαγσγηθή, εκπνξεπκαηηθή), ην θεθάιαην, σο
νιφηεηα, ζπληζηά έλα Τπάξρνλ θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη έλα Πξάγκα. ην Πξάγκα, φπσο δείμακε
ζηελ πξαγκάηεπζε ηεο χπαξμεο ζηνλ Υέγθει, επηηπγράλεηαη ε αλαζθφπεζε εληφο εαπηνχ θαη ε
αλαζθφπεζε εληφο άιινπ, θαηά ηξφπν πνπ ην Πξάγκα δηαθξίλεηαη ζην Πξάγκα θαζ‘ εαπηφ θαη
ζηελ εμσηεξηθή χπαξμε. Σν Πξάγκα θαζ’ εαπηφ είλαη ε νπζηψδεο χπαξμε ή ε νπζηψδεο ηαπηφηεηα
ηεο χπαξμεο, αιιά κε ηέηνην ηξφπν πνπ απηφ απνηειεί ηελ πιένλ αθεξεκέλε πιεπξά, ε νπνία
πξνθχπηεη απφ ηελ άξλεζε ηνπ άκεζνπ, δειαδή ηνπ ρξήκαηνο, ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ
εκπνξεχκαηνο. ηε δηαδηθαζία ηεο θπθιηθήο ηνπ θίλεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο
κνξθέο χπαξμεο πνπ απνθηά, ην θεθάιαην παξακέλεη νπζησδψο ηαπηφ κε ηνλ εαπηφ ηνπ,
παξακέλεη θεθάιαην. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ην θεθάιαην, σο βηνκεραληθφ θεθάιαην, είλαη ην
Πξάγκα θαζ‘ εαπηφ. Σν Πξάγκα έρεη επίζεο ηελ πιεπξά ηνπ άκεζνπ, ηελ πιεπξά ηνπ Δίλαη,
ηνπηέζηηλ ηεο επηθάλεηαο ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο. Απηή σζηφζν ε ακεζφηεηα (ην
Δίλαη), ζηνλ βαζκφ πνπ ην Πξάγκα ζπληζηά δηακεζνιάβεζε, θαζίζηαηαη έλα πνηθίιν
πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη. Οη ελαιιαγέο έηζη ησλ κνξθψλ ηνπ ρξήκαηνο, ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ
εκπνξεχκαηνο, θαηά ηελ θπθιηθή θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ –δειαδή ηνπ Πξάγκαηνο σο αξλεηηθήο
ελφηεηαο– θαηαδεηθλχνπλ φηη ην θεθάιαην ιακβάλεη ηε κνξθή ηνπ ρξήκαηνο, ηεο παξαγσγήο θαη
ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ απνηεινχλ ηελ πιεπξά ηεο εμσηεξηθήο Όπαξμεο θαη ηεο
επνπζηψδνπο πξνζδηνξηζκέλεο πνιιαπιφηεηαο. Ζ ρξεκαηηθή, ε παξαγσγηθή θαη ε
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Μνξθή εκθάληζεο ή κνξθή ηνπ Φαηλνκέλνπ. Θα ρξεζηκνπνηνχκε ελαιιάμ ηνπο φξνπο απνηππψλνληαο πάληνηε
ην ίδην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν. Ζ πξνβιεκαηηθή ησλ κνξθψλ εκθάληζεο ή κνξθψλ ηνπ θαηλνκέλνπ ζα καο
απαζρνιήζεη ακέζσο παξαθάησ.
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εκπνξεπκαηηθή κνξθή απνηεινχλ ηηο κνξθέο Όπαξμεο (Existenzform) ηνπ θεθαιαίνπ. Σν
ρξήκα, ε παξαγσγή θαη ην εκπφξεπκα ζπληζηνχλ κηα πνηθηιία πνιιαπιψλ πξνζδηνξηζκψλ ηνπ
θεθαιαίνπ ζηελ θπθιηθή ηνπ θίλεζε.
Με κηα πξψηε καηηά, ην ρξήκα, ε παξαγσγή θαη ην εκπφξεπκα ζηε δηαδηθαζία ηεο
θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαίλεηαη λα κελ παξάγνληαη απφ ην ίδην θεθάιαην, αιιά λα
παξάγνληαη ην έλα απφ ην άιιν· ην θαζέλα πξνβάιιεη σο ζεκέιην θαη ζεκειησκέλν ζε ζρέζε κε
ην άιιν. Έηζη, ην θάζε επνπζηψδεο πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη (ρξήκα, παξαγσγή, εκπφξεπκα) έρεη
ηελ αλαθνξά ηνπ ζην άιιν ηνπ. Απηή ε αλαθνξά ηνπ ρξήκαηνο, ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ
εκπνξεχκαηνο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, πξνβάιιεη σο έλαο
θφζκνο ακνηβαίαο εμάξηεζεο.
Σν Πξάγκα θαζ‘ εαπηφ, δειαδή ην θεθάιαην, δελ ζπληζηά ην ζεκέιην (Grund) ηνπ
ρξήκαηνο, ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξεχκαηνο, αιιά ηε βάζε ηνπο (Grundlage). Με άιια
ιφγηα, ην θεθάιαην πξνβάιιεη σο ε βάζε κέζσ ηεο νπνίαο ην ρξήκα, ε παξαγσγή θαη ην
εκπφξεπκα ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, ελ ηνχηνηο ηα ηειεπηαία δελ πξνβάιινπλ αθφκε σο
ηεζεηκέλα απφ ην ίδην ην θεθάιαην. ε απηή ηε βαζκίδα ηεο ινγηθήο αλαζχζηαζεο, ην ρξήκα, ε
παξαγσγή θαη ην εκπφξεπκα δελ ππάξρνπλ εμαηηίαο ηνπ θεθαιαίνπ. Σνχηε ε θαηλνκεληθφηεηα
φκσο πξνέξρεηαη απφ ηε ζχιιεςε ηνπ ρξήκαηνο, ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηε
ζθνπηά ηεο ζθαίξαο ηνπ Δίλαη θαη ηεο εμσηεξηθήο αλαθνξάο πνπ ζπλάπηνπλ εληφο ηεο
ηειεπηαίαο. Σν ρξήκα, ε παξαγσγή θαη ην εκπφξεπκα δελ ζπληζηνχλ θεθάιαην εηιεκκέλα θαζ‘
εαπηά. ηε ζθαίξα ηνπ Δίλαη, ην ρξήκα θαη ην εκπφξεπκα πξνβάιινπλ σο πξνυπνζέζεηο ηνπ
θεθαιαίνπ θαη φρη αθφκε σο παξάγσγα ή πξντφληα ηνπ θεθαιαίνπ. κσο εδψ, ην ρξήκα, ε
παξαγσγή θαη ην εκπφξεπκα εμεηάδνληαη σο πιεπξέο ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ.
ηε ζθαίξα ηεο Οπζίαο, απνθαιχθζεθε φηη ε ζθαίξα ηνπ Δίλαη θαη νη πξνζδηνξηζκνί ηεο
είλαη ηεζεηκέλνη απφ ηελ ίδηα ηελ Οπζία. Έηζη, ε πνιιαπιφηεηα ηεο εμσηεξηθήο χπαξμεο, ην
ρξήκα, ε παξαγσγή, ην εκπφξεπκα, παχεη λα πξνβάιιεη σο θάηη ην αλεμάξηεην θαη θαζ‘ εαπηφ
πθηζηάκελν θαη απνθαιχπηεηαη σο θάηη πνπ αλαθέξεηαη ζην Πξάγκα θαζ‘ εαπηφ, ζην θεθάιαην,
απνηειψληαο κηα ζηηγκή ηεο θίλεζήο ηνπ. Ζ θάζε πξνζδηνξηζκέλε χπαξμε (ρξήκα, παξαγσγή,
εκπφξεπκα) ζπληζηά κηα ζηηγκή ηνπ Πξάγκαηνο θαζ‘ εαπηφ (ηνπ θεθαιαίνπ), «εθείλν πνπ
εκθαληδφηαλ σο κηα Όπαξμε εμσηεξηθή ζ‘ απηφ, είλαη έλα ζηάδην ζην εζσηεξηθφ απηνχ ηνπ
ίδηνπ» (φ.π.: 239). Σν θεθάιαην ινηπφλ θαλεξψλεηαη σο κηα δηαδηθαζία δηαξθνχο αλαλέσζεο θαη
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νη κνξθέο ηεο εμσηεξηθήο ηνπ χπαξμεο, σο νη δηαθνξεηηθέο ηνπ ζσκαηνπνηήζεηο, σο ε
δηαδηθαζία αλαλέσζεο, απηναπψζεζεο θαη επηζηξνθήο ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ.
ηελ θπθιηθή ηνπ θίλεζε, ην θεθάιαην πεξλψληαο απφ ηηο κνξθέο ηνπ ρξήκαηνο, ηεο
παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξεχκαηνο ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ πξνο έλα άιιν. Γηα
πνην ιφγν ζπκβαίλεη απηφ; Γηαηί ζε απηφ ην επίπεδν ηεο ινγηθήο αλάπηπμεο, νη κνξθέο ηνπ
ρξήκαηνο, ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξεχκαηνο δελ πξνβάιινπλ σο δηαθνξεηηθνί εκκελείο
πξνζδηνξηζκνί ηνπ εληαίνπ θεθαιαίνπ, αιιά πξνβάιινπλ σο δηαθνξεηηθέο ελζαξθψζεηο ηνπ
θεθαιαίνπ, σο νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο χπαξμεο ηνπ θεθαιαίνπ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη κε
εμσηεξηθφ ηξφπν ε κία ζηελ άιιε θαη θαζνξίδνληαη απφ ηελ εμσηεξηθή χπαξμε, απφ ηελ
ακεζφηεηα. Πξφθεηηαη γηα ηελ επαθή ηνπ θεθαιαίνπ κε απηή ηελ ακεζφηεηα, ε νπνία ηνπ
πξνζδίδεη ηελ θάζε μερσξηζηή κνξθή χπαξμεο. Δπί παξαδείγκαηη, θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ
ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, ν Μαξμ ηνλίδεη φηη «ζαλ ρξεκαηηθφ θεθάιαην βξίζθεηαη ζε κηα
θαηάζηαζε, πνπ κπνξεί λα εθπιεξψλεη ρξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο […] Ζ ηθαλφηεηα απηή δελ
πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη ην ρξεκαηηθφ θεθάιαην είλαη θεθάιαην, αιιά απφ ην γεγνλφο φηη
είλαη ρξήκα» (Μαξμ, 1979: 26).
Γλσξίδνπκε σζηφζν φηη ην ρξήκα, ε παξαγσγή θαη ην εκπφξεπκα ζπληζηνχλ παξάγσγα
ηνπ θεθαιαίνπ. ηε δηαδηθαζία ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, είλαη ε αλαλεσηηθή ηνπ
θίλεζε πνπ ζέηεη ην ρξήκα, ηελ παξαγσγή θαη ην εκπφξεπκα. ε απηή ηελ αλαλεσηηθή θίλεζε
ηνπ θεθαιαίνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ, ην θεθάιαην ζρεηίδεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ σο έλα Άιιν. Χο εθ
ηνχηνπ, ην ρξήκα, ε παξαγσγή θαη ην εκπφξεπκα εκθαλίδνληαη σο νπζηψδεηο ππάξμεηο, σο νη
νπζηψδεηο κνξθέο χπαξμεο, ηηο νπνίεο έρεη απνθηήζεη ην θεθάιαην ζηελ επαθή ηνπ κε ηελ
εμσηεξηθή χπαξμε. Έηζη, έρνπκε κηα πνιιαπιφηεηα πξαγκάησλ θαζ‘ εαπηά, έρνπκε ην
ρξεκαηηθφ, ην παξαγσγηθφ θαη ην εκπνξεπκαηηθφ θεθάιαην. Ζ εμσηεξηθή χπαξμε, δειαδή ην
ρξήκα, ε παξαγσγή θαη ην εκπφξεπκα είλαη ν ζρεηηζκφο ηνπο σο άιια. Αιιά ην ρξήκα, ε
παξαγσγή θαη ην εκπφξεπκα είλαη έλα Άιιν ελ γέλεη απφ ην θεθάιαην. Σν ρξήκα, ε παξαγσγή
θαη ην εκπφξεπκα δελ είλαη δηαθνξεηηθνί πξνζδηνξηζκνί ηνπ ίδηνπ ηνπ θεθαιαίνπ. Σν θεθάιαην
είλαη άκεζε νπζηαζηηθφηεηα, ελψ νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ρξήκα, παξαγσγή θαη εκπφξεπκα είλαη
κνξθέο πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηελ εμσηεξηθή χπαξμε. Έηζη, ε πξνζδηνξηζηία ησλ πξαγκάησλ
εδξάδεηαη ζηελ ηάμε ηεο εμσηεξηθφηεηαο. Φαίλεηαη ζαλ ηα δηαθνξεηηθά πξάγκαηα θαζ‘ εαπηά λα
απνθηνχλ ην θαζέλα ηε κνξθή ηνπ ρξήκαηνο, ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξεχκαηνο εμαηηίαο ηεο
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εμσηεξηθήο χπαξμεο θαη ηεο εμσηεξηθήο ηνπο αλαθνξάο. Χο εθ ηνχηνπ, ην ρξεκαηηθφ θεθάιαην
πξνβάιιεη σο θεθάιαην, πνπ έρεη απνθηήζεη ηε κνξθή ηνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ έλεθα ηνπ
ρξήκαηνο, αληηζηνίρσο ην παξαγσγηθφ θεθάιαην θαη ην εκπνξεπκαηηθφ θεθάιαην πξνβάιινπλ
σο θεθάιαηα πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηηο αληίζηνηρεο κνξθέο ηνπο έλεθα ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ
εκπνξεχκαηνο. Απηή φκσο ε εμσηεξηθή αλαθνξά θαλεξψλεηαη σο ε εζσηεξηθή αλαθνξά ηνπ
ίδηνπ ηνπ θεθαιαίνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη ε θίλεζε ηνπ ρξήκαηνο, ηεο παξαγσγήο θαη
ηνπ εκπνξεχκαηνο, ε νπνία θαζνξίδεη ηε κνξθή ηνπ θεθαιαίνπ, ηνπλαληίνλ, είλαη ην θεθάιαην
θαη ε εζσηεξηθή ηνπ θίλεζε πνπ θαζνξίδεη ηελ θίλεζε ηνπ ρξήκαηνο, ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ
εκπνξεχκαηνο.
πλερίδνληαο ηνλ παξαπάλσ ζπιινγηζκφ ζην πιαίζην ηεο εμέηαζεο ηεο θπθιηθήο θίλεζεο
ηνπ θεθαιαίνπ ν Μαξμ θαηαιήγεη:
Απφ ηελ άιιε κεξηά θαη ε θεθαιαηαθή αμία ζηε ρξεκαηηθή ηεο θαηάζηαζε κπνξεί λα εθπιεξψλεη κνλάρα
ρξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηίπνηα άιιν. Δθείλν πνπ ηηο ρξεκαηηθέο απηέο ιεηηνπξγίεο ηηο θάλεη λα είλαη
ιεηηνπξγίεο θεθαιαίνπ είλαη ν θαζνξηζκέλνο ηνπο ξφινο ζηελ θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ, επνκέλσο θαη ε
ζπλάξηεζε ηνπ ζηαδίνπ, ζην νπνίν εκθαλίδνληαη, κε ηα άιια ζηάδηα ηεο θχθιεζήο ηνπ (φ.π.: 26).

Γελ πξφθεηηαη έηζη γηα πνιιά πξάγκαηα θαζ‘ εαπηά, αιιά γηα ην βηνκεραληθφ θεθάιαην
(πξάγκα θαζ‘ εαπηφ), ηνπ νπνίνπ νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεο εμσηεξηθήο χπαξμεο είλαη νη
ηδηαίηεξνη πξνζδηνξηζκνί ηνπ θαη ε αλαθνξά ηνπ ίδηνπ ζηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ ζε έλα Άιιν.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ην ρξήκα, ε παξαγσγή θαη ην εκπφξεπκα δελ εμεηάδνληαη σο ηέηνηα,
αιιά σο νη ιεηηνπξγηθέο κνξθέο ή νη ηδηφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ, σο εθείλεο νη κνξθέο, δηακέζνπ
ησλ νπνίσλ ην θεθάιαην εκθαλίδεηαη. Σν θεθάιαην εκθαλίδεηαη κέζσ ησλ ηδηνηήησλ ηνπ, αιιά
δελ παξάγεηαη απφ απηέο. Έηζη, ην θεθάιαην δελ παξάγεηαη απφ ην ρξήκα, ηελ παξαγσγή θαη ην
εκπφξεπκα, αιιά εκθαλίδεηαη κέζσ απηψλ. Γηακέζνπ ησλ ηδηνηήησλ ηνπ, ην θεθάιαην
εμσηεξηθεχεηαη ζε έλα άιιν δηαηεξψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο Μαξμ πξαγκαηεπφκελνο ην
ρξεκαηηθφ θεθάιαην δηαπηζηψλεη φηη,
ζαλ πξαγκαηνπνηεκέλν ρξεκαηηθφ θεθάιαην, δελ πξνθχπηεη απφ ην φηη είλαη ρξεκαηηθή κνξθή ηνπ
θεθαιαίνπ, ρξεκαηηθφ θεθάιαην, αιιά αληίζεηα απφ ην φηη είλαη ρξεκαηηθφ θεθάιαην, θεθάιαην κε
ρξεκαηηθή κνξθή, απφ ην φηη ην θεθάιαην έρεη εγθαηληάζεη ηε δηαδηθαζία κ‘ απηή ηε κνξθή, φηη έρεη
πξνθαηαβιεζεί κε ρξεκαηηθή κνξθή (φ.π.: 44-45)
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ηελ θάζε κνξθή, ρξήκα, παξαγσγή, εκπφξεπκα, ην θεθάιαην δηαηεξεί ηνλ εαπηφ ηνπ
παξακέλνληαο θεθάιαην. ηε δηαδηθαζία ηεο θπθιηθήο ηνπ θίλεζεο, ην θεθάιαην κέζσ ησλ
ηδηνηήησλ ηνπ έξρεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κε άιια πξάγκαηα, εηιεκκέλα ηα ηειεπηαία σο νη
νπζηψδεηο δηαθξίζεηο ηνπ θεθαιαίνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ ζπλέρεηα ησλ ηδηνηήησλ ηνπ
θεθαιαίνπ κέζα ζε άιια πξάγκαηα, ζπλεπάγεηαη ηελ εζσηεξηθή ζπλάθεηα ηνπ θεθαιαίνπ κε ηηο
δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ εαπηνχ ηνπ, κε ηηο εζσηεξηθέο ηνπ δηαθξίζεηο. πλεπψο, κέζσ ησλ
ηδηνηήησλ ηνπ, ην θεθάιαην θαζίζηαηαη θάηη ην πξνζδηνξηζκέλν· έρνπκε λα θάλνπκε κε
ρξεκαηηθφ, παξαγσγηθφ θαη εκπνξεπκαηηθφ θεθάιαην. Δπηπιένλ, ζηε δηαδηθαζία ηεο θπθιηθήο
ηνπ θίλεζεο, ην θεθάιαην αλεμαξηήησο ηεο εηδηθήο κνξθήο πνπ ιακβάλεη (ρξεκαηηθφ,
παξαγσγηθφ, εκπνξεπκαηηθφ), ζπληζηά ελ γέλεη βηνκεραληθφ θεθάιαην παξακέλνληαο ηαπηφζεκν
κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Σν θεθάιαην δηαθνξνπνηείηαη κνλάρα ζηηο ηδηφηεηεο θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ.
Οη ηδηφηεηεο είλαη εθείλνη νη πξνζδηνξηζκνί ηνπ πξάγκαηνο, νη νπνίνη, εληφο ηεο αξλεηηθήο ηνπ
ελφηεηαο, αλαθέξνληαη κε εμσηεξηθφ ηξφπν ζην πξάγκα σο ηε δηθή ηνπο βάζε. πσο θάλεθε, ε
ρξεκαηηθή, ε παξαγσγηθή θαη ε εκπνξεπκαηηθή κνξθή αλαθέξνληαη κε εμσηεξηθφ ηξφπν πξνο ην
θεθάιαην ελ γέλεη. Απηή ε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ σο ηαπηφ κε ηνλ εαπηφ ηνπ ζπλεπάγεηαη φηη
νη εμσηεξηθέο ηνπ κνξθνπνηήζεηο ζε ρξεκαηηθφ, παξαγσγηθφ θαη εκπνξεπκαηηθφ θεθάιαην είλαη
θάηη ην επνπζηψδεο. Ζ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ νδεγεί ζηε ζχιιεςε ησλ
ηδηνηήησλ σο απζχπαξθησλ ζηαδίσλ αλαζθνπεκέλσλ ζηνλ εαπηφ ηνπο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, νη
ηδηφηεηεο ζπληζηνχλ απζχπαξθηεο χιεο.
Οη ηδηφηεηεο θαη νη χιεο είλαη δηαθνξεηηθνί πξνζδηνξηζκνί ηνπ ίδηνπ πξάγκαηνο. Οη
ηδηφηεηεο είλαη πξνζδηνξηζκνί απφ ηε ζθνπηά ηνπ πξάγκαηνο, δειαδή απφ ηε ζθνπηά πνπ
αλήθνπλ ζε θάηη άιιν, ελψ νη χιεο είλαη δηαθνξεηηθά ζηάδηα πξνζδηνξηζκέλα ζηε βάζε ηεο
απζππαξμίαο ηνπο, δειαδή πξνζδηνξηζκέλα ζηνλ εαπηφ ηνπο. Γείρζεθε φηη ην ρξεκαηηθφ, ην
παξαγσγηθφ θαη ην εκπνξεπκαηηθφ θεθάιαην είλαη νη ηδηφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ, απηέο απνηεινχλ
πξνζδηνξηζκνχο ηνπ θεθαιαίνπ ζεσξεκέλνπ αθξηβψο απφ ηε ζθνπηά ηνπ θεθαιαίνπ, σο
αλήθνληεο ζε απηφ. Δπηπιένλ, ν ζπζρεηηζκφο ηνπ ρξεκαηηθνχ, ηνπ παξαγσγηθνχ θαη ηνπ
εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ είλαη αδηάθνξνο απηφο θαζ‘ εαπηφο σο πξνο ην βηνκεραληθφ
θεθάιαην γεληθά. Σν θεθάιαην πξνβάιιεη σο ην ζπλνλζχιεπκα ησλ αλεμάξηεησλ θαη
απζχπαξθησλ πιψλ, ηνπ ρξεκαηηθνχ, ηνπ παξαγσγηθνχ θαη ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ. Σν
θεθάιαην φκσο δελ ζπληζηά κηα ζπλάζξνηζε ρξεκαηηθνχ, παξαγσγηθνχ θαη εκπνξεπκαηηθνχ
θεθαιαίνπ, αιιά ηελ ελαιιαγή ηνπο.
422

Αθνινπζψληαο ηελ εγειηαλή έθπηπμε ησλ θαηεγνξηψλ, παξαηεξείηαη φηη ην βηνκεραληθφ
θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη σο Απηφ217, ζηε βάζε ηεο αξλεηηθήο ελφηεηαο ηνπ ρξεκαηηθνχ, ηνπ
παξαγσγηθνχ θαη ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ. Μέζσ ηεο εηδηθήο αλαθνξάο ηνπ ρξεκαηηθνχ,
ηνπ παξαγσγηθνχ θαη ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ πξνζδηνξίδεηαη ε ζεκεηαθφηεηα ηνπ
θεθαιαίνπ. ηνλ βαζκφ πνπ ην θεθάιαην βξίζθεηαη ζε κηα κνξθή (ρξεκαηηθή, παξαγσγηθή,
εκπνξεπκαηηθή) δελ κπνξεί ηαπηφρξνλα λα βξίζθεηαη θαη ζηελ άιιε. Δπηπξφζζεηα, ην θεθάιαην
πξνζδηνξίδεηαη σο ην επίζεο218, αθνχ ζην ζχλνιν ηεο θπθιηθήο ηνπ θίλεζεο ην θεθαιαίνπ
ππάξρεη ηαπηφρξνλα κε ηε κνξθή ηνπ ρξεκαηηθνχ, ηνπ παξαγσγηθνχ θαη ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ
θεθαιαίνπ. Σν θεθάιαην έηζη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε κία εθηαηηθά, ζηε βάζε ηεο
αιιεινπξνυπνηηζέκελεο αλαθνξάο ηνπ ρξεκαηηθνχ, ηνπ παξαγσγηθνχ θαη ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ
θεθαιαίνπ θαη απφ ηελ άιιε πξνζδηνξίδεηαη εληαηηθά, ζηε βάζε ηεο αξλεηηθήο ελφηεηαο θαη ηνπ
αιιειναπνθιεηζκνχ ηνπ ρξεκαηηθνχ, ηνπ παξαγσγηθνχ θαη ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ.
Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην θεθάιαην απνθαιχπηεηαη σο ελφηεηα αιιεινπξνυπφζεζεο θαη
αιιειναπνθιεηζκνχ.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ, νη ζηηγκέο
θαη ηα ζηάδηα ηνπ θεθαιαίνπ, ην ρξεκαηηθφ, ην παξαγσγηθφ θαη ην εκπνξεπκαηηθφ θεθάιαην,
θαλεξψλνληαη σο ηαπηνρξφλσο αιιεινπξνυπνηηζέκελα θαη αιιειναπνθιεηφκελα·
φιεο νη πξνυπνζέζεηο ηεο δηαδηθαζίαο εκθαλίδνληαη ζαλ απνηέιεζκά ηεο, ζαλ πξνυπφζεζε πνπ ηελ έρεη
παξαγάγεη απηή ε ίδηα (θαη φια η‘ απνηειέζκαηά ηεο εκθαλίδνληαη ζαλ πξνυπνζέζεηο ηεο). Κάζε ζηνηρείν
εκθαλίδεηαη ζαλ ζεκείν αθεηεξίαο, ζαλ ζεκείν πεξάζκαηνο θαη ζαλ ζεκείν επηζηξνθήο. Ζ ζπλνιηθή
δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη ζαλ ελφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο θπθινθνξίαο· ε
δηαδηθαζία παξαγσγήο γίλεηαη κεζνιαβεηήο ηεο δηαδηθαζίαο θπθινθνξίαο θαη αληίζηξνθα (φ.π.: 98).

Σν ρξεκαηηθφ, ην παξαγσγηθφ θαη ην εκπνξεπκαηηθφ θεθάιαην, εηιεκκέλα σο χιεο,
απνθαιχπηνληαη σο πνξψδεηο χιεο. Ζ θάζε κηα πξνυπνζέηεη ηελ άιιε θαη ζπγρξφλσο ηελ
απνθιείεη. ε θάζε ζηηγκή ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ην θεθάιαην βξίζθεηαη
ζπγρξφλσο κε ηε κνξθή ηνπ ρξεκαηηθνχ, ηνπ παξαγσγηθνχ θαη ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ.
Σαπηφρξνλα, ε θάζε κνξθή θεθαιαίνπ (ρξεκαηηθή, παξαγσγηθή, εκπνξεπκαηηθή) απνθιείεη ηελ
άιιε. Ο Μαξμ απνηππψλεη αλάγιπθα ην ελ ιφγσ δήηεκα γξάθνληαο φηη,
217
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Πξφθεηηαη γηα ηνλ φξν «Dieses».
Πξφθεηηαη γηα ηνλ φξν «Auch».
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ε δηαδηθαζία ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη κηα δηαξθήο δηαθνπή, έμνδνο απφ έλα ζηάδην θαη
είζνδνο ζην επφκελν· εγθαηάιεηςε ηεο κηαο κνξθήο θαη χπαξμε κε κηαλ άιιε κνξθή· ην θαζέλα απ‘ απηά
ηα ζηάδηα δελ θαζνξίδεη κφλν ην άιιν, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ην απνθιείεη (φ.π.: 100).

Απφ ηε ζθνπηά ηνπ Υέγθει, ζα ιέγακε φηη ε θάζε κνξθή θεθαιαίνπ βξίζθεηαη ζηνπο
πφξνπο θαη ζηα δηάθελα ηεο άιιεο. Σν θεθάιαην ινηπφλ θαλεξψλεηαη σο κηα αληίθαζε κε ηνλ
εαπηφ ηνπ, δηακέζνπ ηνπ απζχπαξθηνπ πθίζηαζζαη θαη ηεο άξλεζήο ηνπ (ηνπ αληηζέηνπ ηνπ).
Αθξηβψο απηή ε αληίθαζε θαζηζηά ην θεθάιαην φρη έλα ζηαηηθφ Πξάγκα, αιιά κηα δηαξθή
αληηθαηηθή δηακεζνιάβεζε κε ην εαπηφ ηνπ, θαηά ηξφπν πνπ «ην θεθάιαην κπνξεί λα λνεζεί
κφλν ζαλ θίλεζε θαη φρη ζαλ έλα Πξάγκα πνπ εξεκεί» (φ.π.: 103). Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ε
θπθιηθή θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ πξνβάιιεη σο κηα ζπλερφκελε θπθιηθή θίλεζε, δειαδή σο
Πεξηζηξνθή ηνπ θεθαιαίνπ.
Ζ παξαπάλσ αλάπηπμε απνηειεί ηε γεληθή ινγηθή αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ηνπ Μαξμ, θαηά
ηε δηεξεχλεζε ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Έσο απηφ ην ζεκείν θαη ιακβάλνληαο
πάληνηε σο δεδνκέλε ηε δηαθνξά πιηζηηθήο θαη ηδεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, ζηε καξμηθή εμέηαζε
ηεο Όπαξμεο, θαίλεηαη λα κελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο απφ ηελ αληίζηνηρε ινγηθή
αλάπηπμε ηνπ Υέγθει. Αο δηαλχζνπκε ινηπφλ εθ λένπ απηή ηε δηαδξνκή, εζηηάδνληαο πην
ζπγθεθξηκέλα ζηε καξμηθή αλάπηπμε ηεο ζθέςεο, ππφ ην πξίζκα ηεο ζπζρέηηζεο ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ.
Αλαγθαία γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπζρέηηζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζηελ πξαγκάηεπζε
ηεο ζθαίξαο ηνπ Φαηλνκέλνπ θαζίζηαηαη ε ζαθήο δηεπθξίληζε ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ «κνξθή
Όπαξμεο»

(Existenzform)

θαη

«κνξθή

εκθάληζεο

ή

κνξθή

ηνπ

Φαηλνκέλνπ»

(Erscheinungsform). Ο Μαξμ δηαθξίλεη ηηο δχν θαηεγνξίεο εληφο ηνπ αιιειέλδεηνπ ραξαθηήξα
ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, δηαηππψλεη φηη ην ρξήκα είλαη κηα κνξθή χπαξμεο ηνπ θεθαιαίνπ, ελψ
νξίδεη ην ρξεκαηηθφ θεθάιαην σο κνξθή εκθάληζεο ηνπ θεθαιαίνπ. ην πιαίζην ηεο ζθαίξαο
ηνπ Φαηλνκέλνπ, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ άκεζνπ, ν νπνίνο αλαθχπηεη ζην πιαίζην ηεο θίλεζεο απφ
ηελ ακεζφηεηα πξνο ηελ νπζία, απνηειεί ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κνξθήο χπαξμεο. Σν ρξήκα
ιφγνπ ράξηλ απνηειεί ηε κνξθή χπαξμεο ηνπ θεθαιαίνπ. Αληίζεηα, ν πξνζδηνξηζκφο πνπ
αλαθχπηεη απφ ηελ θίλεζε απφ ηελ νπζία πξνο ηελ ακεζφηεηα θαη κάιηζηα ζηε ζπληειεζκέλε
ηεο κνξθή, ιφγνπ ράξηλ ην ρξεκαηηθφ θεθάιαην, απνηειεί ηε κνξθή εκθάληζεο ή ηε κνξθή ηνπ
Φαηλνκέλνπ. Οη ελ ιφγσ θαηεγνξίεο δχλαηαη λα εληνπηζηνχλ ζε έλα αθφκε επξχηεξν επίπεδν.
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Ο Μαξμ αξρίδεη ηελ εμέηαζε ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ κε ηελ εμέηαζεο ηεο
θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ θπθιηθή θίλεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ
ζπλίζηαηαη ζηε κεηαηξνπή ηνπ ρξήκαηνο ζε εκπφξεπκα (εκπνξεχκαηα), θαηά ηελ νπνία ν
θεθαιαηνθξάηεο πξνβάιιεη ζαλ αγνξαζηήο, ελ ζπλερεία ζηελ παξαγσγηθή θαηαλάισζε, θαηά
ηελ νπνία ην αγνξαζκέλν εκπφξεπκα θαηαλαιψλεηαη δεκηνπξγψληαο έλα εκπφξεπκα
κεγαιχηεξεο αμίαο απφ ηελ αμία ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγσγήο ηνπ, θαη ηέινο ζηε
δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπ εκπνξεχκαηνο ζε ρξήκα, θαηά ηελ νπνία ν θεθαιαηνθξάηεο
εκθαλίδεηαη ζηελ αγνξά ζαλ πσιεηήο. Ζ ελ ιφγσ θπθιηθή θίλεζε απεηθνλίδεηαη κε ηνλ ηχπν: ΥΔ…Π…Δ΄-Υ΄. Οη φξνη (Υ) θαη (Δ) είλαη αληίζηνηρα ην αξρηθά πξνθαηαβεβιεκέλν ρξήκα θαη ην
αγνξαζκέλν εκπφξεπκα (πξψηεο χιεο, κέζα παξαγσγήο, εξγαζηαθή δχλακε), νη δηαθεθνκκέλεο
ηειείεο είλαη ε παχζε ηεο θπθινθνξίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (Π), θαη
νη φξνη (Δ΄) θαη (Υ΄) απεηθνλίδνπλ ην εκπφξεπκα θαη ην ρξήκα πξνζαπμεκέλα κε ππεξαμία.
ην πξψην ζηάδην ζπληειείηαη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπ ρξήκαηνο ζε εκπφξεπκα. Ζ
ελ ιφγσ ινγηθή αιιεινπρία ηεο δηαδηθαζίαο κεηαηξνπήο ηνπ ρξήκαηνο ζε εκπφξεπκα
(εκπνξεχκαηα) αληηζηνηρεί ζηελ ηζηνξηθή αιιεινπρία πνπ δηαλχεη θάζε αηνκηθφ θεθάιαην, θαηά
ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο ηνπ εκθάληζεο (νληνγέλεζε) ζαλ αηνκηθφ θεθάιαην, θαζψο επίζεο
θαη ζηε δηαδηθαζία πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηνπ θεθαιαίνπ γεληθά (θπινγέλεζε). Ο Μαξμ
ζεκεηψλεη ηα αθφινπζα ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ δήηεκα: «Δπεηδή ε πξψηε θάζε είλαη Υ-Δ,
πξνβάιιεη θαη ε πξνέιεπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ απφ ηελ αγνξά
εκπνξεπκάησλ, φπσο πξνβάιιεη γεληθά θαη ην γεγνλφο φηη φξνο ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, είλαη ε θπθινθνξία, ην εκπφξην» (φ.π.: 58). πλεπψο, ε θίλεζε Υ-Δ
απεηθνλίδεη ζε

αλεξεκέλε κνξθή ηε δηαδηθαζία ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηνπ

θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαζψο θαη ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο θάζε λένπ
αηνκηθνχ θεθαιαίνπ. ε απηφ ην ζηάδην επίζεο, πξνβάιιεη ε πιεπξά ηεο ηαπηφηεηαο κεηαμχ ηεο
δηαδηθαζίαο θπινγέλεζεο θαη νληνγέλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ ελ ιφγσ ζχκπησζε ινγηθήο θαη
ηζηνξηθήο ζεηξάο ζπληζηά κηα ζχκπησζε, ε νπνία αλαπαξάγεηαη ζην πιαίζην ηεο θίλεζεο ηεο
χπαξμεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, δειαδή κέζσ ηεο θίλεζεο ηνπ ήδε
αλαθχςαληνο θαη δηακνξθσκέλνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.
Δλ ζπλερεία, ν Μαξμ πεξλά ζηελ αλαιπηηθφηεξε εμέηαζε ηεο πξάμεο Υ-Δ. Ζ ηειεπηαία
δηαθξίλεηαη ζε δχν εηδηθφηεξεο απηνηειείο πξάμεηο, ηε Υ-Μπ θαη ηε Υ-Γ, φπνπ ην Μπ
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αληηζηνηρεί ζηα κέζα παξαγσγήο θαη ην Γ ζηελ εξγαζηαθή δχλακε. Οη δχν απηέο πξάμεηο
κεηαηξνπήο ηνπ ρξήκαηνο ζε εκπφξεπκα απνηεινχλ δχν δηαθξηηέο θαη απηνηειείο αγνξέο, ε
πξψηε ηελ αγνξά εκπνξεπκάησλ κε ηε κνξθή ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ε δεχηεξε ηελ αγνξά
εξγαζηαθήο δχλακεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αλαιπηηθή απεηθφληζε ηεο πξάμεο Υ-Δ παίξλεη ηε
κνξθή Υ-Δ<ΓΜπ. Παξ‘ φιν πνπ νη ελ ιφγσ ζηηγκέο απνηεινχλ ππνζηάδηα ηεο εληαίαο θίλεζεο ΥΔ, ν Μαξμ ηηο δηαθξίλεη ρξνληθά. ηελ πεξίπησζε ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο θάζε αηνκηθνχ
θεθαιαίνπ, ε πξάμε Υ-Μπ αλαγθαία πξνεγείηαη ηεο πξάμεο Υ-Γ. Ο Μαξμ ελδεηθηηθά αλαθέξεη:
Αλ ην ρξήκα γηα πξψηε θνξά κεηαηξέπεηαη ζε παξαγσγηθφ θεθάιαην, ή αλ γηα πξψηε θνξά ιεηηνπξγεί γηα
ηνλ θάηνρφ ηνπ ζαλ ρξεκαηηθφ θεθάιαην, πξέπεη ηφηε απηφο πξψηα λ‘ αγνξάζεη ηα κέζα παξαγσγήο,
ρηίξηα, κεραλέο θηι., πξνηνχ αγνξάζεη ηελ εξγαηηθή δχλακε· γηαηί φηαλ ε εξγαηηθή δχλακε πεξάζεη θάησ
απφ ηελ εμνπζία ηνπ, πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα κέζα παξαγσγήο, γηα λα κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ
εξγαηηθή δχλακε (φ.π.: 28-29).

Παξαηεξείηαη φηη ζηελ ίδηα ηε ινγηθή έθζεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίν, ε ινγηθή
αιιεινπρία ηεο θίλεζεο Υ-Δ, δειαδή ε θίλεζε Υ-Δ<ΓΜπ, εθηίζεηαη ζηε βάζε ηεο θίλεζεο ηνπ
ήδε αλαθχςαληνο θαη δηακνξθσκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Έηζη, ε θίλεζε Υ-Μπ πξνεγείηαη ηεο
θίλεζεο Υ-Γ. Δπηπιένλ, ε ελ ιφγσ αιιεινπρία Υ-Μπ…Υ-Γ απεηθνλίδεη ζε αλεξεκέλε κνξθή
ηε ζεηξά εκθάληζεο απηψλ ησλ πιεπξψλ ζηνλ ρξφλν, ηνπηέζηηλ ζην πιαίζην ηεο πξνγελέζηεξεο
κνξθήο θίλεζεο. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ ηζηνξηθνχ ζηαδίνπ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ε ζρέζε Υ-Μπ πξνεγείηαη ηεο ζρέζεο Υ-Γ. Αθξηβψο γη‘
απηφλ ηνλ ιφγν, ν Μαξμ παξαηεξεί φηη «ηα κέζα παξαγσγήο, ην πιηθφ κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ,
πξέπεη επνκέλσο λ‘ αληηπαξαηίζεληαη ζηνλ εξγάηε ζαλ ηέηνηα, ζαλ θεθάιαην, γηα λα κπνξεί ε
πξάμε Υ-Γ λα γίλεη γεληθή θνηλσληθή πξάμε» (φ.π.: 31). Με άιια ιφγηα, γηα λα θαηαζηεί ε
αγνξαπσιεζία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο γεληθή θνηλσληθή πξάμε, ζα πξέπεη λα έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί ν δηαρσξηζκφο ησλ άκεζσλ παξαγσγψλ απφ ηα κέζα παξαγσγήο θαη
αληίζηνηρα ηα ηειεπηαία λα απνηεινχλ ηδηνθηεζία ησλ θεθαιαηνθξαηψλ. Σνχησλ δνζέλησλ, ε
πξάμε Υ-Δ, ε νπνία πεξηέρεη ηηο πξάμεηο Υ-Μπ θαη Υ-Γ θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο
πξσηαξρηθήο εκθάληζεο θάζε αηνκηθνχ θεθαιαίνπ, πξνυπνζέηεη κε ηε ζεηξά ηεο, ηε κία εθ ησλ
ζηηγκψλ ηεο, ηελ πξάμε Υ-Μπ. Τπφ κηα απζηεξά ηζηνξηθή αιιεινπρία, ε πξάμε Υ-Μπ ζα
φθεηιε λα παξνπζηαζηεί πξηλ ηε ζρέζε Υ-Δ. Δλ ηνχηνηο, εθείλν πνπ εμεηάδεηαη ζε απηφ ην ζηάδην
ηεο εμέηαζεο ηνπ «Κεθαιαίνπ» δελ είλαη ε δηακφξθσζε ησλ ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ
θεθαιαίνπ, αιιά ε θίλεζή ηνπ θαηά ην ψξηκν ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηνπ, ππφ ην πξίζκα ηεο
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θπθινθνξίαο. Δπνκέλσο, ε ζρέζε Υ-Μπ εμεηάδεηαη σο εζσηεξηθή ζηηγκή ηεο γεληθφηεξεο
ζρέζεο Υ-Δ. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ γηα αθφκε κηα θνξά, ην γεγνλφο φηη ν ζπζρεηηζκφο θαη ε
δηάηαμε νξηζκέλσλ πιεπξψλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ απνθηνχλ άιιε κνξθή δηάηαμεο ζην
ήδε αλαθχςαλ γλσζηηθφ αληηθείκελν, ην νπνίν θηλείηαη επί ηεο δηθήο ηνπ βάζεο. Οη παξαπάλσ
πιεπξέο ηνπ θεθαιαίνπ, νη νπνίεο αλέθπςαλ εηεξνρξνληζκέλα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο γέλεζήο
ηνπ κέζα απφ ηελ πξνγελέζηεξε κνξθή θίλεζεο, εκθαλίδνληαη ζην ήδε αλαθχςαλ θεθάιαην σο
ζπγρξνληθέο θαη νη νπνίεο κέζσ ηεο αλαλενχκελεο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαζίζηαληαη νινέλα
θαη πεξηζζφηεξνο θπξίαξρεο, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν δηεπξπκέλεο. πσο αλαθέξεη ν Μαξμ:
Ζ πξαγκαηηθφηεηα ινηπφλ πνπ ππάξρεη εδψ ζηε βάζε ηεο πξάμεο Υ-Δ<ΓΜπ είλαη ε δηαλνκή· φρη ε δηαλνκή
κε ηε ζπλεζηζκέλε έλλνηα ηεο δηαλνκήο ησλ κέζσλ θαηαλάισζεο, αιιά ε δηαλνκή ησλ ίδησλ ησλ
ζηνηρείσλ ηεο παξαγσγήο, απφ ηα νπνία νη πιηθνί ζπληειεζηέο βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλνη ζηε κηα
πιεπξά, ελψ ε εξγαηηθή δχλακε βξίζθεηαη απνκνλσκέλε απ‘ απηά, ζηε άιιε (φ.π.: 31).

Σα επφκελα ζηάδηα ζηε ζπλνιηθή θπθιηθή θίλεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, δειαδή ε
δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο θαη ην πέξαζκα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, εληφο ηεο νπνίαο ε
αξρηθά πξνθαηαβεβιεκέλε αμία απνθηά κηα επαπμεκέλε κνξθή, ε έμνδνο απφ ηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία κε ηε κνξθή ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ε ηειηθή κεηαηξνπή ηνπ εκπνξεχκαηνο κέζσ ηεο
πψιεζεο ζε ρξήκα αθνινπζνχλ ελ γέλεη θαη ελ ζπλφισ ηελ ηζηνξηθή αιιεινπρία ηεο θίλεζεο
ηνπ ήδε αλαθχςαληνο θαη δηακνξθσκέλνπ αληηθεηκέλνπ.
Ο Μαξμ ζπλερίδεη ηελ εμέηαζε ηεο Όπαξμεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο
κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ. Ο ηχπνο ηεο
θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ είλαη Π…Δ΄-Υ΄-Δ…Π θαη απνηειεί ηελ άξλεζε
ηεο πξψηεο κνξθήο, δειαδή ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ. Δλψ ζην πξψην
ζηάδην ε παξαγσγή απνηεινχζε ην κέζν φξν ηεο ζπλνιηθήο θπθιηθήο θίλεζεο, ζην δεχηεξν
ζηάδην ηνλ κέζν φξν ηνλ απνηειεί ε θπθινθνξία. πγρξφλσο, ζην πξψην ζηάδην ε θπθινθνξία
εκθαλίδεηαη σο Υ-Δ-Υ, ελψ ζην δεχηεξν ζηάδην εκθαλίδεηαη σο Δ-Υ-Δ, δειαδή σο απιή
εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία.
ην ζηάδην ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ, ζην Υ΄ εκθαλίδεηαη ε
πξνθαηαβεβιεκέλε θεθαιαηαθή αμία θαη ε ππεξαμία. Έλεθα ηνπ γεγνλφηνο φηη ην Υ΄
κεηαηξέπεηαη ζε εκπνξεχκαηα γηα λα αιιάμεη κνξθή, θαζίζηαηαη εθηθηή ε δηάθξηζε, εληφο ηνπ
Υ΄, ηεο θίλεζεο Υ-Δ θαη ρ-ε, φπνπ Υ, ε αξρηθά πξνθαηαβεβιεκέλε αμία, ε νπνία κεηαηξέπεηαη
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εθ λένπ ζε εκπνξεχκαηα πνπ ζα πεξάζνπλ ζε παξαγσγηθή θαηαλάισζε, θαη ρ ε ππεξαμία, φπνπ
ζα βγεη εθηφο ηεο θπθιηθήο θίλεζεο θαη ζα θαηαλαισζεί γηα εκπνξεχκαηα αηνκηθήο
θαηαλάισζεο ηνπ θεθαιαηνθξάηε. Ζ θίλεζε ε-ρ-ε, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αηνκηθή θαηαλάισζε,
ζπληζηά απιή εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία, πνπ ελ ηνχηνηο ε πξψηε ηεο θάζε, ε ε-ρ, εληάζζεηαη
ζηελ θπθινθνξία ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ Δ΄-Υ΄ απνηειψληαο ζηηγκή ηεο θπθιηθήο
θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ.
ηνλ βαζκφ πνπ ε ππεξαμία μνδεχεηαη εμ‘ νινθιήξνπ γηα ηελ αηνκηθή θαηαλάισζε ηνπ
θεθαιαηνθξάηε, κε ακεηάβιεηνπο ηνπο ινηπνχο νηθνλνκηθνχο φξνπο, ε θπθιηθή θίλεζε ηνπ
παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ πξνβάιιεη σο απιή αλαπαξαγσγή. Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κέζσ
ηεο νπνίαο ζπληειέζηεθε ε παξαγσγή ππεξαμίαο, πξνβάιιεη εθ λένπ ζην ηειηθφ άθξν ηεο
ζρέζεο. Ζ θπθιηθή θίλεζε ζπλεπψο πξνβάιιεη σο κηα αλαλενχκελε θίλεζε, ε νπνία δηεμάγεηαη
ζηνλ ίδην βαζκφ θαη ζηελ ίδηα θιίκαθα. Ο Μαξμ παξαηεξεί φηη,
ε θπθιηθή θίλεζε απηή δείρλεη ηελ πεξηνδηθά αλαλενχκελε ιεηηνπξγία ηνπ παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ,
δειαδή ηελ αλαπαξαγσγή, ή ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ σο δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ζε ζρέζε κε ηελ
αμηνπνίεζε· φρη κφλν ηελ παξαγσγή, αιιά ηελ πεξηνδηθή αλαπαξαγσγή ππεξαμίαο· ηε ιεηηνπξγία ηνπ
βηνκεραληθνχ θεθαιαίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ παξαγσγηθή ηνπ κνξθή φρη ζαλ εθάπαμ ιεηηνπξγία, αιιά ζαλ
πεξηνδηθά επαλαιακβαλφκελε ιεηηνπξγία, έηζη πνπ ην μαλαξρίληζκα θαζνξίδεηαη απφ ην ίδην ην
απνηέιεζκα (φ.π.: 62).

Παξά ηαχηα, ε κεηαβνιή ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο, φπσο ε αχμεζε ή ε κείσζε
ηεο αμίαο ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ κέζσλ θ.η.ι., δχλαηαη απφ ηε κία λα θαζηζηά αδχλαηε ηελ
επαλάιεςε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε ην ίδην πνζφλ θεθαιαηαθήο αμίαο θαη απφ ηελ άιιε
λα νδεγεί ζηε δηεχξπλζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε ην ίδην πνζφλ θεθαιαηαθήο αμίαο.
Σφζν ζηελ πξψηε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,
καδί κε ηελ αξρηθή θεθαιαηαθή αμία, ν θεθαιαηνθξάηεο ζα πξέπεη λα πξνζζέζεη θαη έλα κέξνο
ηεο ππεξαμίαο (αλ απηφ θπζηθά επαξθεί γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο) ή
αθφκε θαη έλα απνζεκαηηθφ ρξεκαηηθφ θεθάιαην, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ιαλζάλνπζα κνξθή κε
ηε κνξθή ζεζαπξνχ, φζν θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία κε ηελ ίδηα θεθαιαηαθή
αμία ζπληειείηαη κηα κεγαιχηεξεο θιίκαθαο παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαλεξψλεηαη φηη ε θπθιηθή
θίλεζε ηνπ παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ εκπεξηέρεη ζε ππεγκέλε κνξθή ηε δηαδηθαζία δηεπξπκέλεο
αλαπαξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ.
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Απφ ηε ζθνπηά ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, ε θπθιηθή θίλεζε ηνπ παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ
αληηζηνηρεί ζην ηζηνξηθφ ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο. ηελ
θπθιηθή θίλεζε ηνπ παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ, ε θπθινθνξία εκθαλίδεηαη σο ν κέζνο φξνο,
γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε θπθινθνξία δελ πξνβάιιεη πιένλ σο πξνυπφζεζε ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, φπσο ζηελ πξψηε πεξίπησζε ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ
ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, αιιά σο απνηέιεζκα ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο, σο πξνυπφζεζε
πνπ αλαπαξάγεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απηφ απεηθνλίδεηαη κε ηνλ πιένλ
αλάγιπθν ηξφπν ζηνλ ίδην ηνλ ηχπν ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ. Σν
δεχηεξν Π, είηε πξφθεηηαη γηα Π (απιή αλαπαξαγσγή) είηε γηα Π΄ (δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή),
έρεη σο άκεζε πξνυπφζεζε ηελ θπθινθνξία, ηε ζρέζε Δ΄-Υ΄-Δ. Ζ ηειεπηαία φκσο είλαη κηα
πξνυπφζεζε πνπ έρεη πξνθχςεη απφ κηα πξνγελέζηεξε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Απφ ηε ζθνπηά
ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο, ε ελ ιφγσ ινγηθή αιιεινπρία αληηζηνηρεί ζηε δηαδηθαζία
κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο θπθινθνξίαο ζε θαη‘ εμνρήλ θεθαιαηνθξαηηθή
εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία.
Σν ηξίην ζηάδην ηεο θπθιηθήο θίλεζεο, ην νπνίν εμεηάδεη ν Μαξμ, είλαη ε θπθιηθή θίλεζε
ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ. Ο ηχπνο ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ
είλαη Δ΄-Υ΄-Δ…Π…Δ΄. ηελ θπθιηθή θίλεζε ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ, ην αξρηθφ Δ΄
απνηειεί ην εκπνξεπκαηηθφ πξντφλ, ζην νπνίν πεξηέρεηαη ηφζν ε θεθαιαηαθή αμία φζν θαη ε
ππεξαμία. Έηζη, ε θπθιηθή θίλεζε ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ ζπληζηά θπθιηθή θίλεζε θαη
ησλ δχν, ηεο θεθαιαηαθήο αμίαο θαη ηεο ππεξαμίαο. Ο Μαξμ επηζεκαίλεη φηη «ην Δ΄ εκθαλίδεηαη
φρη κφλν ζαλ πξντφλ, αιιά θαη ζαλ πξνυπφζεζε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ θπθιηθψλ θηλήζεσλ»
(Μαξμ, 1987: 85). Ζ θίλεζε Υ-Δ (Υ<ΓΜπ) πξνυπνζέηεη ηελ αληίζηξνθε ηεο Δ΄-Υ΄, αθνχ
ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ησλ κέζσλ παξαγσγήο απνηεινχλ εκπνξεχκαηα άιισλ αηνκηθψλ
θεθαιαίσλ, ηα νπνία δηεμάγνπλ ηελ θπθιηθή ηνπο θίλεζε. Ήδε κε ην πέξαζκα ζηελ εμέηαζε ηεο
θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ, αξρίδεη λα θαίλεηαη ν ζπζρεηηζκφο ησλ
θπθιηθψλ θηλήζεσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ αηνκηθψλ θεθαιαίσλ.
Απηφ πνπ δηαθξίλεη ηελ θπθιηθή θίλεζε ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ απφ εθείλε ηνπ
ρξεκαηηθνχ θαη ηνπ παξαγσγηθνχ αληίζηνηρα, είλαη φηη ζε απηήλ ε αθεηεξία είλαη ήδε ε
αμηνπνηεκέλε αμία. Γελ πξφθεηηαη έηζη γηα κηα δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ε αξρηθή θεθαιαηαθή
αμία πξφθεηηαη λα αμηνπνηεζεί, αιιά γηα κηα ήδε αμηνπνηεκέλε αμία, ε νπνία πξφθεηηαη λα
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αμηνπνηεζεί γηα αθφκε κηα θνξά. Δπηπιένλ, ην ηειηθφ άθξν ζε θάζε κία απφ ηηο πξνεγνχκελεο
κνξθέο θπθιηθήο θίλεζεο Υ΄ θαη Π (ή Π΄) ζπληζηά απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θπθινθνξίαο,
αληηζέησο ζηελ θπθιηθή θίλεζε ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ, ην ηειηθφ άθξν Δ΄ ζπληζηά
απνηέιεζκα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. ηελ ηξίηε κνξθή, ζηελ θπθιηθή θίλεζε ηνπ
εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ, θαλεξψλεηαη ν νπζηψδεο δεζκφο ηεο παξαγσγήο ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ αηνκηθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ θπθινθνξία ησλ άιισλ αηνκηθψλ θεθαιαίσλ. ε
απηή ηε κνξθή ινηπφλ απνθαιχπηεηαη ε νπζηψδεο αιιειεπίδξαζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο
θπθινθνξίαο ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ. Ο Μαξμ εμεγεί φηη ε θίλεζε Δ΄…Δ΄,
καο πξνθαιεί ε ίδηα λα ηε βιέπνπκε φρη κφλν ζαλ γεληθή κνξθή ηεο θπθιηθήο θίλεζεο, δει. ζαλ κηα
θνηλσληθή κνξθή, κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα βιέπνπκε θάζε μερσξηζηφ βηνκεραληθφ θεθάιαην (εθηφο απφ
ηελ πξψηε ηνπνζέηεζή ηνπ), επνκέλσο φρη κφλν ζαλ κηα κνξθή θίλεζεο θνηλή ζε φια ηα αηνκηθά
θεθάιαηα, αιιά ηαπηφρξνλα ζαλ κνξθή θίλεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ αηνκηθψλ θεθαιαίσλ, επνκέλσο ηνπ
ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ηάμεο ησλ θεθαιαηνθξαηψλ, κηα θίλεζε πνπ κέζα ηεο ε θίλεζε θάζε αηνκηθνχ
βηνκεραληθνχ θεθαιαίνπ εκθαλίδεηαη κφλν ζαλ κηα κηθξφηεξε θίλεζε πνπ πιέθεηαη κε ηηο θηλήζεηο ησλ
άιισλ θεθαιαίσλ θαη θαζνξίδεηαη απφ απηέο (φ.π.: 95).

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ θπθιηθή θίλεζε ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ, αλ πάξνπκε ηελ
ηειηθή κεηακφξθσζε ηνπ θάζε ζηαδίνπ απφ ηε ζθνπηά ηεο πξνυπφζεζήο ηνπ, δειαδή ηεο
αληίζεηεο θίλεζεο, ε νπνία νθείιεη λα δηεμάγεηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ, έρνπκε ηα
αθφινπζα: Γηα ην πξψην ζηάδην Δ΄-Υ΄ πξνυπνηίζεηαη ε αληίζεηε θίλεζε Υ-Δ, δειαδή
πξνυπνηίζεηαη ην Υ ζηα ρέξηα ηνπ αγνξαζηή, ζε κηα δηαδηθαζία θπθινθνξίαο, ε νπνία βξίζθεηαη
εθηφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θπθιηθήο θίλεζεο θαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην Δ πνπ αγνξάδεηαη ζα
θαηαλαισζεί γηα παξαγσγηθή ή γηα αηνκηθή θαηαλάισζε. πνηνο θαη αλ είλαη ν ζθνπφο ηεο
αγνξάο ηνπ Δ΄, ε αληίζεηε θίλεζε σο Υ-Δ ηξαβάεη ην Δ΄ απφ ηελ θπθινθνξία θαη νινθιεξψλεη
ηελ πξψηε κεηακφξθσζε ηνπ Δ΄ ζε Υ΄. Γηα ην δεχηεξν ζηάδην Υ΄-Δ (Γ+Μπ)…Π, πξνυπνηίζεηαη
ην Δ ζαλ θάηη, ην νπνίν ππάξρεη εθηφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θπθιηθήο θίλεζεο. Σν Μπ είλαη ην Δ
ηεο θπθιηθήο θίλεζεο άιισλ αηνκηθψλ θεθαιαίσλ, ελψ ην Γ πξνυπνηίζεηαη φηη βξίζθεηαη θαη
απηφ άκεζα δηαζέζηκν ζηελ αγνξά. Έηζη, ε αληίζεηε θίλεζε πνπ πξνυπνηίζεηαη γηα ηε
κεηαηξνπή ηνπ Υ΄ ζε Δ είλαη ε αληίζηνηρε κεηαηξνπή ηνπ Δ (Μπ) ζε Υ, Δ(Μπ)-Υ, ε νπνία
ζπληζηά ζηηγκή ηεο θπθιηθήο θίλεζεο άιισλ θεθαιαίσλ. ην ηξίην ζηάδην Π…Δ΄, ην Δ΄ έρεη
πξνθχςεη απφ ην Π κε ηε κνξθή ηεο πξνζαχμεζεο ηεο αμίαο. Δδψ πιένλ δελ έρνπκε λα θάλνπκε
κε κηα κνξθηθή κεηαβνιή ζην επίπεδν ηεο θπθινθνξίαο, αιιά κε κηα νπζηψδε κεηαβνιή, ε
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νπνία έρεη πξνθχςεη απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, απφ ηελ νπζία ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ
ηξφπνπ παξαγσγήο.
Απφ ηε ζθνπηά ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, ε θπθιηθή θίλεζε ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ
αληηζηνηρεί ζην ηζηνξηθφ ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Σν
αξρηθφ Δ΄ απνηειεί έλα ήδε πξνζαπμεκέλν θεθάιαην, ην νπνίν ζην ηειηθφ άθξν σο Δ΄΄ ζπλερίδεη
λα απμάλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Ζ ελ ιφγσ ινγηθή αλάπηπμε αληηζηνηρεί ζε αλεξεκέλε
κνξθή ζηε δηαδηθαζία ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο ζπζζψξεπζεο. Δπηπιένλ, ζε απηή ηε κνξθή
θαλεξψλεηαη φηη αλαγθαίνο φξνο γηα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο είλαη λα
βξίζθνληαη εκπνξεχκαηα ζηελ αγνξά. Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο
θαίλεηαη λα πξνέξρνληαη φια απφ ηε ζθαίξα ηεο εκπνξεπκαηηθήο θπθινθνξίαο. Ο Μαξμ
επηζεκαίλεη απηή ηελ αληηθεηκεληθή θαηλνκεληθφηεηα θαη ηνλ θίλδπλν αγλφεζεο ησλ ζπζηαηηθψλ
ζηνηρείσλ ηεο παξαγσγήο, ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα απφ ηελ εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία. Απφ
ηε ζθνπηά ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή, ε αγνξά έρεη
πιένλ κεηαζρεκαηηζηεί εμ‘ νινθιήξνπ απφ ηελ θίλεζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο θαη ζπληζηά πιένλ κηα θεθαιαηνθξαηηθή αγνξά. Τπφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ζηελ
θπθιηθή θίλεζε ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ, θαλεξψλεηαη ε ελφηεηα ηνπ αηνκηθνχ θαη ηνπ
ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Φαλεξψλεηαη ε αιιεινδηαπινθή θαη ε ζπζρέηηζε ησλ
δηαθνξεηηθψλ αηνκηθψλ θεθαιαίσλ. Σν ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην δελ πξνβάιιεη νχηε σο
έλα κεραληθφ ζπλνλζχιεπκα, αιιά νχηε ζαλ κηα κνξθή πνπ δηαηεξείηαη, θαηά ην κάιινλ ή
ήηηνλ, κηα ζεκαληηθνχ βαζκνχ εμσηεξηθή αιιειεπίδξαζε. ηελ ηξίηε κνξθή ηεο θπθιηθήο
θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη ε νπζηψδεο ζρέζε ηνπ θεθαιαίνπ, ε νπζηαζηηθή
ελφηεηα θαη ην αιιειέλδεην ησλ αηνκηθψλ θεθαιαίσλ κε ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην. Απφ
ηε ζθνπηά ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, απηή ε ζρέζε είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ζηαδίνπ ηεο
σξηκφηεηαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.
Απφ ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε έθζεζε ησλ
ηξηψλ ζηαδίσλ ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ (ρξεκαηηθφ, παξαγσγηθφ, εκπνξεπκαηηθφ)
αλαπαξάγεη ζε αλεξεκέλε κνξθή ηα ηζηνξηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο. Σν
γεγνλφο απηφ ην καξηπξά θαη ε δηαζχλδεζε, απφ ηνλ Μαξμ, ησλ ηξηψλ πξναλαθεξζέλησλ
ζηαδίσλ, κε νξηζκέλεο βαζκίδεο ηεο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ. Γηα
παξάδεηγκα, ηνλίδεη φηη ελψ ε ζρέζε Υ-Δ-Υ΄ είλαη ε βάζε ηνπ κνλεηαξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο
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(Monetärsystem), ν ηχπνο ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ Υ-Δ…Π…Δ΄-Υ΄,
απνηειεί ηε βάζε ηνπ κεξθαληηιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (Merkantilsystem) (Μαξμ, 1987: 59-60). Σν
δεχηεξν ζηάδην, ηελ θπθιηθή θίλεζε ηνπ παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ, ην ζπλδέεη κε ην ζηάδην ηεο
θιαζηθήο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. πσο γξάθεη, «ε θπθιηθή θίλεζε ηνπ παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ
είλαη ε κνξθή, κε ηελ νπνία ε θιαζηθή πνιηηηθή νηθνλνκία εμεηάδεη ηε δηαδηθαζία θπθιηθήο
θίλεζεο ηνπ βηνκεραληθνχ θεθαιαίνπ» (φ.π.: 84). Σέινο, ην ηξίην ζηάδην, ην Δ΄-Υ΄-Δ…Π…Δ΄,
ην ζπλδέεη κε ην έξγν «Tableau Economique» ηνπ Κελαί (φ.π.: 97).219
πγθξίλνληαο φια ηα παξαπάλσ κε ηε ινγηθή θιηκάθσζε ησλ θαηεγνξηψλ ηεο Όπαξμεο
ηνπ Υέγθει, παξαηεξείηαη φηη ζηνλ ηειεπηαίν, ε ινγηθή αλάπηπμε δελ απνθηά ηφζν έληνλα
ηζηνξηθή κνξθή. Ζ αλεξεκέλε ηζηνξηθή αιιεινπρία, πνπ κπνξεί λα αληρλεπζεί ζηηο θαηεγνξίεο
ηεο Όπαξμεο ηεο εγειηαλήο ινγηθήο, έγθεηηαη ζηε ινγηθή αλάπηπμε ηδηφηεηεο-χιεο-δηάιπζε ηνπ
πξάγκαηνο (πνξψδεο ησλ πιψλ), ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία βαζκηαίαο κεηαηξνπήο
ηεο εμσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε εζσηεξηθή. κσο, νη
ηδηφηεηεο σο ηέηνηεο θαη νη χιεο σο ηέηνηεο δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ θάπνηα κνξθή ινγηθήο
ηεξάξρεζεο ή ηζηνξηθήο αιιεινπρίαο.
ην «Κεθάιαην» αληίζηνηρα, θαίλεηαη λα κελ πθίζηαηαη κηα ηέηνηνπ ηχπνπ ινγηθή
ηεξάξρεζε ή ηζηνξηθή δηάηαμε αλαθνξηθά κε ηελ θαζ‘ εαπηή ζπζρέηηζε ηνπ ρξεκαηηθνχ, ηνπ
παξαγσγηθνχ θαη ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ. Κάηη ηέηνην θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηφζν
ζηελ έθζεζε ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ φζν θαη ζηελ έθζεζε ηεο
θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ θαη ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ, ην ρξεκαηηθφ, ην
παξαγσγηθφ θαη ην εκπνξεπκαηηθφ θεθάιαην αιιειεπηδξνχλ ακνηβαία κεηαμχ ηνπο,
αιιεινπξνυπνζέηνληαο θαη αιιειναπνθιείνληαο ην έλα ην άιιν. Χο εθ ηνχηνπ, παξ‘ φηη ν
Μαξμ εθζέηεη ην πνξψδεο ησλ πιψλ ζην ηέηαξην θεθάιαην, κε ηίηιν «Σα ηξία ζρήκαηα ηεο
δηαδηθαζίαο θχθιεζεο», δειαδή ηε ζρέζε αιιεινπξνυπφζεζεο θαη αιιειναπνθιεηζκνχ ηνπ
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Δδψ δελ ππνζηεξίδνπκε φηη ππάξρεη πιήξεο ζχκπησζε ηεο αιιεινπρίαο ηεο αλάπηπμεο ησλ πιεπξψλ ηνπ
αληηθεηκέλνπ, δειαδή ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, κε ηελ αιιεινπρία ηεο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο πεξί ηνπ
αληηθεηκέλνπ. Σν «Tableau Economique», ην νπνίν εθδίδεηαη ην 1758, είλαη έλα έξγν πνπ αλήθεη ζηε ζρνιή ησλ
Φπζηνθξαηψλ θαη φρη ζηελ θιαζηθή πνιηηηθή νηθνλνκία. ηελ παξνχζα έξεπλα δελ θαηαπηαλφκαζηε κε ηα δεηήκαηα
ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο γλψζεο θαη ηεο επηζηήκεο πεξί ηνπ
αληηθεηκέλνπ. Ζ αλαθνξά ζηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο γλψζεο θαη ηεο επηζηήκεο πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ έγηλε γηα λα
θαηαδεηρζεί φηη νη αλαθεξζέληεο ηχπνη ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζρεηίδνληαη κε νξηζκέλεο βαζκίδεο
αλάπηπμεο ηεο γλψζεο πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ
ηξφπνπ παξαγσγήο.
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ρξεκαηηθνχ, ηνπ παξαγσγηθνχ θαη ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ, ε ζρέζε απηή δχλαηαη
θάιιηζηα λα εληνπηζηεί, αλ θαη φρη κε ηνλ πιένλ αλάγιπθν ηξφπν, ήδε απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο
θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ.
ηε βάζε ηεο εγειηαλήο ινγηθήο αλάπηπμεο ηεο Όπαξμεο, ην Πξάγκα θαη ε ελ ζπλερεία
δηάιπζή ηνπ θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε Φαηλφκελν, ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ζην «Κεθάιαην»
ήδε απφ ην πξψην θεθάιαην, κε ηελ έθζεζε ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ
θαη κε ηελ παξνπζίαζε ζην ηέινο ηνπ ελ ιφγσ θεθαιαίνπ ηνπ ηχπνπ Υ-Δ…Π…Δ΄-Υ΄· ΥΔ…Π…Δ΄-Υ΄· Υ-Δ…Π… θ.ιπ. ην ηέηαξην θεθάιαην, κε ηίηιν «Σα ηξία ζρήκαηα ηεο
δηαδηθαζίαο θπθιηθήο θίλεζεο», ν Μαξμ, απεηθνλίδνληαο ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία θπθινθνξίαο
κε θ, εθζέηεη ελ ζπλφισ ηα ηξία ζρήκαηα ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ηα νπνία έρνπλ
σο εμήο: 1) Υ-Δ…Π…Δ΄-Υ΄, 2) Π…θ…Π, 3) θ…Π (Δ΄). Ζ δηαπίζησζε ηνπ Μαξμ ζε απηφ ην
θεθάιαην θαη ζηε βάζε ησλ ηξηψλ ζρεκάησλ ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, φηη «ζ‘ έλα
δηαξθψο πεξηζηξεθφκελν θχθιν θάζε ζεκείν είλαη ηαπηφρξνλα ζεκείν αθεηεξίαο θαη ζεκείν
επηζηξνθήο» (φ.π.: 99), ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί θαη ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ, ζηε
βάζε ηνπ ηχπνπ Υ-Δ…Π…Δ΄-Υ΄· Υ-Δ…Π…Δ΄-Υ΄· Υ-Δ…Π… θ.ιπ. Δπηπιένλ, δχλαηαη κε
επθνιία λα δηαπηζησζεί φηη ηα ηξία ζρήκαηα (1, 2, 3) ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ
θεθαιαίνπ, απνηεινχλ ηηο δηακειηζκέλεο ζηηγκέο ηχπνπ Υ-Δ…Π…Δ΄-Υ΄· Υ-Δ…Π…Δ΄-Υ΄· ΥΔ…Π… θ.ιπ. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ, ν Μαξμ εθζέηεη ηνλ
ηχπν Υ-Δ…Π…Δ΄-Υ΄· Υ-Δ…Π…Δ΄-Υ΄· Υ-Δ…Π… θ.ιπ., ζηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζηνλ
αλαιπηηθφ ηνπ δηακειηζκφ θαη ηέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην, πξαγκαηνπνηεί ηε ζχλζεζε ησλ
δηακειηζκέλσλ ζηηγκψλ ηνπ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε λφεζε πξαγκαηνπνηεί κηα ειηθνεηδή
θίλεζε, δειαδή πξφθεηηαη γηα κηα ζπείξα ηεο έιηθνο.
Μηα εμέηαζε, ε νπνία ζα αθνινπζνχζε πηζηά ηελ αιιεινπρία ησλ εγειηαλψλ
θαηεγνξηψλ, ζα έπξεπε λα νινθιεξψζεη ηελ πξαγκάηεπζε ηεο Όπαξμεο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ
πξψηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ έθζεζε ηνπ ηχπνπ Υ-Δ…Π…Δ΄-Υ΄· Υ-Δ…Π…Δ΄-Υ΄· Υ-Δ…Π…
θ.ιπ.220 Γηα πνην ιφγν άξαγε ν Μαξμ αθνινπζεί κηα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πξνζέγγηζε; Θεσξνχκε
φηη ν Μαξμ αλαπηχζζεη κηα ινγηθή πξνζέγγηζε, ηελ νπνία ζα απνθαιέζνπκε γεληθφηεξε ινγηθή
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ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ζην πξψην θεθάιαην δελ ζα έπξεπε λα εμεηαζηεί απζηεξά ην ρξεκαηηθφ θεθάιαην,
αιιά ε γεληθφηεξε ζπζρέηηζε ρξεκαηηθνχ, παξαγσγηθνχ θαη εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ, δίρσο ε λφεζε λα εζηηάδεη
ζηηο εηδηθέο κνξθέο ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ θάζε θεθαιαίνπ.
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ησλ κνξθψλ Ύπαξμεο. Ο ιφγνο αλάπηπμεο κηαο επξχηεξεο ινγηθήο ησλ κνξθψλ Όπαξμεο
βξίζθεηαη ζηε ζπζρέηηζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ.
Ο Μαξμ δελ ελδηαθέξεηαη κνλάρα λα εμεηάζεη ηελ χπαξμε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο θαη ηε δηαδηθαζία κνξθνπνηήζεσλ ηνπ Πξάγκαηνο. Σν Πξάγκα, δειαδή ην
θεθάιαην, ππάξρεη κέζσ ηνπ ρξήκαηνο, ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη εκθαλίδεηαη
σο ρξεκαηηθφ, παξαγσγηθφ θαη εκπνξεπκαηηθφ θεθάιαην. Έσο απηφ ην ζεκείν δελ εληνπίδεηαη
θάπνηα ζεκαληηθή θαηεγνξηαθή δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ ηξφπν πνπ αλαπηχζζεη ηε ζθέςε ηνπ
θαη ν Υέγθει. Ο Μαξμ φκσο ζπιιακβάλεη θαη θάηη αθφκε· νη κνξθέο χπαξμεο ηνπ θεθαιαίνπ
δελ απνηεινχλ κνλάρα πξνζδηνξηζκνχο ηεο εκθάληζεο ηεο άκεζεο θαη δεδνκέλεο χπαξμεο ηνπ
ψξηκνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαλενχκελεο θίλεζήο ηνπ,
αιιά απνηεινχλ θαη εθείλεο ηηο κνξθέο, κέζσ ησλ νπνίσλ απνθαιχπηνληαη ζε αλεξεκέλε κνξθή
ηα ζηάδηα ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο ηεο αλάπηπμήο ηνπ θαζψο επίζεο θαη ε ηζηνξηθφηεηα ησλ
κνξθψλ χπαξμήο ηνπ. Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά:
Σν Υ…Υ΄ δείρλεη κφλν ηελ αμηαθή πιεπξά, ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξνθαηαβιεκέλεο αμίαο ζαλ ζθνπφ ηεο
ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο. Σν Π…Π (Π΄) δείρλεη ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ ζαλ δηαδηθαζία
αλαπαξαγσγήο κε ακεηάβιεην ή απμαλφκελν ην κέγεζνο ηνπ παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ (ζπζζψξεπζε). Σν
Δ΄…Δ΄, ελψ κε ην αξρηθφ θηφιαο άθξν αλαγγέιιεηαη ζαλ κνξθή ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο εκπνξεπκαηηθήο
παξαγσγήο, πεξηθιείλεη εμαξρήο θαη ηελ παξαγσγηθή θαη ηελ αηνκηθή θαηαλάισζε· ε παξαγσγηθή
θαηαλάισζε θαη ε αμηνπνίεζε πνπ πεξηιαβαίλεηαη ζε απηήλ εκθαλίδνληαη κφλν ζαλ θιάδνο ηεο θίλεζεο
ηεο. Σέινο, επεηδή ην Δ΄ κπνξεί λα ππάξρεη κε κηα κνξθή ρξήζεο, πνπ δελ κπνξεί λα μαλακπεί ζε θακία
δηαδηθαζία παξαγσγήο, θαλεξψλεηαη εμαξρήο πσο ηα δηάθνξα αμηαθά ζπζηαηηθά ηνπ Δ΄, πνπ εθθξάδνληαη
κε κέξε ηνπ πξντφληνο, πξέπεη λα θαηαιάβνπλ δηαθνξεηηθή ζέζε, αλάινγα κε ην αλ ην Δ΄…Δ΄ ζεσξείηαη
ζαλ κνξθή ηεο θίλεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ή ζαλ απηνηειήο θίλεζε ελφο αηνκηθνχ
βηνκεραληθνχ θεθαιαίνπ. ‘ φιεο απηέο ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο ε θχθιεζε απηή δείρλεη πσο είλαη θάηη
παξαπάλσ απφ κηα κεκνλσκέλε θχθιεζε ελφο απιψο αηνκηθνχ θεθαιαίνπ (φ.π.: 96).

Σα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ησλ κνξθψλ Όπαξμεο απεηθνλίδνπλ ζε αλεξεκέλε κνξθή ηα
δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. ηελ
αλάπηπμε ησλ κνξθψλ Όπαξμεο απεηθνλίδεηαη ζπγρξφλσο, ζε έλα πξψην επίπεδν, ε βαζκηαία
θιηκάθσζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηνπ φινπ θαη ησλ κεξψλ ηνπ θεθαιαίνπ, ηνπ ζπλνιηθνχ
θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ αηνκηθψλ θεθαιαίσλ θαζψο θαη ην ζηαδηαθφ πέξαζκα απφ ηελ
εμσηεξηθή ζηελ εζσηεξηθή αιιειεπίδξαζε. Απηφ επηηξέπεη ζηνλ Μαξμ, ήδε απφ ην ηξίην
θεθάιαην ηνπ πξψηνπ κέξνπο κε ηίηιν «Ζ θχθιεζε ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ», λα
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ζθηαγξαθήζεη ηελ Οπζηψδε ζρέζε221, ηνλ νπζηψδε ζπζρεηηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ
θεθαιαίνπ θαη ησλ αηνκηθψλ θεθαιαίσλ. Χο εθ ηνχηνπ, παξ‘ φιν πνπ ζην ηέηαξην θεθάιαην, κε
ηίηιν «Σα ηξία ζρήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θπθιηθήο θίλεζεο», εμεηάδεηαη ην θεθάιαην θαη
ζηηο ηξεηο κνξθέο ηνπ (ρξεκαηηθφ, παξαγσγηθφ, εκπνξεπκαηηθφ) ππφ ην πξίζκα ηεο ινγηθήο
πξνζέγγηζεο ηνπ πνξψδνπο ησλ πιψλ, ηελ ίδηα ζηηγκή, ε αιιεινδηείζδπζε ησλ πιψλ απεηθνλίδεη
ζε έλα πξσηνγελέο επίπεδν θαη ηελ νπζηψδε ζρέζε, δειαδή ηελ ηξίηε νκάδα θαηεγνξηψλ ηεο
ζθαίξαο ηνπ Φαηλνκέλνπ. Ο Μαξμ δηαπηζηψλεη φηη,
ην θεθάιαην ζαλ ζχλνιν [ζ.ζ. σο Απηφ] βξίζθεηαη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ ηαπηφρξνλα θαη παξάιιεια
ζην ρψξν [ζ.ζ. σο Δπίζεο]. Γηαξθψο φκσο θάζε κέξνο πεξλάεη δηαδνρηθά απφ ηε κηα θάζε, απφ ηε κηα
ιεηηνπξγηθή κνξθή ζηελ άιιε θαη έηζη ιεηηνπξγεί δηαδνρηθά ζε φιεο. Έηζη νη κνξθέο είλαη ξεπζηέο κνξθέο
πνπ ε ζχγρξνλε χπαξμε ηνπο γίλεηαη δπλαηή ράξε ζηε δηαδνρή ηνπο. Κάζε κνξθή αθνινπζεί ηελ άιιε θαη
πξνεγείηαη απ‘ απηήλ, έηζη πνπ ε επηζηξνθή ηνπ ελφο κέξνπο ηνπ θεθαιαίνπ ζε κηα κνξθή θαζνξίδεηαη
απφ ηελ επηζηξνθή ηνπ άιινπ ζε κηα άιιε κνξθή. Κάζε κέξνο δηαγξάθεη δηαξθψο ηε δηθή ηνπ
θπθινθνξία, άιιν φκσο είλαη πάληα ην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ βξίζθεηαη κε ηε κνξθή απηή [ζ.ζ. σο
Απηφ], θη απηέο νη ηδηαίηεξεο θπθινθνξίεο απνηεινχλ κφλν ηαπηφρξνλεο θαη δηαδνρηθέο θάζεηο ηεο
ζπλνιηθήο πνξείαο [ζ.ζ. σο Δπίζεο]222 Μφλν ζηελ ελφηεηα ησλ ηξηψλ θπθιηθψλ θηλήζεσλ
πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέρεηα ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο, θαη φρη ζηε δηαθνπή πνπ πεξηγξάςακε πην πάλσ
[ζ.ζ. σο απζχπαξθηεο χιεο]. Σν ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην έρεη πάληα απηή ηε ζπλέρεηα, θαη ε
δηαδηθαζία ηνπ είλαη πάληα ε ελφηεηα ησλ ηξηψλ θπθιηθψλ θηλήζεσλ (φ.π.: 102).

Ζ ηειεπηαία πξφηαζε ζα κπνξνχζε επίζεο λα εηπσζεί θαη θάπσο δηαθνξεηηθά: ην
ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην έρεη πάληα απηή ηε ζπλέρεηα σο ζρεηηθά απφιπηε αλαγθαηφηεηα θαη
ε δηαδηθαζία ηνπ είλαη πάληα ε ελφηεηα ησλ ηξηψλ θπθιηθψλ θηλήζεσλ. Με άιια ιφγηα, ε
δηαδηθαζία ηνπ θεθαιαίνπ, σο ελφηεηα ησλ ηξηψλ θπθιηθψλ θηλήζεσλ, πθίζηαηαη ήδε κε ηελ
θπθιηθή θίλεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, σζηφζν· ε ελφηεηα ησλ θπθιηθψλ θηλήζεσλ
πθίζηαηαη σο «απφιπηε» αλαγθαηφηεηα κφλν ζηελ θίλεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ.
Βιέπνπκε ζπλεπψο πψο νη θαηεγνξίεο ηνπ Πξάγκαηνο απνθηνχλ έλα νινέλα θαη πην δπλακηθφ
πεξηερφκελν ζηηο δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο αλάπηπμεο ησλ κνξθψλ Όπαξμεο.
Σέινο, φπσο ππαηληρζήθακε θαη ακέζσο παξαπάλσ, ζηελ αλάπηπμε ησλ κνξθψλ
Όπαξμεο εληνπίδεηαη κηα πξψηκε απνηχπσζε ησλ θαηεγνξηψλ ηεο ζπκπησκαηηθφηεηαο, ηεο
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Σν κέξνο εθείλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο Οπζηψδνπο ζρέζεο είλαη ην ηξίην κέξνο ηνπ δεχηεξνπ
ηφκνπ ηνπ «Κεθαιαίνπ», κε ηίηιν «Ζ αλαπαξαγσγή θαη θπθινθνξία ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ».
222
Σα φζα έρνπλ εηπσζεί έσο εδψ κπνξνχλ θάιιηζηα λα ηζρχνπλ γηα ηελ θπθιηθή θίλεζε ελφο αηνκηθνχ θεθαιαίνπ.
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ζρεηηθήο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο «απφιπηεο» αλαγθαηφηεηαο πνπ αλήθνπλ ζηε ζθαίξα ηεο
Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο. Δπί παξαδείγκαηη, ζρεηηθά κε ηελ πξψηε κνξθή χπαξμεο Υ…Υ΄, ν
Μαξμ παξαηεξεί φηη «είλαη έλαο νινθιεξσκέλνο θχθινο επηρεηξήζεσλ, κε απνηέιεζκα ην
ρξήκα, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα φινπο ηνπο ζθνπνχο. Σν μαλαξρίληζκα ηεο
δηαδηθαζίαο δίλεηαη έηζη κφλν ζαλ δπλαηφηεηα» (φ.π.: 90). Γηα ηηο κνξθέο Π…Π θαη Δ΄…Δ΄
αληηζηνίρσο, ην γεγνλφο φηη δελ ηειεηψλνπλ κε Υ΄, θαίλεηαη λα πξνυπνζέηνπλ ηε δηεπξπκέλε
αλαπαξαγσγή θαη ηε δηαδηθαζία ζπζζψξεπζεο.223 Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη κνξθέο Π…Π θαη
Δ…Δ΄ ζρεηίδνληαη ζε έλα γεληθφηεξν επίπεδν κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο ζρεηηθήο αλαγθαηφηεηαο θαη
ηεο «απφιπηεο» αλαγθαηφηεηαο αληίζηνηρα. Φπζηθά, νη ελ ιφγσ θαηεγνξίεο ηεο Δλεξγεία
Πξαγκαηηθφηεηαο πθίζηαληαη εδψ, δειαδή ζηε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ, ζε εκβξπαθή, κε θαζ‘
φια αλεπηπγκέλε κνξθή.
Αο πεξάζνπκε ηψξα ζηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ ζηε «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο». Ο Βαδηνχιηλ αξρίδεη ην ηέηαξην θεθάιαην, δειαδή ην Φαηλφκελν ηεο αλζξψπηλεο
θνηλσλίαο, εζηηάδνληαο απεπζείαο ζηελ ελφηεηα ακεζφηεηαο θαη νπζίαο. Αλαθέξεη φηη «ε
εμέηαζε ηνπ αλζξψπνπ σο αηφκνπ, σο ελφο φληνο ζην νπνίν ην βηνινγηθφ θαη ην θνηλσληθφ
ζπληζηνχλ κηα άκεζε ελφηεηα, είλαη ε εμέηαζε ηεο πξνυπφζεζεο ηνπ αλζξψπνπ σο
πξνζσπηθφηεηαο» (Βαδηνχιηλ, 2013: 215). Ο θνηλσληθφο ηξφπνο παξαγσγήο, ε νπζία ηεο
θνηλσλίαο, βξίζθεηαη ζε άκεζε ελφηεηα κε ηελ ακεζφηεηα, κε ηηο βηνινγηθέο ζρέζεηο ησλ
αλζξψπσλ. ε απηή ηελ ακνηβαία ελφηεηα βηνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ, ε λφεζε εζηηάδεη ζηελ
εθδήισζε ηνπ θνηλσληθνχ ζην βηνινγηθφ, δειαδή ζηελ εθδήισζε ηεο νπζίαο ζην άκεζν. ε
απηφ ην ζηάδην ηεο ινγηθήο αλάπηπμεο, θαηά ηε δηεξεχλεζε ηεο θνηλσλίαο, επηηπγράλεηαη ε
αλαζθφπεζε εληφο εαπηνχ, ηνπ θνηλσληθνχ σο ηέηνηνπ, θαη ε αλαζθφπεζε εληφο άιινπ, ε
αλαζθφπεζε ηνπ θνηλσληθνχ εληφο ηνπ βηνινγηθνχ.
Ο Βαδηνχιηλ δηαθξίλεη ηξεηο βαζηθέο κνξθέο χπαξμεο ηνπ θνηλσληθνχ εληφο ηνπ
βηνινγηθνχ, ζπλεπψο ηξείο κνξθέο χπαξμεο ηεο νπζίαο ζην άκεζν. Ζ πξψηε κνξθή χπαξμεο
ζπλίζηαηαη ζηελ εθδήισζε ηνπ θνηλσληθνχ ζηε βηνινγηθή θαηαλάισζε. Ζ δεχηεξε κνξθή
χπαξμεο ζπλίζηαηαη ζηελ εθδήισζε ηνπ θνηλσληθνχ ζηηο δηαδηθαζίεο βηνινγηθήο αλαπαξαγσγήο
223

Ο Μαξμ ζεκεηψλεη «φηη νη θπθιηθέο θηλήζεηο Π…Π θαη Δ΄…Δ΄ παξνπζηάδνληαη ζαλ Υ…Υ΄ κφλν εθφζνλ ε
θίλεζε ηνπ Π θαη ηνπ Δ΄ είλαη ηαπηφρξνλα θαη ζπζζψξεπζε, δει. εθφζνλ κεηαηξέπεηαη πξφζζεην ρ, ρξήκα, ζε
ρξεκαηηθφ θεθάιαην. Δθηφο απ‘ απηφ, ε αμηαθή αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ ηηο ζίγεη
δηαθνξεηηθά απ‘ φηη ζίγεη ην Υ…Υ΄» (φ.π.: 105).
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ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Ζ ηξίηε κνξθή χπαξμεο έγθεηηαη ζηελ εθδήισζε ηνπ θνηλσληθνχ ππφ ην
πξίζκα ηεο επίδξαζεο ηεο εξγαζίαο ζηηο βηνινγηθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ. Ο Βαδηνχιηλ ελ
αληηζέζεη κε ηνλ Μαξμ, πφζν κάιινλ κε ηνλ Υέγθει, ηεξαξρεί ηηο ηξείο κνξθέο χπαξμεο σο πξνο
ηνλ βαζκφ πνιππινθφηεηαο ηνπο. Ζ πξψηε κνξθή χπαξμεο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε βηνινγηθή
θαηαλάισζε, είλαη ε πιένλ απιή κνξθή εθδήισζεο ηνπ θνηλσληθνχ εληφο ηνπ βηνινγηθνχ, ε
δεχηεξε κνξθή, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ είδνπο, απνηειεί κηα πην πεξίπινθε
κνξθή, ελψ αθφκε πςειφηεξεο πνιππινθφηεηαο κνξθή εθδήισζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζην
βηνινγηθφ απνηειεί ε ηξίηε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο εξγαζίαο ζηηο αλζξψπηλεο
αλάγθεο.
Δίλαη θαλεξφ φηη ε ελ ιφγσ ηεξαξρηθή αιιεινπρία ησλ κνξθψλ χπαξμεο, δειαδή ηεο
εθδήισζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζην άκεζν, θαζνξίδεηαη απφ ηελ αιιεινπρία ησλ πιεπξψλ ηεο
ακεζφηεηαο. Έηζη, νη πξψηεο δχν κνξθέο χπαξμεο αθνινπζνχλ ηηο δχν βαζηθέο πιεπξέο ηεο
ζθαίξαο ηνπ Δίλαη, ηελ πνηφηεηα (ηελ έθθξαζε ηνπ θνηλσληθή ζηε βηνινγηθή θαηαλάισζε) θαη
ηελ πνζφηεηα (ηελ έθθξαζε ηνπ θνηλσληθνχ ζηηο δηαδηθαζίεο αλαπαξαγσγήο ηνπ είδνπο), ελψ ε
ηξίηε πιεπξά αθνινπζεί ηηο πιεπξέο ηεο Οπζίαο (ε επίδξαζε ηεο εξγαζίαο, ηνπ θαηακεξηζκνχ
ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ινηπψλ πιεπξψλ ηεο παξαγσγήο ζηνλ άλζξσπν σο βηνινγηθφ νλ κε ηελ
ζπλεπαγφκελε δηακφξθσζε ηεο αλάγθεο γηα εξγαζία). Χο εθ ηνχηνπ, παξ‘ φιν πνπ δελ έρεη
αθφκε εθηεζεί ε κεηαβνιή ηεο θνηλσλίαο, δειαδή ε θνηλσλία σο Πξάγκα, ήδε ε έθζεζε ησλ
πιένλ άκεζσλ κνξθψλ χπαξμεο αληηζηνηρεί ζηε γεληθφηεξε ηζηνξηθή αιιεινπρία. ε απηφ ην
πξψην θαη άκεζν επίπεδν εμέηαζεο ηεο Όπαξμεο, νη κνξθέο χπαξμεο, σο κνξθέο εθδήισζεο ηεο
νπζίαο ζηνλ άκεζν, πξνζδηνξίδνληαη ζην πιαίζην ηεο ακεζφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ βηνινγηθή
θαηαλάισζε, νη ζρέζεηο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ είδνπο θαη ε επίδξαζε ηεο εξγαζίαο θαη ηεο
παξαγσγήο ζηηο βηνινγηθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ πξνζδηνξίδνληαη σο κνξθέο χπαξμεο, ζηνλ
βαζκφ πνπ απνηεινχλ ηελ ακεζφηεηα εληφο ηεο νπνίαο εθθαίλεηαη ην θνηλσληθφ.
Ζ παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε θαη νη ζρέζεηο παξαγσγήο κεηαβάιινληαη θαη απηφ
νδεγεί ζηε κεηαβνιή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ. ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή ησλ
κνξθψλ χπαξμεο, ε θνηλσλία ιήθζεθε σο δεδνκέλε θαη ακεηάβιεηε θαη αληίζηνηρα ε εθδήισζε
ηνπ θνηλσληθνχ ζην άκεζν πξνέβαιε απφ κηα ζηαηηθή ζεψξεζε, ππφ ην πξίζκα ηεο ήξεκεο
παξνπζίαο ηνπ θνηλσληθνχ ζην άκεζν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ε θνηλσλία σο νξγαληθφ φιν
ζπληζηά κηα αέλαε κεηαβνιή. ε απηή ηε κεηαβνιή, νη ηξείο παξαπάλσ κνξθέο χπαξμεο
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δηακεζνιαβνχληαη απφ ηε ζπλεηδεηή αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ κε ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο
θαη κε ηελ θνηλσλία σο νιφηεηα. ηε δηαδηθαζία κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε
θχζε θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο αλαθχπηεη ε αλάγθε γηα πξνηξέρνπζα ζχιιεςε ηεο
κεηαβνιήο ηεο θνηλσλίαο. Δπνκέλσο, «είλαη αθξηβψο ε κεηαβνιή ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο
εθείλν ην νπνίν θαηά ηνλ εγγχηεξν ηξφπν γελλά ηελ αλάγθε γηα άηνκα, ηα νπνία
ζπλεηδεηνπνηνχλ ζε πνηθίινπο βαζκνχο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην θνηλσληθφ φιν» (φ.π.: 218). Χο
εθ ηνχηνπ, ζηε κεηαβνιή ηεο θνηλσλίαο, θαη εθφζνλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ άλζξσπν, ε βηνινγηθή
θαηαλάισζε, νη ζρέζεηο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ αλζξψπσλ θαη νη βηνινγηθέο αλάγθεο224
βξίζθνληαη ζε άκεζε ελφηεηα κε ηε ζπλεηδεηή επελέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ζπγρξφλσο
δηακεζνιαβνχληαη απφ ηελ ηειεπηαία. ηνλ άλζξσπν ινηπφλ δελ πθίζηαηαη βηνινγηθή
θαηαλάισζε, αιιειεπηδξάζεηο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ είδνπο θαη βηνινγηθέο αλάγθεο, έμσ
θαη αλεμάξηεηα απφ ηε ζπλεηδεηή επελέξγεηα ησλ αλζξψπσλ ζηελ θνηλσλία. Σνχην δελ ζεκαίλεη
φηη ε βηνινγηθή θαηαλάισζε, νη αιιειεπηδξάζεηο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ είδνπο θαη νη
βηνινγηθέο αλάγθεο δηακεζνιαβνχληαη πιήξσο θαη κε απφιπην ηξφπν απφ ηε ζπλείδεζε.
Χζηφζν, απφ ηε ζηηγκή πνπ θάλνπκε ιφγν πεξί ησλ πιεπξψλ ηεο ψξηκεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο,
νη πξναλαθεξζείζεο πιεπξέο πθίζηαηαη σο δηαθξηηέο εληφο ηεο εζσηεξηθήο ηνπο ελφηεηαο.
Ζ ζπλείδεζε εληφο ηεο ακνηβαίαο ηεο ελφηεηαο δηαθξίλεηαη ζε δχν βαζηθέο πιεπξέο, ζην
εηδέλαη θαη ζην ζπλ-εηδέλαη. Ζ πξψηε πιεπξά αλαθχπηεη πξσηίζησο ζην πιαίζην ηεο
παξαγσγηθήο επελέξγεηαο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη είλαη απηή πνπ ζπληζηά θαη‘ εμνρήλ ηε
γλψζε. Ζ δεχηεξε πιεπξά αλαθχπηεη πξσηίζησο ζην πιαίζην ηεο ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζεο ησλ
αλζξψπσλ εληφο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη απνηειεί ζπλ-είδεζε. Δδψ δηαπηζηψλεηαη φηη ε
ινγηθή πεξηγξαθή ησλ πιεπξψλ ηεο ζπλείδεζεο αληηζηνηρεί ζε αλεξεκέλε κνξθή ζηελ ηζηνξηθή
ζεηξά εκθάληζεο απηψλ ησλ πιεπξψλ.
Ζ βηνινγηθή θαηαλάισζε, νη ζρέζεηο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ είδνπο θαη νη βηνινγηθέο
αλάγθεο σο εθδήισζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ ζην άκεζν, πθίζηαληαη ζην ηειεπηαίν σο
δπλαηφηεηα. Ζ κεηαηξνπή απηήο ηεο δπλαηφηεηαο ζε ελεξγεία πξαγκαηηθφηεηα, ζπληειείηαη
κνλάρα δηακέζνπ ηνπ ξφινπ ηεο ζπλείδεζεο, ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλεηδεηήο αιιειεπίδξαζεο
ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηελ παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε θαη ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο. Απηφ δελ
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ε απηφ ην θεθάιαην, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηηο βηνινγηθέο αλάγθεο αλαθεξφκαζηε ζηελ ηξίηε κνξθή χπαξμεο,
ηηο βηνινγηθέο αλάγθεο απφ ηε ζθνπηά ηεο επίδξαζεο ηεο εξγαζίαο ζηνλ άλζξσπν.

438

ζεκαίλεη φηη ε παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε θαη νη ζρέζεηο παξαγσγήο θαζνξίδνληαη θαη‘
απφιπην ηξφπν απφ ηε ζπλείδεζε. Δλ ηνχηνηο, ζε απηή ηε βαζκίδα ηεο εμέηαζεο ηεο λφεζεο ζηε
«Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», απηφ πνπ αλαδεηθλχεηαη είλαη ε ζπλεηδεηή αιιειεπίδξαζε ησλ
αλζξψπσλ κε ηελ παξαγσγή θαη ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο. Ζ ζπλείδεζε, ππφ ηελ έλλνηα ηεο
ζπλεηδεηήο επίδξαζεο ζην θνηλσληθφ σο φιν, ζπληζηά ζπκπχθλσζε θαη έθθξαζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο βηνινγηθήο θαηαλάισζεο, ησλ ζρέζεσλ αλαπαξαγσγήο θαη ησλ βηνινγηθψλ
αλαγθψλ· επνκέλσο, νη ηειεπηαίεο βξίζθνληαη αλεξεκέλεο ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλεηδεηήο
αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηελ παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε θαη κε ηηο ζρέζεηο
παξαγσγήο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην πεξηερφκελν ηνπ θνηλσληθνχ ζην άκεζν θαζίζηαηαη
ελεξγεία πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν σο δηακεζνιαβεκέλν απφ ηε ζπλεηδεηή επελέξγεηα ησλ
αλζξψπσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αδηάθνπεο κεηαβνιήο ηεο θνηλσλίαο. Οη κνξθέο χπαξμεο ινηπφλ
ζηε ζπληειεζκέλε ηνπο κνξθή ζπλίζηαληαη ζηελ παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε, ζηηο ζρέζεηο
παξαγσγήο, εηιεκκέλεο θαη νη δχν κνξθέο ππφ ηε ζπλεηδεηή ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπνπ, θαη ζηε
δηαδηθαζία ηεο ζπλεηδεηήο αληηθαηάζηαζεο θαη κεηαβνιήο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. Οη ελ ιφγσ
κνξθέο ζπληζηνχλ ηαπηνρξφλσο θαη κνξθέο εκθάληζεο ηνπ θνηλσληθνχ.225
ηε δηαδηθαζία ηεο αδηάιεηπηεο κεηαβνιήο ηεο θνηλσλίαο, ε ηειεπηαία ζπληζηά κηα
αξλεηηθή ελφηεηα θαη έηζη πξνζδηνξίδεηαη σο έλα Πξάγκα. Χο Πξάγκα, ε θνηλσλία δηαθξίλεηαη
ζην Πξάγκα θαζ‘ εαπηφ θαη ζηελ εμσηεξηθή Όπαξμε. Σν Πξάγκα θαζ‘ εαπηφ ζπλίζηαηαη ζηελ
θνηλσλία σο φιν, ελψ νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεο εμσηεξηθήο χπαξμεο ζπλίζηαληαη ζηε
κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε θχζε θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο ζηελ ελφηεηά
ηνπο κε ηε ζπλεηδεηή αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ κε ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο. Με άιια ιφγηα,
απφ ηε ζθνπηά ηεο ζθαίξαο ηεο χπαξμεο ηεο θνηλσλίαο, ε ηειεπηαία απνηειεί κηα δηαξθψο
κεηαβαιιφκελε νιφηεηα. Αλ θάλνπκε αθαίξεζε απφ θάζε ηδηαίηεξν πξνζδηνξηζκφ ζηε
δηαδηθαζία ησλ κεηαβνιψλ ηεο, εθείλν πνπ κέλεη είλαη ε θνηλσλία σο κηα κεηαβαιιφκελε
νιφηεηα θαη ηίπνηε πεξαηηέξσ. Ζ θνηλσλία πξνζδηνξηζκέλε απφ απηή ηε ζθνπηά αληηζηνηρεί ζε
απηφ πνπ ν Υέγθει νλνκάδεη Πξάγκα θαζ‘ εαπηφ. Πεξλψληαο ζηηο ηδηαίηεξεο ζηηγκέο θαη ζηνπο
πξνζδηνξηζκνχο ηεο θνηλσλίαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαβνιήο ηεο, εθείλν πνπ εληνπίδεηαη
είλαη ν δηαξθήο ζπζρεηηζκφο ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε θχζε, ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο
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Μνξθέο εκθάληζεο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο εκθάληζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζε απηφ ην άκεζν επίπεδν εμέηαζεο ηνπ
Φαηλνκέλνπ θαη φρη σο γεληθφηεξεο κνξθέο ηνπ Φαηλνκέλνπ, σο νιφηεηαο, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ
νπζηψδε ζρέζε.
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θαη ηεο ζπλεηδεηήο επελέξγεηαο ησλ αλζξψπσλ. Ο ελ ιφγσ ζπζρεηηζκφο, ππφ ην πξίζκα ησλ
θαηεγνξηψλ ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, πξνβάιιεη σο νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεο εμσηεξηθήο
χπαξμεο ηεο θνηλσλίαο.
Θα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθέο φηη ζηελ εμσηεξηθή χπαξμε εληάζζεηαη θαη ε ίδηα ε
κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε θχζε θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, αθνχ
απνθαζηζηηθή ζπληζηψζα ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε θχζε θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο
είλαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο, σο ζπλεηδεηφ νλ. Γελ πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ
νπνία ε κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε θχζε θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο γίλεηαη
κε απηφκαην ηξφπν, σζάλ ε ζπλεηδεηή ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπνπ λα πεξηνξίδεηαη ιίγν-πνιχ
ζηελ αληηθαηάζηαζε θαη αληηζηνίρηζε νξηζκέλσλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. πλεπψο, ε εμσηεξηθή
Όπαξμε ηεο θνηλσλίαο ζπλίζηαηαη ζηε κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε θχζε θαη ησλ
ζρέζεσλ παξαγσγήο, εληφο ησλ νπνίσλ ν άλζξσπνο, σο ζπλεηδεηφ νλ, απνηειεί ηελ ελεξγεηηθή
ζπληζηψζα ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, θαη ζηε ζπλεηδεηή ζπκκεηνρή θαη αιιειεπίδξαζε ηνπ
αλζξψπνπ κε ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο. Οη δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο ζε απηή ηε κεηαβαιιφκελε
δηαδηθαζία, δειαδή νη δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο ζηε κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε
θχζε θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, κε ηε ζπλεηδεηή αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ, ζπληζηνχλ
ην πνιιαπιφ ηεο εμσηεξηθήο χπαξμεο.
Ο Βαδηνχιηλ δελ ζηέθεηαη εηδηθά ζηελ εμέηαζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο εμσηεξηθήο ηεο
χπαξμεο σο κηαο ζρέζεο βάζεο θαη πνιιαπινχ ηεο εμσηεξηθήο χπαξμεο, αιιά πεξλά απεπζείαο
ζηε ζεψξεζε ηεο θνηλσλίαο σο ζεκειίνπ θαη ησλ ζηηγκψλ ηεο σο θαζνξηδφκελσλ απφ ην
ηειεπηαίν. Τπφ κηα άκεζε ζεψξεζε ηεο θνηλσλίαο σο βάζεο ζην πλεχκα ηεο εγειηαλήο έθπηπμεο
ησλ θαηεγνξηψλ, ν Βαδηνχιηλ δελ ζα έπξεπε λα ζηαζεί ζηε ζπλείδεζε, αιιά ζηε βηνινγηθή
θαηαλάισζε, ζηηο ζρέζεηο γηα ηελ αλαπαξαγσγή, ζηηο βηνινγηθέο αλάγθεο θαη ζηε παξαγσγηθή
επελέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ, δηφηη κφλν απηέο νη ζηηγκέο πξνβάιινπλ κε ηνλ πιένλ έληνλν ηξφπν
σο ζηηγκέο ηεο ακεζφηεηαο, ηεο ζθαίξαο ηνπ Δίλαη. Ζ βηνινγηθή θαηαλάισζε, ε βηνινγηθή
αλαπαξαγσγή ησλ αλζξψπσλ θαη νη βηνινγηθέο αλάγθεο δελ πθίζηαληαη εμαηηίαο ηνπ
θνηλσληθνχ. Απηέο νη ζηηγκέο θαίλνληαη σο κε θαζνξηδφκελεο απφ ην θνηλσληθφ, αιιά σο
πξνυπνηηζέκελεο ε κηα απφ ηελ άιιε ζε κηα ζρέζε ακνηβαίαο εμάξηεζεο, πνπ ε θαζεκία
απνηειεί ζεκέιην θαη ζεκειησκέλν ζε ζρέζε κε ηελ άιιε. ε κηα ηέηνηα ζεψξεζε, ε εμσηεξηθή
ακεζφηεηα πξνβάιιεη σο ην επνπζηψδεο πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη, ην νπνίν έρεη ηελ αλαθνξά ζην
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άιιν ηνπ. Αθξηβψο ππφ απηνχο ηνπο φξνπο, ε ζπλείδεζε σο ζεκειηψδεο πιεπξά ηεο εμσηεξηθήο
χπαξμεο πξνβάιιεη σο θάηη πνπ αλάγεηαη πιήξσο ζην άκεζν, ζην βηνινγηθφ. Ζ ελ ιφγσ
θαηλνκεληθφηεηα πξνθχπηεη, δηφηη ζε απηή ηελ άκεζε ζεψξεζε ηαπηίδνληαη πιήξσο ε ζπλείδεζε
σο δπλαηφηεηα ζην άκεζν (ζην βηνινγηθφ) κε ηε ζπλείδεζε σο ελεξγεία πξαγκαηηθφηεηα. Μηα
ηέηνηα πξνζέγγηζε ησλ πιεπξψλ ηεο ακεζφηεηαο αλήθεη ζηε ζθαίξα ηνπ Δίλαη θαη φρη ζηε
ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ ηεο θνηλσλίαο. Ο Βαδηνχιηλ φκσο δελ εμεηάδεη ηηο πιεπξέο ηεο
ακεζφηεηαο θαζ‘ εαπηέο, αιιά σο πιεπξέο ζηηο νπνίεο εθθαίλεηαη ην θνηλσληθφ. Ζ λφεζε ινηπφλ
δελ απνβιέπεη ζην βηνινγηθφ σο ηέηνην, ην νπνίν ην έρεη ήδε δηαγλψζεη ζηε ζθαίξα ηνπ Δίλαη,
αιιά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θνηλσληθφ εθθαίλεηαη εληφο ηνπ βηνινγηθνχ. Σνχησλ
δνζέλησλ, «ζηε ζθαίξα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνηλσλίαο ην θνηλσληθφ «δηαπγάδεη» [δηαιάκπεη]
κελ κέζσ ηνπ βηνινγηθνχ θαη εληφο ηνπ βηνινγηθνχ, πιελ φκσο βαζηθφ ζηνηρείν παξακέλεη ην
πψο ην θνηλσληθφ απνθαιχπηεηαη άκεζα εληφο ηνπ βηνινγηθνχ, εληφο ησλ βηνινγηθψλ δεζκψλ
ησλ αηφκσλ» (φ.π.: 217).
ηνλ βαζκφ πνπ ν Βαδηνχιηλ εμεηάδεη απεπζείαο ηε κεηαβνιή ηνπ θνηλσληθνχ ζε ζρέζε
κε ηε ζπλεηδεηή επελέξγεηα ησλ αλζξψπσλ κε ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη κάιηζηα πξνζδηνξίδεη
ηε ζπλείδεζε θαη ηε δηαδηθαζία δηακέζνπ θαη εληφο ηεο νπνίαο αλαθχπηεη, ηφηε ε ινγηθή
εμέηαζε βξίζθεηαη ζην πιαίζην ηεο ζεψξεζεο ηεο θνηλσλίαο σο ζεκειίνπ θαη φρη σο βάζεο. Σν
βηνινγηθφ σο ην άκεζν πνιιαπιφ ηεο εμσηεξηθήο χπαξμεο, δελ εμεηάδεηαη σο θάηη θαζ‘ εαπηφ
θαη απζχπαξθην, αιιά σο εθείλε ε πιεπξά, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην Πξάγκα θαζ‘ εαπηφ, δειαδή
ζηελ θνηλσλία. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη πιεπξέο ηεο ακεζφηεηαο πξνβάιινπλ σο ζηηγκέο ζηε
δηαξθή κεηαβνιή ηνπ θνηλσληθνχ θαη βξίζθνληαη αλεξεκέλεο εληφο ηεο ζπλείδεζεο. ηε
δηαδηθαζία κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε θχζε θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλεηδεηήο επελέξγεηαο ηνπ αλζξψπνπ ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ην
θνηλσληθφ κέζσ ηεο ελαιιαγήο ησλ κνξθψλ χπαξμήο ηνπ, δειαδή ησλ ζηηγκψλ ηεο κεηαβνιήο
ηεο θνηλσλίαο, ζπκπεξηθέξεηαη σο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ πξνο έλα άιιν. Οη δηαθνξεηηθέο
ζηηγκέο δελ πξνβάιινπλ σο νη εκκελείο πξνζδηνξηζκνί ηεο θίλεζεο ηεο θνηλσλίαο σο νιφηεηαο,
δειαδή σο νη νπζηαζηηθνί πξνζδηνξηζκνί ηεο, αιιά σο πξνζδηνξηζκνί θαη ζηάδηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε εμσηεξηθφ ηξφπν κεηαμχ ηνπο.
Σν θάζε ζηάδην ζηε κεηαβνιή ηεο θνηλσλίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην βαζκφ
ζπλεηδεηνπνίεζεο

ησλ

δπλαηνηήησλ

κεηαβνιήο
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ησλ

ζρέζεσλ

παξαγσγήο.

Απηή

ε

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο κεηαβνιήο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο εδξάδεηαη ζηηο βαζκίδεο
αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ κε ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο. ηε
βάζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ ζπζρέηηζεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ κε ηηο ζρέζεηο
παξαγσγήο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ βαζκνχ ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ κεηαβνιήο ησλ
ηειεπηαίσλ, ε θνηλσλία σο Πξάγκα θαλεξψλεηαη σο κηα πνιιαπιφηεηα πξαγκάησλ θαζ‘ εαπηψλ.
Ζ ζπλείδεζε σο ζπλεηδεηή κεηαβνιή ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο απνηειεί ηνλ ζπζρεηηζκφ ηνπο σο
άιισλ.
Ζ ζπλείδεζε θαη νη αλαβαζκνί ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ αληηθαηάζηαζεο ησλ
ζρέζεσλ παξαγσγήο απνηεινχλ ηνλ κέζν φξν ησλ ζηηγκψλ ηεο θνηλσλίαο σο πξαγκάησλ θαζ‘
εαπηψλ. Σα δηαθνξεηηθά ζηάδηα αλαληηζηνηρίαο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ
παξαγσγήο, ζηελ ελφηεηά ηνπο κε ηε κία ή ηελ άιιε κνξθή ζπλεηδεηνπνίεζεο απηήο ηεο
αλαληηζηνηρίαο, θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε εμσηεξηθφ ηξφπν κεηαμχ ηνπο. Ο Βαδηνχιηλ ζηελ
εμέηαζή ηνπ δελ ζηέθεηαη επηζηακέλα ζηε θάζε, φπνπ ν ζρεηηζκφο ησλ ζηηγκψλ ηνπ θνηλσληθνχ
πξνβάιιεη σο εμσηεξηθφο, πεξλψληαο έηζη απεπζείαο ζηελ νπζηαζηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ
ζηηγκψλ ηνπ θνηλσληθνχ.
Οη δηαθνξεηηθέο κνξθέο εκθάληζεο ηνπ θνηλσληθνχ, δειαδή ηεο αλαληηζηνηρίαο ησλ
παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, θαη ηνπ βαζκνχ ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ
δπλαηνηήησλ κεηαβνιήο ηνπο, απνηεινχλ ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο θνηλσλίαο σο
κεηαβαιιφκελεο. Ο Βαδηνχιηλ δηαθξίλεη ηα εμήο αθφινπζα ζηάδηα:
1.

ην ζηάδην ηεο εκθάληζεο ησλ λέσλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, ζην νπνίν

εκθαλίδεηαη ηφζν ε αληηζηνηρία φζν θαη ε αλαληηζηνηρία κεηαμχ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ
θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο. Δθείλν πνπ σζηφζν δεζπφδεη ζε απηφ ην ζηάδην είλαη θαηά
βάζε ε αλαληηζηνηρία κεηαμχ ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη θιεξνδνηεκέλσλ παξαγσγηθψλ
δπλάκεσλ.
2.
ηνπ

νπνίνπ

ην ζηάδην δηακφξθσζεο ησλ λέσλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, θαηά ηε δηάξθεηα
ζπληειείηαη

ν ζηαδηαθφο

κεηαζρεκαηηζκφο

ησλ θιεξνδνηεκέλσλ

παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ ραξαθηήξα ησλ λέσλ ζρέζεσλ παξαγσγήο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο, δηακνξθψλεηαη παξάιιεια θαη ε
αλαληηζηνηρία ησλ λέσλ ζρέζεσλ παξαγσγήο κε ηηο ππφ δηακφξθσζε, ζχκθσλα κε ηνλ
ραξαθηήξα ηνπο, παξαγσγηθέο δπλάκεηο.
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3.

ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ησλ λέσλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. Πξφθεηηαη γηα

ην ζηάδην εθείλν, ζην νπνίν επηηπγράλεηαη ε δηακφξθσζε ηνπ πνηνηηθά δηαθνξεηηθνχ
ραξαθηήξα ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, ελ ζπγθξίζεη κε ηηο θιεξνδνηεζείζεο
παξαγσγηθέο δπλάκεηο. ην ελ ιφγσ ζηάδην επίζεο, σξηκάδεη θαη ε αλαληηζηνηρία κεηαμχ
πνηνηηθά λέσλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη λέσλ ζρέζεσλ παξαγσγήο.
4.

ην ζηάδην ηεο παξαθκήο θαη ηεο ζήςεο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. ε απηφ

ην ζηάδην θιηκαθψλεηαη, θζάλνληαο ζηα άθξα, ε αλαληηζηνηρία κεηαμχ πνηνηηθά λέσλ
παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο. Οη ζρέζεηο παξαγσγήο απνηεινχλ φιν
θαη κεγαιχηεξν θξαγκφ ζηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, δίρσο απηφ λα
ζεκαίλεη φηη απνθιείνπλ θαηά απφιπην ηξφπν ηελ φπνηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ
ηειεπηαίσλ (φ.π.: 220-221).
ηε βάζε ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ αλαπηχζζεηαη θαη ν ξφινο ηεο ζπλείδεζεο, ν βαζκφο
δειαδή ηεο ζπλεηδεηήο επελέξγεηαο ησλ αλζξψπσλ ζηε κεηαβνιή ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. Ο
Βαδηνχιηλ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη,
νη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ πθηζηάκελσλ ζρέζεσλ παξαγσγήο αθνξνχλ ην ζηάδην
ηεο παξαθκήο. Γεδνκέλνπ φηη ε αιιαγή ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, ελ γέλεη ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο
πξνο ηε θχζε, απνηειεί ηε βάζε ηεο αιιαγήο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο –δηφηη, ζε ηειεπηαία αλάιπζε,
εθείλν πνπ είλαη ην θχξην γηα ηνπο αλζξψπνπο δελ είλαη νη ζρέζεηο παξαγσγήο, αιιά ε παξαγσγηθή ζρέζε
πξνο ηεο θχζε– είλαη επφκελν ε αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζρέζεσλ παξαγσγήο λα ζπκβαίλεη, ελ
γέλεη θαη ελ ζπλφισ, λνκνηειψο θαηά ην ζηάδην ηεο απνλέθξσζήο ηνπο (φ.π.: 221).

Μνινλφηη ν βαζκφο θαη ν ξφινο ηεο ζπλείδεζεο αιιάδεη ζηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα
αλάπηπμεο ηεο ζπζρέηηζεο παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο, ην θαζέλα
βξίζθεηαη ζε ακνηβαία ελφηεηα κε ηε ζπλείδεζε, αθνχ ε ζπκκεηνρή θαη ε έληαμε ησλ αλζξψπσλ
ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο θαζψο θαη ε παξαγσγηθή ζρέζε ησλ αλζξψπσλ πξνο ηε θχζε,
πξαγκαηψλεηαη ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο φλησλ πνπ δξνπλ ζπλεηδεηά. Ζ θνηλσλία ινηπφλ σο
φιν εκθαλίδεηαη ζηα δηαθνξεηηθά ζηάδηά ηεο. Γηαθνξεηηθέο ζπζρεηίζεηο ησλ παξαγσγηθψλ
δπλάκεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο εθδειψλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηε ζπλείδεζε θαη
ζηε ζπλεηδεηή επελέξγεηα ησλ αλζξψπσλ ζηνπο πιηθνχο θαη θνηλσληθνχο ηνπο φξνπο. Χο εθ
ηνχηνπ, ε θνηλσλία εκθαλίδεηαη ζηηο ηδηφηεηέο ηεο. Ζ θνηλσλία σο Πξάγκα πξνβάιιεη εθ λένπ
σο κηα πνιιαπιφηεηα πξαγκάησλ. Σα ηέζζεξα παξαπάλσ δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηνπ θνηλσληθνχ
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πξνβάιινπλ σο νη πνιιαπιέο ππάξμεηο ηεο θνηλσλίαο. Σαπηφρξνλα, ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα
αλαθέξνληαη κε εμσηεξηθφ ηξφπν ζηελ θνηλσλία γεληθά, ζηελ θνηλσλία σο φιν.
Ζ θνηλσλία σο φιν παξακέλεη ζε ηαπηφηεηα κε ηνλ εαπηφ ηεο ζε θάζε δηαθνξεηηθφ
ζηάδην. Απηή ε ζπλέρεηα ηεο θνηλσλίαο κε ηνλ εαπηφ ηεο θαζηζηά επνπζηψδε ηελ ζπγθεθξηκέλε
κνξθνπνίεζή ηεο ζε θάζε ζηάδην. Δπηπιένλ, ε θνηλσλία δελ παξάγεηαη απφ ηα δηαθνξεηηθά
ζηάδηα ζπζρέηηζεο ηεο παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη ηεο αληίζηνηρεο
ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο αλαληηζηνηρίαο ησλ ηειεπηαίσλ· δελ παξάγεηαη επνκέλσο απφ ηηο
ηδηφηεηέο ηεο. Σα δηαθνξεηηθά ζηάδηα πξνβάιινπλ σο νη δηαθνξεηηθέο νπζηψδεηο δηαθξίζεηο ηεο
θνηλσλίαο, εηιεκκέλεο σο φινπ, απφ ηνλ εαπηφ ηεο. Μέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ ε
θνηλσλία απνθηά πξνζδηνξηζηία. Έηζη, ε θνηλσλία, θαηά ηελ αλάπηπμή ηεο, πξνζδηνξίδεηαη ζην
ηάδε ή ζην δείλα ζηάδην παξακέλνληαο ηαπηή κε ηνλ εαπηφ ηεο. Απηή ε ζπλέρεηα ηεο θνηλσλίαο
κε ηνλ εαπηφ ηεο ζηα δηαθνξεηηθά ηεο ζηάδηα νδεγεί ζηε ζχιιεςε απηψλ ησλ ζηαδίσλ σο
απζχπαξθησλ πιψλ.
Σα ζηάδηα ινηπφλ, ζεσξεκέλα σο νη πξνζδηνξηζκνί ηεο θνηλσλίαο, νη νπνίνη εληφο ηεο
αξλεηηθήο ηνπο ελφηεηαο αλαθέξνληαη κε εμσηεξηθφ ηξφπν ζηελ θνηλσλία, σο ηε δηθή ηνπο
βάζε, ζπληζηνχλ ηηο ηδηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο. Σαπηφρξνλα, απφ ηε ζθνπηά ηεο ζπλέρεηαο ηεο
θνηλσλίαο κε ηνλ εαπηφ ηεο ζηα δηαθνξεηηθά ηεο ζηάδηα, θαη πάληνηε απφ ηε ζθνπηά ησλ
ινγηθψλ θαηεγνξηψλ, νδεγνχκαζηε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηειεπηαίσλ σο απζχπαξθησλ πιψλ.
Σν θάζε ζηάδην πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ σο έλα απζχπαξθην θαη έηζη ζπληζηά κηα
απζχπαξθηε χιε. Ζ θνηλσλία ζπλεπψο πξνβάιιεη σο έλα ζπλνλζχιεπκα απζχπαξθησλ πιψλ.
Απηή ε πνζνηηθή ελαιιαγή ησλ απζχπαξθησλ πιψλ, δειαδή νη δηαθνξεηηθέο πνζνηηθέο
ζπζρεηίζεηο ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηεο αλαληηζηνηρίαο παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ
παξαγσγήο θαη ηεο αληίζηνηρεο ζπλεηδεηνπνίεζήο ηνπο, νδεγεί ζηε δηαξθή ελαιιαγή ηνπο.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο εγειηαλήο έθπηπμεο ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ, ε θνηλσλία
πξνζδηνξίδεηαη σο Απηφ, ζηε βάζε ηεο αξλεηηθήο ελφηεηαο ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηεο
αλαληηζηνηρίαο παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη ηεο αληίζηνηρεο
ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο ηειεπηαίαο. ηελ εηδηθή αλαθνξά ησλ ζηαδίσλ ηεο ζπζρέηηζεο
παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ βαζκνχ ζπλεηδεηνπνίεζεο
ηεο κεηαβνιήο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, πξνζδηνξίδεηαη ε ζεκεηαθφηεηα ηεο θνηλσλίαο. Ζ
θνηλσλία ζηνλ βαζκφ πνπ βξίζθεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ηεο ζπζρέηηζεο ησλ
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παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε άιιν.
Δπνκέλσο, εδψ αλαθχπηεη ν πνηνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θάζε ζηαδίνπ ζηε κεηαβνιή ηεο
θνηλσλίαο. πγρξφλσο, ε θνηλσλία ζπληζηά ην επίζεο, δηφηη ζηελ αδηάιεηπηε κεηαβνιή ηεο, ε
θνηλσλία πθίζηαηαη κε ηε κνξθή ηνπ θάζε ζηαδίνπ. Σν ζχλνιν ησλ ζηαδίσλ ζπζρέηηζεο ησλ
παξαγσγηθψλ

δπλάκεσλ,

ησλ

ζρέζεσλ

παξαγσγήο

θαη

ηνπ

αληίζηνηρνπ

βαζκνχ

ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο κεηαβνιήο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο ζπληζηά ηελ νιφηεηα ησλ ζηηγκψλ
ηεο κεηαβνιήο ηεο θνηλσλίαο. Δπνκέλσο, εδψ αλαθχπηεη ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ
ζηαδίσλ κεηαβνιήο ηεο θνηλσλίαο. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ εδψ φηη ε θνηλσλία πξνζδηνξίδεηαη
απφ ηε κία πνηνηηθά, ππφ ην πξίζκα ηεο αξλεηηθήο ελφηεηαο θαη ηνπ αιιειναπνθιεηζκνχ ησλ
ζηαδίσλ,

θαη

απφ

ηελ

άιιε

πξνζδηνξίδεηαη

πνζνηηθά,

ζηε

βάζε

ηεο

ακνηβαίαο

αιιεινπξνυπνηηζέκελεο αλαθνξάο ησλ ζηαδίσλ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα ζηάδηα ηεο
θνηλσλίαο θαλεξψλνληαη σο ελφηεηα αιιεινπξνυπφζεζεο θαη αιιειναπνθιεηζκνχ.
Σνχησλ δνζέλησλ, ηα ζηάδηα πξνβάινπλ σο πνξψδεηο χιεο. Σα πξναλαθεξζέληα ζηάδηα
πθίζηαληαη ζε θάζε ζηηγκή θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο. ε θάζε ζηηγκή ηεο αλάπηπμεο ηεο
θνηλσλίαο,

πθίζηαληαη

δηαθνξεηηθέο

ζρέζεηο

παξαγσγήο,

νη

νπνίεο

εκθαλίδνληαη,

δηακνξθψλνληαη, σξηκάδνπλ θαη παξαθκάδνπλ. Δζηηάδνληαο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή ζηελ
αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο, παξαηεξείηαη φηη άιιεο ζρέζεηο παξαγσγήο αληηθαζίζηαληαη, ελψ άιιεο
ζπγρξφλσο εκθαλίδνληαη, δηακνξθψλνληαη θαη παξαθκάδνπλ. Σν θάζε ζηάδην ιεηηνπξγεί σο κηα
χιε, ε νπνία βξίζθεηαη ζηνπο πφξνπο θαη ζηα δηάθελα ηεο άιιεο. Ζ θνηλσλία ινηπφλ
εκθαλίδεηαη σο κηα αληίθαζε κε ηνλ εαπηφ ηεο, σο ε αληίθαζε ηνπ απζχπαξθηνπ πθίζηαζζαη θαη
ηεο άξλεζήο ηνπ.
Αο εμεηάζνπκε ηψξα ηελ παξαπάλσ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ηνπ Βαδηνχιηλ απφ ηε ζθνπηά
ηεο ζπζρέηηζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ. Απφ ηε κία, ε γεληθφηεξε θίλεζε ηεο λφεζεο, θαηά ηελ
εμέηαζε ηεο Όπαξμεο, αθνινπζεί ηε γεληθφηεξε δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο θαη αληηζηνηρεί ζε
αλεξεκέλε κνξθή ζηε γεληθφηεξε ηζηνξηθή αιιεινπρία αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο. Δδψ
πξνβάιιεη ην θνηλφ ζηνηρείν ζηελ αλάπηπμε ησλ θαηεγνξηψλ ηεο Όπαξμεο κε ηνπο Υέγθει θαη
Μαξμ. Απφ ηελ άιιε, παξ‘ φηη ε έθζεζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ πιψλ απεηθνλίδεη ηελ θίλεζε ηνπ
ψξηκνπ θαη κνξθνπνηεκέλνπ αληηθεηκέλνπ, ηαπηφρξνλα απεηθνλίδεη ζε αλεξεκέλε κνξθή ηα
ηζηνξηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο ζπζρέηηζεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ κε ηηο ζρέζεηο
παξαγσγήο θαη ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο ζπλεηδεηήο επελέξγεηαο ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο.
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πλεπψο, παξ‘ φιν πνπ ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ζπζρέηηζεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ
ζρέζεσλ παξαγσγήο απεηθνλίδνπλ ηαπηφρξνλεο θαη παξάιιειεο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο
ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ θίλεζε ηεο θνηλσλίαο, ζπλάκα απεηθνλίδνπλ ζε αλεξεκέλε κνξθή ηα
βαζηθά ηζηνξηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ζηάδην ηεο εκθάληζεο ησλ
λέσλ ζρέζεσλ παξαγσγήο αληηζηνηρεί ζε θάζε κεκνλσκέλε δηαδηθαζία εκθάληζεο λέσλ ζρέζεσλ
παξαγσγήο, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα αδηαιείπησο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη, θαη ζπλάκα
αληηζηνηρεί ζε αλεξεκέλε κνξθή ζην ηζηνξηθφ ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηεο
θνηλσλίαο. Αληίζηνηρα, ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ησλ λέσλ ζρέζεσλ παξαγσγήο αληηζηνηρεί
ζε αλεξεκέλε κνξθή ζην ηζηνξηθφ ζηάδην δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο, ζην ζηάδην εθείλν, θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ην θνηλσληθφ κεηαζρεκαηίδεη βαζκηαία ηε θπζηθή θιεξνδνηεζείζα βάζε
δηακέζνπ ηεο νπνίαο αλέθπςε. Σν ηξίην ζηάδην αληηζηνηρεί ζε αλεξεκέλε κνξθή ζην ηζηνξηθφ
ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηεο θνηλσλίαο, ζην ζηάδην εθείλν, θαηά ην νπνίν έρεη πιένλ επηηεπρζεί
απφ ην θνηλσληθφ ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο θιεξνδνηεζείζαο θπζηθήο βάζεο. ην ηέηαξην θαη
ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ζήςεο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, απεηθνλίδεηαη ζε αλεξεκέλε κνξθή ν
δηηηφο ραξαθηήξαο ηεο αλάπηπμεο ησλ ζπληζησζψλ ηεο θνηλσλίαο, απφ ηε κία νη δπλαηφηεηεο
αθαληζκνχ ηεο θνηλσλίαο θαη απφ ηελ άιιε νη δπλαηφηεηεο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο ζε
κηα άιιε αλψηεξε κνξθή θίλεζεο.226
Καηά ηε ινγηθή θιηκαθσηή έθζεζε ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηεο ζπζρέηηζεο
παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο, επηζεκάλζεθε ε αληίζηνηρε αλαβάζκηζε ηεο
ζπλείδεζεο σο πξνο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. Δπνκέλσο, «νη πεξηζζφηεξεο
πηζαλφηεηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ πθηζηάκελσλ ζρέζεσλ παξαγσγήο αθνξνχλ ην ζηάδην ηεο
παξαθκήο» (φ.π.: 221). Έσο ην λπλ ζηάδην ηεο εμέηαζεο, ε αηηηνθξαηηθή ζπζρέηηζε ησλ
παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ δπλαηνηήησλ
ζπλεηδεηήο επηινγήο ησλ ηειεπηαίσλ παξνπζηάζηεθε ελ πνιινίο σο δεδνκέλε. Ζ βάζε ηεο
εθηεζεηκέλεο αηηηνθξαηηθήο ζπζρέηηζεο είλαη ε απνπζία αθζνλίαο πιηθψλ αγαζψλ ζηε δσή ηεο
θνηλσλίαο· γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά δεζπφδνπζα ζην ζπζρεηηζκφ ησλ ζπληζησζψλ ηεο
θνηλσλίαο ηελ παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε. Ο Βαδηνχιηλ, ζπλερίδνληαο ηελ εμέηαζε,
επηζεκαίλεη φηη ζηνλ βαζκφ πνπ επηηπγράλεηαη ε αθζνλία πιηθψλ αγαζψλ, αιιάδεη θαη ε ίδηα ε
226

Ζ πξψηε, ε θαηαζηξνθηθή ηάζε, ζπλίζηαηαη ζηηο δπλαηφηεηεο αθαληζκνχ ηεο θνηλσλίαο εμαηηίαο ελδερφκελσλ
πνιέκσλ, είηε θαηαζηξνθήο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ πιαλήηε Γε, είηε ιφγσ ζπλδπαζκνχ ησλ δχν
παξαπάλσ. Ζ δεχηεξε, ε πξννδεπηηθή ηάζε, ζπλίζηαηαη ζηηο δπλαηφηεηεο κεηάβαζεο ηεο θνηλσλίαο ζηνλ
Γηαζηεκηθφ πνιηηηζκφ. ε θαηνπηλφ θεθάιαην ζα πξαγκαηεπηνχκε δηεμνδηθφηεξα ηα ελ ιφγσ δεηήκαηα.
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αηηηνθξαηηθή ζπζρέηηζε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη θαηά
ζπλέπεηα ν βαζκφο ζπλεηδεηήο επηινγήο ζρέζεσλ παξαγσγήο. ηε πεξίπησζε ινηπφλ ηεο
αθζνλίαο πιηθψλ αγαζψλ, ην κείδνλ γηα ηνλ άλζξσπν δελ είλαη πιένλ ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα
ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγσγήο, αιιά ε ίδηα ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία, «ε πνζφηεηα θαη ε
πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο σο ηξφπνπ αλάπηπμεο ησλ δπλάκεσλ ηνπ αλζξψπνπ» (φ.π.:
222). ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε ίδηα ε αηηηνθξαηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ,
ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη ζπλεηδεηήο επίδξαζεο κε ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο θαζίζηαηαη
νπζηαζηηθφηεξε. ε απηφ ην ζηάδην, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην ηζηνξηθφ ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο
ηεο θνηλσλίαο, αθνχ κε απηφ είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλε ε αθζνλία πιηθψλ αγαζψλ, «ε
ζχλδεζε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο κε ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο, κε ηελ παξαγσγηθή ζρέζε πξνο
ηε θχζε γίλεηαη ακεζφηεξε» (φ.π.: 222).
Ζ πεξηγξαθή ησλ δχν παξαπάλσ βαζηθψλ ζηαδίσλ ηεο αηηηνθξαηηθήο ζπζρέηηζεο ησλ
ζπληζησζψλ ηεο θνηλσλίαο απνηειεί ηε ινγηθή ησλ κνξθψλ Όπαξμεο ηεο θνηλσλίαο ππφ ηελ
επξεία έλλνηα. Οη κνξθέο Όπαξμεο ηνπ θνηλσληθνχ, παξ‘ φηη εθηέζεθαλ ζην πιαίζην ηεο
απεηθφληζεο ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηεο ζπζρέηηζεο παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ
παξαγσγήο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αλαβαζκψλ ηεο ζπλείδεζεο, απηέο εθηέζεθαλ ζηε βάζε κηαο ελ
πνιινίο δεδνκέλεο αηηηνθξαηηθήο ζπζρέηηζήο ηνπο. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ «Κεθαιαίνπ»,
ην ρξεκαηηθφ, ην παξαγσγηθφ θαη ην εκπνξεπκαηηθφ θεθάιαην, ην θαζέλα ζπληζηά κηα κνξθή
Όπαξμεο ηνπ θεθαιαίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ θπθιηθή θίλεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, νη
ηξείο κνξθέο Όπαξμεο είλαη παξνχζεο ππφ κηα ελ πνιινίο δεδνκέλε αηηηνθξαηηθή ζπζρέηηζε,
ηελ αηηηνθξαηηθή ζπζρέηηζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηε κνξθή Υ-Δ…Π…Δ΄-Υ΄. Μνιαηαχηα, ε
πεξηγξαθή ησλ κνξθψλ χπαξμεο δελ εμαληιείηαη ζην πιαίζην ηεο δεδνκέλεο αηηηνθξαηηθήο ηνπο
ζπζρέηηζεο, αιιά αλαπηχζζεηαη θαη απνθηά ηελ πιήξε θαη νινθιεξσκέλε ηεο κνξθή αθξηβψο
ζηε βάζε ηεο κεηαβνιήο απηήο ηεο αηηηνθξαηηθήο ηνπο ζπζρέηηζεο, αθνινπζψληαο θιηκαθσηά
ηελ έθζεζε ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ, ηνπ παξαγσγηθνχ θαη ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ
θεθαιαίνπ.
ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» αληίζηνηρα, ε πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ ζπζρέηηζεο ησλ
παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ κε ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αλαβαζκψλ ηεο
ζπλείδεζεο, ζπληζηά πεξηγξαθή ησλ κνξθήο Όπαξμεο ηνπ θνηλσληθνχ ππφ κηα ελ πνιινίο
δεδνκέλε αηηηνθξαηηθή ζπζρέηηζε. Δπηπξφζζεηα, νη κνξθέο Όπαξμεο απνθηνχλ ηελ

447

νινθιεξσκέλε θαη θαζ‘ φια αλεπηπγκέλε ηνπο κνξθή, θαηά ηελ απεηθφληζε ησλ ζηαδίσλ
κεηαβνιήο ηεο αηηηνθξαηηθήο ζπζρέηηζεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο
θαη ηνπ ξφινπ ηεο ζπλείδεζεο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, νη κνξθέο Όπαξμεο ζπληζηνχλ πξσηίζησο
απεηθφληζε ησλ ηζηνξηθψλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο, απφ ηε ζθνπηά ηεο αηηηνθξαηηθήο
ζπζρέηηζεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη ησλ αληίζηνηρσλ
δπλαηνηήησλ ζπλεηδεηήο επηινγήο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο.
Γηαπηζηψλνπκε φηη ζηηο κνξθέο Όπαξμεο, ππφ ηελ επξεία έλλνηα, απεηθνλίδεηαη ε εηδηθή
αηηηνθξαηηθή ζπζρέηηζε ησλ κνξθψλ Όπαξμεο ηεο θνηλσλίαο ζηα ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ηεο
ηζηνξηθήο ηεο αλάπηπμεο. Ζ πξψηε κνξθή Όπαξμεο αληηζηνηρεί ζηα ηζηνξηθά ζηάδηα ηεο
πξσηαξρηθήο εκθάληζεο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο, θαηά ηα νπνία ε αθζνλία πιηθψλ
αγαζψλ απνπζηάδεη απφ ηε δσή ηεο αλζξσπφηεηαο. ε απηά ηα ζηάδηα, εηιεκκέλα ελ ζπλφισ, ε
αλζξσπφηεηα αγσλίδεηαη αθφκε γηα ηελ επηβίσζε ηεο. Ζ δεχηεξε κνξθή Όπαξμεο αληηζηνηρεί
ζην ηζηνξηθφ ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηεο θνηλσλίαο. ε απηφ ην ζηάδην απεηθνλίδεηαη θαη ε
κεηάβαζε ζηελ νπζηαζηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ πιεπξψλ θαη ησλ ζπληζησζψλ ηεο θνηλσλίαο.
Χο εθ ηνχηνπ, ζηηο κνξθέο Όπαξμεο απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζηαδηαθήο κεηάβαζεο απφ
ηελ εμσηεξηθή ζηελ εζσηεξηθή αιιειεπίδξαζε ησλ πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο.
Σνχησλ δνζέλησλ, απφ ηε ζθνπηά ηεο δεχηεξεο κνξθήο Όπαξμεο, γίλεηαη θαη
νπζηαζηηθφηεξα αληηιεπηφο ν πνξψδεο ραξαθηήξαο ησλ πιψλ. Σν πνξψδεο ησλ πιψλ, ε
εζσηεξηθή αιιειεπίδξαζε ησλ πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο, δελ είλαη θάηη εμ‘ ππαξρήο δεδνκέλν,
αιιά θάηη ην νπνίν επηηπγράλεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο ηεο αλάπηπμεο. πλεπψο, ε
νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο σο πνξψδεηο χιεο ζπληζηά
θαηαλφεζε ηεο λνκνηεινχο δηαδηθαζίαο νπζηαζηηθήο δηαζχλδεζεο θαη ελνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο
ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Έηζη, παξά ην γεγνλφο φηη ηα δηάθνξα κέξε ηεο θνηλσλίαο
αλαπηχζζνληαη αληζνκεξψο, ε πεξηγξαθή ησλ κνξθψλ Όπαξμεο θαηαδεηθλχεη ηνλ λνκνηειή
ραξαθηήξα ηεο νπζηαζηηθήο ελνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Αθξηβψο γη‘
απηφλ ηνλ ιφγν ν Βαδηνχιηλ γξάθεη:
Δάλ φκσο νη ζρέζεηο παξαγσγήο ηεο αλζξσπφηεηαο σο πξνο ηα δηάθνξα «κέξε» ηνπο θ.ιπ., αλαπηχζζνληαη
αληζνκεξψο, δελ είλαη δηφινπ απίζαλε ε «ππεξπήδεζε» ελφο, είηε κεξηθψλ ζηαδίσλ ηεο αλάπηπμεο απφ
ιηγφηεξν αλαπηπγκέλα «κέξε», ππφ ηελ επίδξαζε πην αλαπηπγκέλσλ «κεξψλ». Παξ‘ φια απηά φκσο ε
αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο ηεο θνηλσλίαο, εάλ ιεθζνχλ ελ ζπλφισ, είηε, κε άιια ιφγηα, ε
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αληηθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο ε νπνία έρεη παγθφζκηα-ηζηνξηθή ζεκαζία, ιακβάλεη ρψξα θαηά
ην ζηάδην ηεο παξαθκήο ησλ ππφ αληηθαηάζηαζε ζρέζεσλ παξαγσγήο (φ.π.: 223).

πλνςίδνληαο ηελ πξνβιεκαηηθή ησλ θαηεγνξηψλ ηεο Όπαξμεο ζηνπο ηξείο ζηνραζηέο
θαη ζηα ηξία αληίζηνηρα ππφ δηεξεχλεζε έξγα, κπνξνχκε λα αληρλεχζνπκε κηα φιν θαη πην
έληνλε δηείζδπζε ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο ζηε ινγηθή εμέηαζε ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ. ηελ
πεξίπησζε ηνπ Υέγθει, ε απνιπηνπνίεζε ηνπ ινγηθνχ θαη ε αληίζηνηρε ππαγσγή ηνπ ηζηνξηθνχ
ζην ινγηθφ θαζηζηά απνχζα ηελ εμέηαζε ησλ κνξθψλ Όπαξμεο ππφ ηελ επξεία έλλνηα. Καηά ηε
γλψκε καο θαη φζνλ αθνξά ζηηο θαηεγνξίεο ηεο Όπαξμεο ζπγθεθξηκέλα, ε πεξηνξηζκέλε
ηζηνξηθή πηπρή δελ νθείιεηαη κνλάρα ζην γεληθφηεξν ηδεαιηζηηθφ πιαίζην ηεο εγειηαλήο
ινγηθήο, αιιά νθείιεηαη επίζεο θαη ζηνπο ηζηνξηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο κεραληζηηθήο Φπζηθήο,
ε νπνία απνηέιεζε ηε βάζε ηνπ εγειηαλνχ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ πιηθνχ
θφζκνπ ζην πιαίζην ηεο αληίιεςεο ηνπ κεραληζκνχ.
Γίρσο λα επηδηψθνπκε κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ελ ιφγσ πξνβιεκαηηθήο ζηελ
παξνχζα έξεπλα, ζεσξνχκε φηη εμαηηίαο ηεο κεραληζηηθήο Φπζηθήο ηεο επνρήο ηνπ, ν Υέγθει
πξνζεγγίδεη ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο χιεο σο ππνζηαζηαθνχο θαη ζηαηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο θαη φρη
σο πξνζδηνξηζκνχο νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη ζην ίδην ην εζσηεξηθφ ηνπο απφ ηζηνξηθφηεηα.
Έηζη, ν Υέγθει δελ πξνβαίλεη ζε κηα ινγηθή ηεξάξρεζε θαη αληίζηνηρα ζε κηα ηζηνξηθή
πεξηνδνιφγεζε (αιιεινπρία) ησλ δηαθνξεηηθψλ ηδηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ πιψλ. Δλ
ηνχηνηο, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο Φπζηθήο, κε ηελ αλαθάιπςε ησλ θνπάξθ θαη
κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ ελέξγεηα, αθφκε θαη αθνινπζψληαο ην ηδεαιηζηηθφ πλεχκα
ηνπ Υέγθει, πηζηεχνπκε φηη ε ινγηθή ζεψξεζε ζα φθεηιε λα αθνινπζήζεη κηα ινγηθά
δηαηεηαγκέλε θαη ζπγρξφλσο ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ησλ κνξθψλ ηεο χιεο θαη ησλ κνξθψλ ηεο
ελέξγεηαο, ζηε βάζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο Όπαξμεο. Χζηφζν, κηα ηέηνηνπ
ηεξάζηηνπ ελδηαθέξνληνο πξνβιεκαηηθή μεπεξλά ηνπο ζηφρνπο ηνπ παξφληνο ζπγγξάκκαηνο, γη‘
απηφ θαη ε έξεπλα δελ ζα πεξάζεη ζηηο φπνηεο δπλαηέο ππνζέζεηο πεξαηηέξσ ζθηαγξάθεζήο ηεο.
ηελ πεξίπησζε ηνπ Μαξμ, νη ηδηφηεηεο θαη νη χιεο, παξ‘ φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα
ζπγρξνληθφ ραξαθηήξα, ζην πιαίζην ηεο ινγηθήο εμέηαζεο ηνπ ψξηκνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ,
ζπγρξφλσο δηαθνξνπνηνχληαη ηεξαξρηθά σο πξνο ηνλ αλεξεκέλν ηζηνξηθφ ραξαθηήξα πνπ
πεξηέρνπλ. Ζ ελ ιφγσ φκσο ηεξάξρεζε απνδεηθλχεηαη ελ ηέιεη θαη ινγηθή ηεξάξρεζε, παξά ην
γεγνλφο φηη ηφζν ε θπθιηθή θίλεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ φζν θαη ηνπ παξαγσγηθνχ θαη
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εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ πθίζηαληαη ζπγρξνληθά ζε θάζε ζηάδην ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Οη θπθιηθέο θηλήζεηο ηνπ ρξεκαηηθνχ, ηνπ παξαγσγηθνχ
θαη ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ, σο κνξθέο Όπαξμεο, απεηθνλίδνπλ ζε αλεξεκέλε κνξθή ηε
δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, φκσο εθείλν ην
νπνίν πξσηίζησο θαη πάλσ απ‘ φια απεηθνλίδνπλ είλαη νη πιεπξέο ηεο δεδνκέλεο θίλεζεο ηνπ
ψξηκνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. ην «Κεθάιαην» ινηπφλ, ελ αληηζέζεη κε ηελ
«Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», ε εμέηαζε ηφζν ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ πιψλ φζν θαη ησλ κνξθψλ
Όπαξμεο, αλαβαζκίδεη ξηδηθά ηνλ ηζηνξηθφ ραξαθηήξα ηεο ινγηθήο εμέηαζεο.
Οκνίσο, ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» νη ηδηφηεηεο θαη νη χιεο εμεηάδνληαη φπσο θαη ζηελ
πεξίπησζε ηνπ «Κεθαιαίνπ», εμεηάδνληαη δειαδή απφ ηε ζθνπηά ησλ ππαξθηψλ πιεπξψλ ηεο
άκεζεο θαη δεδνκέλεο χπαξμεο ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ, ελψ παξάιιεια απεηθνλίδνπλ ζε
αλεξεκέλε κνξθή ηα ηζηνξηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ο ζπζρεηηζκφο ησλ
παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη νη αληίζηνηρεο κνξθέο ζπλεηδεηήο
επίδξαζεο ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο πθίζηαληαη ζε θάζε ζηάδην ζηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε ηεο
θνηλσλίαο. Δπηπιένλ, ζηηο κνξθέο Όπαξμεο, ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», απεηθνλίδνληαη ζε
αλεξεκέλε κνξθή ηα ηζηνξηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο. ε απηή ηε ινγηθή βαζκίδα ε
ηζηνξηθή πηπρή έρεη εκβαζχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν, δηφηη εδψ λαη κελ εμεηάδεηαη ν ζπζρεηηζκφο
παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη ζπλεηδεηήο επίδξαζεο ζηηο ζρέζεηο
παξαγσγήο, αιιά εμεηάδεηαη απφ κηα θαη‘ εμνρήλ ηζηνξηθή ζθνπηά, ηνπ ζηαδίνπ ηεο αθζνλίαο
πιηθψλ αγαζψλ. ηνλ αλαγλψζηε ινηπφλ είλαη ζαθέο φηη γίλεηαη ιφγνο γηα ην ηζηνξηθφ ζηάδην
ηεο σξηκφηεηαο ηεο θνηλσλίαο, γηα εθείλν ην ζηάδην ζην νπνίν έρεη θπξηαξρήζεη πιένλ ε αθζνλία
πιηθψλ αγαζψλ θαη ε αλάγθε γηα εξγαζία.
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Κεθάιαην Δλδέθαην
Φαηλόκελνο θαη Καζ’ εαπηόλ Ωλ Κόζκνο
νη ξίδεο ηεο ηδεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο σο ελππάξρνπζεο ζηε ζθαίξα ηνπ
Φαηλνκέλνπ θαη ν ξόινο ηεο Ιζηνξηθόηεηαο

ηελ αξρή παξακειείηαη πάληα ε κνξθή γηα ράξε ηνπ πεξηερνκέλνπ.
Φ. Έλγθειο (Μαξμ & Έλγθειο, 1980β: 585)

ηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», ν Υέγθει κεηά ηελ εμέηαζε ηεο Όπαξμεο πεξλά ζηελ
εμέηαζε ηνπ Φαηλνκέλνπ. Ζ εμέηαζε ηνπ Φαηλνκέλνπ δηαθξίλεηαη ζε ηξία βαζηθά κέξε, ζηνλ
Νφκν ηνπ Φαηλνκέλνπ, ζηνλ Φαηλφκελν θαη Καζ‘ εαπηφλ Χληα Κφζκν θαη ζηε Γηάιπζε ηνπ
Φαηλνκέλνπ. Δάλ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο Όπαξμεο, ε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ εμεηάζηεθε ζηελ
ακεζφηεηά ηεο, ζην θαη‘ εμνρήλ Φαηλφκελν εμεηάδεηαη ζηελ αδηάιεηπηε θίλεζε θαη
κεηαβιεηφηεηά ηεο. ηε πεξίπησζε ηνπ Μαξμ, ε εμέηαζε πνπ αληηζηνηρεί ζην θαη‘ εμνρήλ
Φαηλφκελν αληηζηνηρεί ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ δεχηεξνπ ηφκνπ ηνπ «Κεθαιαίνπ», κε ηίηιν «Ζ
Πεξηζηξνθή ηνπ Κεθαιαίνπ». ε απηφ ην κέξνο ν Μαξμ, ελψ εμεηάδεη ην Νφκν ηνπ Φαηλνκέλνπ,
δελ ζηέθεηαη επηζηακέλα ζηηο θαηεγνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Φαηλφκελν θαη ηνλ Καζ‘
εαπηφλ Χληα Κφζκν. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε απνπζία ηεο ελ ιφγσ εμέηαζεο νθείιεηαη
πηζαλφλ ζηελ αηειή κνξθή ηνπ δεπηέξνπ ηφκνπ ηνπ «Κεθαιαίνπ».
Ο Βαδηνχιηλ ζηε «Λνγηθή ηνπ ―Κεθαιαίνπ‖ ηνπ Κ. Μαξμ» εληνπίδεη ηνλ Νφκν ηνπ
Φαηλνκέλνπ ζηελ ελφηεηα ηνπ παγίνπ θαη ηνπ θπθινθνξηαθνχ θεθαιαίνπ. Οη δηαθνξεηηθνί
ζπζρεηηζκνί κεηαμχ ηνπ παγίνπ θαη ηνπ θπθινθνξηαθνχ θεθαιαίνπ δελ ζρεηίδνληαη
απνθιεηζηηθά κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο, αιιά επηδξνχλ επίζεο ζηε δηαδηθαζία θπθινθνξίαο
ηνπ θεθαιαίνπ. Ο Μαξμ κε ην πέξαζκα ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηνπ δεπηέξνπ ηφκνπ ηνπ
«Κεθαιαίνπ», κε ηίηιν «Ζ αλαπαξαγσγή θαη ε θπθινθνξία ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ
θεθαιαίνπ», αξρίδεη κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο απηνχ ηνπ κέξνπο:
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H άκεζε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία θαη ε δηαδηθαζία
αμηνπνίεζήο ηνπ, ε δηαδηθαζία πνπ απνηέιεζκα ηεο είλαη ην εκπνξεπκαηηθφ πξντφλ θαη θαζνξηζηηθφ
θίλεηξν ηεο ε παξαγσγή ππεξαμίαο. Ζ δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ πεξηιαβαίλεη ηφζν απηή
ηελ άκεζε δηαδηθαζία παξαγσγήο, φζν θαη ηηο δχν θάζεηο ηεο θαζαπηφ δηαδηθαζίαο θπθινθνξίαο, δει. ηε
ζπλνιηθή θπθιηθή θίλεζε, πνπ ζαλ πεξηνδηθή δηαδηθαζία – δηαδηθαζία πνπ επαλαιακβάλεηαη πάληα απφ
ηελ αξρή θαηά νξηζκέλεο πεξίνδεο- απνηειεί ηελ πεξηζηξνθή ηνπ θεθαιαίνπ. Δίηε εμεηάζνπκε ηελ θπθιηθή
θίλεζε ζηε κνξθή Υ…Υ΄, είηε ζηε κνξθή Π…Π, ε ίδηα ε άκεζε δηαδηθαζία παξαγσγήο Π απνηειεί πάληα
κφλν έλα θξίθν απηήο ηεο θπθιηθήο θίλεζεο. ηε κηα κνξθή εκθαλίδεηαη ζαλ κεζνιαβεηήο ηεο δηαδηθαζία
θπθινθνξίαο, ζηελ άιιε κνξθή ε δηαδηθαζία θπθινθνξίαο εκθαλίδεηαη ζαλ κεζνιαβεηήο ηεο δηαδηθαζίαο
παξαγσγήο. Ζ αδηάθνπε αλαλέσζή ηεο, ε αδηάθνπε επαλεκθάληζε ηνπ θεθαιαίνπ ζαλ παξαγσγηθνχ
θεθαιαίνπ, θαζνξίδεηαη, θαη ηηο δχν θνξέο, απφ ηηο κεηακνξθψζεηο ηνπ ζηε δηαδηθαζία θπθινθνξίαο. Απφ
ηελ άιιε κεξηά, ε δηαξθψο αλαλενχκελε δηαδηθαζία παξαγσγήο απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε ησλ
κεηακνξθψζεσλ πνπ πθίζηαηαη πάληα απφ ηελ αξρή ην θεθάιαην ζηε ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο, ηεο
ελαιιαζζφκελεο εκθάληζεο ηνπ πφηε ζαλ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζαλ εκπνξεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ.
Κάζε κεκνλσκέλν θεθάιαην φκσο απνηειεί έλα απηνηεινπνηεκέλν, ζα λα ιέκε πξνηθηζκέλν κε αηνκηθή
δσή, θιάζκα ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, φπσο θάζε κεκνλσκέλνο θεθαιαηνθξάηεο απνηειεί
κφλν έλα αηνκηθφ ζηνηρείν ηεο ηάμεο ησλ θεθαιαηνθξαηψλ. Ζ θίλεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ
απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θηλήζεσλ ησλ απηνηεινπνηεκέλσλ θιαζκάησλ ηνπ, απφ ην ζχλνιν ησλ
πεξηζηξνθψλ ησλ αηνκηθψλ θεθαιαίσλ. πσο ε κεηακφξθσζε ηνπ κεκνλσκέλνπ εκπνξεχκαηνο είλαη έλαο
θξίθνο ζηελ αιπζίδα ησλ κεηακνξθψζεσλ ηνπ θφζκνπ ησλ εκπνξεπκάησλ – ηεο εκπνξεπκαηηθήο
θπθινθνξίαο- έηζη θαη ε κεηακφξθσζε ηνπ αηνκηθνχ θεθαιαίνπ, ε πεξηζηξνθή ηνπ, είλαη έλαο θξίθνο ζηελ
θπθιηθή θίλεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ» (Μαξμ, 1979: 350).

ην παξαπάλσ απφζπαζκα δηαπηζηψλεηαη φηη ε ινγηθή κεηάβαζε ζηελ Οπζηψδε ζρέζε
θαη αθφκε πεξαηηέξσ ε κεηάβαζε ζην πξψην ζθέινο θαηεγνξηψλ ηεο, ζηε ρέζε ηνπ ινπ θαη
ησλ Μεξψλ227, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο αληίιεςεο ηεο αιιεινδηείζδπζεο θαη ηεο αξλεηηθήο
ελφηεηαο ηεο ζθαίξαο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ζθαίξαο ηεο θπθινθνξίαο. Ζ ζθαίξα ηεο
παξαγσγήο θαη ε ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο πξνβάιινπλ σο δχν αιιεινθαζνξηδφκελνη θφζκνη, ν
θφζκνο ηεο παξαγσγήο πξνβάιιεη σο ν νπζηψδεο θφζκνο, ελψ ν θφζκνο ηεο θπθινθνξίαο σο ν
θαηλφκελνο θφζκνο. H παξαγσγή είλαη ν θφζκνο, ν νπνίνο ππάξρεη θαζ‘ εαπηφλ θαη δη‘ εαπηφλ, ε
θπθινθνξία είλαη ν θφζκνο πνπ έρεη ηεζεί θαη ππάξρεη εμαηηίαο ηεο παξαγσγήο, δειαδή ηεο
άξλεζήο ηεο. Ζ παξαγσγή είλαη αλαζθφπεζε εληφο εαπηνχ, ε θπθινθνξία είλαη αλαζθφπεζε
εληφο άιινπ. Ζ θπθινθνξία είλαη ν θφζκνο ηεο παξαγσγήο ζηελ εκθάληζή ηεο, ε παξαγσγή δελ
είλαη θάηη άιιν απφ ηελ θπθινθνξία, αιιά ε ίδηα ε θπθινθνξία ζηελ νπζηψδε ηεο κνξθή. Καη‘
227

πγθεθξηκέλα ε εμέηαζε ησλ αηνκηθψλ θεθαιαίσλ σο κεξψλ ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ
αλαπηχζζεηαη ζηνλ ηξίην ηφκν ηνπ «Κεθαιαίνπ».
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απηφλ ηνλ ηξφπν, ε παξαγσγή θαη ε θπθινθνξία ζπληζηνχλ, εληφο ηεο ελφηεηάο ηνπο, δχν
νιφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε νπζηψδε ζρέζε κεηαμχ ηνπο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαηεγνξηψλ είλαη παξνχζα ζηε ζθέςε ηνπ Μαξμ, θαηά ηελ
εμέηαζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ελ ηνχηνηο δελ απνθηά θάπνηα ηδηαίηεξε
ζπζηεκαηηθή πξαγκάηεπζε ζηε κνξθή ηεο έθζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, φπσο απηά
πθίζηαληαη ζηνλ δεχηεξν ηφκν ηνπ «Κεθαιαίνπ». Θα πεξάζνπκε έηζη απεπζείαο ζηε δηεξεχλεζε
ηεο ελ ιφγσ ζρέζεο ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» θαη ζα δείμνπκε πψο απηή, ζηε δηαδηθαζία
δηεξεχλεζεο ηεο θνηλσλίαο, είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε ηηο αληηθεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο θαη
ηηο ξίδεο ηεο ηδεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
Ο Βαδηνχιηλ χζηεξα απφ ηελ εμέηαζε ηεο Όπαξμεο πεξλά ζηελ εμέηαζε ηνπ Φαηλνκέλνπ
ηεο θνηλσλίαο. πγθεθξηκέλα γξάθεη:
Ο αθξηβήο ρξφλνο θαη ηξφπνο θαηά ηνπο νπνίνπο ιακβάλεη ρψξα ε αληηθαηάζηαζε ησλ κελ ζρέζεσλ
παξαγσγήο απφ ηηο δε εμαξηψληαη απφ ηνλ πθηζηάκελν ηξφπν παξαγσγήο, απφ εθείλν ην θάζκα
δπλαηνηήησλ αιιαγήο ηνπ, πνπ ιαλζάλνπλ εληφο απηνχ ηνπ ίδηνπ. Γελ εμαξηάηαη φκσο κφλνλ απφ απηφ,
αιιά επίζεο θαη απφ ην πψο θαη ζε πνην βαζκφ ζπλεηδεηνπνηνχλ νη άλζξσπνη ηηο δηαζέζηκεο δπλαηφηεηεο,
απφ ην πψο ηηο πξνζιακβάλνπλ, απφ ην πψο δξνπλ ράξηλ ηεο πξαγκάησζεο ησλ κελ είηε ησλ δε
ιαλζαλνπζψλ εληφο ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο δπλαηνηήησλ (Βαδηνχιηλ, 2013: 223).

Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ Φαηλνκέλνπ, ε λφεζε εζηηάδεη ζηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε, αθνχ
κνλάρα δηακέζνπ ηεο ηειεπηαίαο πξαγκαηψλεηαη ε ειεπζεξία επηινγήο σο πξνο ηηο ζρέζεηο
παξαγσγήο. ε φια ηα ζηάδηα ζηε δηαξθή αλαλέσζε ησλ ζηηγκψλ ηεο θνηλσλίαο, δειαδή ζηελ
παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε, ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη ζηε ζπλεηδεηή επηινγή ησλ
ζρέζεσλ παξαγσγήο, ν άλζξσπνο, ζηνλ βαζκφ πνπ ζπληζηά πξνζσπηθφηεηα, δξα σο νλ κε
ζπλείδεζε θαη απηνζπλείδεζε. Ζ ζπλείδεζε έηζη θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζπλείδεζε σο θνηλσληθή
ζπλείδεζε, δειαδή σο ζπλείδεζε ηεο νιφηεηαο ηεο θνηλσλίαο, σο ην «πξντφλ ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο [ζπιινγηθήο] νκάδαο, πξντφλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο αηφκσλ ηα νπνία
απαξηίδνπλ ην φιν» (φ.π.: 228), ζπληζηά ην παξακφληκν ζηελ ελαιιαγή ησλ δηαθνξεηηθψλ
ζηαδίσλ. Ζ θνηλσληθή ζπλείδεζε ζπλεπψο ζπληζηά ηνλ Νφκν ηνπ Φαηλνκέλνπ. Ο λφκνο ηνπ
θαηλνκέλνπ είλαη εθείλν ην πεξηερφκελν, δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ πεξηζζφηεξα αηνκηθά θαηλφκελα
έξρνληαη ζε ζπλάθεηα. πσο ραξαθηεξηζηηθά ην απνηππψλεη ν Υέγθει, «ν λφκνο είλαη ε
αλαζθφπεζε ηνπ Φαηλνκέλνπ κέζα ζηελ ηαπηφηεηα κε ηνλ εαπηφ» (Υέγθει, 1998: 267). Ο λφκνο
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ηνπ θαηλνκέλνπ ζπληζηά εθείλε ηε γελίθεπζε θαη ηελ θαζνιηθή αθαίξεζε, ε νπνία πξνθχπηεη
απφ ηα δηαθνξεηηθά αηνκηθά θαηλφκελα. ηελ πεξίπησζε ηεο θνηλσλίαο, νη δηαθνξεηηθέο
αηνκηθέο ζπλεηδήζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε δηαξθή ελαιιαγή θαη πξνβάιινπλ σο θάηη ην
επνπζηψδεο, νδεγνχλ ζηε ζχιιεςε ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο σο φινπ, σο ηνπ παξακφληκνπ
ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπο θαη ην νπνίν απνηειεί ηνλ λφκν ηνπ θαηλνκέλνπ. Ο Βαδηνχιηλ
αλαθέξεη ηα εμήο επί ηνχηνπ:
Ζ θνηλσληθή ζπλείδεζε ζπλαπαξηίδεηαη κφλν απφ ηηο ζπλεηδήζεηο ησλ αηφκσλ, είηε αθξηβέζηεξα, ησλ
πξνζσπηθνηήησλ. Γελ πθίζηαηαη ππεξαηνκηθή ζπλείδεζε σο πξνζσπηθφηεηα. πλ ηνηο άιινηο, ε θνηλσληθή
ζπλείδεζε δελ ηαπηίδεηαη νχηε κε ηε ζπλείδεζε κηαο κεκνλσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο, νχηε κε ηε ζπλείδεζε
ηνπ αζξνίζκαηνο φισλ ησλ πξνζσπηθνηήησλ, δεδνκέλνπ φηη ε θνηλσληθή ζπλείδεζε είλαη πξντφλ ηεο
αλάπηπμήο ηεο θνηλσλίαο, ηνπ δηαηεηαγκέλνπ ζπλφινπ ησλ αλζξψπσλ, πνπ δελ αλάγεηαη ζην απιφ
άζξνηζκά ηνπο, αιιά ζπληζηά κηα νιφηεηα, κηα νξγαληθή ελφηεηα (Βαδηνχιηλ, 2013: 228).

Ζ θνηλσληθή ζπλείδεζε ζπληζηά γεληθφηεξα αληαλάθιαζε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη
ησλ δπλαηνηήησλ κεηαβνιήο ηνπο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ελ γέλεη απφ ηελ παξαγσγηθή ζρέζε
πξνο ηε θχζε. πλεπψο, ε θνηλσληθή ζπλείδεζε ζπληζηά θάηη ηεζεηκέλν απφ ηελ νπζία, ζπληζηά
κηα ακεζφηεηα ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο νπζίαο. πλερίδνληαο, ν Βαδηνχιηλ
γξάθεη φηη,
ζηνλ βαζκφ πνπ ην πεξηερφκελν ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο ζπληζηά αληαλάθιαζε, ε νπνία ππάξρεη ζηηο
θεθαιέο ησλ αηφκσλ, ζην πεξηερφκελν ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο επηδξά (αλ θαη απηφ δελ ζπληζηά ηελ
θχξηα επίδξαζε) ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ αηφκσλ, ε ηδηνηππία ηεο αηνκηθήο αληαλάθιαζήο ηνπο. Ζ
αληαλάθιαζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ άηνκα, ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ κφλν νξηζκέλεο βηνινγηθέο
αλάγθεο, δελ θαηαιακβάλνπλ κφλν νξηζκέλε ζέζε ζηελ παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε θαη ζηηο ζρέζεηο
παξαγσγήο, αιιά [δηαζέηνπλ] επίζεο νξηζκέλεο θπζηθέο πξνδηαζέζεηο, νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζε ηδηφκνξθε
«αληίδξαζε» κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, σο απνηέιεζκα ηεο νπνίαο (ηεο αληίδξαζεο) ζρεκαηίδεηαη κηα
ηδηφκνξθε πξνζσπηθφηεηα, πνπ δηαζέηεη γλσξίζκαηα θνηλά κε φιεο ηηο άιιεο είηε κε κέξνο ησλ άιισλ
πξνζσπηθνηήησλ, αιιά θαη γλσξίζκαηα αλεπαλάιεπηα. (Γηα ην θάζε άηνκν, ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν
εκθαλίδεηαη, δηακνξθψλεηαη θαη αλαπηχζζεηαη ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ, δελ δηαζέηεη κφλν θνηλά, αιιά θαη
ηδηφκνξθα γλσξίζκαηα, αλεπαλάιεπηα θαη αλεπαλάιεπην ζπλδπαζκφ γλσξηζκάησλ) (φ.π.: 231).

Σν πεξηερφκελν ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ ηδηαηηεξφηεηα
ησλ αηφκσλ θαη απ‘ ηελ ηδηνηππία ηεο αηνκηθήο αληαλάθιαζήο ηνπο, ζπληζηά ην επνπζηψδεο
πεξηερφκελν ηνπ θαηλνκέλνπ, ζπληζηά κηα ακεζφηεηα πνπ ηίζεηαη κε εμσηεξηθφ ηξφπν. Σν
Φαηλφκελν εηιεκκέλν ππφ ην πξίζκα ηνπ λφκνπ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηνπ επνπζηψδνπο
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πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπληζηά ηελ νιφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ. Ο Υέγθει αλαθέξεη φηη «ην Φαηλφκελν,
ζπλαθφινπζα, είλαη, ζε ζρέζε κε ην λφκν, ε νιφηεηα, γηαηί απηφ πεξηέρεη ην λφκν, αιιά επίζεο
θάηη αθφκα πεξηζζφηεξν, δει. ην ζηάδην ηεο απην-θηλνχκελεο κνξθήο» (Υέγθει, 1998: 271).
Λακβάλνληαο ππφςε ην Φαηλφκελν ζηελ νιφηεηά ηνπ, δειαδή ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο
θνηλσληθήο ζπλείδεζεο ελ γέλεη φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο θάζε αηνκηθήο
αληαλάθιαζεο,

ε

ζπλείδεζε

ζπληζηά

αληαλάθιαζε

ηεο

πξαγκαηηθφηεηαο,

ε

νπνία

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα κέζσ πξάμεσλ, αηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ. Χο
πξνο ηνλ ραξαθηήξα ηεο αληαλάθιαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε γλψζε ζπληζηά πξσηίζησο
αληαλάθιαζε, ε νπνία εδξάδεηαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θχζεο θαηά ηελ εξγαζηαθή
δηαδηθαζία. ηνλ βαζκφ πνπ νη άλζξσπνη θαη ε θνηλσλία πθίζηαληαη ζε εζσηεξηθή ελφηεηα κε ηε
θχζε, θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηάγλσζή ηνπο. Ζ δηάγλσζε απηή φκσο, ζηνλ βαζκφ πνπ ε θνηλσλία
δελ αλάγεηαη ζηε θχζε, ζπληειείηαη απφ ηε ζπλείδεζε. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, γλψζε θαη
ζπλείδεζε δηαθξίλνληαη εληφο ηεο ακνηβαίαο ηνπο ελφηεηαο.
ηε βάζε ησλ παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη φηη ν θφζκνο ηεο αληαλάθιαζεο, ηεο γλψζεο θαη
ηεο ζπλείδεζεο εληφο ηεο ακνηβαίαο ηνπο ελφηεηαο, ηίζεηαη απφ ηελ παξαγσγηθή ζρέζε ηνπ
αλζξψπνπ πξνο ηε θχζε θαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο
εληφο ησλ πθηζηάκελσλ δπλαηνηήησλ κεηαβνιήο ηνπο. Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν θαη ν ξφινο
ηεο ζπλείδεζεο ελ γέλεη είηε αλαβαζκίδεηαη είηε ππνβαζκίδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα δηαθνξεηηθά
ζηάδηα θιηκάθσζεο ηεο αλαληηζηνηρίαο παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο.
Σνχησλ δνζέλησλ, ν θφζκνο ηεο παξαγσγήο, ζηε δηαξθή κεηαβνιή ηνπ, ζέηεη ηνλ θφζκν ηεο
αληαλάθιαζεο, ηνλ θφζκν ηεο ζπλείδεζεο. Ο θφζκνο ηεο παξαγσγήο είλαη ν θαζ‘ εαπηφλ θαη δη‘
εαπηφλ σλ θφζκνο, ν θφζκνο ηεο αληαλάθιαζεο, δειαδή ηεο ζπλείδεζεο, είλαη ν ηεζεηκέλνο
θφζκνο, ν θφζκνο ηνπ θαηλνκέλνπ. Ο θαζ‘ εαπηφλ θαη δη‘ εαπηφλ σλ θφζκνο είλαη αληίζεηνο ηνπ
θφζκνπ ηνπ θαηλνκέλνπ, είλαη ν ηειεπηαίνο ζηελ νπζηαζηηθφηεηα ηνπ. Ο Υέγθει αλαθέξεη φηη,
ν θαζ‘ εαπηφλ θαη δη‘ εαπηφλ σλ θφζκνο228 είλαη ην πξνζδηνξηζκέλν ζεκέιην ηνπ θφζκνπ ηνπ Φαηλνκέλνπ
θαη είλαη ηνχην κφλν, ζην βαζκφ πνπ είλαη ζ‘ απηφλ ηνλ ίδην ην αξλεηηθφ ζηνηρείν θαη ζπλαθφινπζα ε

228

Δπεκβαίλνπκε κεηαθξαζηηθά ζηελ απφδνζε ηνπ «die an und für sich seinde Welt» ηελ νπνία ν Σδσξηδφπνπινο
απνδίδεη σο «ν θφζκνο πνπ είλαη θαζεαπηφλ θαη δηεαπηφλ» θαη πηνζεηνχκε ηελ απφδνζε ηνπ Πελνιίδε «ν θαζ‘
εαπηφο θαη πξνο εαπηφλ σλ θφζκνο», δηαηεξψληαο σζηφζν ηε κεηαθξαζηηθή απφδνζε ηνπ «für sich» σο «δη‘
εαπηφλ».
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νιφηεηα ησλ πξνζδηνξηζκψλ-πεξηερνκέλνπ θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπο, [κηα νιφηεηα] ε νπνία αληηζηνηρεί
ζηνλ θφζκν ηνπ Φαηλνκέλνπ, αιιά ηαπηφρξνλα ζπληζηά ηε ξηδηθά αληί-ζεηε πιεπξά ηνπ (φ.π.: 280).

Ο άλζξσπνο ζηελ παξαγσγηθή ηνπ ζρέζε πξνο ηε θχζε, ζηνλ βαζκφ πνπ κεηαζρεκαηίδεη
ηελ ηειεπηαία, εκβαζχλεη ζην εζσηεξηθφ ηεο θχζεο, ζην εζσηεξηθφ αληηθεηκέλσλ, θαηλνκέλσλ
θαη δηαδηθαζηψλ, απνθαιχπηεη εθείλν ην νπνίν δελ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα, εθείλν ην νπνίν
δελ εληνπίδεηαη ζηα άκεζα δεδνκέλα αληηθείκελα, θαηλφκελα θαη δηαδηθαζίεο ηεο θχζεο. ε απηή
ηε δηαδηθαζία εκβάζπλζεο ζην εζσηεξηθφ δηαδηθαζηψλ θαη θαηλνκέλσλ, ν άλζξσπνο εκβαζχλεη
θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ηεο θνηλσλίαο, αθνχ φπσο επηζεκάλζεθε
άλζξσπνο θαη θνηλσλία πθίζηαληαη ζε ακνηβαία ελφηεηα κε ηε θχζε. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο θαζ‘
εαπηφ αλζξψπηλεο λφεζεο είλαη φηη ζηε δηαδηθαζία δηάγλσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηεο νπζίαο
δηαδηθαζηψλ θαη θαηλνκέλσλ αληαλαθιψληαη θαη ηα κέζα θαη νη ηξφπνη λνεηηθήο ηνπο
πξφζθηεζεο. Ο Βαδηνχιηλ αλαθέξεη φηη,
ε αλζξψπηλε λφεζε [ην λνείλ] σο ζπλείδεζε, εάλ ηε ιάβνπκε ζε «θαζαξή» θαη αλαπηπγκέλε κνξθή,
απνηειεί λφεζε θαη πεξί λνήζεσο λφεζε αθξηβψο απφ ηελ άπνςε ηεο αληαλάθιαζεο ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε
ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο, απφ ηελ άπνςε ηεο θνηλσληθήο ηνπο θχζεο, ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ θαη ηεο
θνηλσληθήο ζεκαζίαο ηνπο (Βαδηνχιηλ, 2013: 233).

Απφ ηε ζθνπηά ηεο αλεπηπγκέλεο λφεζεο, δειαδή απφ ηε ζθνπηά ηεο λφεζεο θαη ηεο πεξί
λνήζεσο λφεζεο, ν θαζ‘ εαπηφλ θαη δη‘ εαπηφλ σλ θφζκνο, ε πξαγκαηηθφηεηα ελ γέλεη, θαη ν
θαηλφκελνο θφζκνο, ν θφζκνο ηεο λφεζεο, θαίλεηαη λα αιιεινδηεηζδχνπλ απφιπηα. ,ηη
εκθαλίδεηαη ζηνλ θαηλφκελν θφζκν βξίζθεηαη ζε νπζηψδε χπαξμε ζηνλ θαζ‘ εαπηφλ θαη δη‘
εαπηφλ φληα θφζκν. Αληηζηνίρσο, φ,ηη πθίζηαηαη ζε πιήξε νπζηαζηηθφηεηα ζηνλ θαζ‘ εαπηφλ θαη
δη‘ εαπηφλ φληα θφζκν, εκθαλίδεηαη αλαγθαία ζε αλαθιαζκέλε κνξθή ζηνλ θαηλφκελν θφζκν. Ο
Υέγθει ζεκεηψλεη πσο φ,ηη ζηνλ Φαηλφκελν θφζκν είλαη ζεηηθφ, ζηνλ θαζ‘ εαπηφλ θαη δη‘ εαπηφλ
φληα θφζκν είλαη αξλεηηθφ, θαη αληηζηξφθσο (Υέγθει, 1998: 281). Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν
θάζε θφζκνο πξνβάιιεη σο κηα νιφηεηα, ε νπνία πξνυπνζέηεη ακνηβαία ηελ άιιε. Ο θφζκνο ηεο
παξαγσγήο, ν θαζ‘ εαπηφλ θαη δη‘ εαπηφλ σλ θφζκνο, ζπληζηά ηελ αλαζθφπεζε εληφο εαπηνχ, ν
λνεηφο θφζκνο, ν θφζκνο ηεο ζπλείδεζεο, ζπληζηά ηελ αλαζθφπεζε εληφο άιινπ, δειαδή ηελ
αλαζθφπεζε ηνπ νπζηψδνπο θφζκνπ ζην Φαηλφκελν. Σνχησλ δνζέλησλ, ε θάζε δηαδηθαζία, ε
νπνία απεηθνλίδεηαη ζηε λφεζε σο αληαλάθιαζε, ζπληζηά κηα θαζ‘ εαπηή θαη δη‘ εαπηή
δηαδηθαζία ζηνλ νπζηψδε θφζκν. Ο Υέγθει απνηππψλεη αθνινχζσο ην ελ ιφγσ δήηεκα:
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Ο θφζκνο ηνπ Φαηλνκέλνπ θαη ν νπζηψδεο θφζκνο είλαη, ινηπφλ, ν θαζέλαο απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά ε
νιφηεηα ηεο απηνηαπηήο αλαζθφπεζεο θαη ηεο αλαζθφπεζεο-εληφο άιινπ, ή ηνπ θαζεαπηφ-θαη-δηεαπηφΔίλαη θαη ηνπ θαίλεζζαη. Ακθφηεξνη [νη θφζκνη] απηνί είλαη νη απζχπαξθηεο νιφηεηεο ηεο Όπαξμεο· ν έλαο
φθεηιε λα είλαη κφλν ε αλαζθνπεκέλε Όπαξμε, ν άιινο ε άκεζε Όπαξμε· αιιά θαζέλαο έρεη ηε ζπλέρεηα
ηνπ εαπηνχ ηνπ κέζα ζηνλ άιιν ηνπ [θφζκν] θαη γη‘ απηφ είλαη θαηά ηε δηθή ηνπ κεξηά ε ηαπηφηεηα
εηνχησλ ησλ δχν ζηαδίσλ. ,ηη, επνκέλσο, έρεη παξνπζία, είλαη ηνχηε ε νιφηεηα, ε νπνία απσζείηαη απφ
ηνλ εαπηφ ηεο ζε δχν νιφηεηεο, ηε κηα ηελ αλαζθνπεκέλε νιφηεηα θαη ηελ άιιε ηελ άκεζε. Ακθφηεξνη [νη
θφζκνη] είλαη, ελ πξψηνηο, απζχπαξθηνη, αιιά απηνί είλαη απζχπαξθηνη κφλν σο νιφηεηεο, θαη είλαη ηνχην
κφλν ζην κέηξν πνπ θαζέλαο έρεη ζ‘ απηφλ ηνλ ίδην ην ζηάδην ηνπ άιινπ. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε απζππαξμία
ηνπ θαζελφο, απηνχ πνπ είλαη πξνζδηνξηζκέλνο σο άκεζνο θαη απηνχ πνπ είλαη πξνζδηνξηζκέλνο σο
αλαζθνπεκέλνο, είλαη ινηπφλ εθεμήο έηζη ηεζεηκέλε πνπ ν θαζέλαο λα είλαη κφλν σο νπζηψδεο αλαθνξά
ζηνλ άιιν θαη λα έρεη ηελ απζππαξμία ηνπ κέζα ζε ηνχηε ηελ ελφηεηα ακθνηέξσλ (φ.π.: 282).

ηνλ Υέγθει, ν θαηλφκελνο θαη ν θαζ‘ εαπηφλ θαη δη‘ εαπηφλ σλ θφζκνο ζρεηίδνληαη ελ
γέλεη νπζησδψο κεηαμχ ηνπο. Ο θαζέλαο απνηειεί ην αλαγθαίν ζηάδην ηνπ αληηζέηνπ ηνπ
απνηειψληαο έηζη κηα Οπζηψδε ζρέζε. ηελ εγειηαλή πξνζέγγηζε, αληηθείκελν ηεο νπνίαο είλαη
ην απφιπην, ε αιιεινδηείζδπζε ηνπ θαηλφκελνπ θαη ηνπ νπζηψδνπο θφζκνπ κνηάδεη νξζή θαη
ινγηθή. ηε δηαξθή κεηαβνιή ησλ πνιιαπιψλ θαηαζηάζεσλ ηεο χπαξμεο, ν θαηλφκελνο θφζκνο,
σο απηφο πνπ θαίλεηαη, θαη ν νπζηψδεο θφζκνο, σο απηφο πνπ ζέηεη, αιιεινπξνυπνηίζεληαη θαη
αιιεινδηεηζδχνπλ απνηειψληαο κηα νπζηψδε ζρέζε. ηελ πεξίπησζε ηεο θνηλσλίαο φκσο, ε
νπνία ζπληζηά έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν, ηα πξάγκαηα γίλνληαη πην πεξίπινθα.
ηε δηαξθή κεηαβνιή ηνπ θνηλσληθνχ, ε θνηλσληθή ζπλείδεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ηδηαίηεξσλ αηνκηθψλ αληαλαθιάζεσλ, ζπληζηά ηνλ θαηλφκελν θφζκν ηνπ θνηλσληθνχ
ηξφπνπ παξαγσγήο, δειαδή ηνπ νπζηψδνπο θφζκνπ. Τπφ κηα ηέηνηα ζεψξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ
ηεο θνηλσλίαο, ζπλεπάγεηαη φηη ν θφζκνο ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε θχζε θαη ησλ
ζρέζεσλ παξαγσγήο πξνυπνζέηεη ακνηβαία ηνλ θφζκν ηεο ζπλείδεζεο. Έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα
είλαη απνιχησο νξζφ, αθνχ δελ δχλαηαη λα γίλεη ιφγνο πεξί παξαγσγήο άλεπ ηεο ζπλεηδεηήο
επελέξγεηαο ησλ αλζξψπσλ. Δλ ηνχηνηο, ε θνηλσληθή κνξθή θίλεζεο είλαη κηα κνξθή, ε νπνία
εδξάδεηαη θαη εκπεξηέρεη ηε θπζηθή κνξθή θίλεζεο. Οξηζκέλεο θπζηθέο δηαδηθαζίεο θαη
θαηλφκελα εληάζζνληαη ζηελ θνηλσληθή κνξθή θίλεζεο. Ο ίδηνο ν άλζξσπνο εληφο ηεο
θνηλσλίαο παξακέλεη εμίζνπ έλα θπζηθφ νλ. Ζ αληαλάθιαζε ζπλεπψο ηνπ νπζηψδνπο θφζκνπ
ζηε λφεζε πεξηιακβάλεη εμίζνπ θαη ηελ αληαλάθιαζε ησλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη
θαηλνκέλσλ, ηα νπνία εληάζζνληαη κε ηνλ έλαλ ή κε ηνλ άιιν ηξφπν ζηελ θνηλσληθή κνξθή
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θίλεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ πεξίπησζε ηεο θνηλσλίαο, ν θαηλφκελνο θφζκνο εθζέηεη φρη κφλν
ηνλ νπζηψδε θφζκν σο θαζαξά θνηλσληθά φληα θφζκν, αιιά εθζέηεη θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απηνχ
ηνπ θφζκνπ θαη κάιηζηα ηηο θπζηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο βαζκηαία εληάζζνληαη αλεξεκέλεο
φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ θνηλσληθή κνξθή θίλεζεο. ε απην ην πιαίζην, ε αλάπηπμε ηεο
θνηλσλίαο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε βαζκηαία έληαμε ησλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ θίλεζή ηεο
θαη αληίζηνηρα κε ηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε εκβάζπλζε θαη δηείζδπζε ζηηο ηειεπηαίεο. ηνλ
βαζκφ φκσο πνπ ε πεξαηηέξσ ινγηθή εμέηαζε νδεγεί ζηελ αληαλάθιαζε ηεο νπζίαο ησλ θπζηθψλ
δηαδηθαζηψλ, σο κέξνο ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο ησλ αλζξψπσλ πξνο ηε θχζε, θαζψο θαη ηεο
αληαλάθιαζεο ησλ κέζσλ θαη ησλ ηξφπσλ ηεο ίδηαο ηεο λφεζεο, θαίλεηαη ζαλ λα
αιιεινπξνυπνηίζεληαη ακνηβαία ν πιηθφο θαη ν λνεηφο (ηδεαηφο) θφζκνο. Ζ πεξί ηεο λνήζεσο
λφεζε ζπληζηά αληαλάθιαζε ησλ ηξφπσλ θαη ησλ κέζσλ ηεο λφεζεο. Απηή ε ηδηφηππε
αληαλάθιαζε λαη κελ ζπληζηά αληαλάθιαζε ησλ ηδηφηππσλ λνκνηειεηψλ ηεο λφεζεο, θαηά ηε
λνεηηθή πξνζνηθείσζε δηαδηθαζηψλ θαη θαηλνκέλσλ, απφ ηελ άιιε δε ζπληζηά ζπκπχθλσζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ θαη ησλ λνκνηειεηψλ ηνπ θαζ‘ εαπηφλ θαη δη‘ εαπηφλ φληα θφζκνπ, δειαδή ηεο
θνηλσληθήο θίλεζεο θαη ησλ εληεηαγκέλσλ ζηελ ηειεπηαία θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη
θαηλνκέλσλ.
Οη δχν θφζκνη σο ζρεηηθά αλεμάξηεηεο νιφηεηεο ζπλίζηαληαη απφ ηε κία ζηνλ θνηλσληθφ
θφζκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θπζηθνχ κέζσ ησλ εληεηαγκέλσλ ζηελ θνηλσληθή κνξθή
θίλεζεο θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ θαζψο επίζεο θαη ηνπ λνεηηθνχ σο κέξνπο θαη πιεπξάο ηνπ
θνηλσληθνχ· θαη απφ ηελ άιιε ζηνλ λνεηηθφ, σο λνεηηθή αληαλάθιαζε ησλ παξαπάλσ
δηαδηθαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ίδηαο ηεο λφεζεο, δειαδή σο πεξί λνήζεσο λφεζεο.
Αλ ζε απηή ηε βάζε πεξάζνπκε ζηε ζπζρέηηζε ελ γέλεη ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ —θνηλσληθνχ,
θπζηθνχ θαη λνεηηθνχ— θαη ηνπ λνεηνχ (ηδεαηνχ) θφζκνπ, ηφηε αθελφο ε λφεζε, ζηελ ελφηεηά
ηεο κε ηελ πεξί λνήζεσο λφεζε, πξνβάιιεη σο πιήξεο ζπκπχθλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ
λνκνηειεηψλ ηνπ θαζ‘ εαπηφλ θαη δη‘ εαπηφλ φληα θφζκνπ, αθεηέξνπ ν ηειεπηαίνο, σο ν
νπζηψδεο θφζκνο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη εληφο ηνπ θαη ηελ ίδηα ηε λφεζε σο πιεπξά ηνπ,
πξνβάιιεη σο ην ηαπηφ πεξηερφκελν θαη νη ίδηεο λνκνηέιεηεο ηνπ λνεηνχ (ηδεαηνχ) θφζκνπ,
εηιεκκέλα απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά. Με άιια ιφγηα, ππφ κηα ηέηνηα ζεψξεζε, ν πιηθφο θαη ν
λνεηηθφο (ηδεαηφο) θφζκνο απνηεινχλ κηα αδηάξξεθηε ελφηεηα θαη ππφ νξηζκέλε ζεψξεζε
ηείλνπλ λα πξνβάιινπλ σο απφιπηε ηαπηφηεηα.
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Αθξηβψο ζε απηή ηε ζεψξεζε βξίζθνληαη νη ξίδεο ηνπ αληηθεηκεληθνχ ηδεαιηζκνχ. Ζ ξίδα
ηνπ πξνβιήκαηνο δελ έγθεηηαη ζηε δηαπίζησζε φηη ν πιηθφο θαη ν λνεηηθφο θφζκνο
αιιειεπηδξνχλ θαη βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα, αιιά ζην γεγνλφο φηη απηή ε αιιεινδηείζδπζε
εληνπίδεηαη σο άλεπ φξσλ θαη ζπιιακβάλεηαη σο ελ γέλεη πθηζηάκελε θαη ελππάξρνπζα. Απηή ε
αληηθεηκεληθή θαηλνκεληθφηεηα νθείιεηαη ζηελ απνπζία ηζηνξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηαδηθαζίαο
αιιεινδηείζδπζεο ησλ δχν θφζκσλ. Γηαπηζηψλεηαη έηζη φηη ε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο ξίδαο ηεο
ηδεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο βξίζθεηαη ζηελ ηζηνξηθφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζρέζε ινγηθνχ
θαη ηζηνξηθνχ. Ζ ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ επηηξέπεη ηελ νξζή αληηζηνίρεζε πιηθνχ θαη
ηδεαηνχ-λνεηηθνχ θφζκνπ. Σν γεγνλφο φηη ν Μαξμ απνηέιεζε ηνλ πξψην ζηνραζηή ζηελ ηζηνξία
ηεο ζθέςεο, ν νπνίνο έιπζε απηφ ην θνκβηθφ δήηεκα, ζπλδέεηαη κε ηελ νξζή θαη επηζηεκνληθή
θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ. Ζ ζρέζε πιηθνχ θαη ηδεαηνχ-λνεηηθνχ
θφζκνπ απνηέιεζε έλα θέληξηθφ πξφβιεκα ζηελ ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο κε ην νπνίν
θαηαπηάζηεθαλ θνξπθαίλνη δηαλνεηέο φπσο νη Νηεθάξη, πηλφδα, Καλη, Υέγθει θ.ά. ηνλ βαζκφ
πνπ ε ελ ιφγσ ζρέζε εμεηαδφηαλ ζε έλα θαηά θχξην ιφγν πιαίζην ζηαηηθφηεηαο, ε επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ήηαλ αδχλαηε γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε ζηνραζηή. Με άιια ιφγηα, εθθηλψληαο απφ ην
επίπεδν ζπλχπαξμεο ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ ηδεαηνχ-λνεηηθνχ θφζκνπ, ε νξζή θαηαλφεζε ηνπ
πξνβιήκαηνο είλαη ζρεδφλ αδχλαηε. Ζ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ ελ ιφγσ θηινζνθηθνχ
πξνβιήκαηνο αξρίδεη λα δξνκνινγείηαη φηαλ ηεζεί ην εξψηεκα γηα ην πνηα πιεπξά (ν πιηθφο
θφζκνο ή ν ηδεαηφο-λνεηηθφο) πξνεγείηαη ηζηνξηθά. Ζ επηζηεκνληθή θαηαλφεζε ηεο ηζηνξηθήο
αιιεινπρίαο ησλ πιεπξψλ θαη ε δηαπίζησζε φηη ν λνεηφο θφζκνο ζπληζηά νξηζκέλε βαζκίδα ηεο
αλάπηπμεο ηνπ πιηθνχ θφζκνπ νδεγεί θαη ζηελ επηζηεκνληθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηελ
νξζή αληηζηνίρεζε πιηθνχ θαη ηδεαηνχ-λνεηηθνχ θφζκνπ.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε αιιεινδηείζδπζε ησλ δχν θφζκσλ επηηπγράλεηαη κφλν ζε
νξηζκέλν επίπεδν αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο θαη επηπιένλ απηή ε αιιεινδηείζδπζε δελ είλαη
απφιπηε, αιιά ζρεηηθή. Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, ν Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη φηη ε πεξί
λνήζεσο λφεζε αλαθχπηεη ζε νξηζκέλε βαζκίδα ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο (Βαδηνχιηλ, 2013:
233). Δπηπιένλ, ηφζν ε λφεζε φζν θαη ε πεξί λνήζεσο λφεζε πνηέ δελ ζπληζηνχλ απφιπηε
αληαλάθιαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πηπρψλ κηαο δηαδηθαζίαο. ζνλ αθνξά ζηνλ νπζηψδε θφζκν,
ηνλίζακε φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο θνηλσλίαο, ζε απηφλ εληάζζνληαη θαη πιεπξέο ελφο θφζκνπ, ν
νπνίνο πθίζηαηαη πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο θνηλσληθήο κνξθήο θίλεζεο, εληάζζνληαη δειαδή
πιεπξέο ελφο θφζκνπ, ν νπνίνο ζπληζηά ηελ πξνυπφζεζε ηνπ νπζηψδνπο θφζκνπ ηνπ ππφ
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δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ. Χο εθ ηνχηνπ, απφ ηε ζθνπηά ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο, νη πιεπξέο ηνπ
νπζηψδνπο θφζκνπ δελ αλαθχπηνπλ ηαπηνρξφλσο. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, έρνπκε κηα ζεηξά
αληηζηνηρηψλ θαη αλαληηζηνηρηψλ ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο ζεηξάο.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο λφεζεο, σο ελ γέλεη αληαλάθιαζεο ηνπ θνηλσληθνχ, πθίζηαηαη ε
ζχκπησζε ηεο ινγηθήο κε ηελ ηζηνξηθή ζεηξά. Σν θνηλσληθφ δελ εκθαλίδεηαη πξηλ απφ ηε
λνεηηθή αληαλάθιαζε, φπσο θαη ε λνεηηθή αληαλάθιαζε, αθξηβψο σο αλζξψπηλε λνεηηθή
αληαλάθιαζε, εκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα θαη καδί κε ην θνηλσληθφ. Δδψ θάλνπκε ιφγν πεξί ηεο
λνεηηθήο αληαλάθιαζεο σο ελ γέλεη εθδήισζεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη φρη πεξί ηεο λνεηηθήο
αληαλάθιαζεο ηεο νιφηεηαο ηνπ θνηλσληθνχ. Γηα παξάδεηγκα, αθφκε θαη νη κνξθέο
κπζνδνινγηθήο ζπλείδεζεο θαηά ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο απνηεινχλ
νξηζκέλε αληαλάθιαζε ηνπ θνηλσληθνχ. Απφ ηε ζθνπηά ηεο επνπζηψδνπο χπαξμεο, ηνπ
αλζξψπνπ σο θπζηθνχ (βηνινγηθνχ) φληνο, ν νπνίνο απνηειεί ην θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ, ν
άλζξσπνο σο θπζηθφ νλ πξνυπάξρεη ηεο θνηλσλίαο. Ζ λνεηηθή αληαλάθιαζε δχλαηαη λα
πθίζηαηαη κνλάρα καδί θαη ηαπηφρξνλα κε ηε θπζηθή ηεο πξνυπφζεζε, ε νπνία απνηειεί ηελ
επνπζηψδε ηεο χπαξμε, ηνπηέζηηλ κε ηνλ άλζξσπν σο θπζηθφ νλ. Ο άλζξσπνο, σο θπζηθφ νλ,
ζπληζηά εμίζνπ ηνλ θαηλφκελν θφζκν, ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη ην θνηλσληθφ. Τπφ
απηή ηελ έλλνηα, ν θαηλφκελνο θφζκνο πξνυπάξρεη ηνπ νπζηψδνπο θφζκνπ. ε απηή ηε ζεψξεζε
φκσο, ε ακεζφηεηα, ηελ νπνία ζπληζηά ν θαηλφκελνο θφζκνο, δελ εμεηάδεηαη σο θαηλφκελν,
αιιά σο Δίλαη. Απφ ηε ζθνπηά ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο ινηπφλ, ε ζθαίξα ηνπ Δίλαη, εηιεκκέλε σο
θαηλφκελνο θφζκνο απφ ηε ζθνπηά ησλ αλεξεκέλσλ ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ,
ζηελ νπνία ν άλζξσπνο πξνζδηνξίδεηαη σο θπζηθφ (βηνινγηθφ) νλ, πθίζηαηαη πξηλ ηελ εκθάληζε
ηνπ θνηλσληθνχ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ιακβάλεη ρψξα κηα αλαληηζηνηρία ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο
ζεηξάο. Σελ ελ ιφγσ αλαληηζηνηρία ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ κπνξνχκε λα ηελ εληνπίζνπκε θαη ζηε
ζρέζε παξαγσγήο θαη θπθινθνξίαο ζην «Κεθάιαην». Ζ ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο, ν θαηλφκελνο
θφζκνο, πξνυπάξρεη ηεο ζθαίξαο ηεο παξαγσγήο. ηνλ πξψην ηφκν ηνπ «Κεθαιαίνπ», ε ζθαίξα
ηεο θπθινθνξίαο ζπληζηά ην Δίλαη ην θεθαιαίνπ, ηελ αλεξεκέλε ηζηνξηθή πξνυπφζεζε ηνπ
θεθαιαίνπ. Χζηφζν, ζε απηφ ην επίπεδν θαη απφ ηε ζθνπηά ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο, ε ζθαίξα ηεο
επηθάλεηαο ηνπ θεθαιαίνπ αλαπαξηζηά ζε αλεξεκέλε κνξθή ηελ απιή εκπνξεπκαηηθή
θπθινθνξία θαη φρη ηελ δηαπγαζκέλε απφ ηε γλψζε ηεο νπζίαο θεθαιαηνθξαηηθή θπθινθνξία.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο πεξί θαηλφκελνπ θφζκνπ ηδσκέλνπ απφ ηε
ζθνπηά ησλ αλεξεκέλσλ πξνππνζέζεσλ πνπ αλαπαξάγνληαη απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο ζθαίξαο ηνπ
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Δίλαη. Σφζν ν άλζξσπνο, σο θπζηθφ νλ, φζν θαη ε απιή εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία δελ
απνηεινχλ θαηλφκελν ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ αληίζηνηρα. Δπνκέλσο, ε ελ ιφγσ
αλαληηζηνηρία κεηαμχ ινγηθήο θαη ηζηνξηθή ζεηξάο έρεη ζεκαζία κνλάρα ππφ ηελ απζηεξή
ζπζρέηηζε ηεο ηζηνξηθήο ζεηξάο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ξφινπ ηνπο ζηε
δηαδηθαζία ηεο θαζ‘ εαπηφ θίλεζεο ηνπ ήδε αλαθχςαληνο αληηθεηκέλνπ. Ζ ζεψξεζε ηεο ελ ιφγσ
αλαληηζηνηρίαο είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ πιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο· δειαδή ε
ζεψξεζε ζηελ νπνία δηαθξίλνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη πιεπξέο πνπ πθίζηαληαη πξηλ ηελ
εκθάληζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πιεπξέο πνπ αλαπαξάγνληαη απφ ηελ
θίλεζε ηνπ πιένλ αλαθχςαληνο αληηθεηκέλνπ.
Ηδσκέλνο ν νπζηψδεο θφζκνο απφ ηε ζθνπηά ησλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη θαηλνκέλσλ,
πνπ απνηεινχλ ζεκειηψδεηο πιεπξέο ηνπ, ν ηειεπηαίνο πξνεγείηαη ηεο εκθάληζεο ηνπ
θαηλφκελνπ, λνεηηθνχ θφζκνπ. Οη θπζηθέο δηαδηθαζίεο πξνεγνχληαη ηζηνξηθά ηεο εκθάληζεο ηεο
θνηλσλίαο θαη ηεο αλζξψπηλεο λνεηηθήο αληαλάθιαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα
κηα αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο αιιεινπρίαο. Απφ ηε ζθνπηά ηεο
λφεζεο, σο πιεπξάο ηνπ νπζηψδνπο θφζκνπ θαη ηεο αληαλάθιαζήο ηεο απφ ηελ ίδηα ηε λφεζε, ε
λφεζε πξνεγείηαη ηεο πεξί λνήζεσο λφεζεο. Ζ πεξί λνήζεσο λφεζε, εηδηθά ζηελ θαζαξή ηεο
κνξθή, σο αλαζηνραζκφο πάλσ ζηε θχζε ησλ ίδησλ ησλ ελλνηψλ θαη ζηελ ίδηα ηε ζρέζε
ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη ε αληαλάθιαζε απφ ηε λφεζε ηεο νιφηεηαο ηνπ
θνηλσληθνχ229, αλαθχπηνπλ ζε νξηζκέλε βαζκίδα αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο. ε απηή ηελ
πεξίπησζε εληνπίδεηαη αθφκε κηα αλαληηζηνηρία ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο ζεηξάο, ζηελ νπνία ν
νπζηψδεο θφζκνο πξνεγείηαη ηνπ θαηλφκελνπ θφζκνπ. Οη δχν παξαπάλσ αιιεινπρίεο ζπληζηνχλ
αλαληηζηνηρία ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο ζεηξάο, απφ ηε ζθνπηά ηεο άκεζεο ελφηεηαο θαη ηεο
απφιπηεο αιιεινδηείζδπζεο ηνπ νπζηψδνπο θαη ηνπ θαηλφκελνπ θφζκνπ. Απφ ηε ζθνπηά φκσο
ηεο επξχηεξεο θίλεζεο απφ ηελ Οπζία ζην Φαηλφκελν, νη ελ ιφγσ αιιεινπρίεο ζπκπίπηνπλ ελ
γέλεη θαη ελ ζπλφισ κε ηε γεληθφηεξε ηζηνξηθή αιιεινπρία. Οη ελ ιφγσ αιιεινπρίεο ινηπφλ
ζπκπίπηνπλ κε ηελ ηζηνξηθή αιιεινπρία πξψηνπ θαη δεχηεξνπ είδνπο.
ηε βάζε ησλ παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηφζν ν νπζηψδεο φζν θαη ν θαηλφκελνο
θφζκνο λαη κελ απνηεινχλ ν θαζέλαο, εληφο ηεο ελφηεηάο ηνπο, έλαλ αλεμάξηεην θαη απηνηειή
229

ηαλ γίλεηαη ιφγνο πεξί αληαλάθιαζεο ηεο νιφηεηαο ηνπ θνηλσληθνχ ελλνχκε εθείλεο ηηο επηζηήκεο νη νπνίεο
δηαγηγλψζθνπλ ηελ θνηλσλία σο νιφηεηα. Απηφ θπζηθά δελ ζπλεπάγεηαη φηη ε ελ ιφγσ αληαλάθιαζε είλαη απφιπηε
θαη φηη επηηπγράλεηαη ε απφιπηε γλψζε ηνπ θνηλσληθνχ.
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θφζκν, ζηε βάζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ, απφ ηελ άιιε δε ζρεηίδεηαη ν θαζέλαο ηνπο
κε άιινπο θφζκνπο, πεξηέρνληαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πιεπξέο ησλ ηειεπηαίσλ. Γείρζεθε φηη ηφζν
ν νπζηψδεο θφζκνο, δειαδή ν θφζκνο ηεο παξαγσγήο, φζν θαη ν θαηλφκελνο θφζκνο, ν θφζκνο
πνπ ν άλζξσπνο δηαγηγλψζθεη θαηλφκελα θαη δηαδηθαζίεο, πεξηέρνπλ ηε θχζε. Τπφ απηνχο ηνπο
φξνπο, ε απνπζία ηζηνξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο εκθάληζεο ησλ πιεπξψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ
θάζε θφζκν, νδεγεί λνκνηειψο ζηελ εζθαικέλε αληίιεςε πεξί απφιπηεο αιιεινδηείζδπζεο ηεο
νιφηεηαο ησλ θφζκσλ, γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί ην πέξαζκα ζηελ ηδεαιηζηηθή πξνζέγγηζε.
Οη δηαθνξεηηθνί ηχπνη αληηζηνηρίαο θαη αλαληηζηνηρίαο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, νη νπνίνη
αληρλεχνληαη ζηε ζρέζε ηνπ θαζ‘ εαπηφλ θαη δη‘ εαπηφλ φληνο θφζκνπ θαη ηνπ θαηλφκελνπ
θφζκνπ, ζπλδένληαη κε ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα πξνζέγγηζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Δθφζνλ ε λφεζε εμεηάδεη ηελ πνξεία εκθάληζεο θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ, ππφ ην πξίζκα
ηεο θαζ‘ εαπηφ θίλεζεο ηνπ αλαθχςαληνο θαη δεδνκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ν νπζηψδεο
θφζκνο θαίλεηαη λα πξνεγείηαη ηνπ θαηλφκελνπ θφζκν. ηνλ βαζκφ φκσο πνπ ε λφεζε
επηθεληξψλεηαη ζε εηδηθά θαηλφκελα θαη δηαδηθαζίεο, ππφ ην πξίζκα ηεο ηζηνξηθήο ηνπο
εκθάληζεο (γέλεζεο) κέζα απφ ηελ πξνγελέζηεξε δηαδηθαζία, ηφηε εθεί ν θαηλφκελνο θφζκνο,
εηιεκκέλνο ππφ ηελ απζηεξή έλλνηα ησλ πξνυπνζέζεσλ, πξνβάιιεη σο πξνγελέζηεξνο ηνπ
νπζηψδνπο θφζκνπ. Σέινο, απφ ηε ζθνπηά ηεο ζρέζεο ησλ πιεπξψλ ζηε δηάξζξσζή ηνπ ψξηκνπ
αληηθεηκέλνπ, ν νπζηψδεο θφζκνο θαη ν θαηλφκελνο θφζκνο αιιεινπξνυπνηίζεληαη θαη
αιιεινδηεηζδχνπλ ακνηβαία, πιελ φκσο φρη θαηά απφιπην ηξφπν.
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Κεθάιαην Γσδέθαην
Μεζνδνινγηθέο πηπρέο ηεο έλλνηαο ηεο Αιιειεπίδξαζεο

Όια ηα ιακπξά είλαη ηφζν δχζθνια φζν θαη ζπάληα.
Μπ. πηλφδα (πηλφδα, 2009: 508)

Ζ θαηεγνξία ηεο Αιιειεπίδξαζεο (Wechselwirkung), απνηειεί ηελ ηξίηε θαηεγνξία ηεο
νκάδαο θαηεγνξηψλ ηεο Απφιπηεο ζρέζεο θαη ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία ηεο αληηθεηκεληθήο
ινγηθήο. ηελ θαηεγνξία ηεο αιιειεπίδξαζεο νινθιεξψλεηαη ε εμέηαζε ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ απφ ηε ζθνπηά ηεο αληηθεηκεληθήο ινγηθήο.
ηε βάζε ηεο ινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ Υέγθει, ε Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηα ζπληζηά ην
ζηάδην ηεο αληίθαζεο ηεο νπζίαο θαη ηεο χπαξμεο (ακεζφηεηαο). Καηά ηε κεηάβαζε απφ ηε
ζθαίξα ηεο Οπζίαο ζηε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ, ε ακεζφηεηα απνθαιχθζεθε σο ηεζεηκέλε απφ
ην ζεκέιην θαη πξνζδηνξίζηεθε σο Όπαξμε. Σν Φαηλφκελν ζηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίζηεθε σο
αλαζθφπεζε-εληφο-άιινπ. Ζ πεξαηηέξσ ινγηθή αλάπηπμε ηεο ζθαίξαο ηνπ Φαηλνκέλνπ
απνθάιπςε φηη ν νπζηψδεο θφζκνο θαη ν θαηλφκελνο θφζκνο αιιειεπηδξνχλ νπζησδψο
απνηειψληαο κηα νπζηψδε ζρέζε. Ζ ινγηθή πεξάησζε ηεο νπζηψδνπο ζρέζεο νδήγεζε ζηε
ζρέζε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. ηε ζρέζε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ θαλεξψζεθε φηη ε
αλαζθφπεζε-εληφο-εαπηνχ θαη ε αλαζθφπεζε-εληφο-άιινπ ηαπηίδνληαη θαηά ηξφπν πνπ
απνηεινχλ κία θαη ηελ απηή νιφηεηα. Απηή ε ηαπηφηεηα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ θαζίζηα
ηελ ίδηα ηε δηακεζνιάβεζε ακεζφηεηα θαη ζπλεπψο Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηα. Καη‘ απηφλ ηνλ
ηξφπν, ζηελ Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηα επηηπγράλεηαη ε νπζηψδεο ελφηεηα νπζίαο θαη
εμσηεξηθήο χπαξμεο, εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, απνηειψληαο έηζη κηα «απνιχησο νπζηψδε
χπαξμε».
Ζ Δλεξγεία πξαγκαηηθφηεηα πξνζδηνξίδεηαη αξρηθά σο ην ίδην ην Απφιπην. Σν Απφιπην
σο ην απνιχησο ελεξγεία πξαγκαηηθφ πξνζδηνξίδεηαη ελ ζπλερεία ζηα ζηάδηα ηνπ, ηα νπνία
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εθζέηνπλ ηελ ίδηα ηελ αλαζθφπεζε ηνπ Απνιχηνπ. ην ηειεπηαίν ζηάδην, ε ελεξγεία
πξαγκαηηθφηεηα ζεσξεκέλε σο απφιπηε αλαγθαηφηεηα απνθαιχπηεηαη σο απφιπηε ζρέζε. Ζ
απφιπηε ζρέζε αξρηθά σο άκεζε πξνζδηνξίδεηαη σο ζρέζε ππνζηαζηαθφηεηαο, σο κηα ζρέζε
δειαδή ππφζηαζεο θαη ζπκβεβεθφησλ. ηε ζπλέρεηα, ε απφιπηε ζρέζε πξνζδηνξίδεηαη σο
ζρέζε αηηηφηεηαο θαηά ηελ νπνία ε ππφζηαζε απνηειεί ηελ αηηία ε νπνία παξάγεη θαη ζέηεη ην
απνηέιεζκα. Σέινο, ε απφιπηε ζρέζε πξνζδηνξίδεηαη σο αιιειεπίδξαζε, «σο κηα ακνηβαία
αηηηφηεηα πξνυπνηηζέκελσλ ππνζηάζεσλ πνπ απην-ππφθεηληαη ζε φξνπο· θαζεκηά είλαη ζε ζρέζε
κε ηελ άιιε ηαπηφρξνλα ελεξγεηηθή θαη ηαπηφρξνλα παζεηηθή ππφζηαζε» (Υέγθει, 1998: 394).
ηελ αιιειεπίδξαζε ε αηηία παξάγεη ην απνηέιεζκα, ην απνηέιεζκα κε ηε ζεηξά ηνπ
είλαη εμίζνπ αηηία, ε νπνία επελεξγεί ζηελ ίδηα ηνπ ηελ αηηία. Έρνπκε έηζη κηα ζρέζε δξάζεοαληίδξαζεο.230 ηελ αιιειεπίδξαζε απνθαιχπηεηαη ινηπφλ φηη ε θάζε ηεζεηκέλε πιεπξά
αλαηξείηαη κεηαηξεπφκελε ζην αληίζεηφ ηεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αηηία ζέηεη έλα
απνηέιεζκα πνπ είλαη ηαπηφζεκν κε απηήλ θαη ζπγρξφλσο δηαθνξεηηθφ, σο πξνο ην
πεξηερφκελν, απφ απηήλ. Έηζη, «ε δηαθνξά ησλ αλαθεξφκελσλ σο δχν αηηηψλ είλαη θελή· ζη‘
αιήζεηα ε αηηία είλαη κφλν κία, πνπ ελψ σο ππφζηαζε αλαηξείηαη κέζα ζην απνηέιεζκα ηεο
[Wirkung], αθξηβψο κέζα ζ‘ απηή ηελ επίδξαζε ηεο [Wirken] πξσηνεγείξεηαη σο απζχπαξθηε
αηηία» (Υέγθει,1991:326). Ζ νιφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ σο θάηη ην απζχπαξθην απνθαιχπηεηαη
σο αξλεηηθφο απηνζρεηηζκφο. Απηή ε απέξαληε απηνζρεζία ηνπ φινπ θαζηζηά ηελ αλαγθαηφηεηα
ειεπζεξία θαη ε ππφζηαζε θαλεξψλεηαη σο έλλνηα. Ο Έλγθειο ζεκεηψλεη φηη «απηφ πνπ ν
Υέγθει νλνκάδεη αιιειεπίδξαζε, είλαη ην νξγαληθφ ζψκα πνπ απνηειεί ζπλεπψο ην πέξαζκα
ζηε ζπλείδεζε, δειαδή απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ζηελ ειεπζεξία, ζηελ ηδέα» (Έλγθειο, 2008:
286). Ζ θνξχθσζε έηζη ηεο αληηθεηκεληθήο ινγηθήο ζπλίζηαηαη ζηελ άξζε ηνπ κεραληζκνχ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρεκηζκνχ, θαη ελ γέλεη ηεο εμσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ζηελ
επίηεπμε ηεο θαη‘ εμνρήλ εζσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, κέζσ ηεο νπνίαο ην
ηειεπηαίν θαζίζηαηαη έλλνηα. Ο Υέγθει επηζεκαίλεη φηη ζηελ αιιειεπίδξαζε:
ν κεραληζκφο είλαη ηψξα αλεξεκέλνο· γηαηί κέζα ζ‘ απηήλ εμαθαλίδεηαη, θαη‘ αξρήλ, εθείλε ε αξρέγνλε
παξακνλή ηεο άκεζεο ππνζηαζηαθφηεηαο· δεχηεξνλ έξρεηαη ζην Δίλαη ε αηηία, θαη εθεί κέζα πεξηέρεηαη
έηζη ε αξρεγνλνζχλε σο ηέηνηα πνπ απηνδηακεζνιαβείηαη κε ηνλ εαπηφ ηεο κέζσ ηεο άξλεζεο ηεο (Υέγθει,
1998: 394).
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Wirkung θαη Gegenwirkung.
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ζνλ αθνξά ζηελ εμέηαζε ηεο Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο ζην «Κεθάιαην», ν Μαξμ,
ζχκθσλα θαη κε ηνλ Βαδηνχιηλ, θζάλεη κέρξη θαη ηελ εμέηαζε ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ ηξφπνπ ηνπ
Απνιχηνπ. Δπεηδή ν ηξίηνο ηφκνο ηνπ «Κεθαιαίνπ» είλαη εκηηειήο, ε ινγηθή εμέηαζε ηεο
αιιειεπίδξαζεο δελ ιακβάλεη ρψξα. Απφ ηελ άιιε, ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε θαηεγνξία
ηεο αιιειεπίδξαζεο ζεκαηνδνηεί ην πέξαο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο ηεο θνηλσλίαο σο νξγαληθνχ
φινπ. πλνςίδνληαο ηηο βαζηθέο ινγηθέο ζηηγκέο ηεο Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο θαηά ηελ
εμέηαζε ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο» γίλεηαη ζαθήο ε θαηεγνξία ηεο αιιειεπίδξαζεο.
Ζ πεξάησζε ηεο νπζηψδνπο ζρέζεο κέζσ ηεο ζρέζεο Δζσηεξηθνχ θαη Δμσηεξηθνχ
ζπληειείηαη κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλεηδέλαη θαη ηνπ θνηλσληθνχ Δίλαη. Δλψ ζε
φιεο ηηο κνξθέο ηνπ Φαηλνκέλνπ231, δειαδή ζηηο κνξθέο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο (εζηθή,
αηζζεηηθή, θηινζνθηθή), πθίζηαηαη ε ελφηεηα θνηλσληθνχ ζπλεηδέλαη (εμσηεξηθνχ) θαη
θνηλσληθνχ Δίλαη (εζσηεξηθνχ), κφλν ζηελ ηειεπηαία, δειαδή ζηε θηινζνθηθή κνξθή ηεο
ζπλείδεζεο, απηή ε ελφηεηα πξνβάιιεη κε ηνλ πιένλ θαζαξφ ηξφπν. Δπηπιένλ, νη δηαθνξεηηθέο
κνξθέο ηνπ Φαηλνκέλνπ ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθά επίπεδα ζπζρέηηζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ θαη εθηίζεληαη απφ ηνλ πιένλ άκεζν ζπζρεηηζκφ ηνπο πξνο ηνλ πιένλ
δηακεζνιαβεκέλν.232
ηε ζρέζε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ θαλεξψλεηαη κε ηνλ πιένλ αλάγιπθν ηξφπν φηη ε
θνηλσληθή ζπλείδεζε ζπλδέεηαη κε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πιηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ζηελ
ελφηεηά ηνπο κε ηελ παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε, θαη ελ γέλεη ηνπ θνηλσληθνχ Δίλαη,
εηιεκκέλνπ σο ηνπ πιηθνχ θφζκνπ ελ γέλεη.233 Ζ εμέηαζε έηζη πεξλά ζηε δηεξεχλεζε ηεο ελφηεηαο
εζσηεξηθνχ (θνηλσληθνχ Δίλαη) θαη εμσηεξηθνχ (θνηλσληθήο ζπλείδεζεο), δειαδή ζηε
δηεξεχλεζε ηνπ επνηθνδνκήκαηνο, σο εηδηθνχ πιηθνηερληθνχ θαη νξγαλσηηθνχ κνξθψκαηνο,
κέζσ ηνπ νπνίνπ νη άλζξσπνη επηδξνχλ ζπλεηδεηά ζηηο πιηθέο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο ζηελ
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Δδψ γίλεηαη ιφγνο πεξί ησλ κνξθψλ ηνπ Φαηλνκέλνπ κε ηελ επξεία έλλνηα, νη νπνίεο πξνζηδηάδνπλ θαηεγνξηαθά
ζηηο κνξθέο ηνπ Φαηλνκέλνπ ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθαο, ηεο ζθαίξαο ηνπ Δίλαη.
232
Ο Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη φηη «φζν πην άκεζα είλαη ζπλδεδεκέλε θάπνηα κνξθή ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο κε ην
θνηλσληθφ είλαη, ηφζν ακεζφηεξα αληαλαθιψληαη εληφο ηεο νη αιιαγέο ηνπ θνηλσληθνχ είλαη. Καη ην αληίζεην, φζν
πην απφκαθξε είλαη ε κνξθή ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο απφ ην θνηλσληθφ είλαη, ηφζν πην δηακεζνιαβεκέλα
αληαλαθιάηαη εληφο ηεο ην θνηλσληθφ είλαη» (Βαδηνχιηλ, 2013: 259).
233
Με ηνλ φξν «θνηλσληθφ Δίλαη» ππνδειψλεηαη ε ελφηεηα ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πιεπξψλ ηνπ πιηθνχ θφζκνπ πνπ
ζπλδένληαη κε ηε ηειεπηαία. Ο Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη φηη «ε φπνηα αληαλάθιαζε ηνπ κε θνηλσληθνχ είλαη, είλαη
εθηθηή κφλν ππφ ην πξίζκα ηνπ θνηλσληθνχ είλαη. Ζ θχζε [ζεσξνχκελε] εθηφο ηεο δηαζχλδεζήο ηεο κε ηε
δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ζπληζηά κηα θχζε κε εγλσζκέλε, κε αληαλαθιαζζείζα θαηά αλζξψπηλν ηξφπν
(φ.π. :260).
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ελφηεηά ηνπο κε ηελ παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε. χκθσλα κε ηνλ Βαδηνχιηλ, «ε κεηάβαζε
ζηελ εμέηαζε ηνπ επνηθνδνκήκαηνο ζπλνιηθά ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε ζηελ εηδηθή εμέηαζε
ηεο ελφηεηαο ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ Δίλαη δεδνκέλεο ηεο δηαθνξάο
ηνπο» (Βαδηνχιηλ, 2013: 265). Σνχησλ δνζέλησλ, ε εμέηαζε ηνπ επνηθνδνκήκαηνο ζεκαηνδνηεί
ηε κεηάβαζε ζηελ εμέηαζε ηεο ζθαίξαο ηεο Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε θνηλσλία σο πιήξεο ελφηεηα εζσηεξηθνχ (θνηλσληθνχ
Δίλαη) θαη εμσηεξηθνχ (θνηλσληθήο ζπλείδεζεο) πξνβάιιεη σο ην Απφιπην. Σν θάζε άηνκν, ζηνλ
βαζκφ πνπ αθνκνηψλεη είηε ηηο κελ είηε ηηο δε πιεπξέο ηνπ θνηλσληθνχ, θνηλσληθνπνηείηαη θαη κε
απηφλ ηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη πξνζσπηθφηεηα. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λ‘ αλαδεηρζεί ε
πνηνηηθή κεζνδνινγηθή δηαθνξά ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Βαδηνχιηλ ελ ζπγθξίζεη κε άιια
ζεσξεηηθά εγρεηξήκαηα εμέηαζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Δπηπιένλ, εδψ
θαλεξψλεηαη θαη ην ηεξάζηην εξεπλεηηθφ πεδίν πνπ δηαλνίγεη ε ελ ιφγσ κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε λφεζε εζηηάδεη
ζηελ εξγαζία θαη ζηελ δξαζηεξηφηεηα, δίλεηαη δειαδή έκθαζε ζην πψο ε πξνζσπηθφηεηα
αλαθχεηαη πάλσ ζην έδαθνο ησλ αληηθεηκεληθψλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ φξσλ.234 Ο ελ ιφγσ
ηχπνο πξνζέγγηζεο έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηελ πεξίνδν ηνπ αγψλα ηεο πιηζηηθήο αληίιεςεο
ηεο ηζηνξίαο ελάληηα ζηηο ηδεαιηζηηθέο θαη ελ γέλεη κεηαθπζηθέο αληηιήςεηο πεξί
πξνζσπηθφηεηαο. Ο B. Lahire ηνλίδεη ηα εμήο σο πξνο ην δήηεκα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο:
Σν λα ηθαλνπνηνχκαζηε ιέγνληαο φηη νη δξψληεο κηαο θνηλσλίαο είλαη θνηλσληθνπνηεκέλνη ή φηη είλαη ην
πξντφλ κηαο θνηλσληθνπνίεζεο δελ είλαη παξά έλαο ηξφπνο – ζε ηειηθή αλάιπζε αξθεηά αθεξεκέλνο- λα
ζηαζνχκε απέλαληη απφ εκθπηηθέο ή λαηνπξαιηζηηθέο αληηιήςεηο πεξί αλζξψπνπ, αιιά δελ αξθεί γηα λα
234

Οη Παηέιεο & Καθαξίλνο πξαγκαηεπφκελνη ηελ έλλνηα ηεο «δξαζηεξηφηεηαο», έλα απφ ηα πιένλ θνκβηθά
δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηε νβηεηηθή Φπρνινγία, αλαθέξνπλ ηα αθφινπζα: «Ζ κεζνδνινγηθή αλάιπζε
νπζησδψλ πηπρψλ ηεο «ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο» παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλάδεημεο βαζηθψλ θαηαθηήζεσλ,
αιιά θαη αλεπαξθεηψλ, αληηθάζεσλ, κνλνκεξεηψλ, θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν επέδξαζαλ νη ηζηνξηθνί θαη
κεζνδνινγηθνί πεξηνξηζκνί ηεο Φ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεσξηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ. Ζ αλάιπζε απηή καο
επηηξέπεη λα αλαδείμνπκε: 1. Σε κνλνκέξεηα ηεο Φ ζην δήηεκα ηεο ζρέζεο κεηαμχ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ζην πξφβιεκα ηεο εζσηεξίθεπζεο (κε ηελ απνιπηνπνίεζε ηεο εμσηεξηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
ηδηαίηεξα ζην ζρνιή ηνπ Λεφληηεθ). 2. Σε ζπλαθφινπζε ζαθή ππνβάζκηζε ηνπ ελεξγνχ ξφινπ ηνπ ππνθεηκέλνπ (ε
ελ ιφγσ ππνβάζκηζε ραξαθηεξίδεη ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ θαη ηελ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο ελ
ζπλφισ. ζ.ζ). Σελ έκθαζε ζηελ αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα, κε αληίζηνηρε ππνβάζκηζε ή θαη αγλφεζε ηεο πνιιαπιά
δηακεζνιαβεκέλεο θαη αλαηξνθνδνηνχκελεο ζρέζεο, ηφζν κε αληηθείκελα φζν θαη κε άιια ππνθείκελα. 4. Σνλ
αλεπαξθψο αλεπηπγκέλν θαη ελ πνιινίο αληζηνξηθφ ραξαθηήξα ηεο θαηεγνξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 5. Σν δήηεκα
ησλ ινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε κεηάβαζε ζηελ θαζαπηφ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. 6. Σνλ
ηδηφηππν θνηλσληνινγηζκφ ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ζρέζεο απηήο κε ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ»
(Παηέιεο, Καθαξίλνο, 2019: 97-98). Δπίζεο βι. Γαθέξκνο, 2002, 2012· Μετκάξεο, 2012.
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θάλνπκε ηελ έλλνηα «θνηλσληθνπνίεζε» κηα ρξήζηκε έλλνηα, δειαδή έλα εξγαιείν πνπ καο αλαγθάδεη λα
θαληαζηνχκε ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο, λα ζπιιάβνπκε δηεξεπλήζεηο, πνπ ρσξίο απηφ, δελ
ζα ήηαλ απιά αλαζηνράζηκεο (Lahire, 2015).

ηελ επνρή καο, ε δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο θαη δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο
δηακεζνιαβείηαη απφ έλα πιήζνο παξαγφλησλ, κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ πεξλά απφ ην
επνηθνδφκεκα. Αλ ε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο εδξάδεηαη πξσηίζησο ζηελ εξγαζία ή
αθφκε θαη ζηε δξαζηεξηφηεηα, ηφηε ε έθζεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζα φθεηιε λα ιάβεη ρψξα
θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζθαίξαο ηεο Οπζίαο (ηεο παξαγσγήο) ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο». Δλ
ηνχηνηο, ν Βαδηνχιηλ δελ εθζέηεη ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαηά ηελ εμέηαζεο ηεο
ζθαίξαο ηεο Οπζίαο (παξαγσγήο), κήηε θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζθαίξαο ηνπ Φαηλνκέλνπ (κνξθέο
θνηλσληθήο ζπλείδεζεο). Ζ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο εθηίζεηαη ζηε ζθαίξα
ηεο Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο, ζηε ζθαίξα δειαδή φπνπ νη άλζξσπνη σο πξνζσπηθφηεηεο κε
γλψζε, απηνγλσζία θαη ζπλείδεζε επελεξγνχλ ζηελ θνηλσλία σο νιφηεηα θαη ζην ζχλνιν ησλ
πιηθψλ ηνπο φξσλ κε ηε βνήζεηα πιηθνηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέζσλ θαη ηξφπσλ. Χο πξνο ην
δήηεκα ησλ παξαγφλησλ ηεο ελ ιφγσ ζθαίξαο, δελ ιακβάλεηαη κνλάρα ν θαζνξηζκφο ηνπ
ππνθεηκέλνπ απφ ηελ εξγαζία ή αθφκε θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ αλζξψπσλ ζηελ εξγαζία θαη ζηηο
ζρέζεηο παξαγσγήο· ιακβάλεηαη επίζεο ε ζρέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηελ εθπαίδεπζε, ηηο ηέρλεο,
ηελ επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία θαη επξχηεξα κε ηνλ πνιηηηζκφ δηακέζνπ ησλ θνηλσληθά
ζεζπηζκέλσλ κνξθψλ ησλ ηειεπηαίσλ. Με άιια ιφγηα, ζηε ζθαίξα ηεο ελεξγεία
πξαγκαηηθφηεηαο απνθαιχπηεηαη φηη ε θνηλσληθνπνίεζε ζπλίζηαηαη πξσηίζησο ζηε ζπλεηδεηή
αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ κε ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, δειαδή κε ηνπο ίδηνπο ηνπο
αλζξψπνπο, ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηζηνξηθά αληηθεηκεληθψλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ φξσλ.
Δπνκέλσο, ην εξεπλεηηθφ δήηεκα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, δειαδή ην εξψηεκα γηα ηε ζρέζε ηνπ
δπλάκεη θαη ηνπ ελεξγεία ζηνλ άλζξσπν σο θπζηθφ θαη θνηλσληθφ νλ, ηίζεηαη ζην πξνζθήλην
θαηά ην ψξηκν ζηάδην αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο. ην ηειεπηαίν, ε αληεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ
ζηνπο πιηθνχο θαη θνηλσληθνχο ηνπο φξνπο ηίζεηαη ζην επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ
ελδηαθέξνληνο. Χο εθ ηνχηνπ, ην δήηεκα ηεο δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο δελ εμαληιείηαη
κνλάρα ζην πψο ην ππνθείκελν αλαθχεηαη (ζπγθξνηείηαη) ζην πιαίζην ηεο εξγαζηαθήο
δηαδηθαζίαο, αιιά εμίζνπ ζην πψο ε ίδηα ε θνηλσλία επηδξά θαη θαζνξίδεη (παξάγεη) ην
ππνθείκελν. χκθσλα κε ηε δηθηά καο αληίιεςε, ε παξαπάλσ δηαδηθαζία ζπλνςίδεηαη ζηελ
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πξνβιεκαηηθή πνπ απνθαινχκαη δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο, παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ
ππνθεηκέλνπ.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο θαηεγνξηψλ ηεο «Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο», ε πξνζσπηθφηεηα ζπληζηά
ην Απφιπην θαηεγφξεκα ηεο θνηλσλίαο εηιεκκέλεο σο Απφιπην. ην απφιπην ελνπνηνχληαη ε
νπζία θαη ε ακεζφηεηα απφ ηε ζθνπηά ηεο κεζνιάβεζεο ηνπο απφ ηελ νπζία. Έηζη, ν άλζξσπνο
αθνκνηψλνληαο ην θνηλσληθφ θαζίζηαηαη πξνζσπηθφηεηα απνηειψληαο κηα εζσηεξηθή ελφηεηα
θνηλσληθνχ θαη αηνκηθνχ. Ζ πξνζσπηθφηεηα αλαπαξάγεη είηε ηηο κελ είηε ηηο δε πιεπξέο ηνπ
γεληθνχ θνξκνχ ηεο δηάξζξσζεο ηεο θνηλσλίαο, ελψ ζηελ πιένλ αλεπηπγκέλε ηεο κνξθή, ε
πξνζσπηθφηεηα αλαπαξάγεη ηνλ γεληθφ θνξκφ ηεο δηάξζξσζεο ηεο θνηλσλίαο. Ζ ζπζρέηηζε ηεο
δηάξζξσζεο ηεο δνκήο ηεο θνηλσλίαο κε ηε δηάξζξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο αλαπηχζζεηαη ζην
πιαίζην ηεο ινγηθήο θαηεγνξίαο ηνπ ηξφπνπ ηνπ Απνιχηνπ.
πλερίδνληαο ηελ εμέηαζε, ν Βαδηνχιηλ πξνβαίλεη ζηελ ηππνινγία δηάξζξσζεο ησλ
πξνζσπηθνηήησλ. Ζ ελ ιφγσ ηππνινγία αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ησλ θαηεγνξηψλ ηεο
Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο235 θαη νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη πξνζσπηθφηεηαο ζπλδένληαη κε ηηο
θαηεγνξίεο ζπκπησκαηηθφηεηα, ζρεηηθή αλαγθαηφηεηα θαη απφιπηε αλαγθαηφηεηα, σο πξνο ηνλ
βαζκφ ηεο ελφηεηάο ηνπο κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο σο νιφηεηαο. Μέζσ ηεο εμέηαζεο ησλ
ηχπσλ πξνζσπηθφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ ηειεπηαίνπ ηχπνπ (ηχπνο IV), πξνθχπηεη ην
ζπκπέξαζκα φηη θαζ‘ φια ψξηκε πξνζσπηθφηεηα, δειαδή νιφπιεπξα αλεπηπγκέλε
πξνζσπηθφηεηα, είλαη εθείλε ε πξνζσπηθφηεηα ε νπνία αθνκνηψλεη θαη αλαπαξάγεη ην
θνηλσληθφ ζηηο θχξηεο θαη βαζηθέο πιεπξέο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά ν Βαδηνχιηλ αλαθέξεη:
Οιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζεκαίλεη αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε φιεο ηηο βαζηθέο,
ηηο θχξηεο ζθαίξεο ηεο θνηλσληθήο δσήο. πσο έπεηαη απφ φιε ηελ πξνεγνχκελε πξαγκάηεπζε, ζηηο
ζθαίξεο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη: ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ γηα δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο χπαξμεο,
ε νιφπιεπξε θπζηθή αλάπηπμε, ε εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ράξηλ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο αλάγθεο γηα
εξγαζία (εδψ εληάζζνληαη θαη ε εξγαζία γηα ηελ παξαγσγή πιηθψλ αγαζψλ, θαη ε εξγαζία γηα ηελ
παξαγσγή γλψζεσλ), ε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ησλ πιηθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, νη
εθθάλζεηο ηεο δσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (σο ζπλεηδεηνχ θνηλσληθνχ φληνο), ε
ηειεηνπνίεζε ζε φιεο ηηο δηαηεξνχκελεο ζηελ θαζ‘ φια ψξηκε θνηλσλία κνξθέο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο. Ζ
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη σο πξνο ηελ νπζία ηεο αθνκνίσζε απφ ηνλ άλζξσπν ηνπ θνηλσληθνχ,
235

Ζ ζθαίξα ηεο Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο δηαθξίλεηαη ζε ηξείο βαζηθέο νκάδεο θαηεγνξηψλ, ην Απφιπην, ηελ
Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ Απφιπηε ρέζε. ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη ιφγνο γηα ηε δεχηεξε νκάδα
θαηεγνξηψλ θαη φρη γηα ηε ζθαίξα ηεο Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο.
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δειαδή φρη κφλν κφξθσζε, εθπαίδεπζε, αιιά θαη νπσζδήπνηε [αγσγή], δηαπαηδαγψγεζε θαη
απηνδηαπαδαγψγεζε ηνπ αλζξψπνπ σο ζπλεηδεηνχ θνηλσληθνχ φληνο (Βαδηνχιηλ, 2013: 271).

Απφ ινγηθή ζθνπηά, ζε απηφ ην ζηάδην ε εμέηαζε βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηεο ζρέζεο
ππνζηαζηαθφηεηαο. Σν θνηλσληθφ θαη ε αθνκνίσζε ηνπ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα πξνβάιινπλ σο
ζρέζε ππφζηαζεο θαη ζπκβεβεθφησλ.
ηελ αθνκνίσζε φκσο ηνπ θνηλσληθνχ απφ ηα άηνκα ζπλδξάκνπλ θαη νη βηνινγηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αηφκσλ. Γηαθνξέο φπσο ην θχιν θαη ε ειηθία απνηεινχλ δηαθνξνπνηεηηθνχο
παξάγνληεο σο πξνο ηελ αθνκνίσζε ηνπ θνηλσληθνχ. πλεπψο, γηα ηε βέιηηζηε ζπλεηδεηή
αθνκνίσζε ηνπ θνηλσληθνχ απφ ηνλ άλζξσπν ζα πξέπεη αλαγθαία λα ιακβάλνληαη ππφςε νη
δηάθνξεο βηνινγηθέο θαη ςπρνθπζηνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Έρεη ηδηαίηεξε
ζεκαζία λα ηνλίζνπκε φηη ν Βαδηνχιηλ, θαηά ηελ πεξίνδν ζπγγξαθήο ηνπ έξγνπ ηνπ, δειψλεη
ξεηά φηη νη επηζηεκνληθέο έξεπλεο σο πξνο ηηο βηνινγηθέο ηδηνηππίεο, θαηά ηελ αθνκνίσζε ηνπ
θνηλσληθνχ, βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθά ρακειφ επίπεδν αλάπηπμεο. Διιείςεη ελφο επξένο
θάζκαηνο εκπεηξηθψλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ, ν Βαδηνχιηλ δελ κπνξεί λα πξνβεί ζε
εηδηθφηεξε δηεξεχλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αθνκνίσζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζηε βάζε ησλ βηνινγηθψλ
θαη ςπρνθπζηνινγηθψλ δηαθνξψλ. Παξ‘ φια απηά, επηζεκαίλεη φηη ην θνηλσληθφ δελ
αθνκνηψλεηαη απιψο θαη άκεζα απφ ηα άηνκα, αιιά φηη ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ε αθνκνίσζε,
ππφ ην πξίζκα ηνπ απνηειέζκαηφο ηεο, δηαθνξνπνηείηαη ζε θάζε άηνκν. πσο ζεκεηψλεηαη, «ε
πξνζσπηθφηεηα ζπληζηά ηε «δηάζιαζε» ηνπ θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ κέζσ ηεο βηνινγηθήο θαη
ςπρνθπζηνινγηθήο θχζεο ηνπ αηφκνπ. Καη απηή ε ηειεπηαία, δελ παξακέλεη εληειψο αδηάθνξνο
θνξέαο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ» (φ.π.: 273).
Ζ ινγηθή πξνζέγγηζε εδψ βξίζθεηαη ζην πιαίζην ησλ θαηεγνξηψλ ηεο ζρέζεο αηηηφηεηαο,
θαηά ηελ νπνία ην θνηλσληθφ είλαη ε αηηία θαη ε πξνζσπηθφηεηα ην απνηέιεζκα. Ο Υέγθει
αλαθέξεη φηη:
ην απνηέιεζκα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ αηηία· απηφ ζαλ ηέηνην είλαη ηεζεηκέλν [= εμαξηεκέλν]. Αιιά ην
ηεζεηκέλν-Δίλαη είλαη επίζεο αλαζθφπεζε-εληφο-εαπηνχ θαη ακεζφηεηα· θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο αηηίαο,
ην ζέηεηλ ηεο, είλαη ζπλάκα πξνυπνζέηεηλ, εθφζνλ ην απνηέιεζκα ζπιιακβάλεηαη σο δηαθνξεηηθφ απφ ηελ
αηηία. Τπάξρεη έηζη κηα άιιε ππφζηαζε, πάλσ ζηελ νπνία ιαβαίλεη ρψξα ην απνηέιεζκα (Υέγθει, 1992:
324).
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Απφ κηα πξψηε άπνςε, ην απνηέιεζκα, δειαδή ε πξνζσπηθφηεηα, σο ηεζεηκέλε απφ ην
θνηλσληθφ, κπνξεί λα θαλεί σο θάηη ην παζεηηθφ. κσο πξνζσπηθφηεηα, φπσο ηνλίζηεθε,
ζεκαίλεη ηε ζπλεηδεηή αθνκνίσζε ηνπ θνηλσληθνχ· ζεκαίλεη ηε ζπλεηδεηή επίδξαζε δηακέζνπ
πιηθνηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέζσλ ζηνπο πιηθνχο θαη θνηλσληθνχ φξνπο. Ζ εθάζηνηε
δηαθνξνπνίεζε ινηπφλ ηνπ θνηλσληθνχ ζηελ πξνζσπηθφηεηα δελ ζπλεπάγεηαη κφλν ηελ
απνθξπζηάιισζή ηνπ ζην δηαθνξνπνηεκέλν απνηέιεζκα, αιιά ζπληζηά επίζεο θαη αληεπίδξαζε
ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ απνηειέζκαηνο ζην θνηλσληθφ. Έρνπκε έηζη κηα ζρέζε δξάζεο θαη αληίδξαζεο. Ζ θάζε πξνζσπηθφηεηα εμαηνκηθεχνληαο ην πεξηερφκελν ηνπ θνηλσληθνχ θαη
θαζηζηψληαο ην ίδηνλ θαη ζπλεπψο δηαθνξεηηθφ, αληη-δξα (επαλαδξά) ζην θνηλσληθφ κε ηε ζεηξά
ηεο, κε ηε βνεζεία πιηθνηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέζσλ, κεηαζρεκαηίδνληάο ην. Έρνπκε
ινηπφλ κηα ακνηβαία αιιειεπίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ σο νιφηεηαο.
Οινθιεξψλνληαο ν Βαδηνχιηλ ηε ινγηθή εμέηαζε ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» γξάθεη φηη
ε ελεξγεία πξαγκαηηθφηεηα:
ησλ ζρέζεσλ ησλ αλζξψπσλ ζηελ θνηλσλία είλαη ε ζρέζε ηνπο ππφ ηελ ηδηφηεηα ησλ πξνζσπηθνηήησλ,
απηψλ ησλ «νξγαληθψλ ελνηήησλ» ηνπ θνηλσληθνχ κε ηε βηνινγηθή, κε ηελ ςπρνθπζηνινγηθή θχζε ηνπ
αηφκνπ. Οη δεζκνί ησλ αλζξψπσλ σο νιφπιεπξσλ θαη αξκνληθψλ πξνζσπηθνηήησλ, θαη νη κνξθέο απηψλ
ησλ δεζκψλ, έρνπλ δηεξεπλεζεί ζήκεξα ζε εληειψο αλεπαξθή βαζκφ. Απφ κηα γεληθή άπνςε κπνξνχλ λα
ραξαθηεξηζηνχλ σο εμήο. Πξφθεηηαη γηα δεζκνχο θαηεμνρήλ κε επηβεβιεκέλνπο αιιά εθ πεπνηζήζεσο
[ζπλαπηφκελνπο], γηα δεζκνχο βάζεη [αληδηνηειψλ] ζπκθεξφλησλ [ελδηαθεξφλησλ], ηα νπνία φκσο
[ζπκθέξνληα] ζπλίζηαληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ πξαγκάησζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο, νπφηε ε
πξνζσπηθφηεηα πξαγκαηψλνληαο ηα ζπκθέξνληα ησλ άιισλ αλζξψπσλ επηηπγράλεη ηαπηφρξνλα ηελ
πξαγκάησζε ηνπ δηθνχ ηεο ζπκθέξνληνο. Πξφθεηηαη γηα δεζκνχο νιφπιεπξσλ θαη αξκνληθψλ
πξνζσπηθνηήησλ θαη, ζπλεπψο, ε θάζε πξνζσπηθφηεηα εληάζζεηαη ζε νιφπιεπξεο (ζε φιεο ηηο βαζηθέο
ζθαίξεο ηεο θνηλσλίαο) ζρέζεηο κε άιιεο πξνζσπηθφηεηεο θαη, επνκέλσο, πξφθεηηαη γηα κεηαβιεηνχο,
θνηλσληθά θαη εηδηθά κε παγησκέλνπο δεζκνχο, νη νπνίνη εμαξηψληαη απφ ηελ ειεχζεξε επηινγή ησλ
αλζξψπσλ πνπ ζπλάπηνπλ ζρέζεηο. Πξφθεηηαη γηα δεζκνχο νη νπνίνη νηθνδνκνχληαη, ιακβάλνληαο ππφςε
ηε ζπκβαηφηεηα σο πξνο ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ ςπρνινγία θ.ιπ. (Βαδηνχιηλ, 2013: 273).

Σν παξαπάλσ απφζπαζκα ρξήδεη πεξαηηέξσ αλάιπζεο, θαζφηη είλαη εμαηξεηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ απνθάιπςε ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ λπλ ζηαδίνπ αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο.
Αξρηθά, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ε ζρέζε ησλ αλζξψπσλ σο πξνζσπηθνηήησλ κε ηνπο
θνηλσληθνχο δεζκνχο θαη ελ γέλεη κε ην θνηλσληθφ απνηειεί κηα κεηαβαιιφκελε ζρέζε, ε νπνία
εδξάδεηαη ζε γεληθή κνξθή ζηελ ειεχζεξε επηινγή ησλ αλζξψπσλ. Σν θνηλσληθφ πεξηερφκελν,
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δειαδή ν γεληθφο θνξκφο ηεο δηάξζξσζεο ηεο θνηλσλίαο, αλ θαη αθνκνηψλεηαη ζπλεηδεηά απφ
ηνπο αλζξψπνπο, νη άλζξσπνη κε ηε ζεηξά ηνπο αληεπηδξνχλ ζε απηφ θαζνξίδνληαο θαη
κεηαζρεκαηίδνληάο ην. Πξφθεηηαη έηζη γηα κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο, θαηά ηελ νπνία ε θάζε
πιεπξά ζέηεη θαη ηίζεηαη απφ ηελ άιιε.
ην πέξαο ινηπφλ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν ζηε «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο», απηφ πνπ πξνβάιιεη κε ηνλ πιένλ θαζαξφ ηξφπν είλαη ε ειεπζεξία ησλ αλζξψπσλ, ε
ειεπζεξία επηινγήο ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ.236 Φπζηθά απηή ε ειεπζεξία είλαη ζρεηηθή θαη
φρη απφιπηε, δηφηη ζηνλ βαζκφ πνπ έρνπκε λα θάλνπκε κε ηελ θνηλσλία σο πνηνηηθά
πξνζδηνξηζκέλν νξγαληθφ φιν, ην θνηλσληθφ πεξηερφκελν, ν θνξκφο ηεο γεληθήο δηάξζξσζεο ηεο
θνηλσλίαο, απνηειεί ηελ θχξηα εθ ησλ αιιειεπηδξνπζψλ πιεπξψλ. ε αληίζεζε κε ηνλ Υέγθει,
ζηελ θαηαλφεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο απφ ηνπο Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ, ε πξψηε πιεπξά απνηειεί ηελ
θχξηα πιεπξά θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ πιεπξά πνπ αλ θαη πξνζδηνξίδεηαη, πξσηίζησο πξνζδηνξίδεη. Ζ
δεχηεξε πιεπξά ηεο αιιειεπίδξαζεο, αλ θαη πξνζδηνξίδεη, ζπληζηά θαηά βάζε ηελ πιεπξά πνπ
πξνζδηνξίδεηαη. Πξφθεηηαη έηζη γηα κηα αιιειεπίδξαζε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο λαη κελ νη
πιεπξέο αιιειεπηδξνχλ θαη ζέηνπλ ε κία ηελ άιιε, αιιά απηφ ην ακνηβαίν ζέηεηλ θαη
πξνυπνζέηεηλ θαη νη αληίζηνηρεο αιιεπάιιειεο αλαηξέζεηο ηνπ δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην
βαζκφ θαη ηελ ηζρχ ηνπο. Ζ ελ ιφγσ αληίιεςε εδξάδεηαη ζηελ νξζή θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο
ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ. Οη φξνη γηα ηελ εκθάληζε κηαο δηαδηθαζίαο δελ κεηαζρεκαηίδνληαη
πιήξσο απφ ηελ ηειεπηαία. Ζ αίηηα απφ ηε κία κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ην απνηέιεζκα, απφ ηελ
άιιε φκσο δηαηεξεί θαη κηα ζρεηηθή αλεμαξηεζία πξνο ην ηειεπηαίν. Χο εθ ηνχηνπ, ε πιεπξά
πνπ εκθαλίδεηαη πξψηε ηζηνξηθά είλαη εθείλε πνπ θπξίσο πξνζδηνξίδεη, ελψ ε πιεπξά πνπ
εκθαλίδεηαη κεηαγελέζηεξα είλαη εθείλε πνπ θπξίσο πξνζδηνξίδεηαη. πσο ηνλίδεη ν Βαδηνχιηλ,
«ε πιεπξά πνπ πξνζδηνξίδεη είλαη απέλαληη ζηελ πιεπξά πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ηζηνξηθά
πξφηεξε, δεκηνπξγεί αξρηθά ηελ άιιε» (Vazjulin, 2006: 170). Παξ‘ φια απηά, εθείλν πνπ
απνθαιχπηεηαη ζην ζηάδην ηεο αιιειεπίδξαζεο είλαη ε πεκπηνπζία ηεο θνηλσληθήο δσήο,
δειαδή ε ειεχζεξε επηινγή ησλ αλζξψπσλ ζηε ζχλαςε ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ θαη δεζκψλ,

236

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη φηη ν Λνχθαηο ζην ηειεπηαίν έξγν ηνπ «Οληνινγία ηνπ Κνηλσληθνχ Δίλαη» επηρεηξεί
λα δείμεη φηη θαη ν Βαδηνχιηλ, ην γεγνλφο δειαδή φηη νη άλζξσπνη έρνπλ ειεπζεξία επηινγήο σο πξνο ηηο ζρέζεηο
παξαγσγήο αιιά θαη επξχηεξα πξνο ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Ζ ζεκειηψδεο δηαθνξά φκσο κεηαμχ ησλ δχν
πξνζεγγίζεσλ είλαη φηη ν πξψηνο ζπιιακβάλεη ηελ ειεπζεξία επηινγήο θπξίσο σο νληνινγηθή αξρή πνπ πθίζηαηαη
κέζσ ηεο ζθνπνζεζίαο, ελψ ν δεχηεξνο εληνπίδεη αλαβαζκνχο απηήο ηεο ειεπζεξίαο ζηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο
αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο.
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«φπνπ ε ειεχζεξε αλάπηπμε ηνπ θαζελφο είλαη ε πξνυπφζεζε γηα ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε φισλ»
(Μαξμ & Έλγθειο, 1984: 48).
πλερίδνληαο ηελ εμέηαζε ηεο θαηεγνξίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηε βάζε ηνπ παξαπάλσ
απνζπάζκαηνο, παξαηεξνχκε φηη ν Βαδηνχιηλ δειψλεη ξεηά φηη απηνχ ηνπ ηχπνπ νη ζρέζεηο, νη
ζρέζεηο δειαδή νιφπιεπξα αλεπηπγκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ, παξακέλνπλ σο επί ην πιείζηνλ
αθφκε αδηεξεχλεηεο. Γη‘ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, ε παξαπάλσ πεξηγξαθή ηνπο, σο ζρέζεσλ πνπ
εδξάδνληαη ζηελ αληδηνηέιεηα θαη ζηελ ειεχζεξε ζχλαςε δεζκψλ, απνηειεί ηελ αθεξεκέλε θαη
γεληθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ απηψλ ησλ ζρέζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζηε «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο» ε θαηεγνξία ηεο αιιειεπίδξαζεο πεξηγξάθεηαη κελ γεληθά θαη ζηε βάζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο, φρη φκσο ζπγθεθξηκέλα θαη ζηηο ηδηαίηεξεο κνξθέο ηεο. Σν ηειεπηαίν δελ
ζπληζηά πεξηνξηζκφ ηεο αλάιπζεο ηνπ Βαδηνχιηλ, αιιά λνκνηειή πεξηνξηζκφ ηεο έξεπλαο πνπ
ηίζεηαη απφ ην ηζηνξηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο. Ζ πιήξεο επηζηεκνληθή πεξηγξαθή ηεο
θαηεγνξίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο πξνυπνζέηεη ηε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ησλ πιεπξψλ ηνπ ψξηκνπ
θνκκνπληζκνχ.
Δπηρεηξψληαο κηα πεξαηηέξσ ινγηθή εκβάζπλζε ζηελ θαηεγνξία ηεο αιιειεπίδξαζεο, ζα
πξνβνχκε ζηελ απφπεηξα ζθηαγξάθεζεο νξηζκέλσλ πηπρψλ θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ησλ
κνξθψλ ηεο ππφ ην πξίζκα ηνπ λπλ επηπέδνπ αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ελ
εμειίμεη λέσλ ηερλνινγηψλ. Αλακθίβνια ε ελ ιφγσ απφπεηξα ζα θηλεζεί επίζεο ζε έλα γεληθφ
πιαίζην θαη ζηε βάζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαηεγνξίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο, σζηφζν ζεσξνχκε
φηη νη λέεο ηερλνινγίεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα νξηζκέλεο ζχιιεςεο θάπνησλ πιεπξψλ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεο.
Σνλίζηεθε φηη ε ελεξγεία πξαγκαηηθφηεηα ηεο θνηλσλίαο είλαη ην επνηθνδφκεκα, δηφηη ζε
απηφ απνθηά ηελ χςηζηε κνξθή ηεο ε ζπλεηδεηή αληίζηξνθε επελέξγεηα ησλ αλζξψπσλ ζηνπο
πιηθνχο θνηλσληθνχο ηνπο φξνπο. Ζ ζπλεηδεηή αληίζηξνθε επελέξγεηα απνθηά αθξηβψο ηελ
χςηζηε θαη πην νινθιεξσκέλε ηεο κνξθή, δηφηη πξαγκαηνπνηείηαη σο φιν κε ηε βνήζεηα
πιηθνηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέζσλ. Γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, «ην επνηθνδφκεκα δηαθέξεη απφ ηηο
θνηλσληθέο ζρέζεηο παξαγσγήο, θαηά ην φηη νη ζρέζεηο ηνπ επνηθνδνκήκαηνο, θαηά ηε
δηακφξθσζή ηνπο, πεξλνχλ σο φινλ κέζσ ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη θαηεπζχλνληαη απφ
απηήλ. Απφ ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε θαηεπζχλνληαη θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο» (Βαδηνχιηλ,
2013: 265).
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χκθσλα κε ηε ινγηθή ζεψξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη ζρέζεηο
νιφπιεπξα

αλεπηπγκέλσλ

πξνζσπηθνηήησλ

δελ

είλαη

θαηά

βάζε

άκεζεο,

αιιά

δηακεζνιαβεκέλεο πνιιαρψο απφ πιηθνηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέζα. ηελ «Δπηζηήκε ηεο
Λνγηθήο», ε θαηεγνξία ηεο αιιειεπίδξαζεο ζπληζηά απφ ηελ κία ηελ πεξάησζε ηεο
αληηθεηκεληθήο ινγηθήο θαη απφ ηελ άιιε ζπληζηά ηε γέλεζε ηεο έλλνηαο θαη ην πέξαζκα ζηελ
ππνθεηκεληθή ινγηθή. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Υέγθει:
ε νπζία είλαη ε πξψηε άξλεζε ηνπ Δίλαη, ην νπνίν έηζη έθηαζε λα γίλεη εκθάλεηα· ε έλλνηα είλαη ε δεχηεξε
άξλεζε ή ε άξλεζε απηήο ηεο άξλεζεο· άξα ην απνθαηεζηεκέλν Δίλαη, αιιά [απνθαηεζηεκέλν] σο ε
άπεηξε δηακεζνιάβεζε θαη αξλεηηθφηεηα απηνχ [ηνπ Δίλαη] εληφο ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ (Υέγθει, 2005:
155).

Ζ ινγηθή εκβάζπλζε ζην ζηάδην ηεο αιιειεπίδξαζεο απεηθνλίδεη ηε δηαδηθαζία
κεηαηξνπήο ηεο θνηλσλίαο ζε ελεξγεία πξαγκαηηθφ νξγαληθφ φιν· απεηθνλίδεη δειαδή ηελ
αλζξσπφηεηα πνπ έρεη ηξφπνλ ηηλά απνθηήζεη παγθφζκηα «ζπλείδεζε» θαη πνπ επηδξά
ζπλεηδεηά ζηνπο θπζηθνχο θαη θνηλσληθνχο ηεο φξνπο. ε απηφ ην ζηάδην, ε θνηλσλία πξνβάιιεη
πξσηίζησο σο «άπεηξνο» αξλεηηθφο απηνζρεηηζκφο θαη νη πιεπξέο ηεο βξίζθνληαη ζε ακνηβαία
ελφηεηα κε ην θνηλσληθφ φιν απνηειψληαο ηηο εζσηεξηθέο ηνπ ζηηγκέο. ε απηφ ην πιαίζην, ην
θνηλσληθφ σο φιν πξνβάιιεη σο ην θαζνιηθφ, ελψ ε θάζε πξνζσπηθφηεηα σο ην εληθφ. Σα
πιηθνηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέζα ηα νπνία απνηεινχλ ην επνηθνδφκεκα θαη δηακεζνιαβνχλ ηε
ζρέζε κεηαμχ θνηλσληθνχ θαη πξνζσπηθνηήησλ απνηεινχλ ηνλ κέζν φξν θαη πξνβάιινπλ σο ην
κεξηθφ.
Σν θνηλσληθφ, ηα πιηθνηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέζα θαη νη πξνζσπηθφηεηεο βξίζθνληαη
ζε εζσηεξηθή ελφηεηα θαη δηακεζνιαβνχληαη ακνηβαία. Απηή ε ακνηβαία δηακεζνιάβεζε
ππνδεηθλχεη φηη ε αλάπηπμε ησλ πιηθνηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέζσλ δηεηζδχεη φιν θαη
πεξηζζφηεξν ηφζν ζηελ νιφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επξχηεξνχ ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, φζν θαη ζηηο αηνκηθέο πξνζσπηθφηεηεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε
θνηλσλία, ην επξχηεξν θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη νη άλζξσπνη σο πξνζσπηθφηεηεο, απνθηνχλ φιν
θαη πεξηζζφηεξν πιηθνηερληθά θαη νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απφ ηελ άιιε, ηα πιηθνηερληθά
θαη νξγαλσηηθά κέζα, ηα νπνία δηακεζνιαβνχλ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, λνκνηειψο
θαζίζηαληαη φιν θαη πην αλζξσπνγελή απνθηψληαο φιν θαη πην πνιχ αλζξψπηλν ραξαθηήξα θαη
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πεξηερφκελν.237 Χο εθ ηνχηνπ, ζηε βάζε ηεο ινγηθήο εκβάζπλζεο ηεο θαηεγνξίαο ηεο
αιιειεπίδξαζεο, νη ζρέζεηο κεηαμχ νιφπιεπξα αλεπηπγκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ πξνβάιινπλ σο
ζρέζεηο πνπ δηακεζνιαβνχληαη απφ έλα πιηθνηερληθφ θαη νξγαλσηηθφ δίθηπν (πιέγκα)
πνιιαπιψλ δηακεζνιαβήζεσλ.
Απφ ηελ έλαξμε ηνπ 21νπ αηψλα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ξηδηθέο ηερλνινγηθέο αιιαγέο, νη
νπνίεο επηδξνχλ απνθαζηζηηθά ηφζν ζην πιέγκα ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ
παξαγσγήο φζν θαη ζηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο ζθαίξεο. Σερλνινγίεο πνπ ηεινχζαλ ππφ
δηακφξθσζε ηνλ 20ν αηψλα αλαπηχζζνληαη ξαγδαία, ελψ παξάιιεια αλαθχπηεη κηα πιεηάδα
λέσλ ηερλνινγηψλ. Σερλνινγίεο φπσο απηνκαηνπνίεζε, ξνκπνηηθή, δηαδίθηπν, Big Data,
ηξηζδηάζηαηε εθηχπσζε, ηερλεηή λνεκνζχλε (AI), ην δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (IoT),
ηερλνινγίεο

πξνζνκνίσζεο

θαη

νινγξακκάησλ,

λαλνηερλνινγίεο,

βηνηερλνινγίεο

θ.ά.,

κεηαβάιινπλ ξηδηθά ην θνηλσληθφ ηνπίν.238 Ο Παηέιεο αλαθέξεη φηη,
ζηηο κέξεο καο ζεκεηψλεηαη λέα θακπή ζηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο, κηα θακπή πνπ πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο
γηα ην επηθείκελν ηξίην ζηάδην ηεο επηζηεκνληθνηερληθήο επαλάζηαζεο. […] Δπίθεηηαη ινηπφλ εληαηηθφηεξε
πξνψζεζε-αλαβάζκηζε ηεο απηνκαηνπνίεζεο θαη ηνπ πιεξνθνξηθνχ-ηερλνινγηθνχ ζπγθξνηήκαηνο,
αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθηχσζεο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ησλ βηνηερλνινγηψλ (πνπ ζα δηαλνίμνπλ ηελ
πξννπηηθή βηνινγηθνπνίεζεο παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ), ησλ λαλνηερλνινγηψλ, αλάδεημε λέσλ
ηζρπξφηεξσλ πεγψλ ελέξγεηαο κε ςειφ ζπληειεζηή απφδνζεο, αλψηεξνπ επηπέδνπ θαη επειημίαο ζχλδεζε
ζρεδηνπνηνχ θαη απηνκαηνπνηεκέλεο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ
ηξηαδηάζηαζε «εθηχπσζε»), αιιά θαη λέσλ επέιηθησλ ηξφπσλ αμηνπνίεζεο ήπησλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο (κε αληίζηνηρε απνθέληξσζε παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ), λέσλ δπλαηνηήησλ επίδξαζεο ζηνλ
άλζξσπν θαη ζηνλ αλζξψπηλν ςπρηζκφ, ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ πδξνγφλνπ θ.ν.θ. (Παηέιεο, 2019:
383).

ην έδαθνο ηνπ ελ ιφγσ ηερλνινγηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ηνπίνπ αλαθχνληαη, αλ θαη ζε
ιαλζάλνπζα κνξθή, ζρέζεηο πνπ θαηά βάζε είλαη αλαληίζηνηρεο ησλ θεθαιαηνθξαηηθψλ
ζρέζεσλ παξαγσγήο. πλεξγαηηθέο ζρέζεηο φπσο ε νκφηηκε παξαγσγή (peer-to-peer), ζρέζεηο

237

Με ηελ έλλνηα «πιηθνηερληθά κέζα» δελ ελλννχκε κνλάρα ηερληθά θαη ηερλνινγηθά κέζα αλφξγαλεο χιεο
κεραληθνχ ραξαθηήξα, αιιά επίζεο θαη βηνινγηθέο κεραλέο (biological machines). Ήδε ζηηο κέξεο καο έρνπλ γίλεη
ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ξνκπφη βηνινγηθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη ππνινγηζηψλ πνπ εληάζζνπλ ζηε
ιεηηνπξγία ηνπο βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο. Γεληθφηεξα, ηα πιηθνηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέζα ζηα νπνία
αλαθεξφκαζηε εδψ είλαη εζσηεξηθά ζπλπθαζκέλα κε ηελ πξννπηηθή βηνινγηθνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο, ηελ ηερλεηή
λνεκνζχλε (A.I.), ην Human-Agent Collectives, ηηο δηαδηθαζίεο ζχλζεζεο βηνινγηθψλ θαη κεραληθψλ δηαδηθαζηψλ
θ.ά.
238
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πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε βάζε ησλ θνηλψλ (commons) θαη δηάθνξεο άιιεο κνξθέο ζρέζεσλ
δηακνηξαζκνχ, πξνεηθνλίδνπλ, αλ θαη κε αληηθαηηθφ ηξφπν, ηηο λνκνηειείο ηάζεηο
κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ζχλνιεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο.239 Ο Παπιίδεο ραξαθηεξηζηηθά
αλαθέξεη:
Μηα απφ ηηο πιένλ εκβιεκαηηθέο θαη ελδηαθέξνπζεο, σο πξνο ηηο πξννπηηθέο ηεο, κνξθέο εθδήισζεο ηνπ
ζπλεξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο δηαλνεηηθήο - γλσζηαθήο εξγαζίαο απνηειεί ην θαηλφκελν ηεο
«βαζηζκέλεο ζηα θνηλά νκφηηκεο παξαγσγήο» (commons-based peer production). Πξφθεηηαη γηα ην δηεζλέο
ξεχκα αλάπηπμεο γλσζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε δεκηνπξγία ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ / ινγηζκηθνχ
αλνηθηνχ θψδηθα, κεγάισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ειεθηξνληθψλ εγθπθινπαηδεηψλ ή ε πινπνίεζε
επηζηεκνληθψλ – εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηε πνιππιεζή ζπκκεηνρή πξνγξακκαηηζηψλ,
επηζηεκφλσλ αιιά θαη απιψλ αλζξψπσλ, κε εηδηθψλ, κε ηελ εζηθή δέζκεπζε ηα παξαγφκελα πξντφληα
(ινγηζκηθφ, γλψζεηο, πνιηηηζκηθά αγαζά) λα παξακέλνπλ ειεχζεξα γηα αληηγξαθή θαη ρξήζε, ρσξίο λα
κπνξεί θαλείο λα ειέγμεη ηελ εμέιημε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. […] Ζ βαζηζκέλε ζηα θνηλά νκφηηκε
παξαγσγή, απνηειψληαο ζχλνιν θαηεμνρήλ ζπιινγηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπλαξκφδεηαη
κε ηελ άλζηζε ελφο κε εκπνξεπκαηηθνχ ηνκέα παξαγσγήο, ηα πξντφληα ηνπ νπνίνπ δελ απνηεινχλ
αληηθείκελν ηδησηηθήο ηδηνπνίεζεο, αιιά πξνζθέξνληαη γηα θνηλή ρξήζε θαη αλάπηπμε κε ηε ζπκβνιή
φισλ. Καη‘ νπζίαλ πξφθεηηαη γηα αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ απηελέξγεηαο ηεο ζχγρξνλεο δηαλνεηηθήο
εξγαζίαο, ε νπνία αμηνπνηψληαο ηερλνινγίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ άκεζε επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ ηνπο,
απνθαιχπηεη ηνλ βαζχηαηα θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο, ην γεγνλφο δειαδή φηη νη επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη,
ελ γέλεη, ηα πνιηηηζκηθά αγαζά δεκηνπξγνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη κφλν εληφο πιαηζίνπ θνηλσληθήο
ζπλεξγαζίαο θαη ζην βαζκφ πνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηεο θνηλσλίαο (Παπιίδεο, 2012: 224-226).

Δλδεηθηηθή ηνπ απνηππψκαηνο απηήο ηεο γεληθφηεξεο δηαιεθηηθήο θνηλσληθνχ–
ηερλνινγηθνχ είλαη επίζεο ε αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ ζηελ πιεξνθνξηθή
θαη ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ, ε νπνία εδξάδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ λεπξηθψλ
ζπλάςεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ θαζψο θαη ηεο πξνζπάζεηαο
καζεκαηηθνπνίεζεο θαη αληίζηνηρεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα πιεξνθνξηαθά θαη ξνκπνηηθά
ζπζηήκαηα. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία απνηππψλεη κε άκεζν ηξφπν ηα εγρεηξήκαηα πξφζδνζεο
αλζξσπνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα πιηθνηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέζα, ηα νπνία
δηακεζνιαβνχλ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα.
πσο είλαη θαλεξφ, ην ζηάδην απηψλ ησλ πνιιαπιά δηακεζνιαβεκέλσλ ζρέζεσλ κεηαμχ
νιφπιεπξα αλεπηπγκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ δελ είλαη άιιν απφ ηελ ψξηκε αλζξψπηλε θνηλσλία,
239
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ηνλ θνκκνπληζκφ. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ θνκκνπληζκνχ, ηα πιηθνηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέζα ηνπ
επνηθνδνκήκαηνο, απνηειψληαο ην κεζνιαβεηηθφ φξν ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην
θνηλσληθφ, ζπληζηνχλ ην αληηθεηκεληθνπνίεκελν φιν ηνπ πιηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ ηεο
αλζξσπφηεηαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζνληαη νη ελεξγεία πξαγκαηηθέο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, νη
ζρέζεηο κεηαμχ νιφπιεπξα αλεπηπγκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ. ε απηφ ην πιαίζην θαη ππφ ην
πξίζκα ηεο ζπζρέηηζεο ησλ πιεπξψλ θαη ησλ ζθαηξψλ ηεο θνηλσλίαο, ην επνηθνδφκεκα έρεη
δηαρπζεί ζρεδφλ παληνχ, ζε θάζε ζηηγκή ηνπ θνηλσληθνχ, δηέπνληαο θάζε κνξθή αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηαο, γηαηί αθξηβψο ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα απνηειεί πιένλ θαζνιηθή
αλζξψπηλε πνιηηηζκηθή δξαζηεξηφηεηα. Έλα επνηθνδφκεκα, ην νπνίν έρεη δηαρπζεί παληνχ, έρεη
πάςεη ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιιν βαζκφ λα απνηειεί επνηθνδφκεκα, φπσο θαη θάζε άιιε πιεπξά ηνπ
θνηλσληθνχ έρεη πάςεη σο ηέηνηα λα απνηειεί απζηεξά απηή θαζ‘ εαπηή δηαθξηηή ζθαίξα. Απηφ
ζπγρξφλσο δελ ζπλεπάγεηαη φηη νη πιεπξέο ηνπ θνηλσληθνχ έπαςαλ λα πθίζηαληαη σο ηέηνηεο.
ην βαζκφ πνπ ην θνηλσληθφ πθίζηαηαη, νη πιεπξέο ηνπ θνηλσληθνχ δηαθξίλνληαη εληφο ηεο
ακνηβαίαο ηνπο ελφηεηαο επηηειψληαο δηαθξηηέο ιεηηνπξγίεο. Δθείλν φκσο πνπ αιιάδεη είλαη ν
εζσηεξηθφο ζπζρεηηζκφο ησλ πιεπξψλ ηνπ θνηλσληθνχ, ε θιηκάθσζε ηνπ νπνίνπ νδεγεί ζηελ
φιν θαη νπζηαζηηθφηεξε δηακεζνιάβεζε ησλ θνηλσληθψλ πιεπξψλ. Αθξηβψο απηή ηε δηαδηθαζία
απνηππψλεη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θνηλσλίαο σο νξγαληθφ φιν. Ζ ελ ιφγσ ζεψξεζε έγθεηηαη ζηελ
επηηαθηηθή αλαγθαηφηεηα ηνπ λα θαηαλνείηαη βαζηά ε κεηάβαζε ζηελ θνκκνπληζηηθή θνηλσλία,
σο κηα κεηάβαζε απφ ηε δηαρείξηζε θαη παξαγσγή πξαγκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο παξαγσγήο, ζηε δηαρείξηζε θαη δεκηνπξγία αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ,
αιιειεπηδξάζεσλ θαη επξχηεξα ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηλσληθνχ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν
Έλγθειο, ζηνλ θνκκνπληζκφ «ε θπβέξλεζε πξνζψπσλ ζα παξαρσξήζεη ηε ζέζε ηεο ζηε
δηαρείξηζε πξαγκάησλ θαη ζηε δηεχζπλζε παξαγσγηθψλ ιεηηνπξγηψλ» (Έλγθειο, 2006: 131).
Ο Μαξμ πξαγκαηεπφκελνο ην ελ ιφγσ δήηεκα ζηα Υεηξφγξαθα ηνπ 1857-1858 έγξαθε
κε αλππέξβιεηε δηνξαηηθφηεηα:
φηαλ αθαηξεζεί ε ζηελφκπαιε αζηηθή κνξθή, ηη άιιν είλαη ν πινχηνο απφ ηε γελλεκέλε ζηελ θαζνιηθή
αληαιιαγή θαζνιηθφηεηα ησλ αλαγθψλ, ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ απνιαχζεσλ, ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ
θ.ιπ. ησλ αηφκσλ; Ση άιιν απφ ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο θπξηαξρίαο πάλσ ζηηο θπζηθέο
δπλάκεηο, ηφζν ηεο ιεγφκελεο θχζεο φζν θαη ηεο δηθήο ηνπ θχζεο; Ση άιιν απφ ηελ απφιπηε αλάδεημε ησλ
δεκηνπξγηθψλ θιίζεψλ ηνπ, ρσξίο θακία άιιε πξνυπφζεζε πέξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ηζηνξηθή αλάπηπμε,
ε νπνία θαζηζηά απηνζθνπφ απηή ηελ νιφηεηα ηεο αλάπηπμεο, δειαδή ηεο αλάπηπμεο φισλ ησλ
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αλζξψπηλσλ δπλάκεσλ σο ηέηνησλ, ρσξίο θαλέλα πξνδεδνκέλν κέηξν; πνπ ν άλζξσπνο δελ αλαπαξάγεηαη
κέζα ζε κηα πξνζδηνξηζηία, αιιά παξάγεη ηελ νιφηεηά ηνπ; πνπ δελ επηδηψθεη λα παξακείλεη θάηη ην
ζπληειεζκέλν, αιιά βξίζθεηαη ζηελ απφιπηε θίλεζε ηνπ γίγλεζζαη; (Marx, 2018: 1174).

Ο Υξχζεο ζρνιηάδνληαο ην παξαπάλσ κεγαινθπέο απφζπαζκα ηνπ Μαξμ, εχζηνρα
επηζεκαίλεη φηη «ζε απηφ ην πνξηξέην ηνπ θαζνιηθνχ αλζξψπνπ κπνξεί λα εληνπίζεη θαλείο,
πξάγκαηη, ηα ίρλε κηαο καξμηζηηθήο αλζξσπνινγίαο, ε (αλα)ζχλζεζε ηεο νπνίαο παξακέλεη έξγν
αλνηθηφ θαη θξίζηκν φρη γηα ην κέιινλ, αιιά γηα ην δηαξθέο παξφλ ηεο επαλαζηαηηθήο πξάμεο»
(Υξχζεο, 2018: 172).
ηε βαζκίδα ηεο ελνπνηεκέλεο αλζξσπφηεηαο, ε βαξχηεηα σο πξνο ηνπο πφινπο ησλ
αιιειεπηδξάζεσλ, σο πξνο ηηο πξνζδηνξίδνπζεο θαη ηηο πξνζδηνξηζκέλεο πιεπξέο, έρεη πάςεη λα
έρεη κηα ζηαηηθή θαη κνλνζήκαληε κνξθή, θαηά ηξφπν πνπ νη δηαθνξεηηθέο πιεπξέο
ελαιιάζζνπλ δηαξθψο ξφινπο θαη βαζκνχο ηζρχνο (έληαζεο).240 Ζ ίδηα ε θνηλσλία κε ηηο
πιεπξέο ηεο πξνβάιιεη πξαγκαηηθά σο νπζηψδεο αληίθαζε. Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, ν
Υέγθει ζεσξεί φηη κέζα ζηελ αιιειεπίδξαζε έρεη επηηεπρζεί ε «απφιπηε αληίθαζε» (Υέγθει,
1998: 396).
Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ε δνκή ηεο θνηλσλίαο έρεη κεηαηξαπεί ζε έλα ελ ελεξγεία
νξγαληθφ φιν, ζε έλα πεξίπινθν παγθφζκην δίθηπν δηαθνξεηηθψλ θαη ελαιιαζζφκελσλ κνξθψλ
ζπλάςεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ. Μηα ηέηνηα κεζνδνινγηθή ζεψξεζε ησλ πιεπξψλ ηεο
θνηλσλίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ επνηθνδνκήκαηνο νδεγεί αλαπφδξαζηα ζην λα ζπιιεθζεί
ζπζηεκαηηθφηεξα θαη ε θιαζηθή πξνβιεκαηηθή πεξί ηεο απνλέθξσζεο ηνπ θξάηνπο. Οη θιαζηθνί
ηνπ καξμηζκνχ αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο δηαηππψζεηο ηνπο ζην θξάηνο σο ζπγθεθξηκέλε πιεπξά
ηνπ θνηλσληθνχ. Σν θξάηνο εκθαλίδεηαη κε ην πέξαζκα ζηηο ηαμηθέο θνηλσλίεο θαη απνηειεί
ζεκειηψδε πιεπξά ηεο ζπλνιηθήο ηζηνξίαο ησλ ηειεπηαίσλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε επηζήκαλζε
ηνπ Έλγθειο σο πξνο ηελ εκθάληζε ηνπ θξάηνπο θαηά ηε κεηάβαζε ζηηο ηαμηθέο θνηλσλίαο.
πγθεθξηκέλα γξάθεη:
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πσο ηνλίζακε θαη παξαπάλσ δελ ελλννχκε φηη νη πιεπξέο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηζνδπλακνχλ πιήξσο. Καη‘
αξράο, ε ελ ιφγσ αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, φηαλ θαη φπνηε, ην δεηνχκελν ζε θαζνιηθή θιίκαθα
γηα ηελ αλζξσπφηεηα δελ είλαη ηα πξντφληα ηεο παξαγσγήο, αιιά ε ίδηα ε αλάγθε γηα εξγαζία, ν ίδηνο ν πνιηηηζκφο.
ηνλ βαζκφ φκσο πνπ νη άλζξσπνη ζα ζπλερίζνπλ λα θαζνξίδνληαη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν απφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο παξαγσγήο, έπεηαη φηη ε παξαγσγή ζα ζπλερίδεη ζηνλ έλαλ είηε ζηνλ άιιν βαζκφ λα είλαη ν
θχξηνο πφινο ηεο αιιειεπίδξαζεο.
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Γνπιεία, ζηελ αξρή κνλάρα ησλ αηρκαιψησλ πνιέκνπ, αιιά πνπ αλνίγεη θηφιαο ηελ πξννπηηθή γηα ηελ
ππνδνχισζε ησλ κειψλ ηεο ίδηαο ηεο θπιήο θη αθφκα θαη ηνπ γέλνπο. Βιέπνπκε ν παιηφο πφιεκνο
αλάκεζα ζηηο θπιέο λα εθθπιίδεηαη θηφιαο ζε ζπζηεκαηηθή ιεζηεία, ζηε ζηεξηά θαη ζηε ζάιαζζα, γηα ηελ
απφθηεζε δψσλ, δνχισλ, ζεζαπξψλ, λα εθθπιίδεηαη ζε θαλνληθφ βηνπνξηζηηθφ επάγγεικα. Κνληνινγίο, ν
πινχηνο εμπκλείηαη θαη εθηηκάηαη ζαλ αλψηαην αγαζφ θαη γίλεηαη θαηάρξεζε ησλ παιηψλ ζεζκψλ ηνπ
γέλνπο, γηα λα δηθαηνινγείηαη ε βίαηε ιεζηεία αγαζψλ. Έλα κνλάρα έιεηπε αθφκα: Έλαο ζεζκφο πνπ δελ ζα
εμαζθάιηδε κνλάρα ηα λεναπνθηεκέλα πινχηε ησλ αηφκσλ ελάληηα ζηηο θνκκνπληζηηθέο παξαδφζεηο ηνπ
θαζεζηψηνο ησλ γελψλ, πνπ δελ ζα θαζαγίαδε κνλάρα ηελ αηνκηθή θηεζία, πνπ ηφζν ιίγν εθηηκνχζαλ
πξνεγνχκελα θαη ζα αλαθήξπρλε απηφ ηνλ θαζαγηαζκφ ζε αλψηαην ζθνπφ θάζε αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο,
αιιά πνπ επίζεο ζα έβαδε ηε ζθξαγίδα ηεο γεληθήο θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο ζηηο λέεο κνξθέο απφθηεζεο
ηδηνθηεζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη ε κηα χζηεξα απφ ηελ άιιε, δειαδή ηελ αδηάθνπα επηηαρπλφκελε αχμεζε
ηνπ πινχηνπ. Έλαο ζεζκφο πνπ φρη κφλν ζα δηαηψληδε ηε δηάζπαζε ηεο θνηλσλίαο ζε ηάμεηο πνπ κφιηο
άξρηδε, αιιά πνπ ζα δηαηψληδε θαη ην δηθαίσκα ηεο ηδηνθηήηξηαο ηάμεο λα εθκεηαιιεχεηαη ηελ αθηήκνλα
ηάμε θαη ηελ θπξηαξρία ηεο πξψηεο πάλσ ζηε δεχηεξε. Κη απηφο ν ζεζκφο ήξζε. Δθεπξέζεθε ην θξάηνο»
(Έλγθειο, 1997: 131-132).

ε έλα αληίζηνηρφ πιαίζην ν λεξφο Μαξμ γξάθεη φηη,
θαζψο ην θξάηνο είλαη ε κνξθή κε ηελ νπνία ηα άηνκα κηαο θπξίαξρεο ηάμεο επηβάιινπλ ηα θνηλά
ζπκθέξνληά ηνπο & ζηελ νπνία ζπλνςίδεηαη ε ζπλνιηθή αζηηθή θνηλσλία κηαο επνρήο, ζπλεπάγεηαη φηη
φινη νη θνηλνί ζεζκνί ζα πξέπεη λα δηακεζνιαβεζνχλ απφ ην θξάηνο, λα απνθηήζνπλ πνιηηηθή κνξθή
(Marx, 2014: 455).

Δπηπιένλ, ν Μαξμ νξίδεη ην θξάηνο σο ηελ «απηνλνκεκέλε δχλακε ηεο θνηλσλίαο»
(Marx, 2018:1243) ελψ ζηηο λεαληθέο ηνπ ζεκεηψζεηο γηα ην άξζξν «Ο Βαζηιηάο ηεο Πξσζίαο
θαη ε θνηλσληθή κεηαξξχζκηζε. Απφ έλαλ Πξψζν» γξάθεη ηα εμήο: «ην θξάηνο θαη ε
δηαξξχζκηζε ηεο θνηλσλίαο δελ είλαη δχν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Σν θξάηνο είλαη ε δηαξξχζκηζε
ηεο θνηλσλίαο» (Marx, 2014: 351). Δλδεηθηηθή ηνπο βάζνπο ηεο ζθέςεο ησλ θιαζηθψλ ηνπ
καξμηζκνχ είλαη θαη νη ζθέςεηο ηνπ Έλγθειο αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο απνλέθξσζεο ηνπ
θξάηνπο. Γξάθεη ζπγθεθξηκέλα:
Ζ θνηλσλία πνπ κέρξη ζήκεξα θηλείηαη κέζα ζηηο ηαμηθέο αληηζέζεηο έρεη αλάγθε απφ ην Κξάηνο, δειαδή
απφ κηα νξγάλσζε ηεο θάζε θνξά εθκεηαιιεχηξηαο ηάμεο, ψζηε λα κπνξεί λα δηαηεξεί ηηο εμσηεξηθέο
ζπλζήθεο παξαγσγήο, θαη εηδηθά θαη θχξηα γηα λα θξαηάεη ηελ ηάμε πνπ εθκεηαιιεχεηαη θάησ απφ
ζπλζήθεο θαηαπίεζεο αληίζηνηρεο κε ηνλ εθάζηνηε ηξφπν παξαγσγήο (δνπιεία, δνπινπαξνηθία ή
θενπδαξρηθή εμάξηεζε, κηζζσηή εξγαζία). Σν Κξάηνο ήηαλ ν επίζεκνο αληηπξφζσπνο νιφθιεξεο ηεο
θνηλσλίαο, ε ζχλζεζή ηεο ζ‘ έλα νξαηφ ζψκα, κα απηφ κφλν γηα φζνλ θαηξφ ήηαλ ην Κξάηνο ηεο ηάμεο, ε
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νπνία ζηελ επνρή ηεο εθπξνζσπνχζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία: ζηελ αξραηφηεηα είλαη ην Κξάηνο ησλ
πνιηηψλ πνπ είλαη δνπινθηήηεο, ζην Μεζαίσλα ησλ θενπδαξρψλ επγελψλ, ζηελ επνρή καο ηεο αζηηθήο
ηάμεο.ηαλ ζα θαηνξζψζεη λα γίλεη πξαγκαηηθά ν αληηπξφζσπνο νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο, ζα γίλεη απφ
κφλν ηνπ πεξηηηφ. Μφιηο πάςνπλ πηα λα ππάξρνπλ θνηλσληθέο ηάμεηο γηα λα ηηο θξαηάεη ζηελ θαηαπίεζε,
κφιηο, καδί κε ηελ ηαμηθή θπξηαξρία θαη ηελ πάιε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ χπαξμε, πνπ βαζίδεηαη ζηελ
πξνεγνχκελε αλαξρία ηεο παξαγσγήο, εμαθαληζηνχλ θαη νη ζπγθξνχζεηο θαη νη ππεξβνιέο πνπ είλαη
ζπλέπεηά ηνπο, δελ ππάξρεη πηα ηίπνηα πνπ ζα πξέπεη λα θαηαπηεζηεί θαη λα θάλεη άξα αλαγθαία κηα
θαηαζηαιηηθή δχλακε, έλα Κξάηνο. Ζ πξψηε πξάμε πνπ κ‘ απηή εκθαλίδεηαη ην Κξάηνο πξαγκαηηθά ζαλ
αληηπξφζσπνο νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο - ε θαηνρή ησλ παξαγσγηθψλ κέζσλ ζην φλνκα ηεο θνηλσλίαο είλαη ηαπηφρξνλα θαη ε ηειεπηαία αλεμάξηεηε πξάμε πνπ θάλεη ζαλ Κξάηνο. Ζ παξέκβαζε ηεο θξαηηθήο
εμνπζίαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο γίλεηαη ζην έλα πεδίν κεηά ην άιιν πεξηηηή θαη ηφηε απνλεθξψλεηαη κφλν
ηνπ. Ζ θπβέξλεζε πξνζψπσλ παξαρσξεί ηε ζέζε ηεο ζηε δηαρείξηζε πξαγκάησλ θαη ηε δηεχζπλζε ησλ
παξαγσγηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Σν Κξάηνο δελ «θαηαξγείηαη», ζβήλεη (Έλγθειο, 2006β: 133-134).

Ζ γεληθφηεξε πξνβιεκαηηθή ηνπ θξάηνπο, ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ ξφινπ θαη ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηνπ θαηά ηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε ηεο
θνηλσλίαο, παξ‘ φηη εμεηάδεηαη κε πξσηφηππν ηξφπν απφ ηνπο θιαζηθνχο ηνπ καξμηζκνχ ζην
πιαίζην ηεο πιηζηηθήο αληίιεςεο ηεο ηζηνξίαο, δελ δηεξεπλάηαη κε πιήξε ζπζηεκαηηθφηεηα.
Θεσξνχκε φηη νη Μαξμ & Έλγθειο, παξ‘ φηη δελ θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ ηε ζπζηεκαηηθε
εμέηαζε ηνπ θξάηνπο, ζπιιακβάλνπλ ηελ νπζία ηνπ δεηήκαηνο. Καηά ηε γλψκε καο, θαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηππψζεηο ησλ θιαζηθψλ ηνπ καξμηζκνχ, ην θχξην πεξηερφκελν ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο ζπλίζηαηαη ζηελ θαη‘ εμνρήλ ζπλεηδεηή αληεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ
ζηνπο θνηλσληθνχο πιηθνχο ηνπο φξνπο. Καηά ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο, ε
θχξηα θαη βαζηθή πιεπξά ηεο ζπλεηδεηήο αληεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ ζηνπο θνηλσληθνχο ηνπο
φξνπο ζπλνςίδεηαη ζηνλ ξφιν ηνπ θξάηνπο σο κεραληζκνχ δηαηήξεζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ
ηαμηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ζην ζηάδην θαηά ην νπνίν
δεζπφδεη ν ηαμηθφο ραξαθηήξαο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ε δηαθνξά ηεο ζπλεηδεηήο
αληεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ ζηνπο θνηλσληθνχο ηνπο φξνπο ζε θαζαξή κνξθή απφ ηε
ιεηηνπξγία θαη ηνλ ξφιν ηνπ θξάηνπο είλαη δπζδηάθξηηε.241 Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν
θαζίζηαηαη δπζδηάθξηην, φζνλ αθνξά ζηηο πξναλαθεξζείζεο πιεπξέο, ην ηη δηαηεξείηαη (ζε
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Θεσξνχκε φηη δηάθνξεο αληηιήςεηο νη νπνίεο αληηιακβάλνληαη ηελ νπνηαδήπνηε κνξθή αληίζηξνθεο επελέξγεηαο
απνθιεηζηηθά ππφ ην πξίζκα ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη ησλ ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ έρνπλ σο βαζχηεξν
ππφζηξσκα απηή ηελ αδπλακία δηάθξηζεο ηεο θαη‘ εμνρήλ αλζξψπηλεο αληεπίδξαζεο ζηνπο θνηλσληθνχο φξνπο ζε
θαζαξή κνξθή απφ ηνλ ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο.
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κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή) θαη ηη εμαιείθεηαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζηελ
θνκκνπληζηηθή θνηλσλία.
Θεσξνχκε φηη νη ζεσξεηηθνί πεξηνξηζκνί ηνπ θιαζηθνχ καξμηζκνχ σο πξνο ην δήηεκα
ηεο απνλέθξσζεο ηνπ θξάηνπο ζρεηίδνληαη κε ην γεγνλφο φηη ν ηειεπηαίνο αλαπηχρζεθε σο
θηινζνθηθή θαη επηζηεκνληθή ζεσξία θαηά βάζε ζην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο άξλεζεο ηεο
θεθαιαηνθξαηίαο. Αθξηβψο ζην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο άξλεζεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, ην θξάηνο
πξνέβαιιε σο θάηη μέλν θαη αληίζεην πξνο ηα ζπκθέξνληα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Αλ κείλνπκε
κνλνκεξψο πξνζδεδεκέλνη ζε κηα ηέηνηα ζεψξεζε — ε νπνία, εηξήζζσ ελ παξφδσ, δελ
πθίζηαηαη ζηνπο θιαζηθνχο ηνπ καξμηζκνχ —, ε απνλέθξσζε ηνπ θξάηνπο ζπλεπάγεηαη ηελ
απνλέθξσζε ηνπ επνηθνδνκήκαηνο θαη ηεο ζπλεηδεηήο αληίζηξνθεο επελέξγεηαο ησλ αλζξψπσλ
ζηνπο θνηλσληθνχο θαη πιηθνχο ηνπο φξνπο, δειαδή ηελ απνλέθξσζε ηεο θαη‘ εμνρήλ
θνηλσληθήο πιεπξάο ηεο αλζξψπηλεο αιιειεπίδξαζεο.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο ινγηθήο θαηεγνξίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο κεηάβαζήο ηεο ζηελ
έλλνηα, νη πιεπξέο ηεο θνηλσλίαο δελ θαηαξγνχληαη άιια αίξνληαη δηαιεθηηθά ζε κηα αλψηεξε
ελφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, ην επνηθνδφκεκα δελ θαηαξγείηαη, άιια αίξεηαη δηαιεθηηθά
κεηαζρεκαηηδφκελν ζε έλα πεξίπινθν δίθηπν πνιιαπιψλ ζπλάςεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ. Τπφ
ην πξίζκα ηεο ελ ιφγσ κεζνδνινγηθήο πηπρήο θαη ηεο πξνβιεκαηηθήο πεξί ηεο ζπζρέηηζεο
θξάηνπο θαη επνηθνδνκήκαηνο, δηαλνίγεηαη έλα θάζκα εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ην νπνίν
είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ επαλαζηαηηθή ζεσξία αιιά θαη ελ γέλεη γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο.
Τπφ ην πξίζκα ηεο παξνχζαο πξνβιεκαηηθήο θαη εηδηθφηεξα ηεο ζεψξεζεο ηνπ
επνηθνδνκήκαηνο σο ελεξγεία πξαγκαηηθφηεηαο ηεο θνηλσλίαο, ε ζχιιεςε ηεο άξζεο ηνπ
θξάηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε έλαλ αξθεηά βαζχηεξν θαη δηαθνξεηηθφ ηξφπν, σο κηα δηαδηθαζία
πνπ ζέηεη ζηαδηαθά ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο αλψηεξεο κνξθήο θίλεζεο. ε απηφ ην επίπεδν ηεο
ινγηθήο εκβάζπλζεο ζηελ έλλνηα ηεο αιιειεπίδξαζεο, κπνξεί θαλείο λα θαηαιάβεη φηη έρεη
αξρίζεη λα γίλεηαη ιφγνο γηα έλα άιιν νξγαληθφ φιν απφ εθείλν ηεο θνηλσλίαο, γηα κηα άιιε
κνξθή θίλεζεο ζηελ νπνία θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ζα απνθηνχλ δηάθνξεο κνξθέο ζπζρέηηζεο ζηα
δηαθνξεηηθά δηαιεθηηθά ηνπο ζηάδηα. Απηή ηελ αλψηεξε κνξθή θίλεζεο, ν Βαδηνχιηλ ζα ηελ
απνθαιέζεη ζηελ ηζηνξηθή εμέηαζε ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο» δηαζηεκηθφ πνιηηηζκφ.
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Απφ ηε ζθνπηά ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, ε θαηεγνξία ηεο αιιειεπίδξαζεο ζπλδέεηαη
αδηαξξήθησο κε ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ ινγηθή έθζεζε ησλ
πιεπξψλ ηεο απφιπηεο ζρέζεο έσο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε αθνινπζεί ηε δηάξζξσζε ησλ
πιεπξψλ ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ θαη γη‘ απηφ παξνπζηάδεηαη πξψηα ε πιεπξά, ε νπνία αλ θαη
πξνζδηνξίδεηαη, πξσηίζησο πξνζδηνξίδεη θαη ελ ζπλερεία ε πιεπξά, ε νπνία αλ θαη πξνζδηνξίδεη,
πξσηίζησο πξνζδηνξίδεηαη. Δπηπιένλ, ζηελ αιιειεπίδξαζε αλαθχπηεη ε γέλεζε ηεο έλλνηαο, ε
δηαδηθαζία δειαδή κέζσ ηεο νπνίαο ην αληηθείκελν θαζίζηαηαη έλα φιν θαη ηα δηαθνξεηηθά ηνπ
ζηάδηα βξίζθνληαη ζε αδηαρψξηζηε ελφηεηα κε απηφ, απνηειψληαο άκεζα ην ίδην ην φιν.
ην επίπεδν ηεο έλλνηαο δελ έρνπκε λα θάλνπκε πιένλ κε κηα εμσηεξηθή ζπζρέηηζε ησλ
πιεπξψλ ή κε κηα εκθάληζε (αλαζθφπεζε) κέζα ζην άιιν, αιιά κε έλαλ «θαζαξφ»242 αξλεηηθφ
απηνζρεηηζκφ, κε ηελ ίδηα ηελ απηναλάπηπμε, ηελ απηνθίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ο Υέγθει
πξνζζέηεη φηη:
κέζα ζηε θχζε είλαη ε νξγαληθή δσή, εθείλν πνπ αληηζηνηρεί πξνο ηε βαζκίδα ηεο έλλνηαο. Έηζη π.ρ. ην
θπηφ αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ ζπφξν ηνπ. Ο ζπφξνο πεξηέρεη κέζα ηνπ ήδε νιφθιεξν ην θπηφ, αιιά θαηά
ηξφπν ηδεαηφ [ideell], γη‘ απηφ ε αλάπηπμε ηνπ δελ πξέπεη λα ζπιιεθζεί ζαλ λα ππήξραλ ήδε πξαγκαηηθά
[realiter] κέζα ζηνλ ζπφξν, έζησ θαη εληειψο κηθξά, ηα δηάθνξα κέξε ηνπ θπηνχ: νη ξίδεο, ηα θιαδηά, ηα
θχιια θηι. (Υέγθει, 1992: 338).

ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο έθζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο,
ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ σο νξγαληθνχ φινπ εηέζε ππφ ηε κνξθή
αμηψκαηνο. Ζ απφδεημε ηνπ γεγνλφο φηη ην ππφ δηεξεχλεζε αληηθείκελν, δειαδή ε θνηλσλία,
πξάγκαηη ζπληζηά νξγαληθφ φιν, επηηεχρζεθε κφλν ζην ινγηθφ ζηάδην ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη
ηεο δηαδηθαζίαο γέλεζεο ηεο έλλνηαο.
Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζην ζηάδην ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε
δηαδηθαζία γέλεζεο ηεο έλλνηαο, απνθαιχπηεηαη κε ηνλ πιένλ θαζαξφ ηξφπν ε ζρέζε ησλ
πιεπξψλ ηεο νιφηεηαο ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηαπηνρξφλσο ζθηαγξαθνχληαη νη λνκνηειείο
ηάζεηο άξζεο ηνπ δεδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ. πλεπψο, ζηελ θαηεγνξία ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη
ζηε δηαδηθαζία γέλεζεο ηεο έλλνηαο ελππάξρεη σο ππεγκέλε ζηηγκή ε δηαδηθαζία πξφγλσζεο ηεο
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Σνπνζεηνχκε αγθχιεο γηα λα ππνδειψζνπκε φηη απφ πιηζηηθήο δηαιεθηηθήο ζθνπηάο, πνηέ δελ πθίζηαηαη
θαζαξφο αξλεηηθφο απηνζρεηηζκφο. Έηζη, ηνλίδνπκε γηα αθφκε κηα θνξά φηη ε θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ δελ ζπληζηά
πνηέ θαζαξή απηνθίλεζε, αιιά κηα θίλεζε πνπ πξαγκαηψλεηαη ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, νη νπνίνη είλαη ελ γέλεη
αλεμάξηεηνη απφ ηελ ππφ δηεξεχλεζε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία.
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κειινληηθήο θίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Παξ‘ φια απηά, απηή ε δεχηεξε πηπρή βξίζθεηαη ζε
ιαλζάλνπζα κνξθή, ελψ απηφ πνπ δεζπφδεη είλαη ε απεηθφληζε ηεο δηάξζξσζεο ηνπ ψξηκνπ θαη
δεδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ.
Έσο ηελ θαηεγνξία ηεο αιιειεπίδξαζεο, ε θίλεζε απφ ηελ νπζία ζηελ επηθάλεηα θαη
αληίζηνηρα ε απεηθφληζε ησλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ αθνινπζνχλ ελ γέλεη κηα αλνδηθή
πνξεία, θαηά ηελ νπνία ην αίηην ζέηεη ην αηηηαηφ. Αγλνψληαο ηελ θαηεγνξία ηεο
αιιειεπίδξαζεο, ην αληηθείκελν σο νιφηεηα κε ηηο πιεπξέο ηνπ ηείλεη λα πξνβάιιεη, πξσηίζησο,
σο έλα ηεξαξρηθά δηαηαγκέλν θάζεην φιν, ζην νπνίν νη ηεζεηκέλεο πιεπξέο δελ επηδξνχλ
νπζησδψο ζε εθείλεο πνπ ηηο ζέηνπλ. Με ηελ θαηεγνξία ηεο αιιειεπίδξαζεο ζπληειείηαη ε
άξζεο ηεο πξνγελέζηεξεο θίλεζεο, δηφηη πιένλ θαλεξψλεηαη, κε ηνλ πιένλ αλάγιπθν ηξφπν, ν
ακνηβαίνο αιιεινθαζνξηζκφο ησλ πιεπξψλ ηεο νιφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Δηξήζζσ ελ παξφδσ, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα θαηαλνείηαη νπζηαζηηθά ην πξαγκαηηθφ
λφεκα ηνπ φξνπ άξζε. Ζ άξζε ηεο πξνγελέζηεξεο θίλεζεο ηεο λφεζεο θαη ηεο γλψζεο πεξί ηνπ
αληηθεηκέλνπ πξαγκαηψλεηαη ζε θάζε ζηάδην αλάπηπμεο ηεο γλψζεο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Ο Υέγθει ηνλίδεη πιεηζηάθηο φηη ε κεηάβαζε
απφ ηε κία ζθαίξα ζηελ άιιε, δελ ζα πξέπεη λα θαηαλνείηαη ζαλ κηα κεηάβαζε, θαηά ηελ νπνία
ε πξψηε ζθαίξα λα παξακέλεη ζηα κεηφπηζζελ, σο θάηη ην ππνζηαζηαθφ. Γηα παξάδεηγκα, θαηά
ηε κεηάβαζε απφ ην Δίλαη ζηελ Οπζία, ε ηειεπηαία δελ είλαη έλα δεχηεξν αληηπαξαηηζέκελν θαη
αλεμάξηεην απφ ην πξψην. Αληίζηνηρα, ε γλψζε ηεο Οπζίαο δελ είλαη κηα γλψζε πνπ
πξνζηίζεηαη σο άιιν έλα κέξνο ζηελ πξνεγνχκελε γλψζε. Ζ λέα βαζκίδα πεξηέρεη εληφο ηεο ζε
αλεξεκέλε κνξθή ηελ πξνγελέζηεξε θίλεζε θαη γλψζε, επνκέλσο ε λέα βαζκίδα είλαη ε πην
αλεπηπγκέλε γλψζε.
Δπνκέλσο, ζηελ θαηεγνξία ηεο αιιειεπίδξαζεο ζπληειείηαη ε άξζε ηεο πξνγελέζηεξεο
γλψζεο θαη ην αληηθείκελν πξνβάιιεη πιένλ σο «θαζαξφο» απηνζρεηηζκφο. Αθξηβψο απηφ ην
ζέηεηλ θαη πξνυπνζέηεηλ ησλ πιεπξψλ θαζηζηά ην αληηθείκελν «νξγαληθφ», θαηά ηξφπν πνπ ε
θάζε πιεπξά δελ επηδξά απιψο κε ηελ άιιε, αιιά γίλεηαη ε άιιε. Απηή ε θαηάζηαζε ηεο
«απφιπηεο» αληίθαζεο θαλεξψλεη έλα επίπεδν ηεο αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζην νπνίν ε
θάζε πιεπξά φληαο απηή θαζ‘ εαπηή είλαη ζπγρξφλσο θαη ε άιιε ηεο. Δλ ηνχηνηο, απφ απζηεξά
πιηζηηθή επηζηεκνινγηθή ζθνπηά, ε αληίθαζε δελ δχλαηαη λα θαηαζηεί απφιπηε. πσο ηνλίζακε,
ζηνλ βαζκφ πνπ θάλνπκε ιφγν πεξί ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληθνχ φινπ, ε πξψηε πιεπξά, αλ
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θαη πξνζδηνξίδεηαη, απνηειεί πξσηίζησο ηελ πιεπξά πνπ πξνζδηνξίδεη, ελψ ε δεχηεξε πιεπξά,
αλ θαη πξνζδηνξίδεη, απνηειεί πξσηίζησο ηελ πιεπξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη. Τπφ απηνχο ηνπο
φξνπο, αθφκε θαη ζηε βαζκίδα ηεο «απφιπηεο» αληίθαζεο, ε ζρέζε ηεο ζχλνιεο δηάξζξσζεο ησλ
πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ δηαηεξεί, ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιιν βαζκφ, ην πεξηερφκελν ηνπ ηεξαξρηθνχ
ραξαθηήξα ηεο.
Αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο κειινληηθήο ηεο
πνξείαο, ε θαηεγνξία ηεο αιιειεπίδξαζεο απνηειεί ηνλ κεζνδνινγηθφ ππξήλα γηα ηελ
νπζηαζηηθή ζχιιεςε ηνπ θνκκνπληζκνχ θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ νιφπιεπξα αλεπηπγκέλσλ
πξνζσπηθνηήησλ.
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ΠΔΜΠΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
Η αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο κεζόδνπ ζηε «Λνγηθή ηεο Ιζηνξίαο»

Όζν πην επαλαζηαηηθή είλαη κηα ζεσξία, ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ξφινο ηεο σο γλήζηνπ
θιεξνλφκνπ ηεο πξνγελέζηεξεο ζεσξεηηθήο αλάπηπμεο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν αθνκνηψλεη ηνλ
«ινγηθφ ππξήλα» πνπ ζπγθξνηήζεθε απφ ηελ επηζηήκε ζηελ πξνγελέζηεξε πεξίνδν.
Δ.Β. Ηιηέλθνθ (Ηιηέλθνθ, 2017: 222)
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Κεθάιαην Γέθαην Σξίην
Πεξί ηεο κεζνδνινγηθήο ζεκαζίαο ηεο δηαθξίζεσο ινγηθνύ θαη ηζηνξηθνύ
ηξόπνπ εμέηαζεο ζηε «Λνγηθή ηεο Ιζηνξίαο»

Κάζε πιηζηηθή ινγηθή πξέπεη λα εληνπίδεη ζηηο θαηεγνξίεο
ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ απεηθνληδφκελσλ αληηθεηκέλσλ.
Β.Α. Βαδηνχιηλ (Βαδηνχιηλ, 1987)

ε αληίζεζε κε ηνλ Μαξμ, πφζν κάιινλ κε ηνλ Υέγθει, ν Βαδηνχιηλ νηθνδνκεί ην
κεζνδνινγηθφ ηνπ εγρείξεκα ζηε βάζε ηεο δηάθξηζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο.
Σν θχξην κέξνο ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα εξεπλεηηθά
απνηειέζκαηα, δηαθξίλεηαη ζε δχν βαζηθά θαη αιιειέλδεηα κέξε, ζην ινγηθφ κέξνο, ην νπνίν
ζπλδέεηαη κε ηελ θαη‘ εμνρήλ αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, θαη ζην ηζηνξηθφ
κέξνο, ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο. Ο
Βαδηνχιηλ εμεγεί φηη ε ινγηθή πξνζέγγηζε ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε ησλ ζηηγκψλ θαη ησλ
πιεπξψλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ σο ηαπηνρξφλσο δεδνκέλσλ, ελψ ε ηζηνξηθή πξνζέγγηζε
ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε αθξηβψο απηψλ ησλ ζηηγκψλ θαη πιεπξψλ σο ηαπηνρξφλσο δεδνκέλσλ
απφ ηελ άπνςε ηεο εκθάληζεο θαη ηεο αλάπηπμήο ηνπο ζηνλ ρξφλν.
ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα δηεξεπλήζακε ηε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ θαηά ηνλ
ινγηθφ ηξφπν εμέηαζεο. Απηφ πνπ πξσηίζησο αλέθππηε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ήηαλ ε
αλεξεκέλε ηζηνξηθή εμέηαζε ζην πιαίζην ηεο θπξηαξρίαο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο, ζην πιαίζην
δειαδή ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Καηά ηε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο
εμέηαζεο ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», εθείλν πνπ αλαθχπηεη είλαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία, ε
ζπζρέηηζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζην πιαίζην ηεο θπξηαξρίαο ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο. Απηή ε
κεζνδνινγηθή πξνβιεκαηηθή, δειαδή ηεο ζπζρέηηζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζην πιαίζην
θπξηαξρίαο ηνπ ηζηνξηθνχ, ζε αληίζεζε κε ην έξγν ησλ Υέγθει θαη Μαξμ, έξρεηαη γηα πξψηε
θνξά ζην πξνζθήλην θαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν κε ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» θαη κε ηελ
εκθάληζε ηεο ζρεηηθά απηνηεινχο ηζηνξηθήο εμέηαζεο. Μνλάρα αθνχ θαηαλνεζεί ε θχξηα
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κεζνδνινγηθή δηάξζξσζε ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο, δχλαηαη πξάγκαηη λα δηαθξηβσζεί ε δηαθνξά
κεηαμχ ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο εμέηαζεο θαη ζπλεπψο ε κεζνδνινγηθή ζεκαζία ηεο δηαθξίζεψο
ηνπο ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο».
ηε βάζε ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ, ν Βαδηνχιηλ πξαγκαηνπνηεί ηελ
ηζηνξηθή εμέηαζε ηεο θνηλσλίαο, ππφ ην πξίζκα ηεο ζπζρέηηζεο θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ. ε
απηή ηε δηαδηθαζία εμεηάδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ θνηλσληθνχ εληφο ηνπ θπζηθνχ θαηά ην
ζηάδην ηεο αξρήο θαη ε εκθάληζε ηνπ θνηλσληθνχ απφ ην θπζηθφ θαηά ην ζηάδην ηεο
πξσηαξρηθήο εκθάληζεο. ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ν ζηαδηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ θπζηθνχ
απφ ην θνηλσληθφ. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία ζπλδέεηαη κε ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο. Σέινο, θαηά
ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο, εμεηάδεηαη ε νινθιήξσζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θπζηθνχ απφ ην
θνηλσληθφ θαη ε εκθάληζε ησλ πξνυπνζέζεσλ κεηάβαζεο ζε κηα αλψηεξε κνξθή θίλεζεο.
Ζ δηαιεθηηθή θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπληζηά ηελ θαζνιηθή ζρέζε θαη ηνλ θεληξηθφ
άμνλα δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη ε ηζηνξηθή εμέηαζε. Ζ ηζηνξηθή εμέηαζε θπζηθνχ θαη
θνηλσληθνχ απεηθνλίδεη ηε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία νη θπζηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ θνηλσληθνχ
κεηαζρεκαηίδνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ ην θνηλσληθφ θαη εληάζζνληαη ζηελ θίλεζε ηνπ
ηειεπηαίνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία έρεη σο απνηέιεζκα ηε βαζκηαία δηακφξθσζε
ηεο νπζίαο ηνπ θνηλσληθνχ, ηε δηακφξθσζε ηεο ηδηφηππεο πεγήο απηνθίλεζήο ηνπ.
Ζ εηδηθή ζρέζε θαη ν εηδηθφο άμνλαο ηεο αλάπηπμεο ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο είλαη ε
δηαιεθηηθή παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο. Δθείλν ζην νπνίν εζηηάδεη ε
ζθέςε ζην θάζε ηζηνξηθφ ζηάδην είλαη πξσηίζησο ε νπζία ηεο θνηλσλίαο, ε παξαγσγή. ηε βάζε
ηεο αλάπηπμεο ησλ πιεπξψλ ηεο νπζίαο, ηεο δηαιεθηηθήο παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ
παξαγσγήο, ζπλάγεηαη θαηά βάζε θαη ε αλάπηπμε ηεο θαζνιηθήο ζρέζεο, ηεο ζρέζεο θπζηθνχ
θαη θνηλσληθνχ.
Πξνηξέρνληαο ιίγν, λα ζεκεηψζνπκε φηη ε ηζηνξηθή εμέηαζε ηνπ Βαδηνχιηλ
αλαπηχζζεηαη πξσηίζησο ζηε βάζε ηεο δηαιεθηηθήο παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ
παξαγσγήο. Ζ ηζηνξηθή εμέηαζε ζπλεπψο αλαπηχζζεηαη θπξίσο, αλ θαη φρη απνθιεηζηηθά, απφ
ηε ζθνπηά ηεο αλάπηπμεο ηεο νπζίαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Πξνηνχ φκσο πξνβνχκε ζε
πεξαηηέξσ ζπκπεξάζκαηα, αο πεξάζνπκε ζηε δηεξεχλεζε ησλ βαζηθψλ ζηηγκψλ ηεο ηζηνξηθήο
εμέηαζεο.
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I.

Η αξρή ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο

Ζ ηζηνξηθή εμέηαζε μεθηλά κε ην ζηάδην ηεο αξρήο. Ο Βαδηνχιηλ νξίδεη ηελ αξρή ηεο
ηζηνξηθήο αλάπηπμεο σο «ην ζηάδην ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο [ππφ
εμέηαζε] δηαδηθαζίαο, ηνπ αληηθεηκέλνπ, δει. ην ζηάδην εθείλν, θαηά ην νπνίν ε νπζία απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο δελ έρεη αθφκα εκθαληζηεί» (Βαδηνχιηλ, 2013: 283). Ήδε απφ ηνλ πξναλαθεξζέληα
πξνζδηνξηζκφ ηεο αξρήο δηαπηζηψλνπκε ηε ζεκειηψδε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο ινγηθήο
θαη ηεο ηζηνξηθήο αθεηεξίαο εμέηαζεο ηεο θνηλσλίαο, δειαδή κεηαμχ ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο
θαη ηεο αξρήο. Ο Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη φηη:
ε απινχζηαηε ζρέζε είλαη ε αξρή ζε εθείλε ηελ αλεξεκέλε, ηε κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή, κε ηελ νπνία ε
αξρή δηαηεξείηαη, φηαλ κνξθνπνηείηαη ε νπζία ηνπ αληηθεηκέλνπ. πλεπψο, ε αξρή πξν-ππάξρεη ηεο
δηαδηθαζίαο ηελ αξρή ηεο νπνίαο απνηειεί, ηαπηφρξνλα, απνηειεί ηελ αξρή αθξηβψο απηήο θαη φρη θάπνηαο
άιιεο δηαδηθαζίαο, ζπληζηά ην ζχλνιν ησλ αλαγθαίσλ θαη ηθαλψλ ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ
πξσηαξρηθή εκθάληζε [απηήο] ηεο νπζίαο, ηεο δηαδηθαζίαο, ηνπ αληηθεηκέλνπ (φ.π.: 283).

Οη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο θνηλσλίαο ήηαλ νξηζκέλνη
θπζηθνί φξνη, ε χπαξμε έκβησλ φλησλ κε νξηζκέλε ζσκαηηθή δηάξζξσζε θαη ν αγειαίνο ηξφπνο
δσήο. Ο Βαδηνχιηλ ηνλίδεη φηη ην ίδην ην ζηάδην ηεο αξρήο ραξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ ηα
ηζηνξηθά ζηάδηα ηεο αξρήο, ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο, ηεο δηακφξθσζεο, ηεο σξηκφηεηαο θαη
ηεο ζήςεο (φ,π.). Δλ ηνχηνηο, επηζεκαίλεη φηη απιψο ζα αλαθεξζεί ζην θάζε ζηάδην δίρσο λα
πξνβεί ζηελ αλαιπηηθή ηνπ εμέηαζε. Ζ εμέηαζε ηεο αξρήο πξαγκαηνπνηείηαη πξσηίζησο ππφ ην
πξίζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ έκβηνπ φληνο κε ην πεξηβάιινλ. Δδψ παξαηεξνχκε φηη ε
ηζηνξηθή εμέηαζε αξρίδεη απεπζείαο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο εξγαζίαο, απφ ηελ ηδηφηππα
αλζξψπηλε κνξθή αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Έηζη, ε ηζηνξηθή πξνυπφζεζε
κειεηάηαη ππφ ην πξίζκα πνπ απηή νδεγεί ζην απνηέιεζκα.
Ζ πξψηε θαη ε αξραηφηεξε ζρέζε ησλ έκβησλ φλησλ κε ην πεξηβάιινλ είλαη ε άκεζε
εκβάπηηζε ηνπ έκβηνπ νξγαληζκνχ κε ην πεξηβάιινλ. Ζ ελ ιφγσ ζρέζε είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα
ηα θπηά, ελψ δηαηεξείηαη ζε αλεξεκέλε κνξθή θαη ζηνλ άλζξσπν κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
αλαπλνήο. Γηαπηζηψλνπκε, ήδε, κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηεο αξρήο, ηε ζπζρέηηζε
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ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ. Αλ ζηελ αξρή ηνπ ινγηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο ε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο
εμέιημεο ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ παξνπζηάδνληαλ ζε αλεξεκέλε κνξθή θαη απνθιεηζηηθά ζην
πιαίζην ηεο ινγηθήο αλαζχζηαζεο ηεο ακεζφηεηαο ηεο ψξηκεο θνηλσλίαο, ζηελ ηζηνξηθή
εμέηαζε, ε λφεζε εζηηάδεη ζηελ πξαγκαηηθή ηζηνξηθή ζρέζε ησλ νξγαληζκψλ πξνο ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ, ελψ παξάιιεια δηαπηζηψλεηαη ε δηαηήξεζε ηεο ελ ιφγσ ζρέζεο ζε αλεξεκέλε
κνξθή ζηνλ άλζξσπν. Δδψ ε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ απεηθνλίδεη ηε ζπζρέηηζε
θπινγέλεζεο θαη νληνγέλεζεο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε ζθνπηά ηεο θπινγέλεζεο.
Ζ δεχηεξε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ησλ έκβησλ φλησλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη
ραξαθηεξηζηηθή ζηα δψα. Καηά ηνλ Βαδηνχιηλ:
Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο δσψδνπο ζρέζεο πξνο ην πεξηβάιινλ είλαη ν θαηά βάζε θηλεηηθφο ηξφπνο
δσήο, ε κεηαθίλεζε ηνπ ζψκαηνο, κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ νξγάλσλ κεηαθίλεζεο, πξνο αλαδήηεζε επκελψλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (πξνπαληφο πξνο αλαδήηεζε ηξνθήο θαη γηα πξνζηαζία απφ ηπρφλ επηζέζεηο). Σα
δψα πξνζαξκφδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην πεξηβάιινλ, αιιά επηπιένλ [ζε απηά] έρεη ζέζε θαη κηα πην
αλαπηπγκέλε αληίζηξνθε επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ. Δλψ απηφ πνπ θαηεμνρήλ έρεη ζέζε εδψ είλαη ν
άκεζνο δεζκφο κε ην πεξηβάιινλ, ην έκβην κφξθσκα αληεπηδξά επίζεο ζην πεξηβάιινλ: κέζσ ηεο
θαηαλάισζεο νξηζκέλσλ νπζηψλ θαη ηεο απνβνιήο θάπνησλ άιισλ (φ.π.: 284-285).

Σα δψα αληεπηδξνχλ ζην πεξηβάιινλ, φκσο απνθαζηζηηθή ζηηγκή ηεο ζρέζεο είλαη ε
επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ έκβην νξγαληζκφ. Ζ ελεξγεηηθή αληεπίδξαζε ησλ δψσλ ζην
πεξηβάιινλ αλαπηχζζεηαη. Ο Βαδηνχιηλ δηαθξίλεη ηηο ηζηνξηθέο κνξθέο ηεο δσψδνπο
αληεπίδξαζεο ζην πεξηβάιινλ πνπ ζπληζηνχλ ηαπηνρξφλσο θαη ηε δηαδηθαζία ππέξβαζεο ηεο
δσψδνπο ζρέζεο πξνο ηε θχζε. Ζ απινχζηεξε κνξθή αληεπίδξαζεο είλαη ε πεξηζηαζηαθή θαη
αζηαζήο ρξήζε θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ σο κέζσλ επελέξγεηαο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε
απηήο ηεο αληεπίδξαζεο είλαη ζηα αλψηεξα πξσηεχνληα:
Σν ζηάδην ηεο αξρήο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο ηειεηψλεη κε ηε κεηάβαζε ησλ δψσλ-πξνγφλσλ ηνπ
αλζξψπνπ ζηνλ επίγεην ηξφπν δσήο, ζηελ φξζηα ζηάζε θαη ζηε δίπνδε βάδηζε, ζηελ απειεπζέξσζε ησλ
άλσ άθξσλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε κεηαθίλεζε ηνπ ζψκαηνο, κε [ζπλεπαθφινπζν] ηε ρξήζε θαηά
βάζε δεδνκέλσλ απφ ηε θχζε ζε έηνηκε κνξθή κέζσλ επελέξγεηαο. Σν ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο
ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο αξρίδεη, φηαλ θαη φπνηε ε ηπραία [πεξηζηαζηαθή] θαη αζηαζήο ρξήζε
αληηθεηκέλσλ ηεο θχζεο ππφ ηελ ηδηφηεηα ησλ κέζσλ επελέξγεηαο ζε άιια αληηθείκελα ηεο θχζεο γίλεηαη
ζηαδηαθά αλαγθαία θαη ζηαζεξή (φ.π.: 286).
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Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ην ζηάδην ηεο αξρήο νινθιεξψλεηαη κε ηελ εκθάληζε ησλ
αλζξσπίδσλ θαη κε ηε κεηάβαζε ζην ζηάδην ηεο ζηαζεξήο θαη αλαγθαίαο ρξήζεο δεδνκέλσλ απφ
ηε θχζε κέζσλ επελέξγεηαο. Σν ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ζπληζηά ηε ζηαδηαθή
δηακφξθσζε ηεο εξγαζίαο, κέζα απφ ηα ζπιάρλα ηεο ελ πνιινίο ελζηηθηψδνπο θαη‘ εμνρήλ
ηξνθνζπιιεθηηθήο επελέξγεηαο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ην ζηαδηαθφ πέξαζκα ζηελ παξαγσγή
ησλ ίδησλ ησλ κέζσλ επελέξγεηαο θαη ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπ ζχγρξνλνπ
βηνινγηθνχ είδνπο ηνπ αλζξψπνπ. Σν ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε
κεηάβαζε ζηελ παξαγσγή, κε ηελ εκθάληζε ηεο πξψηκεο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο θαη ηε
ζηαδηαθή εκθάληζε ελφο ζηαζεξνχ πιενλάζκαηνο.
Απφ ηε ζθνπηά ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, ην ζηάδην ηεο αξρήο θαη ηεο πξσηαξρηθήο
εκθάληζεο ζρεηίδνληαη ζε αλεξεκέλε κνξθή κε ηε ζθαίξα ηνπ Δίλαη. ην ζηάδην ηεο αξρήο
απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ κέζα απφ ηε
θπζηθή κνξθή θίλεζεο. Δλψ ε αθεηεξία θαηά ηνλ ινγηθφ ηξφπν εμέηαζεο είλαη ν άλζξσπνο,
ζηελ αθεηεξία ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο ν άλζξσπνο δελ πθίζηαηαη αθφκε. Αθεηεξία ηεο
ηζηνξηθήο εμέηαζεο είλαη νη θπζηθνί φξνη, ε χπαξμε έκβησλ φλησλ κε νξηζκέλα
αλαηνκνθπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ν αγειαίνο ηξφπνο δσήο. Οη παξαπάλσ φξνη
απνηεινχλ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο ηεο αθεηεξίαο ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο ηεο θνηλσλίαο. Ζ
παξνπζίαζε ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ θαη νη βαζκίδεο ηεο εηδηθήο εμέηαζεο ηνπ θαζελφο
πξαγκαηνπνηείηαη θιηκαθσηά απφ ηνπο αλαγθαίνπο πξνο ηνπο ηθαλνχο φξνπο.
Ο πξψηνο παξάγνληαο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αλαθέξεηαη αθξηβψο σο πξψηνο, αιιά δελ
εμεηάδεηαη εηδηθά. Καηά ηε ινγηθή εμέηαζε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ εθιακβάλεηαη σο δεδνκέλν,
δηφηη ζηελ θνηλσληθή κνξθή θίλεζεο απηφ πνπ δεζπφδεη είλαη ε επελέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ ζην
πεξηβάιινλ θαη φρη ην αληίζηξνθν.243 Καηά ηελ ηζηνξηθή φκσο εμέηαζε, ε έξεπλα ζα πξέπεη λα
αξρίζεη απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Μηα απζηεξή ηζηνξηθή εμέηαζε ζα φθεηιε λα δηεξεπλήζεη ηηο
θπζηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ πεξηβάιινληνο, κέζσ ησλ νπνίσλ εκθαλίζηεθαλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο
δσήο ζηνλ πιαλήηε Γε θαη ε εκθάληζε θαη δηακφξθσζε ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ. Δπίζεο, ζα
φθεηιε λα παξνπζηάζεη ηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο νδήγεζαλ
243

πσο έρνπκε ηνλίζεη απηφ είλαη κνλάρα κηα αλαγθαία πξνζσξηλή ινγηθή αθαίξεζε. Ζ θχζε αζθεί νπζηψδε
επίδξαζε ζηνλ άλζξσπν, ελδεηθηηθή είλαη ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε επίδξαζε ηεο φρη κφλν ζηνλ άλζξσπν, αιιά ζην
ζχλνιν ηνπ πιαλήηε Γε. Παξ‘ φια απηά, ε επίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε είλαη εθείλν πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ
άλζξσπν αθξηβψο σο άλζξσπν.
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ζηελ εκθάληζε θαη ζηνλ αθαληζκφ ησλ κελ είηε ησλ δε δσληαλψλ νξγαληζκψλ. Δλ ηνχηνηο, ε
ηζηνξηθή εμέηαζε ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» είλαη εμέηαζε ηεο θνηλσλίαο θαη φρη ηνπ θπζηθνχ
θφζκνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο γίλεηαη
κέζσ ηεο απιήο αλαθνξάο ηνπο, σο φξσλ ηνπ θνηλσληθνχ, ελψ ηαπηφρξνλα πξαγκαηνπνηείηαη
απφζπαζε απφ ηελ εηδηθή ηνπο ηζηνξηθή εμέηαζε.
Δπηπξφζζεηα, νη άιινη δχν παξάγνληεο, ε χπαξμε έκβησλ φλησλ κε νξηζκέλε δηάξζξσζε
θαη ν αγειαίνο ηξφπνο δσήο, εληάζζνληαη ζπζηεκαηηθφηεξα ζηελ ηζηνξηθή εμέηαζε, πάληνηε
φκσο, πθηζηάκελνη εληφο ηνπ εζσηεξηθνχ δεζκνχ ηνπο κε ηελ εηδηθή δηεξεχλεζε ηεο θνηλσλίαο.
Σα έκβηα φληα εμεηάδνληαη απφ ηε ζθνπηά ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπο κε ην πεξηβάιινλ. Ζ ελ
ιφγσ πηπρή ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο ζπλίζηαηαη ζηελ απεηθφληζε ησλ κνξθψλ αιιειεπίδξαζεο
ησλ έκβησλ φλησλ κε ην πεξηβάιινλ θαη ζηε κεηάβαζε ζηελ εξγαζία. Ζ νινθιήξσζε ηεο αξρήο
ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο ζπλδέεηαη κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηάξζξσζεο ηνπ
νξγαληζκνχ ζηελ εμέιημε ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ θαη ζηε ζπλεπαγφκελε ζηαζεξή ρξήζε
δεδνκέλσλ απφ ηε θχζε κέζσλ επελέξγεηαο. ζνλ αθνξά ζηνλ αγειαίν ηξφπν δσήο, απηφο
ιακβάλεηαη σο δεδνκέλνο θαηά ην ζηάδην ηεο αξρήο, ελψ εηδηθφηεξε εμέηαζε ηνπ
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ζην νπνίν ζπληειείηαη ν
κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ.
Σν ζηάδην ηεο αξρήο απνηειεί ηελ εμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη πξσηίζησο
κε ηα εμσηεξηθά, πξνο ηελ θνηλσλία, αληηθείκελα θαη εηδηθφηεξα κε ηελ πξνγελέζηεξε κνξθή
θίλεζεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, θαηά ην ζηάδην ηεο αξρήο, ζηνλ βαζκφ πνπ ε θνηλσλία δελ
πθίζηαηαη αθφκε, δελ απνηειεί ζπγρξφλσο θαη αληηθείκελν δηεξεχλεζεο. Έλαο ηέηνηνο φκσο
ηζρπξηζκφο ζα ήηαλ απνιχησο εζθαικέλνο. Σν ζηάδην ηεο αξρήο δελ απνηειεί θπξίσο εηδηθή
δηεξεχλεζε ησλ εμσηεξηθψλ πξνο ηελ θνηλσλία αληηθεηκέλσλ, αιιά δηεξεχλεζε αθξηβψο ησλ
πξνυπνζέζεσλ ηεο θνηλσλίαο. Έηζη, νη λνκνηέιεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο πξνγελέζηεξεο
κνξθήο θίλεζεο δηεξεπλψληαη πξσηίζησο απφ ηε ζθνπηά ηνπ θνηλσληθνχ θαη κάιηζηα απφ ηε
ζθνπηά ηεο άξλεζεο ηεο πξνγελέζηεξεο κνξθήο θίλεζεο απφ ην θνηλσληθφ. Ο Βαδηνχιηλ
αλαθέξεη φηη «ε αλαγθαηφηεηα θαη ε πξνζδηνξηζηία ησλ πξνυπνζέζεσλ, ηεο αξρήο ηνπ λένπ
νξγαληθνχ φινπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ πξνζδηνξηζηία ηεο άξλεζεο ηεο
πξνγελέζηεξεο αλάπηπμεο» (φ.π.: 87). Χο εθ ηνχηνπ, ζηε ζθέςε, θαζ‘ φιε ηελ πνξεία ηεο
εμέηαζεο ηνπ ζηαδίνπ ηεο αξρήο, δηαηεξείηαη ζε αλεξεκέλε κνξθή ε γλψζε ηεο θνηλσλίαο.
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Σν γεγνλφο φηη ε δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο έρεη θαηαζηεί εγλσζκέλε κέζσ ηεο
απνπεξάησζεο ηνπ ινγηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο, επηηξέπεη ζηελ ηζηνξηθή εμέηαζε λα εζηηάζεη ζε
εθείλεο ηηο πιεπξέο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνπο αλαγθαίνπο θαη ηθαλνχο φξνπο γηα ηελ πξσηαξρηθή
εκθάληζε ηεο θνηλσλίαο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε εμέηαζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο αξρήο
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά βάζε απφ ην ζθνπηά ηνπ κε-Δίλαη ηεο θνηλσλίαο πνπ κεηαβαίλεη ζην
Δίλαη. Σαπηφρξνλα φκσο, ζηνλ ηζηνξηθφ ηξφπν εμέηαζεο θαη ελ αληηζέζεη πξνο ηνλ ινγηθφ
αλαβαζκίδεηαη θαη ε θίλεζε ηεο ζθέςεο πνπ βαίλεη απφ ην Δίλαη ζην κε-Δίλαη. ην ζηάδην ηεο
αξρήο, παξ‘ φηη δελ εμεηάδνληαη εηδηθά, πεξηγξάθνληαη νη λνκνηέιεηεο ηεο πξνγελέζηεξεο
κνξθήο θίλεζεο. Χο πξνο ηελ ηδηνηππία ηεο θίλεζεο ηεο ζθέςεο, ζα ιέγακε φηη, ηφζν ζηε ινγηθή
φζν θαη ζηελ ηζηνξηθή εμέηαζε, απηφ πνπ δεζπφδεη είλαη πξσηίζησο ε εμέηαζε ησλ
πξνυπνζέζεσλ απφ ηε ζθνπηά ηεο άξλεζήο ηνπο απφ ην λέν. Παξ‘ φια απηά, ζηελ ηζηνξηθή
εμέηαζε, ε απεηθφληζε ησλ λνκνηειεηψλ ηεο πξνγελέζηεξεο θίλεζεο απνθηά κεγαιχηεξν βάζνο
ελ ζπγθξίζεη κε ηε ινγηθή εμέηαζε.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο ζπζρέηηζεο ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο, πέξαλ ησλ
θνκβηθψλ δηαθνξψλ ησλ αθεηεξηαθψλ παξαγφλησλ, πξνβάιιεη κηα επηπιένλ ζεκειηαθή δηαθνξά
πνπ ζρεηίδεηαη εηδηθφηεξα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ Δίλαη, κε ηνλ άλζξσπν. Καηά ηε ινγηθή
εμέηαζε, ε δηάξζξσζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη νη απαξαίηεηεο αλάγθεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δσήο
ηνπ, εθιακβάλνληαη σο δεδνκέλεο θαη ακεηάβιεηεο. Ο Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη:
Καηά ηε ινγηθή εμέηαζε ηνπ βηνινγηθνχ πξηλ απφ ηελ εηδηθή πεξηγξαθή ηνπ θνηλσληθνχ εθείλν πνπ
πξνβάιιεη θαηά ηελ αλάιπζε είλαη αθξηβψο ην γεγνλφο φηη απφ βηνινγηθήο πιεπξάο ν άλζξσπνο δελ
αιιάδεη (είηε δελ αιιάδεη αηζζεηά, νπζηαζηηθά) ηνπιάρηζηνλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξειζνχζαο
ηζηνξίαο απφ ηελ επνρή πνπ εκθαλίζζεθε ν homo sapiens (φ.π.: 104).

ην ζηάδην ηεο αξρήο, φπσο είλαη θπζηθφ, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο πεξί αλζξψπνπ κηαο
θαη ην θνηλσληθφ δελ πθίζηαηαη αθφκε. Σν πέξαο ηνπ ζηαδίνπ ηεο αξρήο θαη ην πέξαζκα ζηελ
πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο θνηλσλίαο ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε ησλ πξνγφλσλ ηνπ αλζξψπνπ
(αλζξσπίδεο), νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ επίγεην ηξφπν δσήο, ηελ φξζηα ζηάζε θαη ηε
δίπνδε βάδηζε, κε ηε ζηαζεξή ρξήζε δεδνκέλσλ κέζσλ επελέξγεηαο κε ηε ρξήζε ησλ άλσ
άθξσλ θαη ηε ζηαδηαθή θαη επαθφινπζε παξαγσγή ησλ κέζσλ επελέξγεηαο. Φαλεξψλεηαη ινηπφλ
φηη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο αξρήο θαη κε ηε κεηάβαζε ζηελ πξσηαξρηθή
εκθάληζε ηεο θνηλσλίαο, ν άλζξσπνο λαη κελ έρεη εκθαληζηεί, αιιά φρη ζηελ ψξηκε κνξθή ηνπ
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σο homo s. sapiens. Ο Βαδηνχιηλ δελ πξνβαίλεη ζε κηα εηδηθή εμέηαζε ηεο αλζξσπνγέλεζεο,
δειαδή ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ πξνγφλσλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο εκθάληζεο ηνπ ζχγρξνλνπ
αλζξσπίλνπ είδνπο. πσο ηνλίζακε, ε αξρή δελ εμεηάδεηαη εηδηθά, αιιά απφ ηε ζθνπηά ηεο
άξλεζεο ηεο πξνγελέζηεξεο κνξθήο θίλεζεο απφ ηελ λέα. Μπνξεί σζηφζν λα εληνπηζηεί κηα
αλαληηζηνηρία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αλζξψπνπ ζηε ινγηθή αθεηεξία κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
αλζξψπνπ θαηά ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο θνηλσλίαο ζηελ ηζηνξηθή εμέηαζε.
Με ην πέξαζκα ζηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο θνηλσλίαο, ε νπζία ηεο θνηλσλίαο, ε
εξγαζία έρεη αλαθχςεη, αιιά δελ έρεη θαηαζηεί αθφκε θπξίαξρε. Ζ πξνγελέζηεξε κνξθή
θίλεζεο κε ηηο ηδηφηππεο λνκνηέιεηέο ηεο δελ απαιείθεηαη ζηηγκηαία, αιιά αληίζεηα ζπλερίδεη λα
δηαδξακαηίδεη θνκβηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ. Με ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε
ηεο θνηλσλίαο έρεη αλαθχςεη θαη ε απινχζηαηε ζρέζε ηεο, ν ίδηνο ν άλζξσπνο. κσο, σο
άλζξσπν, κε ηελ απζηεξή ζεκαζία ηνπ φξνπ, ελλννχκε εθείλν ην έκβην νλ, ην νπνίν έρεη
κεηαζρεκαηηζηεί απφ ηελ ίδηα ηελ νπζία ηνπ θνηλσληθνχ θαη απνηειεί πξνυπφζεζε πνπ
αλαπαξάγεηαη απφ ηελ θίλεζε ηνπ θνηλσληθνχ.
Ο Βαδηνχιηλ ζην βηβιίν ηνπ «Ζ δηαιεθηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ πξνηζέο θαη ε κεζνδνινγία ηεο
έξεπλαο ηνπ» πεξηγξάθνληαο ην ζηάδην ηεο αξρήο θαη ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηεο
θνηλσλίαο, δηαηππψλεη ηα εμήο:
Ζ θάζε ηεο δηακφξθσζεο ησλ ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο αξρίδεη απφ ηελ
πεξίνδν ηεο εκθάληζεο ησλ πηζεθφκνξθσλ πξνγφλσλ ηνπ αλζξψπνπ. ‘ απηή ηε θάζε, εμαηηίαο ηεο
δξάζεο θαζαξά θπζηθψλ αηηηψλ (αιιειεπίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ),
δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε κεηάβαζε ζηελ επφκελε θάζε, πξνυπνζέζεηο φκσο πνπ έρνπλ
επίζεο θπζηθφ ραξαθηήξα. Ζ κεηάβαζε ζην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηνπ αλζξψπνπ
πξαγκαηνπνηείηαη απφ θαζαξά θπζηθέο επηδξάζεηο: νπσζδήπνηε, ε κεηαβνιή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
(απνςίισζε ησλ δαζψλ, παγεηψλεο, ειάηησζε ησλ δπλαηνηήησλ ζπιινγήο εηδψλ δηαηξνθήο θιπ.) νδήγεζε
ηνπο πηζεθφκνξθνπο πξνγφλνπο ηνπ αλζξψπνπ λα αιιάμνπλ ηξφπν δσήο, θαηεβαίλνληαο απφ ηα δέληξα
ζηε γε, ρξεζηκνπνηψληαο αληηθείκελα ηεο θχζεο ζαλ κέζα, εξγαιεία, γηα ην θπλήγη, ηελ άκπλα, ηε
δηαηξνθή θ.ά. Ζ ρξεζηκνπνίεζε αληηθεηκέλσλ ηεο θχζεο κε ηε κνξθή εξγαιείσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε
παξφκνησλ αλαγθψλ ήηαλ, ζπλεπψο, ε ζπλέρεηα κηαο θαζαξά θπζηθήο εμέιημεο (Βαδηνχιηλ, 1988: 57).

Απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα, δηαπηζηψλεηαη φηη ε αλζξσπνγέλεζε, ε δηαδηθαζία ηεο
ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ αλζξσπίδσλ έσο ηελ εκθάληζε θαη επηθξάηεζε ηνπ ζχγρξνλνπ είδνπο
ηνπ αλζξψπνπ, απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεηαη κε ηε κεηάβαζε απφ ην ζηάδην ησλ
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πξνυπνζέζεσλ ζην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο θαη κε ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ
ηειεπηαίνπ. Με ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηνπ θνηλσληθνχ αλέθπςαλ ζπγρξφλσο θαη νη βαζηθέο
ηνπ πιεπξέο. Ζ νπζία ηεο θνηλσλίαο, ε εξγαζία, είλαη κελ άγνπζα, δελ έρεη φκσο θαηαζηεί
αθφκε θπξίαξρε. Ζ ζηαδηαθή κνξθνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπληζηά κνξθνπνίεζε ηφζν ηεο
νπζίαο, φζν θαη έθαζηεο πιεπξάο ηνπ θνηλσληθνχ.
Με ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηνπ θνηλσληθνχ, ηφζν ε θνηλσλία φζν θαη ν άλζξσπνο,
πθίζηαληαη εληφο ηεο ακνηβαίαο ηνπο ελφηεηαο. Ο άλζξσπνο λαη κελ πθίζηαηαη σο ην Δίλαη ηεο
θνηλσλίαο, πιελ φκσο, φρη σο ην Δίλαη ηεο θνηλσλίαο ζηε ζπληειεζκέλε ηνπ κνξθή (ηνπ Δίλαη).
Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηεο θνηλσλίαο, εηδηθά γηα κηα
ζεκαληηθή πεξίνδν ηνπ ελ ιφγσ ζηαδίνπ, ην Δίλαη ηεο θνηλσλίαο, ν άλζξσπνο, κνξθνπνηείηαη
φπσο αληίζηνηρα θαη θάζε άιιε πιεπξά ηεο θνηλσλίαο. Ζ δηακφξθσζε ηεο νπζίαο ηνπ
θνηλσληθνχ κέζα απφ ηα ζπιάρλα ηεο θπζηθήο κνξθήο θίλεζεο, απνηέιεζε ζπγρξφλσο θαη
δηακφξθσζε ηνπ Δίλαη ηνπ θνηλσληθνχ δηακέζνπ ηνπ θπζηθνχ· δειαδή «ε δηακφξθσζε ηνπ
αλζξψπνπ εθηπιίρζεθε εληφο ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηεο εξγαζίαο» (Βαδηνχιηλ, 2013:
287).
Σα παιαηνληνινγηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ φηη θαηά ηελ εμέιημε ησλ αλζξσπίδσλ
πξαγκαηνπνηνχληαη κηα ζεηξά απφ βηνινγηθέο αιιαγέο: κεηψλεηαη ν θπιεηηθφο δηκνξθηζκφο,
απμάλεηαη ε θξαληαθή ρσξεηηθφηεηα, κεηψλεηαη ν πνιπκνξθηζκφο ηνπ είδνπο, απμάλεηαη ε
δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο, κεηψλεηαη ην βάξνο ηνπ ζθειεηνχ, αλαπηχζζεηαη ην λεπξηθφ
ζχζηεκα, ηξνπνπνηείηαη ε ζεμνπαιηθή αλάγθε θ.ά. Οη παξαπάλσ αιιαγέο είλαη ζπλπθαζκέλεο
κε έλα ζχλνιν θνηλσληθψλ θαηαθηήζεσλ, φπσο ην ζηαδηαθφ πέξαζκα απφ ηε ρξήζε δεδνκέλσλ
απφ ηε θχζε κέζσλ επελέξγεηαο ζηε ρξήζε παξεγκέλσλ απφ ηνλ άλζξσπν κέζσλ επελέξγεηαο,
ηελ αλαθάιπςε θαη ηε ρξήζε ηεο θσηηάο, ηελ αλάπηπμε ηεο άγξαο, ηελ επηινγή θαη ηε
δηακφξθσζε ηνπ θαηαιχκαηνο θ.ά. (Γεκεηξίνπ, 1990).
Σφζν νη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην βηνινγηθφ επίπεδν φζν θαη νη αιιαγέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην θνηλσληθφ, ζπληζηνχλ ηαπηφρξνλα αηηία θαη απνηέιεζκα ηεο κηαο ζηελ
άιιε.244 Γηα παξάδεηγκα, ε ζηαδηαθή αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ
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ηε βάζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ εληνπίδεηαη κηα κνξθή αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία
ζπλδέεηαη κε ηελ πξνγελέζηεξε κνξθή θίλεζεο. Ζ απφδεημε φκσο κηαο ηέηνηνπ ηχπνπ ζρέζεο ζα απαηηνχζε ηελ
ινγηθή εμέηαζε ηεο νιφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ απνηειεί ηελ πξνγελέζηεξε κνξθή θίλεζεο.
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αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ, δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα ζεηξά βηνινγηθψλ αιιαγψλ,
φπσο ε αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ κέζσ ηεο θξενθαγίαο, ε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ηξηρψκαηνο σο
απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο εθίδξσζεο θαηά ην θπλήγη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο ζηηο ζπλζήθεο ηεο
ζαβάλαο θ.ά. (φ.π., 1990). Σαπηφρξνλα φκσο, απηέο νη αιιαγέο επέθεξαλ λέεο ηξνπνπνηήζεηο
ηφζν ζην βηνινγηθφ φζν θαη ζην θνηλσληθφ επίπεδν. Ζ αχμεζε ηνπ εγθεθάινπ κε ηε ζεηξά ηεο
ηξνπνπνηεί ηηο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ, απμάλνληαο ηελ πνζφηεηα ησλ
αλαγθαίσλ ζεξκίδσλ πνπ πξέπεη λα θαηαλαιψζεη. Σν ηειεπηαίν νδήγεζε ζηε ζηαδηαθή θαη
ζηαζεξή θαηαλάισζε θξέαηνο, ην νπνίν είλαη πινχζην ζε πξσηεΐλεο θαη ζεξκίδεο θαη ζηελ
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ηξφπσλ επελέξγεηαο ζην πεξηβάιινλ.245
Ζ αλαθάιπςε θαη ε ρξήζε ηεο θσηηάο απφ ηνλ homo erectus επαλαπξνζδηνξίδεη
αληίζηνηρα κηα ζεηξά απφ φξνπο, φπσο νη κνξθέο θαηαδίσμεο ζην θπλήγη, ηνλ θαηαπιηζκφ, ηελ
πιεζπζκηαθή νκάδα, ην ςήζηκν ηεο ηξνθήο, ηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο θ.ά. πσο αλαθέξεη ν
Γεκεηξίνπ, «ην ςήζηκν ηεο ηξνθήο ήηαλ απνθαζηζηηθφο ιφγνο γηα ηε κείσζε ηνπ καζήκαηνο,
ησλ ζηαγφλσλ θαη ησλ κπψλ, ησλ νζηέηλσλ πξνεμνρψλ ηνπ θξαλίνπ θαη ηνπ πάρνπο ηνπ
νπξαλίζθνπ. Οη κεηαβνιέο απηέο επλφεζαλ ηελ αχμεζε ηνπ εγθεθάινπ» (Γεκεηξίνπ, 1995:
474). Φαλεξψλεηαη ινηπφλ φηη ε εμέιημε ησλ αλζξσπίδσλ απφ βηνινγηθήο ζθνπηάο δελ
απνηέιεζε κηα κνξθή θίλεζεο, ε νπνία θαζνξίζηεθε απνθιεηζηηθά απφ θπζηθέο θαη βηνινγηθέο
λνκνηέιεηεο, αιιά κηα κνξθή θίλεζεο, ε νπνία θαζνξίζηεθε θαη απφ ελ ησ γελλάζζαη
θνηλσληθέο. Αληίζηνηρα, ζηελ θνηλσληθή κνξθή θίλεζεο κέρξη θαη ην ζηάδην ηεο επηθξάηεζεο
ηνπ homo s. sapiens, νη βηνινγηθέο λνκνηέιεηεο αιιειεπέδξαζαλ κε ηηο θνηλσληθέο θαη
επαλαθαζνξίζηεθαλ απφ απηέο.
ηε ινγηθή εμέηαζε, ην θνηλσληθφ εμ‘ ππαξρήο ζεσξείηαη δεδνκέλν, ελψ ζηελ ηζηνξηθή
εμέηαζε ην θνηλσληθφ πθίζηαηαη απφ ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο θαη χζηεξα. Ο
άλζξσπνο αληίζηνηρα, ζηε ινγηθή εμέηαζε ιακβάλεηαη απεπζείαο σο πθηζηάκελνο, ελψ ζηελ
ηζηνξηθή εμέηαζε αλαθχπηεη καδί κε ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο. Σνχησλ δνζέλησλ,
ζπγθξίλνληαο ηηο δχν αθεηεξίεο ζηηο νπνίεο ν άλζξσπνο πιένλ πθίζηαηαη, δηαπηζηψλνπκε κηα
αλαληηζηνηρία. ηε ινγηθή εμέηαζε ν άλζξσπνο ιακβάλεηαη ζηελ ζπληειεζκέλε ηνπ κνξθή σο
homo s. sapiens, ελψ ζηελ ηζηνξηθή φρη. Ζ ελ ιφγσ κεζνδνινγηθή επηινγή νθείιεηαη ζην
γεγνλφο, φηη θαηά ηε ινγηθή εμέηαζε ηεο ψξηκεο θνηλσλίαο, ε πνηφηεηα ηεο θνηλσλίαο, ε
245

Δδψ εληνπίδνληαη ζε αλεξεκέλε κνξθή νη κεηξηθέο ζρέζεηο πνπ παξνπζηάζακε ζην έθην θεθάιαην.
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δηάξζξσζε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη νη απαξαίηεηεο αλάγθεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
δσήο ηνπ, ζα πξέπεη λα εθιεθζνχλ σο δεδνκέλεο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, εάλ ε δηάξζξσζε
ηνπ νξγαληζκνχ εθιακβαλφηαλ σο κεηαβαιιφκελε, ηφηε ε εμέηαζε ζα πέξλαγε ζηελ εηδηθή
δηεξεχλεζε ηεο αλζξσπνγέλεζεο θαη ζηελ εηδηθή εμέηαζε ηεο εκθάληζεο ηνπ θνηλσληθνχ
δηακέζνπ ηνπ θπζηθνχ. Απφ ηε άιιε, ζηελ ηζηνξηθή εμέηαζε, παξ‘ φηη αλαθέξεηαη, ε δηαδηθαζία
ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ δηακέζνπ ηεο ζηαδηαθήο δηακφξθσζεο ηνπ
θνηλσληθνχ κέζα απφ ηα ζπιάρλα ηνπ θπζηθνχ δελ εμεηάδεηαη εηδηθά.
Ο άλζξσπνο θζάλεη ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηνπ είδνπο ηνπ, ζην
ζηάδην ηνπ homo s. sapiens, ζε νξηζκέλν ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηεο θνηλσλίαο.
Απνθαιχπηεηαη φηη ην Δίλαη ηεο θνηλσλίαο είλαη ε πξψηε πιεπξά ηνπ θνηλσληθνχ, πνπ θαηαθηά
ήδε απφ ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθή εκθάληζεο ην επίπεδν εθείλν αλάπηπμεο ζην νπνίν πθίζηαηαη
θαη ζηελ σξηκφηεηα ηεο θνηλσλίαο. Παξ‘ φηη ην θνηλσληθφ εκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα κε ην
ζχλνιν ησλ πιεπξψλ ηνπ, ε πξψηε πιεπξά (ην Δίλαη ηεο θνηλσλίαο), εκθαλίδεηαη σο πιήξσο
δηακνξθσκέλε πξηλ απφ ηηο ππφινηπεο πιεπξέο.
Ζ ηζηνξηθή δηακφξθσζε ησλ πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο ζπκπίπηεη, ζε γεληθή κνξθή, κε ηελ
πνξεία ηεο έθζεζεο ησλ ινγηθψλ ζηηγκψλ ηεο θνηλσλίαο. Οη πιεπξέο πνπ εθηίζεληαη ινγηθά
πξψηεο, αληηζηνηρνχλ, ζε γεληθή κνξθή, ζηηο πιεπξέο εθείλεο ηνπ θνηλσληθνχ, πνπ
δηακνξθψλνληαη θαη θαηαθηνχλ ηελ ψξηκε βαζκίδα ηεο αλάπηπμεο ηνπο ηζηνξηθά πξψηεο. Ο
άλζξσπνο, σο ην Δίλαη ηεο θνηλσλίαο, είλαη ε πξψηε πιεπξά ηνπ θνηλσληθνχ246 πνπ θαηαθηά
πξψηε ην αλψηαην ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηεο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν άλζξσπνο σο
έκβην νλ κε νξηζκέλε δηάξζξσζε είλαη ηαπηφρξνλα ε ηζηνξηθή θαη ε ινγηθή πξνυπφζεζε ηνπ
θνηλσληθνχ. Βέβαηα, φηαλ θάλνπκε ιφγν γηα ηελ ψξηκε βαζκίδα ησλ πιεπξψλ ηνπ θνηλσληθνχ,
εμππαθνχεηαη φηη δελ απνθιείνπκε ηελ φπνηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε απηψλ ησλ πιεπξψλ. Σν
ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηεο θνηλσλίαο επαλαθαζνξίδεη ηελ θάζε πιεπξά κεηαζρεκαηίδνληάο ηελ
πεξαηηέξσ. Χζηφζν, ε δηακφξθσζε θαη ε σξηκφηεηα ησλ πιεπξψλ, γηα ηελ νπνία θάλνπκε ιφγν,
εμεηάδεηαη απφ ηελ θίλεζε πνπ νδεχεη απφ ην ζηάδην ησλ πξνυπνζέζεσλ πξνο ην ζηάδην ηεο
σξηκφηεηαο ηεο θνηλσλίαο.
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ε απηφ ην ζεκείν ηεο έθζεζεο, φηαλ θάλνπκε ιφγν πεξί αλψηαηεο βαζκίδαο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ, κηιάκε
πάληνηε απφ βηνινγηθήο πιεπξάο, κηαο θαη εδψ αληηπαξαβάιινπκε ηε ινγηθή αθεηεξία κε ην ηζηνξηθφ ζηάδην ηεο
αξρήο θαη ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο.
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Ζ εμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πιεπξψλ ηνπ θνηλσληθνχ θαηά ην
ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηεο θνηλσλίαο, δελ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα θαηαλνεζεί νξζά
κνλάρα απφ ηελ θίλεζε πνπ βαίλεη απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πξνο ηελ σξηκφηεηα, αιιά κηα
δηαδηθαζία πνπ αλαγθαία απαηηεί θαη ηελ εμέηαζε ηεο θίλεζεο απφ ηελ σξηκφηεηα πξνο ηελ
επφκελε κνξθή θίλεζεο.
Απφ ηε ζπγθξηηηθή αληηπαξαβνιή ηεο αθεηεξίαο ηεο έξεπλαο ζηνπο Υέγθει, Μαξμ θαη
Βαδηνχιηλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ζηνλ πξψην ε ινγηθή αθεηεξία ηνπ αληηθεηκέλνπ δελ ζρεηίδεηαη κε
άιια εμσηεξηθά αληηθείκελα. ηνλ Μαξμ, ε ινγηθή αθεηεξία ζρεηίδεηαη κε εμσηεξηθά
αληηθείκελα πξσηίζησο κε ηε κνξθή ηεο άξλεζεο. Οη πιεπξέο ησλ εμσηεξηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ
εκπίπηνπλ ζηελ εμέηαζε απνηεινχλ πιεπξέο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ θαζ‘ εαπηφ θίλεζε
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Βαδηνχιηλ, νη πιεπξέο ησλ εμσηεξηθψλ
αληηθεηκέλσλ εμεηάδνληαη εηδηθφηεξα ελ ζπγθξίζεη κε ηνλ ηξφπν δηεξεχλεζεο ζην «Κεθάιαην».
Παξ‘ φια απηά, ε δηεξεχλεζε ησλ πιεπξψλ ησλ εμσηεξηθψλ αληηθεηκέλσλ δηεμάγεηαη θαηά βάζε
ράξηλ ηεο δηαδηθαζίαο απνθάιπςεο ηεο θίλεζεο ηνπ θχξηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο. Μέζσ ηεο
ηζηνξηθήο

εμέηαζεο,

ζηε

«Λνγηθή

ηεο

Ηζηνξίαο»

απεηθνλίδνληαη

κε

κεγαιχηεξε

ζπζηεκαηηθφηεηα νη λνκνηέιεηεο ηεο πξνγελέζηεξεο θίλεζεο. Ζ πεξηγξαθή ησλ θπζηθψλ φξσλ,
ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ, ηεο δσψδνπο αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θ.ιπ., είλαη
πιεπξέο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ θνηλσληθνχ ππφ ηε ζηελή έλλνηα.
Απφ ηελ άιιε, ε ελ ιφγσ πεξηγξαθή εδξάδεηαη πάληνηε ζηε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ηνπ
θνηλσληθνχ θαη φρη ζηελ εηδηθή δηεξεχλεζε ησλ εμσηεξηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ζηελ
πξνγελέζηεξε κνξθή θίλεζεο. Απηφ πνπ ελ θαηαθιείδη δηαπηζηψλεηαη απφ ηε ζχγθξηζε ηεο
αθεηεξίαο ζηα ηξία βαζηθά έξγα πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο, είλαη ε
θιηκαθνχκελε έληαμε ησλ πιεπξψλ ησλ εμσηεξηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ θχξηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Απηφ πνπ ελ ηέιεη απνθαιχπηεηαη θαηά ην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο
ινγηθήο, είλαη ε θιηκαθνχκελε έληαμε ηνπ παξειζφληνο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηε
δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο.
ηνλ Υέγθει, δελ πθίζηαηαη νχηε παξειζφλ, νχηε εμσηεξηθφ αληηθείκελν ζηελ έξεπλα
ηνπ Απνιχηνπ. Ζ αθεηεξία έηζη, σο βαζηθή πιεπξά ηνπ αληηθεηκέλνπ, πξνβάιιεη απνθιεηζηηθά
απφ ηε ζθνπηά ηεο ζρέζεο ηεο κε ην ίδην ην δεδνκέλν αληηθείκελν. Απηφ, φπσο δείμακε, δελ έρεη
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κφλν θαζνξηζηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηξφπν ζχιιεςεο ηεο αθεηεξίαο, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν
ζχιιεςεο ηνπ Φαηλνκέλνπ θαζψο θαη ηεο Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο.
ην «Κεθάιαην», ην παξειζφλ απνηειεί βαζηθφ φξν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ, φκσο ην παξειζφλ εμεηάδεηαη πξσηίζησο απφ ηε ζθνπηά ηεο ινγηθήο πηπρήο. Ζ
αθεηεξία απεηθνλίδεη ην παξειζφλ θαη ηε ζθαίξα ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε
αλεξεκέλε κνξθή, δηακέζνπ ηεο απεηθφληζεο ηεο ακεζφηεηαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο. Σαπηφρξνλα, ζην θεθάιαην «Ζ ιεγφκελε πξσηαξρηθή ζπζζψξεπζε» εμεηάδνληαη κε
πην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν νη λνκνηέιεηεο ησλ ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ εκθάληζεο ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. ε γεληθή κνξθή, ε εμέηαζεο ηεο πξσηαξρηθήο
ζπζζψξεπζεο αληηζηνηρεί ζηελ εμέηαζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο αξρήο ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο».
Χζηφζν, πέξαλ ηεο κεγάιεο νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν θεθαιαίσλ, πθίζηαηαη θαη κηα
ζεκειηψδεο δηαθνξά. Σν θεθάιαην ηεο πξσηαξρηθήο ζπζζψξεπζεο απνηειεί ηζηνξηθή εμέηαζε, ε
νπνία αλαπηχζζεηαη εληφο ησλ πιαηζίσλ θπξηαξρίαο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο, ελψ ε εμέηαζε ηεο
αξρήο ηεο θνηλσλίαο αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο. Σηο
πεξαηηέξσ κεζνδνινγηθέο επηπηψζεηο ηεο παξαπάλσ δηαθνξάο ζα εμεγήζνπκε ακέζσο
παξαθάησ.
ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε αθεηεξία εμεηάδεηαη δηηηά, ηφζν σο ηζηνξηθή πξνυπφζεζε
(παξειζφλ) ηνπ αληηθεηκέλνπ φζν θαη σο άκεζε ππαξθηή (παξφλ) πξνυπφζεζε, ε νπνία
αλαπαξάγεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απηφ πνπ απεηθνλίδεηαη αξρηθά, είλαη ε
ακεζφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ, ελψ ην ζηάδην ησλ πξνυπνζέζεσλ αλαπαξίζηαηαη ζε αλεξεκέλε
κνξθή κέζσ ηνπ ινγηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο. Όζηεξα απφ ην πέξαο ηνπ ινγηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο,
ε αθεηεξία ηνπ ηζηνξηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο απεηθνλίδεη ηε ζθαίξα ησλ ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ
ηεο θνηλσλίαο, ελψ ηαπηφρξνλα ζε αλεξεκέλε κνξθή απεηθνλίδεη ηε ζθαίξα ηεο ακεζφηεηαο ηεο
θνηλσλίαο.
Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, αλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Υέγθει ε αθεηεξία ηεο δηαιεθηηθήο
ινγηθήο απεηθνλίδεη πξσηίζησο ηελ ακεζφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζην «Κεθάιαην»,
απεηθνλίδεη ηελ ακεζφηεηα ζε ζχλδεζε κε ην παξειζφλ (πξνυπνζέζεηο) ηνπ αληηθεηκέλνπ. ηε
«Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε αθεηεξία ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο απεηθνλίδεη πξσηίζησο ηελ
ακεζφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηε ζθνπηά ηεο ινγηθήο εμέηαζεο, ελψ ε αθεηεξία ηεο ηζηνξηθήο
εμέηαζεο απεηθνλίδεη πξσηίζησο ηηο ηζηνξηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
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II.

Η βαζηθή κεζνδνινγηθή δηάξζξσζε ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο

ην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, είδακε φηη ζην ζηάδην ηεο αξρήο εμεηάδεηαη πξσηίζησο ε
δηαδηθαζία εκθάληζεο ηεο εξγαζίαο, ηεο νπζίαο ηεο θνηλσλίαο, δηακέζνπ ησλ θπζηθψλ ηεο
πξνυπνζέζεσλ. ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ε εξγαζία έρεη αλαθχςεη θαη έρεη
θαηαζηεί άγνπζα. Ζ παξαγσγηθή ζρέζε ησλ αλζξψπσλ πξνο ηε θχζε θαηά ην ζηάδην ηεο
πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηεο θνηλσλίαο είλαη ε άγξα, ε ιήςε θαηά βάζε δεδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ
πξνο θαηαλάισζε κε ηε βνήζεηα παξεγκέλσλ κέζσλ επελέξγεηαο. Σν θχξην ζπζηαηηθφ ησλ
κέζσλ επελέξγεηαο είλαη ν ιίζνο, ε κεραληθή επεμεξγαζία ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη δηα
ρεηξφο. Ο Βαδηνχιηλ εμεγεί πσο ζηνλ βαζκφ πνπ ηειεηνπνηείηαη ε ιηζνηερλία, κε ην πέξαζκα ζηε
λενιηζηθή επνρή, εμαληινχληαη θαη ηα πεξηζψξηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο άγξαο, ην νπνίν
νδεγεί ζηαδηαθά ζηε κεηάβαζε ζηελ παξάγνπζα νηθνλνκία κε ηελ εκθάληζε ηεο πξψηκεο
θηελνηξνθίαο θαη γεσξγίαο (Βαδηνχιηλ, 2013: 287). Όζηεξα απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο άγξαο, ε λφεζε εζηηάδεη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαηά ην
ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο. Ζ αλαβαζκηζκέλε παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε πνπ
επεηεχρζε κε ηα παξεγκέλα κέζα επελέξγεηαο, θαηέζηεζε ηελ άγξα απνδνηηθφηεξε, γεγνλφο πνπ
νδήγεζε θαη ζηε ζηαζεξφηεηα ηεο αγέιεο. Ζ ζηαζεξφηεηα ηεο αγέιεο νδήγεζε βαζκηαία ζηελ
απαγφξεπζε ηεο αηκνκημίαο. Οη απαγφξεπζε ζχλαςεο δεζκψλ ησλ κειψλ ηεο αγέιεο
κεηαζρεκάηηζε ηελ αγέιε ζε γέλνο. Οη γελεηήζηνη δεζκνί πιένλ ζπλάπηνληαη κεηαμχ κειψλ
δηαθνξεηηθψλ γελψλ. Ζ κεηνίθεζε κειψλ δηαθνξεηηθψλ γελψλ ζην γέλνο, καδί κε ηα κέιε ηνπ
γέλνπο, ζπγθξνηνχλ ηελ θνηλφηεηα.
Τπφ ην πξίζκα ηεο ζέαζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ, ε άγξα θαη νη
γελεηήζηνη δεζκνί ησλ αλζξψπσλ πξνβάιινπλ απφ ηε ζθνπηά ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη
ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο αληίζηνηρα. Καηά ηελ σξηκφηεηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο πξσηαξρηθήο
εκθάληζεο, κε ην πέξαζκα ζηελ παξάγνπζα νηθνλνκία, αξρίδεη λα ζπληειείηαη ε δηαδηθαζία
δηάιπζεο ηεο πξσηφγνλεο θνηλφηεηαο θαη ε κεηάβαζε ζην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο
αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Ζ κεηάβαζε ζηελ πξψηκε θηελνηξνθία θαη γεσξγία θαζψο θαη ε
πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο έζεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζηαζεξή παξαγσγή ελφο
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πιενλάζκαηνο, πνπ ππεξβαίλεη ην δσηηθά αλαγθαίν ειάρηζην. Ζ εκθάληζε ηεο δπλαηφηεηαο
ηδηνπνίεζεο ηνπ πιενλάζκαηνο απφ κηα κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ νδήγεζε ζηαδηαθά ζηε δηάιπζε
ησλ θνηλνηηθψλ ζρέζεσλ θαη ζην πέξαζκα ζηηο ηαμηθέο ζρέζεηο. ε απηή ηε δηαδηθαζία νη
γελεηήζηεο ζρέζεηο κεηαζρεκαηίδνληαη θαη εκθαλίδεηαη ε κνλνγακηθή νηθνγέλεηα, ε νπνία
εδξάδεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ δεζκφ ηνπ λνηθνθπξηνχ. Γεληθφηεξα, ε δηάιπζε ηεο πξσηφγνλεο
θνηλφηεηαο ζπληειείηαη θαηά βάζε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη
ηεο αιιειεπίδξαζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλφηεηαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ γέλνπο θαη ησλ
ππφινηπσλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Απνθαζηζηηθφ ξφιν ζε απηή ηε δηαδηθαζία δηαδξακαηίδνπλ
θαη νη θπζηθέο ζπλζήθεο, εηδηθφηεξα εάλ ιεθζεί ππφςε φηη νη δηάθνξεο θνηλφηεηεο ζπληζηνχλ
ηαπηνρξφλσο δηαθνξεηηθέο κνξθέο θνηλνηήησλ, νη νπνίεο έρνπλ θαζνξηζηεί πξσηίζησο απφ ηνπο
θπζηθνχο φξνπο.
Απφ κεζνδνινγηθήο ζθνπηάο, ζην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο νη παξαγσγηθέο
δπλάκεηο θαη νη ζρέζεηο παξαγσγήο ζπληζηνχλ κηα νπζηψδε ηαπηφηεηα. ε νπζηψδε ηαπηφηεηα
βξίζθεηαη θαη ην ζχλνιν ησλ πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο, ε ζπλνιηθή ηεο δηάξζξσζε. πλάκα,
παξαγσγηθέο δπλάκεηο θαη ζρέζεηο παξαγσγήο κφιηο πνπ δηαθξίλνληαη απφ ηε θπζηθή ζρέζε
πξνο ηε θχζε. Ζ νπζία ηνπ θνηλσληθνχ, αλ θαη δηαθξίλεηαη απφ ηηο θπζηθέο πξνυπνζέζεηο, ζηνλ
έλαλ ή ζηνλ άιιν βαζκφ εμαθνινπζεί λα ηαπηίδεηαη κε απηέο. Καηά ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο
εκθάληζεο, «ην θνηλσληθφ [ζηνηρείν] έρεη κελ πιένλ αλαθχςεη, πξνέβαιε ε δηαθνξά ηνπ απφ ην
βηνινγηθφ, πιελ φκσο [εθείλν πνπ] άκεζα ππεξηεξεί αθφκα [είλαη] ε ηαχηηζε ηνπ θνηλσληθνχ κε
ην βηνινγηθφ» (φ.π.: 292).
ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα δηαθξηβψζνπκε κηα παξαιιειία. Ζ ηαπηφηεηα ηεο εηδηθήο
ζρέζεο ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο, δειαδή ηεο δηαιεθηηθήο παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ
παξαγσγήο, ζπκπίπηεη ελ γέλεη κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο θαζνιηθήο ζρέζεο, δειαδή κε ηε
δηαιεθηηθή θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ. Δπηπιένλ, παξ‘ φηη ε ζπλνιηθή δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο
δελ εμεηάδεηαη εηδηθά, δειαδή κέζσ ηεο εηδηθήο εμέηαζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ
πιεπξψλ ηεο, ν Βαδηνχιηλ θαηά ηελ εμέηαζε ησλ κνξθψλ νκαδνπνίεζεο ησλ κειψλ ηελ
θνηλσλίαο εθζέηεη ην γεληθφηεξν πεξίγξακκα ηεο δηάξζξσζεο ηεο ηειεπηαίαο. Σέινο, φζνλ
αθνξά ζηε δηάιπζε ηεο πξσηφγνλεο θνηλφηεηαο, ε εμέηαζε αλαπηχζζεηαη ζηε βάζε κηαο ζρέζεο
εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ, δειαδή κηαο ζρέζεο αιιειεπίδξαζεο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ
παξαγφλησλ. Σελ εηδηθφηεξε εμήγεζε ηεο ελ ιφγσ ζρέζεο ζα παξνπζηάζνπκε φζνλ νχπσ.
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ε απηφ ην ζεκείν νθείιεη λα ηνληζηεί φηη ε ηζηνξηθή εμέηαζε ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο»
απνηειεί κηα άιινπ ηχπνπ πεξηνδνιφγεζε απφ εθείλε ηεο πιηζηηθήο αληίιεςεο ηεο ηζηνξίαο,
δειαδή ηελ πεξηνδνιφγεζε ηεο θνηλσλίαο θαηά θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ζρεκαηηζκνχο. ηελ
πεξηνδνιφγεζε θαηά θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ζρεκαηηζκνχο, παξ‘ φηη απεηθνλίδεηαη ε
θαηεχζπλζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, απηφ γίλεηαη κε έλα κνξθηθφ, εμσηεξηθφ ηξφπν. Ο
θάζε θνηλσληθννηθνλνκηθφο ζρεκαηηζκφο δηαδέρεηαη ηνλ άιιν θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε
πξνβάιιεη ζε έλα επίπεδν εμσηεξηθφηεηαο. Ο Παπιίδεο αλαθέξεη ηα αθφινπζα αλαθνξηθά κε
ηνλ ελ ιφγσ δήηεκα:
Σν γεγνλφο φηη ζηε ζθέςε ηνπ Μαξμ ε αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθφξσλ ζθαηξψλ ηεο θνηλσλίαο, φπσο απηή
δηακνξθψλεηαη ζηελ θεθαιαηνθξαηία, ιεηηνχξγεζε σο ζηεξεφηππν γηα ηελ θαηαλφεζε άιισλ επνρψλ είρε
σο ζπλέπεηα ζηε ζεσξία ηνπ πεξί θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ λα κε δηαθξίλεηαη ε αλάπηπμε
θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηνλ έλα ζρεκαηηζκφ ζηνλ άιιν ηεο θνηλσληθήο νιφηεηαο θαζεαπηήλ, ηεο δνκήο ηεο
θαζεαπηήλ, λα κε θαηαλνείηαη ε ηζηνξία ηεο θνηλσλίαο σο εληαία δηαδηθαζία αλάπηπμεο. Δηξήζζσ ελ
παξφδσ, ε αλαγλψξηζε απφ ηνλ Μαξμ ηεο αιιαγήο ηνπ επηκέξνπο, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θάζε
επηκέξνπο ηζηνξηθήο βαζκίδαο, ρσξίο ηελ αλαγλψξηζε ηεο αιιαγήο ηνπ γεληθνχ, ηε δνκήο ηεο θνηλσλίαο
θαζεαπηήλ, πξνδίδεη θαη ηε κε νινθιεξσκέλε ππέξβαζε απφ ηνλ ίδην ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Υέγθει
(Παπιίδεο, 2017: 307-308).

Απελαληίαο, ζηελ πεξηνδνιφγεζε πνπ αλαπηχζζεη ν Βαδηνχιηλ βάζεη ησλ ηζηνξηθψλ
ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ, νη θνηλσληθννηθνλνκηθνί ζρεκαηηζκνί απνηεινχλ
ππνζηάδηα ηεο επξχηεξεο πεξηνδνιφγεζεο. Έηζη, ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο εκπεξηέρεη ην
ζηάδην ηνπ δνπινθηεηηθνχ, ηνπ θενπδαξρηθνχ θαη ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ
ζρεκαηηζκνχ.
ην

ζηάδην

ηεο

δηακφξθσζεο

ζπληειείηαη

απφ

ην

θνηλσληθφ

ν

βαζκηαίνο

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο θιεξνδνηεζείζαο θπζηθήο βάζεο. Απφ ηε ζθνπηά ησλ παξαγσγηθψλ
δπλάκεσλ, ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο αξρίδεη απφ εθείλε ηε βαζκίδα, θαηά ηελ νπνία ην
επίπεδν αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο επηηξέπεη ηελ παξαγσγή ελφο ζηαζεξνχ πιενλάζκαηνο. Ο
Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη φηη ε θχξηα αληίθαζε ηνπ ελ ιφγσ ζηαδίνπ έγθεηηαη απφ ηε κία ζηελ
χπαξμε πιενλάζκαηνο άλσ ηνπ ειάρηζηνπ αλαγθαίνπ θαη απφ ηελ άιιε ζην κε εηζέηη εθηθηφ ηεο
βέιηηζηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο (Βαδηνχιηλ, 2013: 296). Ζ ελ
ιφγσ αληίθαζε νδεγεί ζηελ πάιε γηα ηελ ηδηνπνίεζε ησλ βηνηηθψλ φξσλ. Σν ζηάδην ηεο
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δηακφξθσζεο ινηπφλ είλαη ην ζηάδην ησλ ηαμηθψλ θνηλσληψλ θαζψο θαη ην ζηάδην ζην νπνίν
αλαθχπηεη θαη αλαπηχζζεηαη ε ηδησηηθή ηδηνθηεζία.
Ζ γεληθή δηάξζξσζε ηνπ ζηαδίνπ δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο έρεη σο αθνινχζσο: 1) ην
αξρηθφ ζηάδην δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηε δνπινθηεηηθή θνηλσλία.
ε απηφ ην ζηάδην ε ηδησηηθή ηδηνθηεζία έρεη αλαθχςεη θαη αλαπηχζζεηαη πάλσ ζην έδαθνο
θπζηθήο πξνέιεπζεο κέζσλ παξαγσγήο. 2) Ζ δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζε κηα αληίζηνηρε ηεο
ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο βάζε. Σν ελ ιφγσ ππνζηάδην ζπλδέεηαη κε ηε θενπδαξρία θαη κε ηε
κεγάιε έγγεηα ηδησηηθή ηδηνθηεζία. 3) Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεκαηηζκνχ αληίζηνηρεο
ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο βάζε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ θεθαιαηνθξαηία. Αληίζηνηρε ηεο
ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο βάζε απνηεινχλ ηα κε ρεηξνλαθηηθφ ηξφπν παξεγκέλα ρεηξνθίλεηα κέζα
παξαγσγήο. Αθξηβψο εθείλν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θεθαιαηνθξαηία είλαη ην γεγνλφο φηη ε
παξαγσγή ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαζίζηαηαη δεζπφδνπζα.
Δίλαη απνιχησο θαλεξφ φηη ε πεξηνδνιφγεζε ησλ ππνζηαδίσλ ηνπ ζηαδίνπ δηακφξθσζεο
ηεο θνηλσλίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε ηεο ζπζρέηηζεο παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ
παξαγσγήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ απφ ην θνηλσληθφ ηεο θιεξνδνηεζείζαο
βάζεο. ηε ζπλέρεηα ν Βαδηνχιηλ πεξλά ζηελ αλαιπηηθφηεξε εμέηαζε ησλ παξαπάλσ
ππνζηαδίσλ.
Ζ δνπινθηεζία εκθαλίδεηαη ζην έδαθνο ηεο θνηλνηηθήο ηδηνθηεζίαο. Ζ ζρέζε
δνπινθηήηε-δνχινπ σο ε θαζνξηζηηθή ζρέζε ηεο δνπινθηεζίαο είλαη κηα ζρέζε, ε νπνία
πξνβάιιεη απφ ηε κία σο παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε θαη απφ ηελ άιιε σο ζρέζε
παξαγσγήο· «είλαη κηα ζρέζε ε νπνία δελ έρεη αθφκα απνθηήζεη δηάξζξσζε, ελψ έρεη ελ ησ
κεηαμχ αξρίζεη λα δηαξζξψλεηαη» (φ.π.: 306). Ο δνχινο, απφ ηε κία, πξνβάιιεη σο έλα θπζηθφ
ζψκα, ελψ, απφ ηελ άιιε, πξνβάιιεη σο ππνθείκελν. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, παξαγσγηθέο
δπλάκεηο θαη ζρέζεηο παξαγσγήο κφιηο πνπ δηαθξίλνληαη εληφο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο. Ζ ηδησηηθή
ηδηνθηεζία, ζηελ πξψηε ηεο κνξθή, αλαθχπηεη σο θηλεηή ηδησηηθή ηδηνθηεζία θαη γη‘ απηφ
εκθαλίδεηαη σο ηδησηηθή ηδηνθηεζία επί αλζξψπσλ θαη δψσλ. Γεληθφηεξα, εδψ ε εμέηαζε ηεο
ζπζρέηηζεο παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο δηεξεπλάηαη ηαπηφρξνλα απφ ηε
ζθνπηά ηεο ζρέζεο θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ.
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Ζ ηζηνξηθή εμέηαζε ζπλερίδεηαη κε ηε δηεξεχλεζε ηεο εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηεο
δνπινθηεζίαο, κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ αλαπηχζζεηαη ε παξαγσγή. Ο Βαδηνχιηλ
αλαθέξεη φηη:
Ζ εζσηεξηθή αλάπηπμε ηεο δνπινθηεηηθήο θνηλσλίαο, ε νπνία έρεη πιένλ αλαθχςεη, κπνξνχζε λα ιακβάλεη
ρψξα ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ησλ κέζσλ θαη ησλ ηξφπσλ επεμεξγαζίαο ησλ δψσλ θαη ηεο γεο, ιφγσ ηεο
αλάπηπμεο ησλ πξαθηηθψλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θ.ν.θ. ησλ παξαγσγψλ θαη ηεο ηειεηνπνίεζεο ηεο
νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο (φ.π.: 312).

ε απηφ ην ζεκείν, θαηά ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε ηεο αλάπηπμεο ηεο νπζίαο, δειαδή ηεο
παξαγσγήο, ν Βαδηνχιηλ εηζάγεη ηηο έλλνηεο εθηαηηθή θαη εληαηηθή αλάπηπμε. Γεληθφηεξα, ε
εθηαηηθή αλάπηπμε αθνξά ζηελ πνζνηηθή αλάπηπμε ηεο νπζίαο, ελψ ε εληαηηθή αλάπηπμε αθνξά
ζηελ πνηνηηθή αλάπηπμε ηεο νπζίαο. Ζ εθηαηηθή αλάπηπμε ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηα ζηάδηα ηεο
πξσηαξρηθήο εκθάληζεο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ, ελψ ε εληαηηθή αλάπηπμε
ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο. Δθηαηηθή θαη εληαηηθή αλάπηπμε είλαη εληαίεο
θαη ε επηθξάηεζε πφηε ηεο κίαο θαη πφηε ηεο άιιεο ιακβάλεη ρψξα εληφο ηεο ακνηβαίαο ηνπο
ελφηεηαο. Ζ ζρέζε εθηαηηθήο θαη εληαηηθήο αλάπηπμεο δχλαηαη λα αθνξά ηελ ίδηα ηελ ηζηνξηθή
δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ ζηελ νιφηεηά ηεο, κπνξεί λα αθνξά έλα
ζπγθεθξηκέλν ηνπ ζηάδην είηε αθφκε θαη ππνζηάδην. ζνλ αθνξά ζηε δνπινθηεζία σο
ππνζηάδην ηνπ ζηαδίνπ ηεο δηακφξθσζεο, ε ζρέζε εθηαηηθήο θαη εληαηηθήο αλάπηπμεο αθνξά
ηελ αλάπηπμε ηεο νπζίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζηαδίνπ.
ηνλ βαζκφ πνπ ε εθηαηηθή αλάπηπμε ηεο πξψηκεο θηελνηξνθίαο θηάζεη ζηα φξηα ηεο κε
ηελ εμάληιεζε ηα ειεχζεξσλ βνζθνηφπσλ, ηφηε θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε εληαηηθή αλάπηπμε ηεο
θηελνηξνθίαο, δειαδή ε θαζαπηφ δσνθνκία, ε νπνία πξνυπνζέηεη ην ζπλδπαζκφ ηεο κε ηε
γεσξγία. Δλ γέλεη, ε γεσξγία ε νπνία απνηειεί ηνλ νπζηψδε παξάγνληα, θαη ν ζπλδπαζκφο ηεο
κε ηελ θηελνηξνθία είλαη ε θαζνξηζηηθή ζρέζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δνπινθηεζίαο. Ζ αλάπηπμε
ηεο δνπινθηεζίαο νδεγεί ζηελ επίηεπμε ηνπ νξίνπ ηεο εθηαηηθήο ηεο αλάπηπμεο, ην νπνίν είλαη
ην ζχλνιν ησλ καιαθψλ γαηψλ γηα θαιιηέξγεηα κε ηε ρξήζε θαηά βάζε ιίζηλσλ θαη μχιηλσλ
εξγαιείσλ.
Ο Βαδηνχιηλ δηαπηζηψλεη φηη εμαηηίαο ηεο ηδηφηππεο ζρέζεο δνπινθηήηε-δνχινπ ε
δνπινθηεζία είλαη θαηά βάζε αλίθαλε πξνο εληαηηθή αλάπηπμε (φ.π.: 325). Με ηελ επίηεπμε
ινηπφλ ηνπ νξίνπ εθηαηηθήο αλάπηπμεο θαη κε ηε δηακφξθσζε κεγάισλ δνπινθηεηηθψλ θξαηψλ,
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ε δνπινθηεζία πεξλάεη ζην ζηάδην ηεο ζήςεο ηεο. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ δνπινθηεζία εθιείπεη
ε εληαηηθή αλάπηπμε θαζηζηά ειάρηζηα πηζαλή ηε κεηάβαζε ζηε θενπδαξρία κέζσ ηεο
αλάπηπμεο ησλ εζσηεξηθψλ αληηθάζεσλ ηεο δνπινθηεζίαο. Ο πιένλ πηζαλφο δξφκνο δηάιπζεο
ηεο δνπινθηεζίαο θαη κεηάβαζεο ζηε θενπδαξρία είλαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ
δνπινθηεηηθψλ θξαηψλ κε ηηο πξσηφγνλεο θνηλφηεηεο, πνπ πθίζηαληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο
δνπινθηεζίαο.
Παξαηεξνχκε φηη ε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο απφ ηε δνπινθηεζία ζηε θενπδαξρία
δξνκνινγείηαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο δνπινθηεζίαο κε φξνπο θαη‘ εμνρήλ εμσηεξηθνχο
πξνο ηελ ίδηα. Ζ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε ηεο κεηάβαζεο απφ ηνλ έλαλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ
ζρεκαηηζκφ ζην επφκελν εμεηάδεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο ζπζρέηηζεο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ
φξσλ. Ζ ζρέζε εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ247, πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε γηα
ηε κειέηε ηεο κεηάβαζεο απφ ηνλ έλα θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζρεκαηηζκφ ζηνλ άιιν, απεηθνλίδεη
ηε λνκνηειή δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ηελ θπξηαξρία ηεο εμσηεξηθήο ζηελ θπξηαξρία ηεο
εζσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο. ηνλ βαζκφ πνπ δεζπφδεη ε εμσηεξηθή αιιειεπίδξαζε, ε πιένλ
πηζαλή νδφο κεηάβαζεο ζηνλ επφκελν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζρεκαηηζκφ είλαη κέζσ ηεο
αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ κεξψλ ηνπ θνηλσληθνχ φινπ, κέζσ δειαδή ηεο
αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ δνπινθηεηηθψλ θξαηψλ θαη ησλ πξσηφγνλσλ θνηλνηήησλ
πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο δνπινθηεζίαο. Σέινο, ε εμέηαζε ηεο δηάθξηζεο ησλ κειψλ
ηεο θνηλσλίαο ζε θαηεζηεκέλεο ηάμεηο, δηακέζνπ ηεο νπνίαο παξνπζηάδεηαη ε ηππηθή δηάξζξσζε
ηεο δνπινθηεζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε ζθνπηά ηεο δηαδηθαζίαο νκαδνπνίεζεο ηνπ
πιεζπζκνχ. Όζηεξα απφ ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
δνπινθηεζίαο, ν Βαδηνχιηλ πεξλά ζηελ εμέηαζεο ηεο θενπδαξρίαο.
Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θενπδαξρίαο είλαη ε ηδηνθηεζία επί ηεο γεο. Αλ ε
δνπινθηεζία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεζαίνπ κεγέζνπο γαηνθηεζία, ραξαθηεξηζηηθή ηεο
θενπδαξρίαο είλαη ε κεγάιε γαηνθηεζία. Ο Βαδηνχιηλ δηαπηζηψλεη φηη κε ηελ θπξηαξρία ηεο
κεγάιεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο επί ηεο γεο θαη κε ηελ θπξηαξρία ηεο επί ηεο κεζαίαο θαη κηθξήο
ηδηνθηεζίαο ζε φιν ην θάζκα ηεο θνηλσλίαο, ε αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο άγγημε ηα
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Γελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη ε ελ ιφγσ ζρέζε ε νπνία απνηειεί κηα ινγηθή ζρέζε ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο κε ηε
ζρέζε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ηεο νπζηψδνπο ζρέζεο. Γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν θαη ζχκθσλα κε ηε δηάξζξσζε ηεο,
απνθαινχκε ηελ πξψηε ζρέζε σο εμσηεξηθνχ-εζσηεξηθνχ, ζε αληίζεζε κε ηε ζρέζε εζσηεξηθνχ-εμσηεξηθνχ ηεο
νπζηψδνπο ζρέζεο.
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φξηα ηεο εθηαηηθήο ηεο αλάπηπμεο (φ.π.: 333). Καζίζηαηαη θαλεξφ φηη ην δίπνιν εθηαηηθήο θαη
εληαηηθήο αλάπηπμεο δελ αθνξά κνλάρα ηελ εμέηαζε ηεο αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ
δπλάκεσλ, αιιά επίζεο ιεηηνπξγεί θαη σο ε ζρέζε-θιεηδί γηα ηελ εμέηαζε ηεο αλάπηπμεο ησλ
ζρέζεσλ παξαγσγήο γηα ην ζχλνιν ηνπ ζηαδίνπ ηεο δηακφξθσζεο. Παξ‘ φηη φκσο ε ηδησηηθή
ηδηνθηεζία έθηαζε ζηα φξηα ηεο εθηαηηθήο ηεο αλάπηπμεο, σο ηέηνηα δελ έρεη θαηαζηεί αθφκε
θπξίαξρε ζηελ θνηλσλία. Ζ γε είλαη έλα κέζν παξαγσγήο, ην νπνίν έρεη αλαθχςεη απφ ηε θχζε
θαη φρη απφ ηελ εξγαζία. Έηζη, ε ηδησηηθή ηδηνθηεζία πθίζηαηαη αθφκε επί θάπνηνπ ηίλνο θπζηθά
θιεξνδνηεκέλνπ. ζνλ αθνξά ζηα κέζα ηεο εξγαζίαο, επί θενπδαξρίαο θπξίαξρα γίλνληαη ηα
ρεηξνθίλεηα ζηδεξά εξγαιεία.
Οη παξαπάλσ παξάγνληεο νξηνζεηνχλ θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο επί
θενπδαξρίαο. Ο γαηνθηήκνλαο ηδηνπνηείηαη έλα κέξνο ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο, ελψ έλα άιιν
κέξνο παξακέλεη ζηνλ άκεζν παξαγσγφ. Σν κέξνο πνπ ηδηνπνηείηαη ν γαηνθηήκνλαο ζπληζηάζηαη
ζηε θενπδαξρηθή πξφζνδν (φ.π.: 340). Ο άκεζνο παξαγσγφο, φληαο θάηνρνο ησλ κέζσλ
εξγαζίαο ηνπ, κηζζψλεηαη, ππφ κηα κνξθή, απφ ηνλ γαηνθηήκνλα γηα ηελ εξγαζία ηνπ. Δδψ
εληνπίδεηαη ε εκθάληζε κηαο πξσηνγελνχο εκπνξεπκαηηθήο ζρέζεο, ε νπνία εηζδχεη ζην
εζσηεξηθφ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (φ.π.: 340). Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη ζρέζεηο παξαγσγήο
θαζνξίδνληαη ελ γέλεη θαη ελ ζπλφισ απφ ηε ζρέζε κε ηε γε, απφ θάηη ην νπνίν είλαη θπζηθά
θιεξνδνηεκέλν. Ο γαηνθηήκνλαο είλαη εθ θχζεσο ηδηνθηήηεο ηεο γεο, ελψ ν άκεζνο παξαγσγφο
ζπληζηά έλαλ άλζξσπν πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηε γε. Ζ ζρέζε ηνπ γαηνθηήκνλα θαη
ηνπ άκεζνπ παξαγσγνχ είλαη κηα ζρέζε αλζξψπσλ, πνπ δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ ηδηνθηεζία ηεο
γεο. Αθξηβψο φκσο επεηδή δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ ηειεπηαία, απηνί νη δχν πξνβάιινπλ θαη σο
δηαθνξεηηθά θπζηθά ζψκαηα. Ο Βαδηνχιηλ αλαθέξεη επί ηνχηνπ:
Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν κεγάινο γαηνθηήκνλαο, φζν θπξηαξρεί ηέηνηνπ είδνπο ηδηνθηεζία, δελ είλαη απιψο
ηδηψηεο ηδηνθηήηεο. Ζ γε ζρεηίδεηαη κε απηφλ επίζεο σο θάηη ην νπνίν είλαη εθ θχζεσο ζπλδεδεκέλν κε
απηφλ θαη ν παξαγσγφο γεσξγφο δελ ζηεξείηαη απιψο ηδηνθηεζίαο επί ηεο γεο, αιιά είλαη επίζεο εθ θχζεσο
ζπλδεδεκέλνο κε απηήλ σο έηεξνλ είλαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζψκαηφο ηνπ (φ.π.: 334).

Φαλεξψλεηαη ινηπφλ φηη επί θενπδαξρίαο νη ζρέζεηο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο βξίζθνληαη
αθφκε ζε ελφηεηα κε ηηο θπζηθέο θιεξνδνηεκέλεο ζρέζεηο. Παξ‘ φιν πνπ επί θενπδαξρίαο έρεη
επέιζεη κεηαζρεκαηηζκφο ησλ θπζηθψλ θιεξνδνηεκάησλ θαη ε ηδησηηθή ηδηνθηεζία έρεη
αλαπηπρζεί, νη θπζηθέο ζρέζεηο ζπλερίδνπλ λα βξίζθνληαη ζε ελφηεηα κε ηηο ζρέζεηο ηδησηηθήο
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ηδηνθηεζίαο. πσο παξαζηαηηθά ην απνηππψλεη ν Βαδηνχιηλ, νη ζρέζεηο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο
βξίζθνληαη εληφο ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ θπζηθψλ θιεξνδνηεκέλσλ ζρέζεσλ θαη απηφ πνπ κέλεη
είλαη λα ην απνηηλάμνπλ (φ.π.: 335).
ηε θενπδαξρία ε ζρέζε παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη ε ζρέζε
θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο νπζηψδνπο αληίζεζεο. Τπφ ηελ ίδηα ζρέζε
πξνβάιιεη θαη ε ζπλνιηθή δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο. Ο ρσξηζκφο ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο, ν
νπνίνο ζηε γεληθή ηνπ κνξθή αληηζηνηρεί ζηηο θαηεζηεκέλεο ηάμεηο, ζπληζηά αθφκε κηα θπζηθή
κνξθή νκαδνπνίεζεο. Δλ ηνχηνηο, ζε αληίζεζε κε ηε δνπινθηεζία, ζηε θενπδαξρία νη
θαηεζηεκέλεο ηάμεηο ζπκπίπηνπλ ζεκαληηθά κε ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο. Απφ ηε ζθνπηά ινηπφλ ηεο
ηππηθήο δηάξζξσζεο ηεο θενπδαξρίαο, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ζπλερίδνπλ λα βξίζθνληαη ζε
νξηζκέλε ελφηεηα κε ηηο θπζηθήο πξνέιεπζεο ζρέζεηο.
Δλ ζπλερεία ν Βαδηνχιηλ παξνπζηάδεη ηα βαζηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο θενπδαξρίαο ζηε
βάζε ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ. Δλ ζπληνκία, ην ζηάδην ηεο αξρήο ηεο
θενπδαξρίαο ζρεηίδεηαη πξσηίζησο κε ηε δηάδνζε ησλ ζηδεξψλ φπισλ θαη εξγαιείσλ θαη κε ην
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ππνζηαηηθψλ ζε κεγάια ππνζηαηηθά. Ζ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο
θενπδαξρίαο έγθεηηαη ζηε δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ δνπινθηεηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ην
θενπδαξρηθφ. Σν ζηάδην ηεο δηακφξθσζήο ηεο ζπλίζηαηαη ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο
θχξηαο παξαγσγηθήο ζρέζεο. ε απηή ηε δηαδηθαζία νη αγξφηεο απνθηνχλ ηδηνθηεζία, ε νπνία
είλαη ηα κέζα εξγαζίαο θαη ην αγξνηεκάρην κε αληίζηνηρν δηθαίσκα θιεξνλνκηθήο δηαβίβαζεο,
ελψ νη θενπδάξρεο κεηαηξέπνληαη ζε θιεξνλνκηθνχο ηδηνθηήηεο ηεο γεο. Ζ σξηκφηεηα ηεο
θενπδαξρίαο επηηπγράλεηαη φηαλ ν άκεζνο παξαγσγφο, σο θάηνρνο πιένλ ησλ κέζσλ εξγαζίαο
θαη ηνπ αγξνηεκαρίνπ, απνθηά ηα κέγηζηα θίλεηξα πξνο ηελ εξγαζία. Καηά ην ζηάδην ηεο ζήςεο
ηεο θενπδαξρίαο εμεηάδεηαη ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ηνλ θενπδαξρηθφ ζην θεθαιαηνθξαηηθφ
ζρεκαηηζκφ.
Ο Βαδηνχιηλ αλαθέξεη φηη ην φξην ηεο εθηαηηθήο αλάπηπμεο ηεο θενπδαξρίαο είλαη ην
ζχλνιν ησλ θαιιηεξγνχκελσλ κε ζηδεξά εξγαιεία εθηάζεσλ γεο (φ.π.:343). Δλψ φκσο αλαθέξεη
ην φξην εθηαηηθήο αλάπηπμεο ζπλάκα δελ θάλεη κλεία ζηελ εληαηηθή αλάπηπμε. Απηφ νθείιεηαη
ζην γεγνλφο φηη αθφκε θαη ζηε θενπδαξρία ε εληαηηθή αλάπηπμε δελ θαζίζηαηαη θπξίαξρε,
νχησο ψζηε λα κπνξνχκε λα ηελ εμεηάζνπκε σο ηδηαίηεξν ζηάδην αληίζεην ηεο εθηαηηθήο.
αθψο, ε εληαηηθή αλάπηπμε ζηε θενπδαξρία είλαη πνιιαπιά αλαβαζκηζκέλε ελ ζπγθξίζεη κε
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ηε δνπινθηεζία. Μφλν θαη κφλν ε αλαβάζκηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ άκεζσλ παξαγσγψλ, πνπ
ζπληειέζηεθε κε ηελ εγθαζίδξπζε ησλ θενπδαξρηθψλ ζρέζεσλ θαη νδήγεζε ζηε βειηηζηνπνίεζε
ησλ ζηδεξψλ εξγαιείσλ θαη ησλ κέζσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγσγήο,
ζπληζηά κηα κνξθή εληαηηθήο αλάπηπμεο. Ζ εληαηηθή αλάπηπμε φκσο, παξ‘ φηη πθίζηαηαη θαη
δηαδξακαηίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν, είλαη ππεγκέλε ζηελ εθηαηηθή.
Ζ αλάπηπμε ηεο εξγαζίαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ πξντφλησλ ηεο γεσξγίαο,
ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο εμφξπμεο ζηελ αιιεινδηαπινθή ηεο κε ηελ εξγαζία θαηαζθεπήο
κέζσλ ηεο εξγαζίαο, νδήγεζε ζηαδηαθά ζηε δηάθξηζε ηεο ρεηξνηερλίαο απφ ηε γεσξγία. Ζ
αλάπηπμε ηεο ρεηξνηερλίαο νδήγεζε ζηε ζπγθέληξσζε ησλ ρεηξνηερλψλ ζηηο κεγάιεο πφιεηο, νη
νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε κηαο πεξηνξηζκέλεο αγνξάο. Λφγσ ηεο αλεπαξθψο
αλεπηπγκέλεο αγνξάο, νη ρεηξνηέρλεο δεκηνπξγνχλ ζπληερλίεο κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία
θέληξσλ θενπδαξρηθά νξγαλσκέλεο ρεηξνηερλίαο. Δλψ ην κέζν παξαγσγήο, πνπ δεζπφδεη ζηε
θενπδαξρηθή γεσξγία είλαη ε γε, ζηελ θενπδαξρηθή ρεηξνηερλία θπξίαξρα είλαη ηα
δεκηνπξγεκέλα απφ ηελ εξγαζία ρεηξνθίλεηα εξγαιεία. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζε απηφ ην
ζηάδην, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ σξηκφηεηα ηεο θενπδαξρίαο, έρνπλ αξρίζεη λα
αληηδηαζηέιινληαη ε θενπδαξρηθή ρεηξνηερλία θαη ε θενπδαξρηθή γεσξγία, νη ηζηνξηθήο
πξνέιεπζεο θαη νη θπζηθήο πξνέιεπζεο ζρέζεηο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο.
Ζ δηάιπζε ηεο θενπδαξρίαο θαη ε κεηάβαζε ζηελ θεθαιαηνθξαηία πξαγκαηνπνηείηαη
θπξίσο κέζσ ηεο εκθάληζεο ησλ θεθαιαηνθξαηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ θαη ρξεκαηηθψλ ζρέζεσλ
ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πξψηεο. Καηά Βαδηνχιηλ, «ν απνρσξηζκφο ηεο θενπδαξρηθήο ρεηξνηερλίαο
είλαη ε αξρή ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, ε πξνπαξαζθεπαζηηθή βαζκίδα γηα ηελ εκθάληζε ηεο
θεθαιαηνθξαηίαο» (φ.π.: 346). ηνλ βαζκφ πνπ έρνπλ δηαρσξηζηεί ε γεσξγία θαη ε ρεηξνηερλία,
απμάλνληαη νη αληαιιαγέο, ην νπνίν νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θαη ρξεκαηηθψλ
ζρέζεσλ. Ζ αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ φκσο έρεη σο ε θχξηα βάζε ηελ ρεηξνηερλία. Με ηνλ
ηξφπν απηφ, νη ζρέζεηο ηεο αγνξάο φζν πεξηζζφηεξν αλαπηχζζνληαη ηφζν πεξηζζφηεξν έξρνληαη
ζε αληίζεζε κε ηε θενπδαξρία. Ο Βαδηνχιηλ εμεγεί φηη νη δχν ηξφπνη κεηάβαζεο ζηελ
θεθαιαηνθξαηία είλαη 1) ε εγθαζίδξπζε απφ ηνπο θενπδάξρεο ηεο ρξεκαηηθήο γαηνπξνζφδνπ
ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα ηα πξντφληα ηεο αλαπηπζζφκελεο αγνξάο248 θαη 2) ε κεηεμέιημε ησλ
άκεζσλ παξαγσγψλ ζε ειεχζεξνπο ηδηνθηήηεο γεο (αγξνηεκαρίσλ). Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη θαη ν
248

ηελ Δπξψπε ηνπ 13νπ-14νπ αηψλα ζπλαληάκε ζε κεγάιε θιίκαθα ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία.

506

πιένλ πηζαλφο ηξφπνο κεηάβαζεο ζηελ θεθαιαηνθξαηία. Ο δεχηεξνο ηξφπνο θαζίζηαηαη δπλαηφο
ζε πεξηπηψζεηο έληνλεο δηαπάιεο, ζπγθξνχζεσλ θαη ζπξξάμεσλ κεηαμχ ησλ θενπδαξρψλ.
Φαλεξψλεηαη φηη νη θεθαιαηνθξαηηθέο ζρέζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε
ηεο θενπδαξρίαο. Χζηφζν, απηέο νη ζρέζεηο δελ παξάγνληαη σο ηέηνηεο απφ ηνλ ππξήλα ηεο
απηνθίλεζήο ηεο. Οη θεθαιαηνθξαηηθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη θαη αλαπηχζζνληαη
ζηελ πεξηθέξεηα ηεο θενπδαξρίαο, ζπληζηνχλ θαηά θχξην ιφγν θάηη ην εμσηεξηθφ πξνο απηήλ. Ζ
δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο ζπληειείηαη ππφ ηελ επίδξαζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, πνπ σζηφζν
έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ ίδηα ηελ θενπδαξρία. ε απηή ηε βαζκίδα ηεο κεηάβαζεο, ε ζρέζε
εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ αλαβαζκίδεηαη αθφκε πην πνιχ σο πξνο ην ραξαθηήξα ηεο
νπζηαζηηθήο ηεο αιιειεπίδξαζεο. Σν εμσηεξηθφ παξακέλεη αθφκε θπξίαξρν ζηελ αλαθνξά ηνπ
πξνο ην εζσηεξηθφ, ην ηειεπηαίν φκσο έρεη αλαβαζκίζεη ηνλ ξφιν ηνπ δξαζηηθά. Απηφ
ζπλεπάγεηαη φηη ζηε θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ έρεη αξρίζεη λα εκθαλίδεηαη ε εζσηεξηθή
αιιειεπίδξαζε.
Ζ ηειεπηαία βαζκίδα ηνπ ζηαδίνπ ηεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο είλαη ε
θεθαιαηνθξαηία. Αλ επί θενπδαξρίαο ην θχξην ζηελ παξαγσγή ήηαλ ε γεσξγία, ζηελ
θεθαιαηνθξαηία θπξίαξρε θαζίζηαηαη ε βηνκεραλία, ε παξαγσγή, ε νπνία έγθεηηαη ζηε
δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή κεηαπνίεζε θ.ιπ., ησλ πξντφλησλ ηεο άγξαο κέζσ παξεγκέλσλ
κέζσλ εξγαζίαο. Δπί θεθαιαηνθξαηίαο, ηα δεκηνπξγεκέλα απφ ηελ εξγαζία κέζα παξαγσγήο
θαζίζηαληαη θπξίαξρα θαη ε ηδησηηθή ηδηνθηεζία θζάλεη ζην απφγεην ηεο θαη απνθηά κηα
αληίζηνηρε εαπηήο βάζε. Κάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη φηη νη ηζηνξηθήο πξνέιεπζεο ζρέζεηο
απνθηνχλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν απφ ηηο θπζηθήο πξνέιεπζεο ζρέζεηο. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη
επί θεθαιαηνθξαηίαο ην θαζνξηζηηθφ είδνο παξαγσγήο είλαη ε παξαγσγή ησλ κέζσλ παξαγσγήο,
ην ζεκέιην ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη ε ηδηνθηεζία επί ησλ κέζσλ παξαγσγήο. Οη άκεζνη
παξάγσγνη θαη νη θεθαιαηνθξάηεο δελ ζπλδένληαη κε θπζηθήο πξνέιεπζεο δεζκνχο, αληηζέησο
εθείλν πνπ ηνπο ζπλδέεη είλαη απφ ηε κία ε εξγαζία ησλ κελ θαη απφ ηελ άιιε ε ηδηνθηεζία επί
ησλ κέζσλ παξαγσγήο ησλ δε.
Ο Βαδηνχιηλ ηνλίδεη φηη κέρξη ην λπλ επίπεδν ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο ε ηδησηηθή
ηδηνθηεζία ηαπηίδνληαλ ελ γέλεη κε ηηο ηζηνξηθήο πξνέιεπζεο ζρέζεηο θαη αληηπαξαβαιιφηαλ κε
ηηο θπζηθήο πξνέιεπζεο ζρέζεηο (φ.π.: 353). ηνλ βαζκφ φκσο πνπ αλαθαίλνληαη νη δπλαηφηεηεο
εμάιεηςεο ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζην πξνζθήλην εγείξεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηζηνξηθήο
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πξνέιεπζεο ζρέζεσλ θαη ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο. Αληίζηνηρε ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο βάζε
απνηεινχλ ηα δεκηνπξγεκέλα κε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ρεηξνθίλεηα κέζα παξαγσγήο. Ζ
ρεηξσλαθηηθή φκσο παξαγσγή ρεηξνθίλεησλ κέζσλ παξαγσγήο βαζίδεηαη ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιιν
βαζκφ ζηηο αηνκηθέο θαη θπζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ άκεζνπ παξαγσγνχ. Απνθαιχπηεηαη ινηπφλ
φηη νη ζρέζεηο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο ζπληζηνχλ κελ ηζηνξηθήο πξνέιεπζεο ζρέζεηο, νη νπνίεο
σζηφζν δελ έρνπλ κεηαζρεκαηίζεη αθφκε πιήξσο ηηο θπζηθήο πξνέιεπζεο ζρέζεηο θαη κάιηζηα
ηηο πξνυπνζέηνπλ.
Σα κέζα παξαγσγήο, ηα νπνία δηαδξακαηίδνπλ ηνλ θπξίαξρν ξφιν επί θεθαιαηνθξαηίαο,
ζπληζηνχλ ζπζζσξεπκέλε εξγαζία, παξειζνχζα εξγαζία. Οη θάηνρνη ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ηεο
παξειζνχζαο εξγαζίαο θπξηαξρνχλ επί ηεο δσληαλήο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο ησλ άκεζσλ
παξαγσγψλ. Έηζη, ζηνλ κεραληζκφ ηεο εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο ε λεθξή
εξγαζία θπξηαξρεί επί ηεο δσληαλήο. κσο,
ε θπξηαξρία ηεο εξγαζίαο ηνπ παξειζφληνο, ηεο λεθξήο εξγαζίαο επί ηεο δσληαλήο εξγαζίαο εληφο ηεο
ακνηβαίαο δηαζχλδεζήο ηνπο, ζεκαίλεη φηη νη θπζηθέο λνκνηέιεηεο, νη θπζηθνί δεζκνί, έρνληαο
παξεηζθξήζεη ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο, εμαθνινπζνχλ λα θπξηαξρνχλ κε [απηή] ηελ
αλεξεκέλε κνξθή ηνπο επί ησλ θαζαπηφ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (φ.π.: 356).

ηε ζπλέρεηα ηεο εμέηαζεο παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο
ζηε βάζε ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ. Ζ αξρή ηεο θεθαιαηνθξαηίαο ζπλδέεηαη
κε ηελ αλάπηπμε ηεο ρεηξνηερλίαο θαη ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θαη ρξεκαηηθψλ ζρέζεσλ ζηα
ζπιάρλα ηεο θενπδαξρίαο. Ζ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο θεθαιαηνθξαηίαο έγθεηηαη ζηε κεηάβαζε
ζηε ρεηξνηερλία, νη νπνία είλαη ειεχζεξε απφ ηνλ θενπδαξρηθφ ηξφπν νξγάλσζεο, ζηελ
εκθάληζε ησλ ειεχζεξσλ εξγαηψλ θαη ηνπ εκπνξεχκαηνο εξγαηηθή δχλακε θαη ελ γέλεη ζηε
κεηάβαζε ζηε ρεηξνηερλία πνπ θπξηαξρνχλ νη ζρέζεηο ηεο αγνξάο. Ζ δηακφξθσζε ηεο
θεθαιαηνθξαηίαο ζπλδέεηαη κε ηε βαζκηαία κεηάβαζε ζηελ επξεία κεραληθή παξαγσγή, ζηελ
νπνία νη κεραλέο παξάγνληαη κε ρεηξνηερληθφ θαη βηνηερληθφ ηξφπν θαη ζηε κεηάβαζε ζηελ
παξαγσγή κεραλψλ κέζσ κεραλψλ. Γεληθφηεξα, ην ζηάδην δηακφξθσζεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο
ζπλδέεηαη κε ηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θιεξνδνηεκέλεο απφ ηε θενπδαξρία
παξαγσγηθήο βάζεο θαη ηε βαζκηαία κεηαηξνπή ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ βαζίδνληαη
ζηελ αγνξά ζε θπξίαξρεο. Ζ θιηκαθνχκελε δηεχξπλζε ηεο αγνξάο πνπ ζπληειείηαη θαηά ην
ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο νδεγεί ζηε ζπγθξφηεζε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Ζ ηειεπηαία απνηειεί
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ην φξην ηεο εθηαηηθήο αλάπηπμεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο. Με ηελ επίηεπμε ηνπ νξίνπ εθηαηηθήο
αλάπηπμεο, ε θεθαιαηνθξαηία πεξλά ζην ζηάδην ηεο εληαηηθήο ηεο αλάπηπμεο, ην νπνίν ζπλάκα
ζεκαηνδνηεί θαη ην πέξαζκα ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο.
Ζ εληαηηθή αλάπηπμε είλαη θάηη πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θεθαιαηνθξαηία απφ ηελ εκθάληζή
ηεο. Σηο δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο ηεο εληαηηθήο αλάπηπμεο παξνπζηάδεη ν Μαξμ ζην «Κεθάιαην»
κέζσ ησλ βαζηθψλ ζηηγκψλ ηεο παξαγσγήο ζρεηηθήο ππεξαμίαο249. Παξ‘ φιν πνπ ζηα αξρηθά
ζηάδηα ηεο θεθαιαηνθξαηίαο (απιή ζπλεξγαζία, βηνηερλία), κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηνλ ξφιν
ηεο εληαηηθήο αλάπηπμεο θαη κέζσ ησλ ηερληθψλ αιιαγψλ ηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, ελ
ηνχηνηο, πξν ηεο σξηκφηεηαο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο ε εληαηηθή αλάπηπμε πθίζηαηαη ππεγκέλε
ζηελ εθηαηηθή θαη ζην πιαίζην ηεο ππεξνρήο ησλ πνζνηηθψλ αιιαγψλ.
Ζ

σξηκφηεηα

ηεο

θεθαιαηνθξαηίαο

ραξαθηεξίδεηαη

απφ

ηελ

θπξηαξρία

ηεο

εθκεραληζκέλεο παξαγσγήο, ηεο παξαγσγήο κεραλψλ κέζσ κεραλψλ. Με ηε κεηάβαζε ζηελ
θπξηαξρία ηεο εθκεραληζκέλεο παξαγσγήο, ην δεηνχκελν πιένλ γηα ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία
είλαη ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ησλ ίδησλ ησλ κεραλψλ.
πσο επηζεκαίλεη ν Βαδηνχιηλ, «νη κεραλέο είλαη ηέηνην κέζν παξαγσγήο ην νπνίν εάλ
δηαδξακαηίδεη ηνλ θχξην ξφιν ζηελ παξαγσγή, απφ ηελ ίδηα ηελ νπζία ηνπ απαηηεί ζπλερή
[αδηάιεηπηε] αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο» (φ.π.: 362). Ζ εληαηηθή αλάπηπμε έηζη θαζίζηαηαη
θπξίαξρε. Με ηελ εθκεραληζκέλε παξαγσγή, ε κεραληθή παξαγσγή απνθηά ηε κνξθή ελφο
ζπζηήκαηνο κεραλψλ, ζην νπνίν ν κεκνλσκέλνο εξγαδφκελνο πξνβάιιεη σο απιφ πξνζάξηεκά
ηνπ. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο θαζίζηαηαη ηερληθή
αλαγθαηφηεηα.
Καηά ην ζηάδην ηεο θεθαιαηνθξαηίαο αξρίδνπλ λα αλαθχπηνπλ νη δπλαηφηεηεο
παξαγσγήο αγαζψλ ζε αθζνλία. Σαπηφρξνλα, θαζ‘ φιε ηελ αλάπηπμε ηεο θεθαιαηνθξαηίαο
νμχλεηαη ε αληίζεζε θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο θαη ε αληίζεζε κεηαμχ λεθξήο θαη δσληαλήο
εξγαζίαο. Ζ ηάζε απψζεζεο ηεο δσληαλήο εξγαζίαο απφ ηελ παξαγσγή ζεκαηνδνηεί ηε
δηαδηθαζία εμφδνπ ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ άκεζε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ
ζε δηαρεηξηζηή, ειεγθηή ηεο ηειεπηαίαο. Απηή ε δπλαηφηεηα φκσο δελ κπνξεί λα θαηαζηεί
ελεξγεία πξαγκαηηθφηεηα επί θεθαιαηνθξαηίαο. Έηζη, ζε απηφ ην ζηάδην θιηκαθψλεηαη ε
249

Σε ζπζηεκαηηθή πξαγκάηεπζε απηψλ ησλ ζηαδίσλ πξαγκαηνπνηήζακε ζην έβδνκν θεθάιαην. Βι. επίζεο Marx,
2016: Δλ.4).

509

αληίζεζε κεηαμχ ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. ε απηή ηε βαζκίδα
ηεο αλάπηπμεο ηεο, ε θεθαιαηνθξαηία έρεη κεηαβεί ζην ζηάδην ηεο ζήςεο ηεο.
Σν ζηάδην ηεο ζήςεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο είλαη ν ηκπεξηαιηζκφο. Ο Βαδηνχιηλ θαηά ηελ
πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ επαλέξρεηαη ζηε ζρέζε εθηαηηθήο θαη
εληαηηθήο αλάπηπμεο. Θα κπνξνχζακε λα απνξήζνπκε γη‘ απηή ηελ επαλάθακςε ζε απηνχο ηνπο
φξνπο αθνχ ε έθζεζε ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηα ζηάδηα ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο, ηεο
δηακφξθσζεο θαη ηεο σξηκφηεηαο. πγθεθξηκέλα ηνλίδεη φηη θαηά ην ηκπεξηαιηζηηθφ ζηάδην έρεη
επηηεπρζεί ην φξην εθηαηηθήο αλάπηπμεο θαη ε εδξαίσζε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θαη ε
θεθαιαηνθξαηία έρεη πεξάζεη ζηνλ θαη‘ εμνρήλ εληαηηθφ ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηεο. Μάιηζηα,
θαηά ην ηκπεξηαιηζηηθφ ζηάδην ε εληαηηθή αλάπηπμε νδεγείηαη ζε έλα λέν ζηάδην ην νπνίν
εδξάδεηαη ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε κεραληθή παξαγσγή. ε απηή ηε βαζκίδα ηεο εκβάζπλζεο
ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο, ν Βαδηνχιηλ δηαθξίλεη ην εμσηεξηθφ απφ ην εζσηεξηθφ φξην ηεο
εθηαηηθήο αλάπηπμεο. Σν εμσηεξηθφ φξην ηεο εθηαηηθήο αλάπηπμεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο
ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Δζσηεξηθφ φξην ηεο εθηαηηθήο αλάπηπμεο
ζπληζηά ην κνλνπψιην σο ην φξην κεγέζπλζεο ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο. Ο Βαδηνχιηλ γξάθεη:
Με ηε κεηαηξνπή ηεο θεθαιαηνθξαηίαο ζε κνλνπσιηαθή θεθαιαηνθξαηία θαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ
παγθφζκηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε θεθαιαηνθξαηία θηάλεη ζην εμσηεξηθφ θαη ζην εζσηεξηθφ
φξην ηεο εθηαηηθήο αλάπηπμήο ηεο. Καη παξά ην γεγνλφο φηη ε κεηάβαζε ζηελ εληαηηθή αλάπηπμε είρε
δηεμαρζεί ήδε θαηά ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο, ε πιήξεο θπξηαξρία ηεο εληαηηθήο αλάπηπμεο έρεη ζέζε
θαηά ην ζηάδην ηεο απνζχλζεζεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο (φ.π.: 366).

Με ηελ εμέηαζε ηνπ κνλνπσιηαθνχ ζηαδίνπ ηεο θεθαιαηνθξαηίαο ζην πξνζθήλην έξρεηαη
ην ζχλνιν ησλ αληηθάζεσλ ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη, καδί κε ηελ αληίθαζε
θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο αλαθχπηεη ε αληίθαζε κεηαμχ κνλνπσιηαθνχ θαη κε κνλνπσιηαθνχ
θεθαιαίνπ, αλεπηπγκέλσλ θεθαιαηνθξαηηθψλ ρσξψλ θαη αζζελψο αλεπηπγκέλσλ εμαξηεκέλσλ
ρσξψλ. Ο Βαδηνχιηλ επαλαιακβάλνληαο ηελ αληίιεςε ηνπ Λέληλ ηνλίδεη φηη ζηηο εμαξηεκέλεο
ρψξεο εκθαλίδνληαη επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εκθάληζε επαλαζηαηηθήο θαηάζηαζεο. ζνλ
αθνξά ζηελ εληαηηθή αλάπηπμε, ην φξην ηεο είλαη ε δηεμαγσγή ηεο ζνζηαιηζηηθήο επαλάζηαζεο.
Καη‘απηφλ ηνλ ηξφπν, θαηά ην ζηάδην ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ αλαθχπηνπλ νινέλα νη ζπλζήθεο γηα ηε
δηεμαγσγή ηεο ζνζηαιηζηηθήο επαλάζηαζεο θαη γηα ην πέξαζκα ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηεο
θνηλσλίαο.
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Απφ κεζνδνινγηθήο άπνςεο, ε αλάπηπμε ηεο ζθέςεο εδψ θαίλεηαη λα αλαπηχζζεηαη ζην
έδαθνο κηαο ζρέζεο φινπ θαη κεξψλ. Σν παγθφζκην θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα απνηειεί ην φιν
θαη νη δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηα κέξε.250 Ζ ελ ιφγσ ζρέζε φκσο επί ηεο νπζίαο ζπληζηά ηε ζρέζε
εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ. Γηαπηζηψλεηαη φηη ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε ηζηνξηθή εμέηαζε
ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηάβαζεο απφ ηνλ έλα θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζρεκαηηζκφ ζηνλ άιιν,
απεηθνλίδεηαη σο πξνο ην πεξηερφκελν απφ ηε ζρέζε εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ θαη σο πξνο ηε
κνξθή απφ ηε ζρέζε φινπ θαη κεξψλ.
Καηά ην πέξαζκα απφ ηελ πξσηφγνλε θνηλφηεηα ζηε δνπινθηεζία νη εμσηεξηθνί φξνη
δηαδξακαηίδνπλ κείδνλα ξφιν. Ζ ελεξγεία πξαγκάησζε απηψλ ησλ φξσλ ζπληειείηαη κέζσ ηεο
αιιειεπίδξαζεο ηεο θνηλφηεηαο κε άιιεο εμσηεξηθέο θνηλφηεηεο. Ζ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ
θνηλνηήησλ (θνηλφηεηα ησλ γελψλ, εδαθηθή θνηλφηεηα, γεσξγηθή θνηλφηεηα θ.ιπ.) εδξάδεηαη
ζηηο εηδηθέο κνξθέο ζπλδπαζκνχ ηνπ θνηλσληθνχ κε ην θπζηθφ. Έηζη, ην ίδην ην κέξνο, νη
δηαθνξεηηθέο κνξθέο θνηλφηεηαο, είλαη αθξηβψο δηαθνξεηηθφ εμαηηίαο ηνπ δεζπφδνληα ξφινπ ηνπ
εμσηεξηθνχ. Αληίζηνηρα, θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηε δνπινθηεζία ζηε θενπδαξρία, νη εμσηεξηθέο
πξσηφγνλεο θνηλφηεηεο αιιειεπηδξνχλ κε ηελ ππφ δηάιπζε δνπινθηεζία. Φαλεξψλεηαη θαη εδψ
φηη ε ίδηα ε ζρέζε εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ απνηειεί ζπλάκα ζρέζε φινπ θαη κεξψλ.
Καηά ηε κεηάβαζε απφ ηε θενπδαξρία ζηελ θεθαιαηνθξαηία έρνπκε εθ λένπ κηα ζρέζε
φινπ θαη κεξψλ. Ζ ρεηξνηερλία θαη νη αληίζηνηρεο ρξεκαηηθέο θαη εκπνξεπκαηηθέο ζρέζεηο πνπ
αλαπηχζζνληαη ζηηο πφιεηο ζηα ζπιάρλα ηεο θενπδαξρίαο ζπληζηνχλ ηα δηαθνξεηηθά εμσηεξηθά
κέξε πνπ καδί κε ηε θενπδαξρία πεξηέρνληαη ζε κηα ζχλνιε αιιειεπίδξαζε. Δδψ ν εμσηεξηθφο
παξάγνληαο έρεη δεκηνπξγεζεί φπσο ηνλίζακε θαη πξνεγνπκέλσο απφ ην εζσηεξηθφ, απφ ηελ
ίδηα ηε θενπδαξρία. Αληίζηνηρα, ε ζρέζε φινπ θαη κεξψλ έρεη εζσηεξηθεπζεί θαη έρεη παξαρζεί
ελ γέλεη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θενπδαξρίαο.
Καηά ηε κεηάβαζε απφ ηελ θεθαιαηνθξαηία ζηνλ θνκκνπληζκφ, ε ζρέζε εμσηεξηθνχ θαη
εζσηεξηθνχ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη. Δδψ φκσο ηε βαξχηεηα ζηε ζρέζε ηελ έρεη ν πφινο ηνπ
εζσηεξηθνχ. Σν εζσηεξηθφ, ε ίδηα ε απηνθίλεζε ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, γελλά ηελ εξγαηηθή ηάμε,
κηα θνηλσληθή δχλακε ν ηζηνξηθφο ξφινο ηεο νπνίαο είλαη ε θαηαζηξνθή ηεο θεθαιαηνθξαηίαο.
Ζ ζρέζε φινπ θαη κεξψλ δελ έρεη εθιείςεη, αληηζέησο έρεη εζσηεξηθεπζεί. ην ζηάδην ηνπ
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πσο θαη ε ζρέζε εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ, ε ζρέζε φινπ θαη κεξψλ γηα ηελ νπνία θάλνπκε ιφγν εδψ δελ
ηαπηίδεηαη κε ηε ζρέζε φινπ θαη κεξψλ ηεο Οπζηψδνπο ζρέζεο.
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ηκπεξηαιηζκνχ, ε αιιειεπίδξαζε δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ (αλεπηπγκέλσλ θαη

αζζελψο

αλεπηπγκέλσλ), κνλνπσιίσλ κε άιια κνλνπψιηα, κνλνπσιηαθψλ θαη κε κνλνπσιηαθψλ
θεθαιαίσλ, ζπληζηά αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κεξψλ εληφο ηνπ φινπ ηνπ παγθφζκηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ζρέζε απηή φκσο ζπληζηά κηα ζρέζε, ε νπνία πξνθχπηεη
πξσηίζησο απφ ηε δξάζε ησλ εζσηεξηθψλ φξσλ, απφ ηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Σν ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηεο θνηλσλίαο είλαη ν θνκκνπληζκφο. Ο θνκκνπληζκφο κε ηε
ζεηξά ηνπ πεξηνδνινγείηαη ζηε βάζε ησλ ηζηνξηθψλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ. Σν
ζηάδην ηεο αξρήο ηνπ θνκκνπληζκνχ αλαθχπηεη φηαλ ε εθκεραληζκέλε παξαγσγή θαζίζηαηαη
θπξίαξρε. ε απηφ ην ζηάδην αλαθχπηεη ζπλάκα ε δπλαηφηεηα ζηαζεξήο παξαγσγήο πιηθψλ ζε
αθζνλία θαη ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο θαζίζηαηαη ηερληθά νινέλα θαη πην
αλαγθαίνο. Ζ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηνπ θνκκνπληζκνχ ζπλδέεηαη κε ηε ζνζηαιηζηηθή
επαλάζηαζε θαη κε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο θνηλσληθήο ηδηνθηεζίαο επί εθείλσλ ησλ κέζσλ
παξαγσγήο πνπ ε ρξήζε ηνπο θαζηζηά ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο ηερληθή
αλαγθαηφηεηα. Σν ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηνπ θνκκνπληζκνχ ζπλίζηαηαη ζηε δηαδηθαζία
κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θιεξνδνηεζείζαο απφ ηελ θεθαιαηνθξαηία πιηθνηερληθήο βάζεο θαη ζηε
δεκηνπξγία αληίζηνηρεο ηνπ θνκκνπληζκνχ πιηθνηερληθήο βάζεο. ε απηφ ην ζηάδην
αλαπηχζζεηαη ε αληίθαζε κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο ηδηνθηεζίαο επί ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ηνπ
κε εηζέηη επαξθψο αλεπηπγκέλνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο. Ο Βαδηνχιηλ δηαθξίλεη
ηξία βαζηθά ζηάδηα ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο απηήο ηεο αληίθαζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζηάδην
ηεο δηακφξθσζεο.
Ζ πξψηε πεξίνδνο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ θνκκνπληζκνχ επί
θιεξνδνηεζείζαο πιηθνηερληθήο βάζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θνκνπληζκνχ ζην
πιαίζην ηεο κεραληθήο παξαγσγήο. ε απηφ ην ζηάδην ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο λαη κελ έρεη
αλαθχςεη, ελ ηνχηνηο δελ αθνξά ηε ζπλνιηθή παξαγσγή, αιιά ζπγθεθξηκέλεο κεραλέο θαη
ζπζηήκαηα κεραλψλ. Ο απνζπαζκαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ δηαθνξεηηθψλ κεραλψλ θαη ε απνπζία
ελφο επξχηεξνπ θαη εληαίνπ ζπζηήκαηνο κεραλψλ πνπ αγθαιηάδεη φιε ηε ρψξα, πφζν κάιινλ θαη
ηελ αλζξσπφηεηα, νδεγεί λνκνηειψο ζηε δηαηήξεζε ηεο χπαξμεο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θαη
ρξεκαηηθψλ ζρέζεσλ. ε απηή ηελ πεξίνδν, ε θνηλσληθή ηδηνθηεζία επί ησλ κέζσλ παξαγσγήο
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έρεη κνξθηθφ ραξαθηήξα θαη ν θνκκνπληζκφο αληίζηνηρα αλαπηχζζεηαη επί αλαληίζηνηρεο
εαπηνχ πιηθνηερληθήο βάζεο.
Ζ δεχηεξε πεξίνδνο δηακφξθσζεο ηεο θνκκνπληζηηθήο θνηλσλίαο έγθεηηαη ζην αξρηθφ
ζηάδην δεκηνπξγίαο αληίζηνηρεο ηνπ ψξηκνπ θνκκνπληζκνχ πιηθνηερληθήο βάζεο. Σν ζηάδην
απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ κε αλεπηπγκέλε απηνκαηνπνίεζε. πσο αλαθέξεη ν Βαδηνχιηλ:
Ζ κε αλαπηπγκέλε απηνκαηνπνίεζε ζπλππάξρεη αλαπφθεπθηα κε ηελ εθκεράληζε θαη ηελ έρεη σο δηθή ηεο
επξεία βάζε. Δμ νπ θαη ε ηζρχο κε ηελ νπνία εγείξεηαη θαηά ην δεχηεξν ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηνπ
θνκκνπληζκνχ γηα πξψηε θνξά ην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο σο ζπλνιηθνχ πιέγκαηνο (φ.π.:
382).

ε απηφ ην ζηάδην έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη θπξίαξρε ε εληαηηθή αλάπηπμε ελψ ζπγρξφλσο
έρεη άκεζα αλαθχςεη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ζηαζεξήο αθζνλίαο πιηθψλ αγαζψλ. ε απηφ ην
ζηάδην ζπλερίδνπλ λα ζπλππάξρνπλ ε ζρεδηνηειήο αλάπηπμε κε ηηο εκπνξεπκαηηθέο θαη
ρξεκαηηθέο

ζρέζεηο.

Χζηφζν,

φζν

πεξηζζφηεξν

αλαπηχζζεηαη

ε

κε

αλεπηπγκέλε

απηνκαηνπνίεζε ηφζν πεξηζζφηεξν νη εκπνξεπκαηηθέο θαη ρξεκαηηθέο ζρέζεηο απνθηνχλ
δεπηεξεχνληα ξφιν ζηε δσή ηεο θνηλσλίαο.
Ζ ηξίηε πεξίνδνο δηακφξθσζεο ηνπ θνκκνπληζκνχ είλαη ε πεξίνδνο κεηεμέιημεο ηνπ
ζνζηαιηζκνχ ζηελ αλψηαηε θάζε ηνπ θνκκνπληζκνχ. Πξφθεηηαη γηα ην ζηάδην κεηάβαζεο απφ
ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηεο θνκκνπληζηηθήο θνηλσλίαο. ε απηή
ηελ πεξίνδν δηεμάγεηαη ε κεηάβαζε απφ ηε κε αλεπηπγκέλε ζηελ αλεπηπγκέλε απηνκαηνπνίεζε.
Ζ αγξνηηθή παξαγσγή θαζίζηαηαη αδηάιεηπηε, πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη αλεμάξηεηε απφ ηηο
θαηξηθέο ζπλζήθεο ελψ ζπγρξφλσο αλαγθαία γηα ηελ θιίκαθα θαη ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο
είλαη ε πςειήο πνζφηεηαο παξαγσγή ελέξγεηαο.
Σν ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηεο θνκκνπληζηηθήο θνηλσλίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα εληαίν
απηνκαηνπνηεκέλν ζχκπιεγκα παξαγσγήο απηνκάησλ κέζσ απηνκάησλ. Απηή ε αλψηεξε
βαζκίδα απηνκαηνπνίεζεο είλαη επέιηθηε πξνο αλαδηάξζξσζε θαη κεηάβαζε απφ κηα κνξθή
παξαγσγήο ζηελ άιιε θαη γη‘ απηφ νη δπλαηφηεηεο ηεο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε είλαη πνιιαπιά
κεγαιχηεξεο ελ ζπγθξίζεη πξνο ηε κεραληθή παξαγσγή ή αθφκε θαη ηε κε αλεπηπγκέλε
απηνκαηνπνίεζε. Ζ αλεπηπγκέλε απηνκαηνπνίεζε είλαη ε πιηθνηερληθή βάζε ηεο παξαγσγήο
ζηαζεξήο αθζνλίαο πιηθψλ αγαζψλ. ε απηή ηε βαζκίδα αλάπηπμεο ηεο θνκκνπληζηηθήο
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θνηλσλίαο

ε

εξγαζία

βαζίδεηαη

ζηελ

ηειεηνπνίεζε

θαη

πεξαηηέξσ

αλάπηπμε

ηεο

απηνκαηνπνηεκέλεο παξαγσγήο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε εξγαζία είλαη θαηά θχξην ιφγν
δεκηνπξγηθή θαη επηζηεκνληθή. Ζ αλαγθαία εξγαζία παξ‘ φιν πνπ ζπλερίδεη λα δηαδξακαηίδεη
ξφιν ζηε δσή ηεο θνηλσλίαο κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε ππεγκέλε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγηθήο
εξγαζίαο. Ζ εξγαζία φληαο απνζπαζκέλε απφ ηελ άκεζε θπζηθή εκπινθή ηνπ αηφκνπ ζηελ
παξαγσγή θαη έρνληαο θαηαζηεί ειεγθηηθή, δεκηνπξγηθή, επηζηεκνληθή, έρεη θαηαζηεί εξγαζία
πνπ ζπληζηά εζσηεξηθή αλάγθε θαη απηνζθνπφ γηα ηνλ άλζξσπν. ε απηή ηε βαζκίδα αλάπηπμεο
ηεο θνηλσλίαο, ε εξγαζία είλαη εζσηεξηθά ζπλπθαζκέλε κε ηε δηακφξθσζε θαη πξαγκάησζε ησλ
αλζξψπσλ σο νιφπιεπξα αλεπηπγκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ. Έλα ηέηνην είδνο εξγαζίαο πνπ έρεη
θαηαζηεί βαζχηαηε εζσηεξηθή αλζξψπηλε αλάγθε θαη απηνζθνπφο «δελ ζπληζηά πιένλ εξγαζία,
αιιά πνιηηηζκφ σο νιφπιεπξε δξάζε, δσή ηνπ πνιηηηζκνχ εληφο ησλ βαζηθψλ ηεο εθθάλζεσλ,
νιφπιεπξε πνιηηηζκηθή δξαζηεξηφηεηα» (φ.π.: 389).
Τπφ ην πξίζκα ηεο ψξηκεο θνκκνπληζηηθήο θνηλσλίαο απνθαιχπηεηαη γιαθπξά ε
ειηθνεηδήο κνξθή αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πιεπξψλ ηεο. Απφ ηε ζθνπηά ησλ κέζσλ
παξαγσγήο, ζηελ αθεηεξηαθή ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε ηα κέζα επελέξγεηαο ήηαλ
δεδνκέλα απφ ηε θχζε. ηελ πνξεία ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηα παξεγκέλα κέζα επελέξγεηαο
δηαδξακαηίδνπλ φιν θαη πην πνιχ θπξίαξρν ξφιν. Καηά ην ζηάδην ηεο αλεπηπγκέλεο
απηνκαηνπνίεζεο ζπληειείηαη κηα ηξφπνλ ηηλά επηζηξνθή ζην αξρηθφ ζεκείν, ηα κέζα
επελέξγεηαο θαζίζηαληαη απηελεξγά θαη κάιηζηα αξρίδνπλ λα παξάγνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Απφ ηε
ζθνπηά ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, απφ ηνπο θπζηθήο πξνέιεπζεο ζπιινγηθνχο
δεζκνχο ε αλζξσπφηεηα πέξαζε ζε δεζκνχο κεκνλσκέλσλ αλζξψπσλ, ζε δεζκνχο πνπ ην θάζε
άηνκν πξνβάιιεη γηα ην άιιν σο κέζν. ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο έρνπκε κηα επηζηξνθή ζηνπο
ζπιινγηθνχο δεζκνχο κνλάρα πνπ εδψ πιένλ απηνί νη δεζκνί είλαη θαη‘ εμνρήλ θνηλσληθνί.
Αληίζηνηρα, ν ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο αλαθχπηεη αξρηθά κε ζπιινγηθή κνξθή ζην πιαίζην ηνπ
δεζπφδνληα ξφινπ ησλ θπζηθψλ φξσλ, ελ ζπλερεία αλαπηχζζεηαη δηακέζνπ ηνπ δηακειηζκνχ ηνπ
θαη θζάλεη ζην απφγεην ηνπ σο θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο.
Δμίζνπ κε ειηθνεηδή ηξφπν αλαπηχζζεηαη ε γλψζε ζηελ ελφηεηα ηεο κε ηε ζπλείδεζε.
Αξρηθά ε γλψζε αλαθχπηεη ζην πιαίζην ηεο αηνκηθήο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο θαη έρεη θαηά
βάζε αηνκηθφ ραξαθηήξα ελψ ζπγρξφλσο είλαη δηαπνηηζκέλε απφ ζηνηρεία θαληαζίαο θαη
αηζζεηεξηαθήο πξφζιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. ηελ πνξεία ε γλψζε αλαπηχζζεηαη κέζσ ηνπ
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δηραζκνχ ηεο ζε θαη‘ εμνρήλ πξαθηηθή, εκπεηξηθή γλψζε θαη ζεσξεηηθή γλψζε· δηαδηθαζία πνπ
εδξάδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο αληίζεζεο θπζηθήο θαη δηαλνεηηθήο εξγαζίαο. Με ηελ εδξαίσζε
ηεο απηνκαηνπνίεζεο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο αλαθχνληαη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
άξζε ηεο αληίζεζεο θπζηθήο θαη δηαλνεηηθήο εξγαζίαο.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο ζπλνιηθήο επελέξγεηαο ηνπ αλζξψπνπ ζηνπο πιηθνχο ηνπ φξνπο, ζηα
αξρηθά ζηάδηα ε επίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ είλαη ππνηππψδεο. Ζ επελέξγεηα εδψ βαζίδεηαη θπξίσο
ζηελ θαηαλάισζε δεδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ πξνο θαηαλάισζε. ε απηφ ην ζηάδην νη πιεπξέο ηεο
θνηλσλίαο ηείλνπλ λα ηαπηίδνληαη. Καηά ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο ε επίδξαζε
ηνπ αλζξψπνπ ζηνπο πιηθνχο ηνπ φξνπο βαζαίλεη θαη νη άλζξσπνη πξνβιέπνπλ φιν θαη
πεξηζζφηεξν ηηο ζπλέπεηεο ηεο επίδξαζεο ηνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. ε απηφ ην ζηάδην,
δξνκνινγείηαη κηα νινέλα βαζχηεξε θαη αχμνπζα δηαδηθαζία δηακειηζκνχ θαη απνκφλσζεο δηαθφξσλ
ζθαηξψλ ηεο δσήο ηεο θνηλσλίαο, ελψ θαηά ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο, ζηελ θνκκνπληζηηθή θνηλσλία
επέξρεηαη κηα θαηά θάπνην ηξφπν επηζηξνθή ζην αθεηεξηαθφ ζεκείν. Χζηφζν, ε επηζηξνθή απηή
εδξάδεηαη ζε λέα βάζε: εθείλεο νη κνξθέο θαη νη ζθαίξεο ηεο θνηλσληθήο δσήο πνπ έρνπλ γελλεζεί απφ ηνλ
θνηλσληθφ αληαγσληζκφ, κεηαζρεκαηίδνληαη θαη εμαθαλίδνληαη, ελψ νη ππφινηπεο κεηαζρεκαηηδφκελεο,
φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνρσξνχλ ζε ακνηβαία αιιεινδηείζδπζε (φ.π.: 396).

ηελ θνκκνπληζηηθή θνηλσλία νη άλζξσπνη θαηεπζχλνπλ ζρεδηνηειψο ηελ επελέξγεηα
ηνπο ζηε θχζε, ε επελέξγεηα ηνπο φκσο έρεη ηέηνην βάζνο πνπ αλαγθαία νδεγεί ζηε δεκηνπξγία
ελφο ηερλεηνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο Βαδηνχιηλ ζπκπεξαίλεη φηη,
ε αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο αλζξσπφηεηαο γηα ηε δεκηνπξγία ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο, ε αλάπηπμε
ησλ δπλαηνηήησλ ηεο απηνκαηνπνίεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηερλεηψλ πιηθψλ ζεκαίλνπλ φηη ζα
δεκηνπξγεζνχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έμνδν ηεο αλζξσπφηεηαο απφ ην πιαίζην ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
ηεο, γηα ηελ ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηνπ απνθιεηζηηθά γήηλνπ πνιηηηζκνχ θαη ηε κεηάβαζε ζην δηαζηεκηθφ
πνιηηηζκφ (φ.π.: 392).

Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηαδίνπ ηεο σξηκφηεηαο ηεο θνηλσλίαο
κνξθνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν νη αλαγθαίνη θαη ηθαλνί φξνη γηα ηε κεηάβαζε ζε κηα
αλψηεξε κνξθή θίλεζεο, ζηνλ δηαζηεκηθφ πνιηηηζκφ.
ηε βάζε ησλ παξαπάλσ βαζηθψλ ζηηγκψλ, δηακέζνπ ησλ νπνίσλ αλαπηχζζεηαη ε
ηζηνξηθή εμέηαζε, κπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ηνλ γεληθφ κεζνδνινγηθφ θνξκφ ηεο ηζηνξηθήο
εμέηαζεο. Ζ εμέηαζε φπσο εηπψζεθε αλαπηχζζεηαη κέζσ ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηνπ νξγαληθνχ
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φινπ. ην ζηάδην ηεο αξρήο εμεηάδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο θνηλσλίαο απφ ηε ζθνπηά ηεο
νπζίαο, ηεο εξγαζίαο. ηα ππφινηπα ζηάδηα (πξσηαξρηθή εκθάληζε, δηακφξθσζε, σξηκφηεηα) ην
αληηθείκελν ππάξρεη. ην θάζε ζηάδην εμεηάδεηαη ε αλάπηπμε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ε ηππηθή ηνπ
δηάξζξσζε. ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο εμεηάδνληαη ε παξαγσγηθή ζρέζε ηνπ
αλζξψπνπ πξνο ηε θχζε θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ε ζρέζε θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ
κέζσ ηεο νπνίαο δηαγξάθεηαη ην πεξίγξακκα ηεο ηππηθήο δηάξζξσζεο ηεο πξσηφγνλεο
θνηλφηεηαο θαη ηέινο ε δηαδηθαζία δηάιπζεο ηεο πξσηφγνλεο θνηλφηεηαο θαη ε κεηάβαζε ζην
ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν νη βαζηθέο ινγηθέο ζηηγκέο είλαη ε ζρέζε
παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο, ε ζρέζε θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ θαη ε ζρέζε
εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ.
Καηά ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ην θάζε μερσξηζηφ ππνζηάδην εμεηάδεηαη μερσξηζηά
ζηε ζρεηηθή ηνπ απηνηέιεηα. ηε δνπινθηεζία νη βαζηθέο ινγηθέο ζηηγκέο, δηακέζνπ ησλ νπνίσλ
αλαπηχζζεηαη ε ζθέςε, είλαη ε ζρέζε παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο, ε ζρέζε
θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ, ε ζρέζε εθηαηηθήο θαη εληαηηθήο αλάπηπμεο σο ζρέζε εμέηαζεο ηεο
δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο νπζίαο θαη ηέινο ε ζρέζε εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ. Δλ ζπλερεία
ζηε θενπδαξρία ε λφεζε θηλείηαη δηακέζνπ ησλ ινγηθψλ ζηηγκψλ ηεο ζρέζεο παξαγσγηθψλ
δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο, ηεο ζρέζεο θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ, ηεο ζρέζεο εθηαηηθήο
θαη εληαηηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία πιένλ εμεηάδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο βάζεη ησλ ζηαδίσλ
αλάπηπμεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ, θαη ηέινο ε ζρέζε εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ. πσο κπνξεί
θαλείο λα παξαηεξήζεη, νη ινγηθέο ζηηγκέο παξακέλνπλ νη ίδηεο κε ηε δηαθνξά φηη θαζίζηαηαη
ζπζηεκαηηθφηεξε ε εμέηαζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ηεο νπζίαο ηεο θενπδαξρίαο. Σέινο,
ε θεθαιαηνθξαηία εμεηάδεηαη βάζεη ησλ ίδησλ ινγηθψλ ζηηγκψλ κε ηε δηαθνξά φηη ε εμέηαζε
πνπ αθνξά ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηεο νπζίαο έρεη απνθηήζεη αθφκε κεγαιχηεξε
ζπζηεκαηηθφηεηα. Γηαπηζηψλεηαη φηη φζν εγγχηεξα βξίζθεηαη ε ηζηνξηθή εμέηαζε πξνο ην ψξηκν
θαη δεδνκέλν αληηθείκελν ηφζν κεγαιχηεξε ζπζηεκαηηθφηεηα απνθηά.
Οη βαζηθέο ινγηθέο ζηηγκέο ηνπ ζηαδίνπ ηεο σξηκφηεηαο είλαη ε ζρέζε παξαγσγηθψλ
δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο, ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο νπζίαο απφ ηε ζθνπηά ησλ ζηαδίσλ
αλάπηπμεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ θαη ηεο ζρέζεο εθηαηηθήο θαη εληαηηθήο αλάπηπμεο θαη ε ζρέζε
θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ.
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Δλ θαηαθιείδη, νη παξαπάλσ ινγηθέο ζηηγκέο απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ κεζνδνινγηθφ θνξκφ
ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο γηα θάζε ζηάδην φπσο θαη γηα θάζε ππνζηάδην. ηε βάζε αθξηβψο απηψλ
ησλ ινγηθψλ ζηηγκψλ ζπκπεξαίλεηαη φηη ε ηζηνξηθή εμέηαζε ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο»
δηεμάγεηαη θαη αλαπηχζζεηαη πξσηίζησο απφ ηε ζθνπηά ηεο ζθαίξαο ηεο νπζίαο. Σν θάζε ζηάδην
θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο παξνπζηάδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ
ηε ζθνπηά ηεο βαζκίδαο αλάπηπμεο ηεο νπζίαο. Οη ππφινηπεο πιεπξέο ηεο θνηλσλίαο φπσο νη
κνξθέο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο, ην επνηθνδφκεκα, νη ηχπνη πξνζσπηθφηεηαο θ.ά., πεξηγξάθνληαη
αθξνζηγψο θαη πάληνηε ππφ ην πξίζκα ηεο νπζίαο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δηάξζξσζε ηεο
ηζηνξηθήο εμέηαζεο εηιεκκέλε ππφ ην πξίζκα ηνπ ινγηθνχ θνξκνχ πνπ ηελ ζπλέρεη,
απεηθνλίδεηαη ζε θαζαξή κνξθή κέζσ ησλ παξαπάλσ ινγηθψλ ζηηγκψλ.
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III.

Η ζρέζε ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο εμέηαζεο εηιεκκέλε ελ ζπλόισ

Αο δνχκε επηζηακέλα πψο ν Βαδηνχιηλ νξίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο
εμέηαζεο:
Ζ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία κπνξεί λα εμεηαζηεί απφ ηελ άπνςε θαηά ηελ νπνία νη ζηηγκέο ηεο [ηα
ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο, νη ζπληζηψζεο ηεο] ζεσξνχληαη σο ηαπηφρξνλα δεδνκέλεο (ινγηθή πηπρή) θαη απφ
ηελ άπνςε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο απηήο ηεο αλάπηπμεο ζην ρξφλν (ηζηνξηθή πηπρή). Ζ ινγηθή θαη ε
ηζηνξηθή εμέηαζε είλαη εζσηεξηθά αιιειέλδεηεο, εζσηεξηθά εληαίεο: ε κελ δηαιεθηηθή-πιηζηηθή εμέηαζε
ησλ ζηηγκψλ ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο σο ηαπηφρξνλα δεδνκέλσλ ζπληζηά ηελ απεηθφληζε ηεο
αλάπηπμήο ηεο ζην ρξφλν ζε αλεξεκέλε κνξθή, ε δε αλάπηπμε ζην ρξφλν ζπληζηά ηελ αλάπηπμε αθξηβψο
απηήο, θαη φρη θάπνηαο άιιεο δηαδηθαζίαο θαη, ζπλεπψο, ησλ ζηηγκψλ [ησλ ζπληζησζψλ] απηήο [ηεο
δηαδηθαζίαο] σο ηαπηφρξνλα δεδνκέλσλ (Βαδηνχιηλ, 2013: 279).251

Θεσξνχκε φηη ζηελ έσο ηψξα ζπλνιηθή καο πξαγκάηεπζε απνδείμακε ηελ αλαθεξζείζα
αληίιεςε πεξί ηεο ινγηθήο πηπρήο. Ζ ινγηθή εμέηαζε απνηειεί απεηθφληζε ηεο δηάξζξσζεο ησλ
πιεπξψλ ηνπ δεδνκέλνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ ελ ιφγσ εμέηαζε ζπληζηά ζπλάκα απεηθφληζε
ηεο δηαδηθαζίαο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε αλεξεκέλε κνξθή. ζνλ αθνξά ζηελ
ηζηνξηθή εμέηαζε, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Βαδηνχιηλ ζπληζηά απεηθφληζε ζηνλ ρξφλν
αθξηβψο απηήο ηεο (ινγηθήο) δηάξζξσζεο, δειαδή ηεο νιφηεηαο ησλ πιεπξψλ ηνπ ψξηκνπ
αληηθεηκέλνπ. Γελ πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα ρξνλνινγηθή εμέηαζε πνπ δηεξεπλά ηε ζεηξά
εκθάληζεο ηεο κηαο πιεπξάο χζηεξα απφ ηελ άιιε. Μηα ηέηνηα πξνβιεκαηηθή κπνξεί λα
εληνπηζηεί κνλάρα σο αλεξεκέλε ζηνπο θφιπνπο ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο. ηε βαζκίδα ηεο
δηαιεθηηθήο δηεξεχλεζεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ, ε ηζηνξηθή εμέηαζε ζπληζηά ηελ απεηθφληζε ηεο
δηάξζξσζεο ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ, φπσο απηή πξνέθπςε απφ ηε ινγηθή εμέηαζε, ζε θάζε
ηζηνξηθφ ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηνπ. Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν ε ηζηνξηθή εμέηαζε έπεηαη ηεο
ινγηθήο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζην ζηάδην ιφγνπ ράξηλ ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο δελ
251

Αληίζηνηρα έλα παξαπιήζην νξηζκφ ηεο ζρέζεο ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο εμέηαζεο δίλεη ζην βηβιίν ηνπ «Ζ
δηαιεθηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ πξνηζέο θαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ηνπ»: «Πξέπεη δε λα ζεκεηψζνπκε εδψ φηη ην
δήηεκα ηεο θνηλσλίαο ζαλ ζπζηήκαηνο θαη ην δήηεκα ησλ ηχπσλ ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο είλαη εζσηεξηθά
αιιειέλδεηα. Γηφηη, ζηελ πξψηε πεξίπησζε, πξφθεηηαη, θαηά θχξην ιφγν, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο ζαλ
ελφηεηαο φισλ ησλ πιεπξψλ, ηνκέσλ ηεο θ.ιπ., ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, πξφθεηηαη γηα ηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε
ηεο θνηλσλίαο ζαλ ζπζηήκαηνο, ζαλ νιφηεηαο» (Βαδηνχιηλ, 1988: 13).
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απεηθνλίδεηαη θάπνηα κεκνλσκέλε πιεπξά ή κηα νκάδα πιεπξψλ, αιιά ε ζπλνιηθή δηάξζξσζε
θαη ε ζρέζε ησλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ.
ηελ πεξίπησζε ηεο θνηλσλίαο ινηπφλ, ζα πξέπεη ε ηζηνξηθή εμέηαζε ζε θάζε
ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο λα απεηθνλίδεη ηελ νιφηεηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηεο
αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο
παξαγσγήο, ησλ κνξθψλ θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη ηνπ επνηθνδνκήκαηνο. χκθσλα κε ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήγακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην παξαηεξνχκε φηη ν Βαδηνχιηλ θαηά ηελ
ηζηνξηθή εμέηαζε ηεο θνηλσλίαο δελ παξακέλεη πιήξσο πηζηφο ζηνλ νξηζκφ ηνπ. Ζ ζπλνιηθή
δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο εμεηάδεηαη κελ, αιιά ηππηθά. Απηφ πνπ δεζπφδεη ζηελ ηζηνξηθή
εμέηαζε ηεο θνηλσλίαο είλαη ε απεηθφληζε πξσηίζησο ησλ πιεπξψλ ηεο παξαγσγήο ζηα δηάθνξα
ζηάδηα ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο θαη ηα ζπλεπαγφκελα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ
απηήλ σο πξνο ηηο ππφινηπεο πιεπξέο. Χο εθ ηνχηνπ, νη κνξθέο θνηλσληθέο ζπλείδεζεο θαη ην
επνηθνδφκεκα αιιά θαη πιεπξέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απινχζηαηε ζρέζε δελ εμεηάδνληαη
εηδηθά, αιιά δηακέζνπ ηνπ ηξφπνπ πνπ πξνβάιινπλ απφ ηε γλψζε ησλ πιεπξψλ ηεο παξαγσγήο,
δειαδή απφ ηε γλψζε ηεο ζπγθεθξηκέλε βαζκίδαο αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο παξαγσγηθψλ
δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο.
Τπνζέηνπκε φηη ν πιένλ πηζαλφο ιφγνο πνπ ν Βαδηνχιηλ δελ πξνβαίλεη ζε κηα πιήξε
ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο νθείιεηαη ζηνπο φξνπο σο πξνο ηνλ
πξνβιεπφκελν φγθν πνπ φθεηιαλ λα εθηείλνληαη ηα ζπγγξάκκαηα ζηελ επνρή ηνπ.252 ε θάζε
πεξίπησζε, φπνηα θαη αλ είλαη ε αηηία ηεο κε θαζ‘ φια αλεπηπγκέλεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο, ε
θηινζνθηθή θαη επηζηεκνινγηθή καο έξεπλα ζα πξέπεη λα πξαγκαηεπηεί ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε
φπσο απηή πθίζηαηαη θαη φρη φπσο απηή ζα φθεηιε λα είλαη ζηε βάζε ελφο κεζνδνινγηθνχ
ππνδείγκαηνο. Απηφ πνπ ζα δείμνπκε ελ πξνθεηκέλσ είλαη φηη αθφκε θαη κε απηήλ ηελ κε θαζ‘
φια αλεπηπγκέλε κνξθή, ε δηαιεθηηθή ινγηθή έρεη θάλεη έλα βήκα εκπξφο ζην ηζηνξηθφ ηεο
γίγλεζζαη.
Αο μεθηλήζνπκε αξρηθά απφ ηελ πιεπξά ηεο ηαπηφηεηαο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ηξφπνπ
εμέηαζεο. Γείμακε ζε πιεζψξα ζηηγκψλ φηη ε γεληθή δηάξζξσζε ηεο ινγηθήο εμέηαζεο

252

Γηα παξάδεηγκα αλαθέξεη σο πξνο ηελ πεξηνξηζκέλε εμέηαζε ησλ κνξθψλ θνηλφηεηαο. «Δδψ –ιφγσ πεξηνξηζκψλ
σο πξνο ηελ έθηαζε ηεο παξνχζαο έθδνζεο– δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα κηαο δηεμνδηθήο εμέηαζεο ησλ δηαθφξσλ
κνξθψλ θνηλφηεηαο θαη ηεο εμέιημήο ηνπο» (Βαδηνχιηλ, 2013: 292).
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εκπεξηέρεη ζε αλεξεκέλε κνξθή ηελ ηζηνξηθή θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απηή είλαη ε πξψηε
κνξθή ηεο ηαπηφηεηαο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηαπηφηεηα ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ εληφο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο. Καηά ηελ εμέηαζε ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο θαλεξψζεθε
επίζεο ην αληίζηξνθν, ε απεηθφληζε ζε αλεξεκέλε κνξθή ηεο ινγηθήο πηπρήο. Απηή είλαη ε
δεχηεξε κνξθή ηεο ηαχηηζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, ε νπνία βξίζθεηαη εληφο ηεο ηζηνξηθήο
εμέηαζεο. ηε βάζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ θαη ηεο ελφηεηαο ησλ δχν πιεπξψλ ηεο ηαχηηζεο,
νδεγνχκαζηε ζε κηα πην νινθιεξσκέλε κνξθή ηαπηφηεηαο (ζχκπησζεο) ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ.
ε απηφ ην ζεκείν ηεο έξεπλαο εζηηάδνπκε ζηε ζηηγκή ηεο ηαπηφηεηαο (ζχκπησζεο) ηεο ινγηθήο
θαη ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο πξαγκαηνπνηψληαο, έηζη, αθαίξεζε απφ εθείλεο ηηο πιεπξέο πνπ
αλαδεηθλχνπλ ηε δηαθνξά (κε-ζχκπησζε) ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο. Καη‘ απηφλ
ηνλ ηξφπν, ζε απηφ ην ζεκείν επηρεηξείηαη ν εληνπηζκφο ηεο ζηηγκήο ηεο ηαπηφηεηαο
(ζχκπησζεο) ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο».
ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε ππνδηαίξεζε ζηηο ζθαίξεο ηνπ Δίλαη, ηεο Οπζίαο, ηνπ
Φαηλνκέλνπ θαη ηεο Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο, αληηζηνηρεί ζηε ζθαίξα ηεο ακεζφηεηαο θαη
ησλ θαη‘ εμνρήλ θπζηθψλ θαη βηνινγηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ζηελ
παξαγσγή, ζηηο κνξθέο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη ζην επνηθνδφκεκα. Παξ‘ φηη ζε θάζε ζηάδην
ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο, ε θνηλσλία εμεηάδεηαη ζηε βάζε ηεο γεληθήο ηεο δηάξζξσζεο, δειαδή ππφ
ην πξίζκα ηεο ζπλχπαξμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πιεπξψλ ηεο, κπνξνχκε ζε έλα δεχηεξν επίπεδν λα
παξαηεξήζνπκε κηα παξαιιειία ζηελ αλάπηπμε κεηαμχ ησλ ινγηθψλ ζθαηξψλ θαη ησλ ζηαδίσλ
ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο. Έηζη, ε ζθαίξα ηνπ Δίλαη αληηζηνηρεί ελ γέλεη κε ην ζηάδην ηεο
πξσηαξρηθήο εκθάληζεο θαη ζε έλα δεχηεξν βαζκφ κε εθείλν ησλ πξνυπνζέζεσλ. Ζ ζθαίξα ηεο
Οπζίαο αληηζηνηρεί κε ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο. Ζ ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ αληηζηνηρεί κε ηα
χζηεξα ππνζηάδηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο δηακφξθσζεο θαη κε ηε ζηαδηαθή κεηάβαζε ζην ζηάδην ηεο
σξηκφηεηαο. Ζ Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηα αληηζηνηρεί ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο θαη ζε έλα
δεχηεξν βαζκφ ζηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζηελ επφκελε κνξθή θίλεζεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο δελ απεηθνλίδεη κνλάρα ην
ζηάδην, ζην νπνίν νη δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηηο θνηλσλίαο δελ έρνπλ δηαθξηζεί κεηαμχ ηνπο
απνηειψληαο κηα άκεζε ηαπηφηεηα, αιιά επίζεο ην ζηάδην, ζην νπνίν δεζπφδνπλ νη θπζηθέο θαη
βηνινγηθέο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. ε απηφ ην ζηάδην, ινηπφλ, νη
αιιειεπηδξάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζθαίξα ηνπ Δίλαη απνηεινχλ ηηο θπξίαξρεο
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αιιειεπηδξάζεηο ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο θπξηαξρεί φιν θαη
πεξηζζφηεξν ε παξαγσγή θαη αληίζηνηρα ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θπξηαξρνχλ νη
αιιειεπηδξάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζθαίξα ηεο Οπζίαο. Καηά ηε βαζκηαία θιηκάθσζε ηνπ
ίδηνπ ζηαδίνπ, ε αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο νδεγεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ αλαβάζκηζε ηεο
ζπλεηδεηήο επελέξγεηαο ησλ αλζξψπσλ κε ηελ ίδηα. Παξάιιεια, αλαπηχζζεηαη ε ζθαίξα εθηφο
ηεο παξαγσγήο, απηή πνπ ζα απνθαινχζακε σο ζθαίξα ηεο θνηλσληθήο δσήο ή ηεο θνηλσληθήο
αλαπαξαγσγήο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλεηδεηέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ.
Δπνκέλσο, ζην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο θαη εηδηθά ζην ζηάδην ηεο θεθαιαηνθξαηίαο,
θπξηαξρνχλ νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ.
Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη έπαςαλ λα θπξηαξρνχλ νη αιιειεπηδξάζεηο ηεο ζθαίξαο ηεο παξαγσγήο,
αιιά φηη νη ηειεπηαίεο βξίζθνληαη πιένλ ζε ελφηεηα θαη ακνηβαία αιιειεπίδξαζε κε ηηο
θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ. Ζ ζθαίξα ηνπ
Φαηλνκέλνπ, σο ε ζθαίξα ηεο θνηλσληθήο δσήο, παξ‘ φηη εδξάδεηαη ζηε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο
δηαθνξνπνηείηαη απφ απηήλ θαηά ηξφπν, πνπ φζν πην αλεπηπγκέλε είλαη ηφζν πεξηζζφηεξν
ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ ζρεηηθά απηνηειή ραξαθηήξα. Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν ε ζθαίξα
ηνπ Φαηλνκέλνπ θαη νη θνηλσληθέο ηεο αιιειεπηδξάζεηο αλαπαξηζηνχλ ζε αλεξεκέλε κνξθή θαη
ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο απφ ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ζε εθείλν ηεο σξηκφηεηαο ηεο
αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Ζ ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ αλαπαξηζηά απφ ηε κία ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηεο
ζπλείδεζεο ζηε κεηαβνιή ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη απφ ηελ άιιε έλα είδνο θνηλσληθψλ
αιιειεπηδξάζεσλ πνπ απνκαθξχλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο ζρέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη
απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Σέινο, ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο θαη νη
ζρέζεηο πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ αληηζηνηρνχλ ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ
απεηθνλίδνληαη ζηε ζθαίξα ηεο Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο. ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο, ε δσή
ηεο θνηλσλίαο έρεη πάςεη λα θαζνξίδεηαη κνλνζήκαληα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαγσγήο θαη
εθείλν πνπ πιένλ δεζπφδεη είλαη ε αλάγθε γηα εξγαζία σο φξνο γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε
έθαζηεο πξνζσπηθφηεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, νη ζρέζεηο απηέο, σο ζρέζεηο νιφπιεπξα αλεπηπγκέλσλ
πξνζσπηθνηήησλ, είλαη νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζθαίξα ηεο
Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο.
χκθσλα κε ηελ ηαπηφηεηα (ζχκπησζε) ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πνπ κφιηο αλαπηχμακε,
δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί θάζε ζθαίξα θαη θάζε ζηάδην ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ην
είδνο ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ είλαη θπξίαξρν ζε απηέο θαη ηνπο αληηζηνηρεί. Τπφ
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ην πξίζκα επνκέλσο ηνπ δηαθνξεηηθνχ είδνπο θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, πνπ δεζπφδεη ζε
θάζε ζθαίξα θαη θάζε ζηάδην ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο, θαλεξψλεηαη ε αληηθεηκεληθή βάζε ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξνζδηνξηζκψλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θνηλσλίαο.
ηε ζθαίξα ηνπ Δίλαη θαη ζην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο, νη πξνζδηνξηζκνί ηνπ
αλζξψπνπ θαη ηεο θνηλσλίαο εμαληινχληαη ελ γέλεη θαη ελ ζπλφισ ζηνπο θπζηθνχο θαη
βηνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο. ηελ επφκελε βαζκίδα, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε ζθαίξα ηεο
Οπζίαο θαη κε ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο, επέξρεηαη κηα δηαθνξνπνίεζε θαη έλαο
πνιιαπιαζηαζκφο ησλ πξνζδηνξηζκψλ. Αλ ζηελ πξψηε βαζκίδα νη άλζξσπνη δηέθεξαλ κεηαμχ
ηνπο θαηά βάζε σο πξνο ην θχιν θαη ηελ ειηθία, ζηε δεχηεξε βαζκίδα δηαθέξνπλ σο πξνο ην
είδνο θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο πνπ επηηεινχλ, σο πξνο ηε ζέζε θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζην
θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, σο πξνο ηε ζέζε ηνπο ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο, ηδηνπνίεζεο θαη
ηδηνθηεζίαο θ.ιπ. πλεπψο, ε ίδηα ε αληηθεηκεληθή βάζε ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ
παξάγεη έλα πνιχ κεγαιχηεξν πιήζνο δηαθνξνπνηήζεσλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ην νπνίν δελ
δηαθέξεη απιψο πνζνηηθά απφ ην πξνγελέζηεξν ζηάδην αιιά θαη πνηνηηθά.
ηε επφκελε βαζκίδα, πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ θαη ζηα χζηεξα
ππνζηάδηα ηεο δηακφξθσζεο, πξαγκαηνπνηείηαη κηα έθξεμε δηαθνξνπνηήζεσλ. Οη άλζξσπνη
πξνζδηνξίδνληαη θαη δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπο ζηνλ πνιενδνκηθφ ρψξν,
ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ζπλεηδεηνπνηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη
ηελ θνηλσλία, σο πξνο ηηο αηζζεηηθέο ηνπο εθθξάζεηο θαη επηινγέο, σο πξνο ηηο θηινζνθηθέο θαη
ηδενινγηθέο ηνπο αληηιήςεηο θ.ά. ηελ ηειεπηαία θαη πην αλεπηπγκέλε βαζκίδα, ε νπνία είλαη
ζπλπθαζκέλε κε ηε ζθαίξα ηεο Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο θαη κε ηνλ θνκκνπληζκφ, ε
αλάπηπμε ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ θζάλεη ζην απφγεηφ ηεο. ε απηή ηε βαζκίδα, νη θνηλσληθέο
αιιειεπηδξάζεηο απνθηνχλ ην πην πινχζην ηνπο πεξηερφκελν, ελψ ζπλάκα ζπληειείηαη θαη κηα
αζχιιεπηε έθξεμε πξνζδηνξηζκψλ. Πιείνλεο πξνζδηνξηζκνί ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θάζε άλζξσπν
θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ απνηειεί κηα
ελεξγεία πξαγκαηηθή δηαθνξνπνίεζε, κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν θάζε άλζξσπνο ζπλερίδεη
λα δηαθνξνπνηείηαη θαη λα αλαπηχζζεηαη, ελψ ζπγρξφλσο ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία είλαη αλαγθαία
πξνυπφζεζε γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Οη άλζξσπνη ζε απηή ηε
βαζκίδα ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ ηεξάζηην πινχην πξνζδηνξηζκψλ φπσο, νη δηαθνξεηηθέο
εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ, νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο πνπ βξίζθνληαη
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ζε δηαξθή αλάπηπμε, νη δηαθνξεηηθέο θαη κεηαβαιιφκελεο ζρέζεηο κε ηα πιηθνηερληθά θαη
νξγαλσηηθά κέζα θαη κε ηνλ ζπλνιηθφ πνιηηηζκφ ηεο αλζξσπφηεηαο. Δλ ηέιεη, δηαθνξνπνηεηηθφο
θαη πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ησλ αλζξψπσλ θαζίζηαηαη πιένλ ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ
αιιειεπηδξάζεσλ ηεο ελνπνηεκέλεο αλζξσπφηεηαο.
Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο, έρεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία λα θαηαλνείηαη απηή ε αληηθαηηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ πξνζδηνξηζκψλ
ηνπ αλζξψπνπ θαη ε ηαπηφρξνλε αληηθαηηθή δηαδηθαζία ελνπνίεζεο ηεο αλζξσπφηεηαο δηακέζνπ
ηεο αχμνπζαο δηαθνξνπνίεζεο ησλ αλζξψπσλ, φπνπ θάζε αηνκηθή πξνζσπηθφηεηα είλαη
κνλαδηθή θαη αλεπαλάιεπηε. ε θάζε αλψηεξε βαζκίδα δελ έρνπκε απιψο ηελ αλάπηπμε ησλ
κελ ή ησλ δε πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο, αιιά έρνπκε λα θάλνπκε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ
ησλ πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο, κηα αλάπηπμε πνπ ε δηάξζξσζε θαη νη πιεπξέο ηεο θνηλσλίαο
απνθηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα θαη ακνηβαίν εζσηεξηθφ δεζκφ κεηαηξεπφκελεο
ζε έλα ελ ελεξγεία νξγαληθφ φιν. Δπνκέλσο, δελ πξφθεηαη απιψο γηα κηα πνζνηηθή
δηαθνξνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ, αιιά, εμίζνπ, γηα κηα
δηαθνξνπνίεζε ε νπνία ζρεηίδεηαη, πξψηα θαη θχξηα, κε ζεκειηψδεηο κεηαβνιέο πνπ
αλαδεηθλχνπλ ηνλ εθάζηνηε θπξίαξρν ηχπν ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζηα δηαθνξεηηθά
ζηάδηα ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο.
Αο πεξάζνπκε ηψξα ζηελ πιεπξά ηεο δηαθνξάο (κε-ζχκπησζεο) κεηαμχ ινγηθήο θαη
ηζηνξηθήο εμέηαζεο. πγθξίλνληαο ηηο δχν κνξθέο εμέηαζεο, εθείλν πνπ δηαπηζηψλεηαη κε ηνλ
πιένλ άκεζν ηξφπν είλαη φηη ζηε δεχηεξε (ηζηνξηθή) απεηθνλίδνληαη δχν ζηάδηα, ηα νπνία
βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ χπαξμεο ηεο δεδνκέλεο απεηθνληζζείζαο δηάξζξσζεο ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σν πξψην θαη πιένλ θαλεξφ είλαη ην ζηάδην ηεο αξρήο. ην ζηάδην ηεο
αξρήο απεηθνλίδνληαη πιεπξέο πνπ πξνυπάξρνπλ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν άιιν, ιηγφηεξν θαλεξφ,
ζηάδην είλαη ην ψξηκν ζηάδην ηνπ θνκκνπληζκνχ θαζψο θαη νη εληεηαγκέλεο ζην ηειεπηαίν
πξνυπνζέζεηο ηεο αλψηεξεο κνξθήο θίλεζεο, ηνπ δηαζηεκηθνχ πνιηηηζκνχ.
ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ
δξαζηεξηφηεηαο, ν Βαδηνχιηλ ιακβάλεη σο δεδνκέλν ψξηκν αληηθείκελν ηελ θνηλσλία ηεο επνρήο
ηνπ θαη ηηο δπλακηθέο πνπ πξνέβαιιαλ κέζα απφ απηήλ. Ζ θνηλσλία ηνπ θαηξνχ ηνπ φκσο ήηαλ ν
ζνζηαιηζκφο, ν νπνίνο ηεινχζε ππφ δηακφξθσζε. Μάιηζηα, ήηαλ έλαο ζνζηαιηζκφο ζε ζπλζήθεο
θαηά ηηο νπνίεο ζε πιαλεηηθή θιίκαθα ππεξίζρπαλ αξηζκεηηθά νη δπλάκεηο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο.
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Ζ ινγηθή εμέηαζε, φληαο απεηθφληζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη ππαξθηψλ πιεπξψλ ηνπ ψξηκνπ
αληηθεηκέλνπ, δελ κπνξεί παξά λα είλαη πξσηίζησο απεηθφληζε ησλ πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο,
φπσο απηέο πθίζηαληαη ελψπηνλ ηνπ/ηεο εξεπλεηή/-ήηξηαο. Έηζη, κέζσ ηεο ινγηθήο εμέηαζεο, λαη
κελ απεηθνλίδνληαη ε δνκή θαη ε δηάξζξσζε ηεο ψξηκεο θνηλσλίαο, σζηφζν δελ απεηθνλίδνληαη
ζην πιένλ αλεπηπγκέλν ηνπο ζηάδην, αιιά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ππνζηάδην ηνπ ζηαδίνπ ηεο
σξηκφηεηαο. Αο δηαζαθελίζνπκε πεξαηηέξσ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Ζ εκθάληζε ηνπ
ζνζηαιηζκνχ, αθφκε θαη κε ηε κνξθή ηνπ πξψηκνπ ζνζηαιηζκνχ — παίξλνληαο ππφςε θαη ηηο
κεηαγελέζηεξεο ηεο ζπγγξαθήο ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο» απφςεηο ηνπ Βαδηνχιηλ —, ζπληζηά
εκθάληζε ηεο ψξηκεο θνηλσλίαο. Χο εθ ηνχηνπ, απφ ηε ζθνπηά ηεο παγθφζκηαο ηζηνξηθήο
αλάπηπμεο ηεο αλζξσπφηεηαο, ζηνλ βαζκφ πνπ ν (πξψηκνο) ζνζηαιηζκφο ζπληζηά ηαπηνρξφλσο
ηελ εκθάληζε ηνπ ψξηκνπ ζηαδίνπ αλάπηπμεο ηεο αλζξσπφηεηαο, θαζίζηαηαη δπλαηή ε εμέηαζε
ηεο δνκήο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο θνηλσλίαο απφ ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηάο ηεο. Ο Βαδηνχιηλ
αλαθέξεη ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα:
Μπνξνχκε λα εμεηάζνπκε ηε λέα θνηλσλία φρη κφλν απφ ηε ζθνπηά ηεο άξλεζεο ηεο παιηάο θνηλσλίαο,
αιιά θη απφ ηε ζθνπηά ηεο εδξαίσζεο ηεο λέαο. Έζησ θαη εάλ [απηή ε λέα θνηλσλία] ήηαλ ειάρηζηα
αλεπηπγκέλε, φπσο είλαη, κηιψληαο κεηαθνξηθά, ην δχν εβδνκάδσλ έκβξπν, πνπ έρεη αθφκα βξαγρηαθέο
ζρηζκέο. Καη απηφ ην [αλζξψπηλν] «παηδί» αληηπαξαηίζεηαη ζηνλ «γνξίια ηεο θεθαιαηνθξαηίαο». Έζησ φηη
απηφο είλαη έλαο ζνζηαιηζκφο κε «βξαγρηαθέο ζρηζκέο» θαη αληηπαξαηίζεηαη ζηνλ ελήιηθα «γνξίια ηεο
θεθαιαηνθξαηίαο». Χζηφζν, απηφ είλαη πιένλ άλζξσπνο θαη φρη γνξίιαο, απηή είλαη πιένλ ε αξρή ηεο
απζεληηθήο ηζηνξίαο θαη όρη ε πξντζηνξία ηεο θνηλσλίαο. Ζ ζθνπηά ηεο θαηάθαζεο ηεο λέαο θνηλσλίαο
καο επηηξέπεη λα αξζνχκε ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν θαηαλφεζεο θαη ηεο κεζφδνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ
δηαδηθαζηψλ θαη πνιιψλ άιισλ πξνβιεκάησλ, αθφκα θαη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο (Βαδηνχιηλ, 2017: 80).

Ο ζνζηαιηζκφο ηεο επνρήο ηνπ Βαδηνχιηλ, αθφκε θαη σο πξψηκνο ζνζηαιηζκφο, θαζηζηά
εθηθηή ηελ ινγηθή αλαζχζηαζε ηεο δηάξζξσζεο ηεο θνηλσλίαο, σο νξγαληθνχ φινπ, απφ ηε
ζθνπηά ηνπ ψξηκνπ ζηαδίνπ ηεο αλάπηπμήο ηεο. Ζ ινγηθή αλαζχζηαζε, φκσο, κέζσ ηεο κεζφδνπ
ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, ζπληζηά, πξψηα θαη θχξηα, αλαζχζηαζε ηεο
δηάξζξσζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ δεδνκέλνπ θαη ππαξθηνχ αληηθεηκέλνπ. Δπνκέλσο, κέζσ ηεο
ινγηθήο εμέηαζεο απεηθνλίδεηαη ε δηάξζξσζε ηεο ψξηκεο θνηλσλίαο, σζηφζν, ε ελ ιφγσ
δηάξζξσζε δελ απεηθνλίδεηαη απφ ην πιένλ αλεπηπγκέλν ππνζηάδην ηνπ ζηαδίνπ ηεο
σξηκφηεηαο, αιιά απφ έλα απφ ηα αξρηθά ππνζηάδηά ηεο. Χζηφζν, ζα πξέπεη πάληνηε λα
ιακβάλεηαη ππφςε φηη κέζσ ηεο κέζνδνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν
επηηπγράλεηαη ε ινγηθή αλαζχζηαζε ηεο δηάξζξσζεο ησλ πιεπξψλ ελφο δεδνκέλνπ
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απηναλαπηπζζφκελνπ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν απνηειεί έλα νξγαληθφ φιν. Ζ ινγηθή αλαζχζηαζε
ηεο δηάξζξσζεο ησλ πιεπξψλ ελφο απηναλαπηπζζφκελνπ αληηθεηκέλνπ ζεκαίλεη εθ ησλ
πξαγκάησλ αλαζχζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ κεραληζκνχ ηεο αλάπηπμήο ηνπ. Καη‘ απηφλ
ηνλ ηξφπν, ε αλαζχζηαζε ησλ πιεπξψλ ηνπ δεδνκέλνπ απηναλαπηπζζφκελνπ αληηθεηκέλνπ
ζπλεπάγεηαη ηελ απεηθφληζε ηεο ηδηφηππεο θίλεζήο ηνπ. Απφ απηή ηε ζθνπηά, ε ινγηθή εμέηαζε
ζπληζηά απεηθφληζε ηφζν ηεο παξειζνχζαο φζν θαη ηεο κειινληηθήο θίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
χκθσλα κε ην ηειεπηαίν, ε δηεξεχλεζε ηεο θνηλσλίαο απφ ην ζηάδην ηνπ πξψηκνπ ζνζηαιηζκνχ
δελ έγθεηηαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πιεπξψλ ηνπ, φπσο απηέο ππήξμαλ εκπεηξηθά ζε
κηα νξηζκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν. Αληηζέησο, ε ινγηθή εμέηαζε δηαγηγλψζθεη ηηο πιεπξέο ηεο
θνηλσλίαο δηακέζνπ ηεο λνκνηεινχο θίλεζήο ηεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη πιεπξέο ηεο
θνηλσλίαο αλαπαξίζηαληαη φπσο απηέο δηαπγάδνληαη απφ ηελ ηδηφηππε θίλεζε ηεο ηειεπηαίαο.
Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε απεηθφληζε ηεο δηάξζξσζεο ησλ πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο ζπληζηά
ζπγρξφλσο θαη απεηθφληζε ηνπ κέιινληφο ηεο. Δλ ηνχηνηο, ζηε ινγηθή εμέηαζε ην κέιινλ
απεηθνλίδεηαη ζε έλα δεχηεξν επίπεδν κε ηε κνξθή ηνπ δπλάκεη, ελψ εθείλν ην νπνίν θπξηαξρεί
θαηά ηε ινγηθή εμέηαζε είλαη ε απεηθφληζε ηεο δηάξζξσζεο θαη ηεο θίλεζεο ηνπ δεδνκέλνπ
απηναλαπηπζζφκελνπ αληηθεηκέλνπ.
Ζ θνηλσλία ινηπφλ ελψ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηάο ηεο θαη κπνξεί λα
δηεξεπλεζεί κέζσ ηνπ ηξφπνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, ζπγρξφλσο νη
πιεπξέο ηεο ζπλερίδνπλ λα κεηαζρεκαηίδνληαη, δηφηη ε ίδηα ε σξηκφηεηα βξίζθεηαη ππφ
δηακφξθσζε. Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν θαη ζχκθσλα κε ηα φζα έρνπλ δεηρζεί ζην έβδνκν
θεθάιαην, ν Βαδηνχιηλ θαηά ηελ εμέηαζε ησλ νπζηνηήησλ, ησλ ζηηγκψλ δειαδή ηνπ
θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, θηάλεη ηε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε κέρξη ην επίπεδν ηεο αληίζεζεο,
ελψ ε κεηάβαζε ζην ζηάδην ηεο αληίθαζεο, πξνζδηνξίδεηαη σο δπλαηφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, ε
ινγηθή πηπρή κε ππεξβαίλνληαο θαηά βάζε ηελ άκεζε δεδνκέλε χπαξμε ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ θαζηζηά ζρεδφλ αδχλαηε ηελ πεξηγξαθή ηεο ζπλνιηθήο δηάξζξσζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ
ψξηκνπ θνκκνπληζκνχ, πφζν κάιινλ ηελ πεξηγξαθή ελ είδεη δπλαηφηεηαο ηεο λέαο κνξθήο θίλεζεο,
ηνπ δηαζηεκηθνχ πνιηηηζκνχ.
Ο ελ ιφγσ πεξηνξηζκφο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο ππεξβαίλεηαη–αίξεηαη απφ ηελ ηζηνξηθή
εμέηαζε. Ζ ηζηνξηθή εμέηαζε, έρνληαο θαη‘ εμνρήλ δπλακηθφ ραξαθηήξα, αθνχ εμεηάδεη ηελ
θίλεζε ησλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ ρξφλν, εθθηλεί απφ εθείλν ην ζηάδην, θαηά ην νπνίν
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ππάξρνπλ κνλάρα νη πξνυπνζέζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ, αθνινπζεί ηελ αλάπηπμε ηνπ αληηθεηκέλνπ
θαη πξνβιέπεη ηε κειινληηθή ηνπ θίλεζε θαη ηηο λνκνηειείο δπλαηφηεηεο ηφζν άξζεο φζν θαη
θαηαζηξνθήο ηνπ. Ζ πξφγλσζε ηεο κειινληηθήο θίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πξαγκαηνπνηείηαη
ππφ ηε κνξθή θάζκαηνο δπλαηνηήησλ θαη φρη ζαλ κηα αθφκε κνξθή ηειενινγίαο.253 ηελ
πεξίπησζε ηεο θνηλσλίαο, θάηη ηέηνην είλαη εκθαλέο, φηαλ αληηδηαζηέιινληαη δχν θχξηεο ηάζεηο
ηεο λνκνηεινχο αλάπηπμεο, απφ ηε κία ε θνκκνπληζηηθή θνηλσλία θαη απφ ηελ άιιε ε
θαηαζηξνθή ηεο αλζξσπφηεηαο.
Ζ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θνκκνπληζκνχ πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηε γλψζε
ησλ λνκνηειεηψλ ηεο νπζίαο. Έηζη, νη δπλαηφηεηεο πνπ πθίζηαληαη, ζην παξφλ ηνπ/ηεο
εξεπλεηή/-ήηξηαο ψξηκν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, πξνδηαγξάθνπλ ηελ ελεξγεία
πξαγκαηηθή ηνπο εθπιήξσζε. Οη δπλαηφηεηεο απηέο φκσο δελ εμεηάδνληαη κφλν ππφ ην πξίζκα
ηεο άκεζεο θαη δεδνκέλεο ηνπο χπαξμεο· θάηη ηέηνην ιακβάλεη ρψξα εμίζνπ θαηά ηε ινγηθή
εμέηαζε. Ζ ηζηνξηθή εμέηαζε δηεξεπλά ηηο δπλαηφηεηεο ππφ ην πξίζκα ηεο εζσηεξηθήο ηνπο
δηαζχλδεζεο κε ηηο πξνγελέζηεξεο δπλαηφηεηεο ηεο άκεζεο χπαξμεο θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο
κε ηηο πξνεγνχκελεο. Έηζη, ε πξφγλσζε πνπ επηηπγράλεη ε ηζηνξηθή εμέηαζε δελ είλαη κηα
πξφγλσζε πνπ πξνθχπηεη απνθιεηζηηθά απφ ηηο ελππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ηνπ λπλ επηπέδνπ
αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά απφ ηε ζπλνιηθή λνκνηειή πνξεία ηεο έσο ηψξα ηζηνξηθήο
αλάπηπμήο ηεο αλζξσπφηεηαο.
Ζ απεηθφληζε ηεο λνκνηεινχο θίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ δελ απνηειεί ηε κνλαδηθή
ζπληζηψζα ηεο πξφγλσζεο ηεο κειινληηθήο ηνπ πνξείαο. ηε δηαδηθαζία ηεο πξφγλσζεο
θνκβηθφ ξφιν επίζεο δηαδξακαηίδεη ε απεηθφληζε ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε
αληηθεηκέλνπ κε ην εμσηεξηθφ πξνο απηφ αληηθείκελν. Σελ πξψηε ζα ηελ απνθαιέζνπκε
εζσηεξηθή ζπληζηψζα, ελψ ηε δεχηεξε εμσηεξηθή ζπληζηψζα ηεο δηαδηθαζίαο πξφγλσζεο.
πγθεθξηκέλα ινηπφλ ε απεηθφληζε ηεο λνκνηεινχο πνξείαο ηεο θνηλσλίαο, δηακέζνπ
θπξίσο ησλ εζσηεξηθψλ ηεο αληηθάζεσλ, ζπληζηά ηελ εζσηεξηθή ζπληζηψζα ηεο πξφγλσζεο, ελψ ε
απεηθφληζε ηεο ζπζρέηηζεο θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπληζηά ηελ εμσηεξηθή ζπληζηψζα ηεο
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Καηά ηε ζεψξεζε καο, νη αληηιήςεηο εθείλεο, πνπ ηαπηίδνπλ ηελ νπνηαδήπνηε κνξθή πξφγλσζεο ηεο θίλεζεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ κε ηελ ηειενινγία, απνηεινχλ θαηά βάζε αληηεπηζηεκνληθέο αληηιήςεηο, νη νπνίεο αδπλαηνχλ λα
θαηαλνήζνπλ ηελ νπζία ηεο ίδηαο ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο ζε θαζνιηθή κνξθή. Δπηπιένλ, σο πξνο ηελ θνηλσληθή
ηνπο νξνζέηεζε, ζπληάζζνληαη απνιχησο κε ηε δηαηψληζε ηεο θεθαιαηνθξαηίαο απνηειψληαο, εθνχζηα ή αθνχζηα,
ηδενινγηθή θαη ζεσξεηηθή δηθαηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο ηάμεο πξαγκάησλ.
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πξφγλσζεο. Ζ εζσηεξηθή θαη ε εμσηεξηθή ζπληζηψζα ηεο πξφγλσζεο είλαη δηαθξηηέο εληφο ηεο
ακνηβαίαο ηνπο ελφηεηαο. Δίδακε γηα παξάδεηγκα φηη, θαζ‘ φια ηα ζηάδηα ηεο δηακφξθσζεο ηεο
θνηλσλίαο, νη ζρέζεηο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο εμεηάδνληαη σο πξνο ην θαηά πφζνλ έρνπλ
κεηαζρεκαηίζεη ηνπο θπζηθήο πξνέιεπζεο δεζκνχο θαη θαηά πφζνλ αληίζηνηρα ηνπο δηαηεξνχλ.
Οη θπζηθήο πξνέιεπζεο δεζκνί ζπλδένληαη κε ηνπο ηζηνξηθήο πξνέιεπζεο δεζκνχο θαηά ηξφπν
πνπ φζν πην πνιχ θπξηαξρνχλ νη πξψηνη ηφζν ιηγφηεξν θπξηαξρνχλ νη δεχηεξνη θαη αληηζηξφθσο.
Ζ εμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ θπζηθήο πξνέιεπζεο ζρέζεσλ θαη
δεζκψλ απφ ην θνηλσληθφ ζπληζηά θαηά θχξην ιφγν εμέηαζε ηεο ζρέζεο θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ
απφ ηε ζθνπηά ηνπ θνηλσληθνχ. Σν θπζηθφ επνκέλσο εμεηάδεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ πεξηπιέθεηαη
κε ηελ θίλεζε ηνπ θνηλσληθνχ. Ζ απεηθφληζε ινηπφλ ηεο εμσηεξηθήο ζπληζηψζαο, δειαδή ηεο
ζρέζεο θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ, πξαγκαηνπνηείηαη κελ, εληνχηνηο απνθιεηζηηθά απφ ηελ πιεπξά
ηνπ θνηλσληθνχ. Με άιια ιφγηα, ε εμσηεξηθή ζπληζηψζα απεηθνλίδεηαη απφ ηε ζθνπηά ηεο
απεηθφληζεο ηεο εζσηεξηθήο ζπληζηψζαο. Ζ απεηθφληζε ηεο ζρέζεο θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ απφ
ηε ζθνπηά ηνπ θνηλσληθνχ, δειαδή ηεο εμσηεξηθήο ζπληζηψζαο απφ ηε ζθνπηά ηεο εζσηεξηθήο
ζπληζηψζαο, ζπλεπάγεηαη φηη ε εμσηεξηθή ζπληζηψζα απεηθνλίδεηαη απφ ηελ επνπζηψδε ηεο
πιεπξά, πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ απεηθφληζε ηεο επνπζηψδνπο εμσηεξηθήο ζπληζηψζαο. Πνηα
είλαη άξαγε ε νπζηψδεο εμσηεξηθή ζπληζηψζα;
ε απηφ ην ζηάδην εμεηάδνπκε ηηο ζπληζηψζεο ηνπ πξνγλσζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο
ηζηνξηθήο εμέηαζεο. Ζ ζρέζε θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ απνηειεί ηελ εμσηεξηθή ζπληζηψζα. ηνλ
βαζκφ πνπ ε ελ ιφγσ ζρέζε εμεηάδεηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ θνηλσληθνχ, έπεηαη φηη
εμεηάδεηαη ζηελ επνπζηψδε ηεο κνξθή. Ζ νπζηψδεο εμσηεξηθή ζπληζηψζα είλαη ε εμέηαζε ηεο
ζπζρέηηζεο θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ απφ ηε ζθνπηά φρη κφλν ηεο επίδξαζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζην
θπζηθφ, αιιά εμίζνπ θαη απφ ηε ζθνπηά ηεο επίδξαζεο ηνπ θπζηθνχ ζην θνηλσληθφ.
Σφζν ζηε ινγηθή φζν θαη ζηελ ηζηνξηθή εμέηαζε, ε επίδξαζε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο ζην θνηλσληθφ δελ εληάζζεηαη ζηελ εμέηαζε. Παξ‘ φια απηά, επηζεκαίλεηαη φηη
ην θπζηθφ πεξηβάιινλ επηδξά κε ηε ζεηξά ηνπ ζην θνηλσληθφ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, παξ‘ φηη ε
ζρέζε θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ δελ εμεηάδεηαη απφ ηελ νπζηψδε ηεο πιεπξά, δειαδή απφ ηελ
ακνηβαία αιιειεπίδξαζε θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ, απηή ε νπζηψδεο πιεπξά πθίζηαηαη ζε
ππεγκέλε ζηηγκή ζην πίζσ κέξνο ηεο λφεζεο θαζ‘ φιε ηελ εθηχιημε ηεο έξεπλαο. Σν γεγνλφο
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απηφ επηηξέπεη ζηελ νπζηψδε πιεπξά ηεο εμσηεξηθήο ζπληζηψζαο λα απνθηήζεη πην έληνλν
ραξαθηήξα αθξηβψο φηαλ αλαθχςεη ε δηαδηθαζία ηεο πξφγλσζεο.
Απφ ηε κία, ε λνκνηειήο πνξεία ηεο αλζξσπφηεηαο δεκηνπξγεί ηηο δπλαηφηεηεο
θαηαζηξνθήο ηεο. Οη δπλαηφηεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή, ζπληζηνχλ
πξφγλσζε πνπ εδξάδεηαη θπξίσο ζηελ νπζηψδε εμσηεξηθή ζπληζηψζα. Δδψ, ζηε βάζε ηεο
αιιειεπίδξαζεο θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πξν-δηαγηγλψζθεηαη ε επίδξαζε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο ζην θνηλσληθφ. Απφ ηελ άιιε, θαηά ηε κειέηε ηνπ ψξηκνπ θνκκνπληζκνχ,
ζπκπεξαίλεηαη φηη ε παξαγσγηθή επελέξγεηα ησλ αλζξψπσλ ζηε θχζε ζα δηεηζδχζεη ζε ηέηνηα
θιίκαθα ζην έδαθνο θαη ππέδαθνο ηνπ πιαλήηε Γε, θαηά ηξφπν πνπ ζα ηνλ κεηαζρεκαηίζεη
ξηδηθά. Απηφ ζα νδεγήζεη λνκνηειψο ζηε δεκηνπξγία ελφο γήηλνπ ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο. Οη
δπλαηφηεηεο, πνπ ηίζεληαη απφ ηε δεκηνπξγία ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
νινέλα εληεηλφκελε θιίκαθα ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, νδεγνχλ λνκνηειψο ζηε κεηάβαζε
ζηνλ δηαζηεκηθφ πνιηηηζκφ.254 Δδψ επίζεο, ε απεηθφληζε ησλ λνκνηειεηψλ δεκηνπξγίαο γήηλνπ
ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο θαη νη δπλαηφηεηεο κεηάβαζεο ζηνλ δηαζηεκηθφ πνιηηηζκφ κέζσ ηεο
εμφδνπ ηεο αλζξσπφηεηαο ζην εγγχο δηάζηεκα ζπληζηνχλ πξφγλσζε, ε νπνία εδξάδεηαη ηφζν
ζηελ εζσηεξηθή φζν θαη ζηε εμσηεξηθή ζπληζηψζα. Ζ ηειεπηαία ιακβάλεηαη ηφζν απφ ηελ
επνπζηψδε φζν θαη απφ ηελ νπζηψδε ηεο πιεπξά. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηελ πξφγλσζε ηνπ
δηαζηεκηθνχ πνιηηηζκνχ αλαβαζκίδεηαη ν ξφινο ηεο νπζηψδνπο εμσηεξηθήο ζπληζηψζαο.
Βάζεη ησλ πξνεηξεκέλσλ, ε ηζηνξηθή πηπρή είλαη εζσηεξηθά ζπλπθαζκέλε κε ηελ
πξνγλσζηηθή πιεπξά ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο. Ο πνιιαπιά αλαβαζκηζκέλνο
πξνγλσζηηθφο ραξαθηήξαο, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ζρεηηθά απηνηειή αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο
πηπρήο, ζπλδέεηαη εζσηεξηθά κε ην αλζξψπηλν πξάηηεηλ θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεηδεηήο
επίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ ζηηο λνκνηειείο δηαδηθαζίεο, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα αδηαιείπησο
ελψπηφλ ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ν πξνγλσζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο λφεζεο φρη κφλν δελ ππνβηβάδεη
ην αλζξψπηλν πξάηηεηλ, αιιά αληίζεηα ην αλπςψλεη ζην πςειφηεξν ηνπ επίπεδν.
Δλ ζπγθξίζεη κε ηελ πεξίπησζε ηεο ηειενινγίαο, ν πξνγλσζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο
δηαιεθηηθήο λφεζεο δελ είλαη απιψο δηάθνξνο απφ απηήλ, αιιά είλαη ε δηαιεθηηθή άξζε ηεο
ηειεπηαίαο, εηιεκκέλεο σο πξνζπάζεηαο εληνπηζκνχ ηεο εζσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ
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Ήδε απφ ηελ επνρήο καο δηεμάγνληαη έξεπλεο γχξσ ζηηο δπλαηφηεηεο γαηνκνξθνπνίεζεο-γαηνπιαζίαο
(terraforming) πιαλεηψλ ππφ ην πξίζκα ηεο εμφδνπ ηεο αλζξσπφηεηαο ζην εγγχο δηάζηεκα.
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θαηλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. Δπνκέλσο, ν πξνγλσζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο δηαιεθηηθήο
λφεζεο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή ηεινινγίαο ή κεζζηαληζκνχ, φπνπ ην
ππνθείκελν αλακέλεη ακέηνρν ή αθφκε θαη δξα πξνο ηελ γξεγνξφηεξε έιεπζε ελφο
πξνθαζνξηζκέλνπ θαη πξνδηαγεγξακκέλνπ κέιινληνο. Ζ θάζε κειινληηθή θαηάζηαζε είλαη έλα
θάζκα δπλαηνηήησλ, ε ελεξγεία πξαγκάησζε ησλ νπνίσλ δηακεζνιαβείηαη απφ ηε ζπλείδεζε
θαη ηηο πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ ζηα εθάζηνηε ρσξνρξνληθά πιαίζηα. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν
πξνγλσζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο δηαιεθηηθήο λφεζεο είλαη εζσηεξηθά ζπλπθαζκέλνο κε ηελ
ειεπζεξία επηινγήο ησλ αλζξψπσλ.
Ζ κεζνδνινγηθή δηάθξηζε ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ζε ινγηθή θαη ηζηνξηθή πηπρή,
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πξψηε αλαπαξηζηά κε ηνλ πιένλ βέιηηζην ηξφπν ηε δνκή θαη ηε
δηάξζξσζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ε δεχηεξε αλαπαξηζηά ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ηε
κειινληηθή ηνπ πνξεία σο λνκνηειέο θάζκα δπλαηνηήησλ. ε απηφ ην ζεκείν ηεο εμέηαζεο κπνξεί
λα εληνπηζηεί ε ελδφηεξε ζπλάθεηα ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο αληίζηνηρα κε ηηο
θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηζηήκεο. πσο επηζεκαίλνπλ νη Παηέιεο θαη Καθαξίλνο (2019: 52):
«νη ηξείο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηζηήκεο (πεξηγξαθή, εμήγεζε θαη πξφβιεςε) εδξάδνληαη
ζηε δηάγλσζε ησλ αηηηψλ, ησλ λφκσλ θαη ησλ λνκνηειεηψλ ηνπ επηζηεηνχ». Ζ ινγηθή εμέηαζε
ηνπ νξγαληθνχ φινπ ζπλδέεηαη πξψηα θαη θχξηα κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πεξηγξαθήο θαη ηεο
εμήγεζεο, ελψ ε ηζηνξηθή εμέηαζε ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πξφγλσζεο. πσο
φκσο έρεη επηζεκαλζεί επαλεηιεκκέλσο, ε ινγηθή θαη ε ηζηνξηθή εμέηαζε ζηε «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο» είλαη αιιειέλδεηεο. Ζ ηζηνξηθή εμέηαζε, σο εθείλε πνπ αθνξά θαη‘ εμνρήλ ηε
ιεηηνπξγία ηεο πξφγλσζεο, βξίζθεηαη ζε αλεξεκέλε κνξθή εληφο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο.
Αληίζηνηρα, ε ηζηνξηθή εμέηαζε ζπληζηά εμέηαζε ζηνλ ρξφλν ησλ πιεπξψλ πνπ απεηθνλίζζεθαλ
θαηά ηε ινγηθή εμέηαζε. Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, φηη ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» δηαθξίλνληαη,
εληφο ηεο ελφηεηάο ηνπο, θαη αλαπηχζζνληαη, ζηε ζρεηηθή ηνπο απηνηέιεηα, νη ιεηηνπξγίεο ηεο
επηζηήκεο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ εμήγεζε απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ
πξφγλσζε. Ζ ελ ιφγσ δηάθξηζε επηηξέπεη ηε βέιηηζηε αλάπηπμε εθαηέξσλ ζηε βάζε ηεο
ακνηβαίαο ηνπο ελφηεηαο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ζηε βάζε ηεο δηαθξίζεσο ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο αλαβαζκίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο
επηζηήκεο.
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Απηή ε δηαθνξά ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο εληφο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο,
θαλεξψλεη ηελ νπζία ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία ζηελ ηππηθή ινγηθή βξίζθεηαη ζε
ιαλζάλνπζα κνξθή. ηελ ηππηθή ινγηθή εθείλν πνπ θπξηαξρεί, αλ θαη φρη απνθιεηζηηθά, είλαη ε
άκεζε πεξηγξαθή ηεο δεδνκεληθφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ ηππηθή ινγηθή αλέθπςε,
δηακνξθψζεθε θαη απνηέιεζε θπξίαξρε κνξθή γλσζηνζεσξεηηθήο κεζφδνπ ηελ πεξίνδν εθείλε
πνπ ε αλζξψπηλε γλψζε θαηεπζπλφηαλ απφ ηελ θαη‘ αίζζεζε πξφζιεςε πξνο ηελ φιν θαη
βαζχηεξε γλσζε ησλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ. Οη θπζηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα θαηλφκελα ζηε βάζε
ηεο ζπγθεθξηκέλεο βαζκίδαο δηαγλσζήο ηνπο απνθάιππηαλ νξηζκέλνπ ραξαθηήξα αηηηφηεηα πνπ
ηα δηέπεη. πσο εχζηνρα ηνλίδεη ν Παηέιεο,
ν ραξαθηήξαο ηνπ θάζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ εθδειψλεηαη ελ πνιινίο ζηελ ηδηνηππία ηεο αηηηφηεηαο
πνπ ην δηέπεη. Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα, ζε δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο, απνθαιχπηεη δηαθνξεηηθά επίπεδα
εγλσζκέλεο αηηηφηεηαο πνπ δηέπεη ην αληηθείκελν, ε αλεπάξθεηα θαη ηα φξηα εθαξκνζηκφηεηαο ησλ νπνίσλ
δηαθξηβψλνληαη κφλν κε ηελ επίηεπμε ηεο πιήξνπο θαη επαξθνχο γλψζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, κε ηελ
σξίκαλζε ηεο επηζηήκεο (Παηέιεο, 2019: 219-220).

Καηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο θαη αληίζηνηρα ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο
ηεο επηζηήκεο θαη ηεο κεζφδνπ, ε θπξηαξρία ηεο ηππηθήο ινγηθήο είλαη εζσηεξηθά ζπλπθαζκέλε
κε ηα ζηάδηα πνπ δεζπφδεη ν εληνπηζκφο ηεο κεραληθήο αηηηφηεηαο ή ησλ δπλακηθψλ λφκσλ πνπ
δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θαηλφκελα. ε απηή ηε βαζκίδα αλάπηπμεο ηεο γλσζηηθήο
δηαδηθαζίαο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο κεζφδνπ, ν ραξαθηήξαο ηεο πξφγλσζεο εμαληιείηαη θαηά
θχξην ιφγν ζηελ πεηξακαηηθή κνξθή θαη αθνινπζεί θαηά βάζε ηηο κνξθέο αηηηφηεηαο πνπ
πξνζηδηάδνπλ ζηε κεραληθή θίλεζε. Με άιια ιφγηα, ν πξνγλσζηηθφο ραξαθηήξαο ζηελ ηππηθή
ινγηθή ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ αθξηβή πξφβιεςε ηεο αηηηαθήο αιιεινπρίαο ηεο ππφ κειέηε
δηαδηθαζίαο ζηε βάζε ηεο δηάγλσζεο ησλ αξρηθψλ αηηηψλ. Γηα ηελ ηππηθή ινγηθή ε αδπλακία
πξφγλσζεο κηαο δηαδηθαζίαο ππφ ηε κνξθή ηεο γξακκηθήο απζηεξήο αηηηνθξαηίαο ηζνδπλακεί ελ
γέλεη κε ηελ παξαδνρή ηεο κε-γλσζηκφηεηαο ηεο ππφ κειέηε δηαδηθαζίαο. Ο Παηέιεο αλαθέξεη
επίζεο:
Ο δπλακηθφο λφκνο είλαη ε κνξθή εθείλε ηεο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο, θαηά ηελ νπνία ε δεδνκέλε θαηάζηαζε
ηνπ ζπζηήκαηνο θαζνξίδεη κνλνζήκαληα φιεο ηηο επφκελεο, γεγνλφο πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επαθξηβνύο
πξόβιεςεο [ζ.ζ. ε έκθαζε δηθή καο] ηεο πεξαηηέξσ πνξείαο ηνπ ζπζηήκαηνο βάζεη ηεο γλψζεο ησλ
αξρηθψλ ζπλζεθψλ. Οη δπλακηθνί λφκνη ηζρχνπλ ζε ζρεηηθά απηφλνκα θαη ειάρηζηα εμαξηψκελα απφ
εμσηεξηθέο επηδξάζεηο ζπζηήκαηα, κε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζηνηρείσλ, φπσο π.ρ απηά πνπ εμεηάδεη
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ε θιαζηθή κεραληθή. Ζ αλαγσγή ηεο ηειεπηαίαο ζε πξφηππν επηζηεκνληθφηεηαο θαη ε ζπλαθφινπζε
απνιπηνπνίεζε ησλ δπλακηθψλ λφκσλ θαη ηεο απζηεξήο (άθακπηεο, θαη‘ εμνρήλ γξακκηθήο θαη
απαξέγθιηηεο) αηηηνθξαηίαο, φπσο πξναλαθέξακε, εθθξάζζεθε θηινζνθηθά κε ηνλ θιαζηθφ ιαπιαζηαλφ
κεραληθηζκφ, πξνβάιινληαο επεθηαηηθέο αμηψζεηο ζε φια ηα γλσζηηθά πεδία, θαη εδξαηψζεθε ελ πνιινίο
ζηελ θνζκναληίιεςε ηνπ θνηλνχ λνπ (φ.π.: 221).

Ζ γλψζε φκσο, ήδε εμ‘ ππαξρήο, δελ ζπληζηά κνλάρα απεηθφληζε ηεο δεδνκεληθφηεηαο
ηνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά ζπληζηά θαη ζθνπφ. Γλψζε θαη ζθνπφο δηαθέξνπλ εληφο ηεο ακνηβαίαο
ηνπο ελφηεηαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζε έλα νξηζκέλν ζηάδην ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο
αλαβαζκίδεηαη ξηδηθά ε ζπλεηδεηή επίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο, αλαθχπηεη
αληίζηνηρα ε αλάγθε δηάγλσζεο ησλ θνηλσληθψλ λνκνηειεηψλ. ε απηφ ην ηζηνξηθφ ζηάδην θαηά
ην νπνίν αλαβαζκίδεηαη ξηδηθά ε αλάγθε δηάγλσζεο ησλ θνηλσληθψλ λνκνηειεηψλ θαη ε
πξνηξέρνπζα ζχιιεςε ηεο θνηλσληθήο κεηαβνιήο, εκθαλίδνληαη θαη αλαπηχζζνληαη ηφζν ε
δηαιεθηηθή ινγηθή σο κέζνδνο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, φζν θαη ελ γέλεη νη θνηλσληθέο επηζηήκεο.
Χο εθ ηνχηνπ, ε δηαιεθηηθή βαζκίδα ηεο λφεζεο είλαη εμ’ ππαξρήο ζπλπθαζκέλε κε ηνλ
αλαβαζκηζκέλν πξνγλσζηηθφ ραξαθηήξα ηεο γλψζεο. Ο Βαδηνχιηλ γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά:
Ζ επηζηεκνληθή αλαζχζηαζε ηνπ δεδνκέλνπ, θαη κάιηζηα ψξηκνπ, αλαπηπζζφκελνπ αληηθεηκέλνπ γηα
πξψηε θνξά θαζηζηά εθηθηή ηελ θαηαλφεζε ηεο νπζίαο ηνπ ζε πιήξε βαζκφ βαζηά, κε ζπλέπεηα,
επνκέλσο, «ζε θαζαξή κνξθή»· ηε δεκηνπξγία κηαο απζηεξά ζπζηεκαηηθήο απεηθφληζεο ησλ εζσηεξηθψλ
ηνπ δεζκψλ· ζπλάκα, απηνχ ηνπ είδνπο ε αλαζχζηαζε ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε ησλ αληηθάζεσλ ηνπ, ηνπ
αλαπφθεπθηνπ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, θαη επηηξέπεη γηα πξψηε θνξά ηελ επηζηεκνληθή πξφβιεςε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ άιινπ, ηνπ κειινληηθνχ, ηνπ πην αλεπηπγκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Απηή ε
επηζηεκνληθή πξφβιεςε απνθαιχπηεη ηελ ηζηνξηθή πξνζδηνξηζηία ηνπ κειινληηθνχ αληηθεηκέλνπ σο πξνο
ην δεδνκέλν αληηθείκελν (Βαδηνχιηλ, 2020: 56).

Ζ νπζία ηεο γλψζεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ζρέζε πεξηγξαθή-εμήγεζε-πξφγλσζε,
σξηκάδεη απνθηψληαο φιν θαη πην ακνηβαίν δεζκφ θαη εζσηεξηθή αιιειεπίδξαζε. Με ηε
«Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ν πξνγλσζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο λφεζεο αλαπηχζζεηαη πεξαηηέξσ θαη ε
ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, δειαδή ε νπζία ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο,
θαηαθηά έλα πςειφηεξν επίπεδν ζηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο ηεο αλάπηπμεο.
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ΔΚΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
Σν γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο εηιεκκέλν ελ ζπλόισ

Κάζε ζχζηεκα είλαη ηαπηφρξνλα
ζχζηεκα ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο.
Γθ. Υέγθει (Έγεινο, 2006: 147)
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Κεθάιαην Γέθαην Σέηαξην
πκπεξάζκαηα θαη κεζνδνινγηθέο ππνζέζεηο
Κάζε λέα αληίιεςε κηαο επηζηήκεο πεξηιακβάλεη κηα επαλάζηαζε
ζηνπο ηερληθνχο φξνπο απηήο ηεο επηζηήκεο
Κ. Μαξμ (Marx, 2016: 1006)

I.

Γεληθά πνξίζκαηα από ηε ζθνπηά ηεο ζρέζεο ινγηθνύ θαη ηζηνξηθνύ

Πεξλψληαο ζηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ζπλνςίζνπκε, αξρηθά,
ηα ζεκειηψδε πνξίζκαηα πνπ εμήρζεζαλ ζε θάζε θεθάιαην ηεο ζπγθξηηηθήο εμέηαζεο.
ην ηξίην θεθάιαην κε ηίηιν «Ζ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο αξρήο ηεο δηαιεθηηθήο
δηεξεχλεζεο ππφ ην πξίζκα ηεο θαζνιηθήο ινγηθήο αθεηεξίαο», ην νπνίν απνηειεί θαη ην πξψην
θεθάιαην ηεο ζπγθξηηηθήο εμέηαζεο, εληνπίζηεθαλ ζεκειηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηθήο
αθεηεξίαο ηεο ινγηθήο ηνπ Υέγθει θαη εθείλεο ηεο ινγηθήο ησλ Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ αληίζηνηρα.
πγθεθξηκέλα ζηε ινγηθή ηνπ Υέγθει, παξ‘ φηη ε ινγηθή αθεηεξία ζπληζηά ηνλ απινχζηεξν
πξνζδηνξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε ίδηα δελ πξνζδηνξίδεηαη σο εθείλν ην αλαιπηηθφ φξην ε
ππέξβαζε ηνπ νπνίνπ νδεγεί ζηε δηεξεχλεζε ζρέζεσλ θαη πιεπξψλ πνπ είλαη εμσηεξηθέο πξνο
ην ππφ δηεξεχλεζε αληηθείκελν. ην εγειηαλφ ζχζηεκα ε απινχζηαηε ζρέζε εθιακβάλεηαη σο
θάηη ην εληειψο απξνυπφζεην. Γηα ηνπο Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ ε απινχζηαηε ζρέζε ζπληζηά
απνηέιεζκα κηαο πξνγελέζηεξεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Μάιηζηα, ε απινχζηαηε ζρέζε
ζπληζηά θαη εθείλε ηελ πιεπξά ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζρεηίδεηαη ηα κέγηζηα κε ηελ πξνγελέζηεξε
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Παξ‘ φηη ζηε ινγηθή εμέηαζε ε απινχζηαηε ζρέζε πξνζδηνξίδεηαη
πξσηίζησο απφ ηε ζέζε θαη ηνλ ξφιν ηεο ζηε δηάξζξσζε ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ, ζπγρξφλσο
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζθνπηά ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηνπο Μαξμ θαη
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Βαδηνχιηλ ε απινχζηαηε ζρέζε δελ είλαη κηα ινγηθή έλλνηα θαζαξκέλε απφ θάζε αηζζεηφ
πεξηερφκελν, αιιά κηα ζρέζε πνπ εληνπίδεηαη εμίζνπ εκπεηξηθά θαη πθίζηαηαη ηζηνξηθά. Απφ ηε
ζθνπηά ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, ε αιιεινπρία ησλ αθεηεξηαθψλ θαηεγνξηψλ ηεο «Δπηζηήκεο ηεο
Λνγηθήο» απεηθνλίδεη ηελ ακεζφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζε αλεξεκέλε κνξθή ην πξσηαξρηθφ
ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηνπ. ηνπο Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ ε αιιεινπρία ησλ αθεηεξηαθψλ ινγηθψλ
θαηεγνξηψλ απεηθνλίδεη ηελ ακεζφηεηα ησλ πιεπξψλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζε
αλεξεκέλε κνξθή ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ην ζηάδην ησλ πξνυπνζέζεσλ ζην ζηάδην ηεο
πξσηαξρηθήο εκθάληζεο θαη ηεο θαζ’ εαπηφ θίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Γηαπηζηψλεηαη έηζη φηη ε
ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πηπρή απνπζηάδεη απφ ηε ινγηθή ηνπ Υέγθει έλεθα ηνπ γεγνλφηνο φηη ην
αληηθείκελφ ηνπ (ην απφιπην) ζηεξείηαη παξειζφληνο θαη εμσηεξηθψλ πξνο ην ίδην
πξνυπνζέζεσλ.
ην ηέηαξην θεθάιαην κε ηίηιν «Ζ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο αξρήο ηεο δηαιεθηηθήο
δηεξεχλεζεο ππφ ην πξίζκα ηεο εηδηθήο ινγηθήο αθεηεξίαο» απνθαιχθζεθε κηα αθφκε
κεγαιχηεξε κεζνδνινγηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηθήο ηνπ Υέγθει θαη εθείλεο ησλ Μαξμ θαη
Βαδηνχιηλ αληίζηνηρα. ηνπο Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ ε ινγηθή εμέηαζε ηεο ακεζφηεηαο ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ παίξλεη ηε κνξθή ησλ δχν ζπεηξψλ ηεο έιηθνο. Ζ κεγάιε ζπείξα ηεο
έιηθνο ζπληζηά ηελ θαη‘ εμνρήλ εμέηαζε ηεο ακεζφηεηαο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ, ελψ
ε κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο ζπληζηά ηελ θαη‘ εμνρήλ δηεξεχλεζε ηνπ παξειζφληνο ηνπ
αληηθεηκέλνπ απφ ηε ζθνπηά ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ ζε αλεξεκέλε κνξθή απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο
κεγάιεο ζπείξαο ηεο έιηθνο. Ζ αλάπηπμε κηαο μερσξηζηήο ζπείξαο, σο ηκήκα ηεο κεγάιεο
ζπείξαο, απνθαιχπηεη ην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ησλ πιεπξψλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ
εμεηάδεηαη ζε ζπλάθεηα κε ην παξειζφλ θαη ηηο ηζηνξηθέο ηνπο πξνυπνζέζεηο. Καη‘ απηφλ ηνλ
ηξφπν, ζηε κέζνδν ησλ Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ, ε έληαμε πιεπξψλ ηνπ παξειζφληνο δελ αθνξά
κνλάρα ηελ απζηεξά αθεηεξηαθή ινγηθή αιιεινπρία, αιιά ην ζχλνιν ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ
πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ ακεζφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ απνπζία κηθξήο ζπείξαο ηεο
έιηθνο ζηε ινγηθή ηνπ Υέγθει είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ηδεαιηζκνχ ηνπ. Σνχησλ δνζέλησλ, ε
κηθξή ζπείξα ηεο έιηθνο εκθαλίδεηαη σο αλαγθαία δνκηθή πιεπξά ηεο ζπλνιηθήο δηάξζξσζεο ηεο
αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν κε ην πέξαζκα ζηελ πιηζηηθή δηαιεθηηθή ινγηθή. Ζ
ελ ιφγσ δνκηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο
έιηθνο ζηνπο Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ ζπλδέεηαη ακηγψο κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο.
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ην πέκπην θεθάιαην κε ηίηιν «Λνγηθέο θαη ηζηνξηθέο δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο ηεο
εξγαζίαο ζην «Κεθάιαην» ππφ ην πξίζκα ηνπ γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο» εληνπίζηεθαλ
νη ζηηγκέο ηεο εμέηαζεο ηεο ακεζφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ηηο νπνίεο αλαβαζκίδεηαη ην λνείλ
θαηά δηάλνηα. Γηαπηζηψζεθε φηη ε αλαγθαία, απφ πιηζηηθή ζθνπηά, εμέηαζε ησλ εμσηεξηθψλ
πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζπλδέεηαη κε νξηζκέλε αλαβάζκηζε ηνπ λνείλ θαηά δηάλνηα εληφο ηεο
γεληθφηεξεο ινγηθήο εμέηαζεο κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν. Ζ αλαβάζκηζε ηνπ λνείλ θαηά δηάλνηα εληφο ηεο γεληθφηεξεο ινγηθήο εμέηαζεο
ζρεηίδεηαη αθελφο κε ηνλ βαζκφ εκκέλεηαο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ, αθεηέξνπ κε ηελ
επξχηεξε αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο γλψζεο πεξί ησλ άκεζα ζπλαξηψκελσλ εμσηεξηθψλ
αληηθεηκέλσλ κε ην ππφ δηεξεχλεζε αληηθείκελν. Οη αλαβαζκηζκέλεο ζηηγκέο ηνπ λνείλ θαηά
δηάλνηα, εληφο ηεο ζπλνιηθφηεξεο ινγηθήο εμέηαζεο κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, ζρεηίδνληαη πξσηίζησο κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο
θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ακεζφηεηαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
ην έθην θεθάιαην κε ηίηιν «Ηζηνξηθέο δηαζηάζεηο ζηε ινγηθή ηνπ Μέηξνπ» εληνπίζακε
κηα ζεκειηψδε δηαθνξά ζηελ εμέηαζε ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ κέηξνπ απφ ηνπο Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ
ελ ζπγθξίζεη κε ηελ εμέηαζε ηνπ Υέγθει. Οη Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ παξ‘ φιν πνπ εμεηάδνπλ ηελ
ακεζφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ, ηελ ίδηα ζηηγκή, θαη εληφο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ
ινγηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο, κεηαβαίλνπλ ζηνπο θφιπνπο ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο. Γηαπηζηψλεηαη
έηζη ε αλαβάζκηζε ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο. Ζ ηζηνξηθή εμέηαζε δελ αλαπηχζζεηαη θαζ‘ εαπηή,
αιιά ράξηλ ηεο θαηαλφεζεο ησλ πιεπξψλ ηεο ακεζφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δπνκέλσο, ε
παξέθβαζε ησλ Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ απφ ηε ινγηθή εμέηαζε, ε κεηάβαζε ζηελ ηζηνξηθή εμέηαζε θαη
ε επηζηξνθή ζηελ θαη’ εμνρήλ ινγηθή εμέηαζε ζπλδέεηαη κε ηελ αλαγθαηφηεηα απεηθφληζεο ησλ
πιεπξψλ ηεο ακεζφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηελ ελφηεηά ηνπο κε ηνπο φξνπο δηακέζνπ ησλ νπνίσλ
αλέθπςαλ.
ην έβδνκν θεθάιαην κε ηίηιν «Ζ ηζηνξηθφηεηα ησλ Οπζηνηήησλ» εληνπίζηεθαλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο κεζνδνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ Μαξμ θαη εθείλεο ηνπ
Βαδηνχιηλ. Ζ κεζνδνινγηθή εμέηαζε ησλ νπζηνηήησλ απφ ηνλ Μαξμ ζπληζηά πξσηίζησο
ηζηνξηθή εμέηαζε, ε νπνία πθίζηαηαη εληφο ηεο ζπλνιηθφηεξεο ινγηθήο εμέηαζεο ηνπ ππφ
δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ. πσο ηνλίζηεθε, αλ ν Μαξμ παξέκελε απζηεξά πηζηφο ζηνλ ινγηθφ
ηξφπν εμέηαζεο, ε απιή ζπλεξγαζία θαη ε βηνηερλία ζα έπξεπε λα απεηθνληζζνχλ φπσο απηέο
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δηαηεξνχληαη, ζε κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή, ζηελ εθκεραληζκέλε παξαγσγή. Παξ‘ φια απηά, ε
ηζηνξηθή εμέηαζε ηνπ Μαξμ δελ εζηηάδεη ζηε ζπζηεκαηηθή απεηθφληζε ησλ ηζηνξηθψλ ζηαδίσλ
πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθκεραληζκέλεο παξαγσγήο. Ζ αλαβάζκηζε ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο
πξαγκαηνπνηείηαη ζην βαζκφ πνπ θαζίζηαηαη αλαγθαία ε απεηθφληζε ηεο δηαδηθαζίαο
δηακφξθσζεο ηεο νπζίαο ηνπ ψξηκνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.
ε αληίζεζε κε ηνλ Μαξμ, ν Βαδηνχιηλ παξακέλεη πηζηφο ζηε ινγηθή εμέηαζε ησλ
νπζηνηήησλ. Δπηπιένλ, ηε ινγηθή εμέηαζε ησλ νπζηνηήησλ ηελ νδεγεί κέρξη ην ζηάδην ηεο
αληίζεζεο, ελψ ην ζηάδην ηεο αληίθαζεο πεξηγξάθεηαη αιιά δελ εμεηάδεηαη δηεμνδηθά. Απηφ
ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ινγηθέο θαηεγνξίεο ησλ
νπζηνηήησλ ηελ αλαπηχζζεη ζην ηζηνξηθφ κέξνο ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο». ε απηφ ην
θεθάιαην δηαπηζηψλεηαη φηη νη κεζνδνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμέηαζεο ηνπ
Μαξμ θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμέηαζεο ηνπ Βαδηνχιηλ ζπλδένληαη κε δηαθνξέο σο πξνο ηε
γεληθφηεξε ζρέζε ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο εμέηαζεο ζην ζπλνιηθφ ηνπο εξεπλεηηθφ εγρείξεκα.
ην φγδνν θεθάιαην κε ηίηιν «Σν Θεκέιην ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο»: κεζνδνινγηθά
δεηήκαηα γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο» παξνπζηάζηεθε ν
θαηεγνξηαθφο ξφινο ηνπ ζεκειίνπ θαη ε αλεξεκέλε ηζηνξηθή αιιεινπρία πνπ εληνπίδεηαη θαηά
ηελ αλάπηπμε ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ. Γηαπηζηψζεθε, επίζεο, ε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
ζεκειίνπ απφ πιηζηηθήο δηαιεθηηθήο πιεπξάο ελ ζπγθξίζεη κε ηελ ηδεαιηζηηθή θαηαλφεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. Δλ ζπλερεία, κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο αληηπαξαβνιήο ηεο θαηεγνξίαο
ηνπ ζεκειίνπ θαη ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ζην ηζηνξηθφ κέξνο ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο»
εληνπίζηεθε ε γεληθφηεξε ζχκπησζε ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηεο ζθαίξαο ηεο Οπζίαο
(Φαηλνκεληθφηεηα-Οπζηφηεηεο-Θεκέιην) κε ηελ ηζηνξηθή αιιεινπρία εκθάληζεο ησλ πιεπξψλ
ηεο θνηλσλίαο πνπ απεηθνλίδνπλ.
ην έλαην θεθάιαην κε ηίηιν «Ζ ινγηθή θαη ηζηνξηθή ζεκαζία ηεο θαηεγνξίαο ηνπ
ξνπ» δείρζεθε φηη ζηνλ Υέγθει ην αληηθείκελν ζέηεη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο απηνθίλεζήο ηνπ.
Απηφ δελ ζεκαίλεη παξά ην φηη απνιπηνπνηείηαη ε εζσηεξηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Ζ ελ ιφγσ ηδεαιηζηηθή αληίιεςε δελ πθίζηαηαη γηα ηνπο Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ. Απφ ηε κία, ε
εμέηαζε ηνπ Μαξμ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηεγνξία ηνπ φξνπ, δειαδή ην θεθάιαην κε ηίηιν «Ζ
ιεγφκελε πξσηαξρηθή ζπζζψξεπζε», είλαη πξψηα θαη θχξηα ηζηνξηθή θαη βξίζθεηαη ζε επζεία
αληίζεζε πξνο ηε ινγηθή εμέηαζε. Πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξηθή εμέηαζε, ε νπνία πθίζηαηαη ζην
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επξχηεξν πιαίζην ηεο ινγηθήο εμέηαζεο. Ο Μαξμ πξνβαίλεη ζηελ απεηθφληζε ηεο δηαδηθαζίαο
γέλλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ κνλάρα αθνχ θαηαθηεζεί ε γλψζε ηεο νπζίαο ηνπ θεθαιαίνπ, φηαλ
δειαδή ν αλαγλψζηεο γλσξίδεη πιένλ ηη είλαη ην θεθάιαην. Ο Βαδηνχιηλ απφ ηελ άιιε, δελ
κεηαβαίλεη ζηνπο θφιπνπο ηελ ηζηνξηθήο εμέηαζεο θαηά ηελ ινγηθή εμέηαζε. Ζ θαη‘ εμνρήλ
ηζηνξηθή εμέηαζε αλαπηχζζεηαη ζην ηζηνξηθφ κέξνο ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο» θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην γηα ην ζηάδην ηεο αξρήο, ζην νπνίν απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία
δηακφξθσζεο ησλ ηζηνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο νπζίαο ηεο
θνηλσλίαο. ε απηφ ην θεθάιαην δηαπηζηψλεηαη αθφκε κία δηαθνξά κεηαμχ ηεο κεζφδνπ ηνπ Μαξμ
θαη εθείλεο ηνπ Βαδηνχιηλ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε δηαθνξεηηθή ζπζρέηηζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ
ζην ζπλνιηθφ ηνπο εξεπλεηηθφ εγρείξεκα. ηνλ Μαξμ νη ζηηγκέο ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο
παξεκβάιινληαη θαη αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο ινγηθήο εμέηαζεο. Αληίζεηα
ζηνλ Βαδηνχιηλ ε ινγηθή θαη ε ηζηνξηθή εμέηαζε δηαθξίλνληαη κε ζαθή ηξφπν ζε δχν θχξηα κέξε
ζηε ζπλνιηθή ζεσξεηηθή πξαγκάηεπζε ηεο θνηλσλίαο.
ην δέθαην θεθάιαην κε ηίηιν «Αληηζηνηρίεο θαη αλαληηζηνηρίεο ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο
ζεηξάο ζην επίπεδν ηεο Όπαξμεο» δηαπηζηψλεηαη ε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζθαίξαο ηνπ
Φαηλνκέλνπ απφ ηνπο Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ απφ εθείλε ηνπ Υέγθει. ε αληίζεζε κε ηνλ Υέγθει,
ζηνπο Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ ε ηζηνξηθή πηπρή αλαβαζκίδεηαη ξηδηθά θαηά ηελ εμέηαζε ηεο
Όπαξμεο. ηνλ Υέγθει νη θαηεγνξίεο ηεο χπαξμεο έρνπλ έλαλ θαη‘ εμνρήλ ζηαηηθφ ραξαθηήξα
θαη σο ηέηνηεο δελ απεηθνλίδνπλ θαηά ηνλ βέιηηζην ηξφπν κηα ηζηνξηθή δηαδηθαζία. Έηζη, ζηελ
εγειηαλή ζεψξεζε ηεο χπαξμεο νη θαηεγνξίεο πξνβάιινπλ θπξίσο απφ ηε ζθνπηά ηεο
ζπγρξνλίαο ηνπο. Ζ αλαβάζκηζε ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηνπο Μαξμ θαη
Βαδηνχιηλ νδεγεί θαη ζε αληίζηνηρεο θαηεγνξηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ινγηθή εμέηαζε. Καη’
απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δηαθνξεηηθή ζπζρέηηζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζηε κέζνδν ησλ Μαξμ θαη
Βαδηνχιηλ πξνζέδσζε ζηηο θαηεγνξίεο ηεο χπαξμεο έλαλ θαη’ εμνρήλ δπλακηθφ ραξαθηήξα.
ην ελδέθαην θεθάιαην κε ηίηιν «Φαηλφκελνο θαη Καζ‘ εαπηφλ Χλ Κφζκνο: νη ξίδεο ηεο
ηδεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο σο ελππάξρνπζεο ζηε ζθαίξα ηνπ Φαηλνκέλνπ θαη ν ξφινο ηεο
ηζηνξηθφηεηαο» δείρζεθε δηακέζνπ ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο» πψο ε εζθαικέλε αληίιεςε ηνπ
Υέγθει πεξί ηεο απφιπηεο ελφηεηαο νπζίαο θαη θαηλνκέλνπ είλαη εζσηεξηθά ζπλπθαζκέλε κε ηελ
ηδεαιηζηηθή αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη πψο ε νξζή αληίιεςε γηα ηε ζρέζε ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαηαλφεζε ηεο ζπζρέηηζεο νπζίαο θαη
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θαηλνκέλνπ. Γηαπηζηψζεθε επίζεο φηη ε επηζηεκνληθψο νξζή αληίιεςε γηα ηε ζρέζε νπζίαο θαη
θαηλνκέλνπ ελφο αληηθεηκέλνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηε ζρέζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε
αληηθεηκέλνπ κε ηα άιια εμσηεξηθά πξνο απηφ αληηθείκελα.
ην δσδέθαην θεθάιαην κε ηίηιν «Μεζνδνινγηθέο πηπρέο ηεο έλλνηαο ηεο
Αιιειεπίδξαζεο» δηαπηζηψζεθε φηη ε δηαιεθηηθή πιηζηηθή θαηαλφεζε ηεο θαηεγνξίαο ηεο
αιιειεπίδξαζεο δηαθέξεη νπζησδψο απφ ηελ εγειηαλή. Απφ πιηζηηθήο δηαιεθηηθήο
επηζηεκνινγηθήο ζθνπηάο, ε πξψηε πιεπξά ηεο αληίθαζεο, αλ θαη πξνζδηνξίδεηαη, απνηειεί
πξσηίζησο ηελ πιεπξά πνπ πξνζδηνξίδεη, ελψ ε δεχηεξε πιεπξά, αλ θαη πξνζδηνξίδεη, απνηειεί
πξσηίζησο ηελ πιεπξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη. Απηή ε θαηαλφεζε ησλ πιεπξψλ ηεο αληίθαζεο
νθείιεηαη ζηε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ θαη ζην γεγνλφο φηη νη φξνη γηα ηελ εκθάληζε κηαο
δηαδηθαζίαο δελ κεηαζρεκαηίδνληαη πιήξσο απφ ηελ ηειεπηαία. Ζ ηζηνξηθά πξφηεξε πιεπξά, αλ
θαη πξνζδηνξίδεηαη, ζπληζηά ην πφιν πνπ θπξίσο πξνζδηνξίδεη, ελψ ε κεζχζηεξε ηζηνξηθά πιεπξά,
αλ θαη πξνζδηνξίδεη, ζπληζηά ηνλ πφιν πνπ θπξίσο πξνζδηνξίδεηαη. Με άιια ιφγηα, ε αίηηα λαη
κελ κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ην απνηέιεζκα, δηαηεξεί, φκσο, δε θαη κηα ζρεηηθή αλεμαξηεζία απφ
ην ηειεπηαίν.
ην δέθαην ηξίην θεθάιαην κε ηίηιν «Πεξί ηεο κεζνδνινγηθήο ζεκαζίαο ηεο δηαθξίζεσο
ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο»» απνθαιχθζεθε ε ελδφηεξε
ζπζρέηηζε ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηζηήκεο θαη ηηο
πιεπξέο ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηαπηζηψζεθε φηη ε ινγηθή εμέηαζε είλαη εθείλε πνπ εζηηάδεη
πξψηα θαη θχξηα ζηελ πεξηγξαθή θαη ζηελ εμήγεζε ηνπ απηναλαπηπζζφκελνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ. Καηά ηνλ ινγηθφ ηξφπν εμέηαζεο, δηακέζνπ ηνπ ηξφπνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, ε απεηθφληζε ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ θαη ηεο κειινληηθήο ηνπ πνξείαο ελ είδεη θάζκαηνο δπλαηνηήησλ πθίζηαηαη ζε
αλεξεκέλε κνξθή εληφο ηνπ δεζπφδνληνο ξφινπ ηεο απεηθφληζεο ηεο δνκήο θαη ηεο δηάξζξσζεο
ηνπ δεδνκέλνπ ψξηκνπ απηναλαπηπζζφκελνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ ηζηνξηθή εμέηαζε ιακβάλεη ρψξα
χζηεξα απφ ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο ηεο δνκήο θαη ηεο δηάξζξσζεο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ δηακέζνπ ηνπ ινγηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ηζηνξηθή εμέηαζε δελ
απνβιέπεη πξσηίζησο ζηελ απεηθφληζε ηεο δνκήο θαη ηεο δηάξζξσζεο, αιιά ζηελ ηζηνξηθή
δηαδηθαζία

εκθάληζεο,

δηακφξθσζεο,

σξίκαλζεο

θαη

άξζεο

ηνπ

ππφ

δηεξεχλεζε

απηναλαπηπζζφκελνπ αληηθεηκέλνπ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε ηζηνξηθή εμέηαζε εζηηάδεη ζηνλ
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κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζηελ απεηθφληζε ηεο λνκνηεινχο θίλεζήο ηνπ.
Σν ηειεπηαίν αλαβαζκίδεη ξηδηθά ηνλ πξνγλσζηηθφ ραξαθηήξα ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. Καη‘
απηφλ ηνλ ηξφπν, παξ‘ φηη ε ηζηνξηθή εμέηαζε ζπληζηά εμίζνπ απεηθφληζε ηεο δνκήο θαη ηεο
δηάξζξσζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, δηφηη εθείλν πνπ εμεηάδεηαη είλαη
αθξηβψο ην εγλσζκέλν απφ ηε ινγηθή εμέηαζε ψξηκν νξγαληθφ φιν, εθείλν πνπ είλαη θπξίαξρν
είλαη ε απεηθφληζε ηεο ηζηνξηθήο κεηαβνιήο θαη ηεο κειινληηθήο πνξείαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ελ
είδεη θάζκαηνο δπλαηνηήησλ. πλεπψο, ε ηζηνξηθή εμέηαζε ζπλδέεηαη ηα κέγηζηα κε ηελ
πξνγλσζηηθή ιεηηνπξγία ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο επηζηήκεο.
Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη νη ζεκειηψδεηο δηαξζξσηηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ηεο
δηαιεθηηθήο κεζφδνπ, πνπ δηαθξηβψλνληαη θαηά ην πέξαζκα απφ ηελ ηδεαιηζηηθή δηαιεθηηθή
κέζνδν

ηνπ

Υέγθει

ζηελ

πιηζηηθή

δηαιεθηηθή

κέζνδν,

ζπλδένληαη

νπζησδψο

κε

κεηαζρεκαηηζκνχο σο πξνο ηε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ εληφο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάβαζεο
απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Ζ αλαγθαία, απφ πιηζηηθήο πιεπξάο, έληαμε ησλ πιεπξψλ
ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη ε
ζπλεπαγφκελε δηαθνξεηηθή αληίιεςε πεξί ηεο θαζ‘ εαπηήο αλαπηπμηαθήο ηνπ δηαδηθαζίαο
κεηαζρεκαηίδνπλ δνκηθά θαη δηαξζξσηηθά ηελ πιηζηηθή δηαιεθηηθή κέζνδν. Αο δνχκε
αλαιπηηθφηεξα απηή ηε δηαδηθαζία ησλ δνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο.
Σνλ ελδφηεξν ππξήλα ηεο εγειηαλήο αληίιεςεο θαη αληίζηνηρα ησλ ζπλεπαγφκελσλ
δεηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηειεπηαία απνηειεί ε ζεψξεζε πεξί απνιχηνπ, ην γεγνλφο
δειαδή φηη ν Υέγθει κειεηά έλα «αληηθείκελν» πνπ είλαη αηψλην θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη νχηε
πξαγκαηηθφ παξειζφλ, νχηε κέιινλ. Ζ αιιεινπρία ησλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηεο «Δπηζηήκεο
ηεο Λνγηθήο», δειαδή ηεο επηζηήκεο πνπ εθζέηεη ην απφιπην ζε θαζαξή κνξθή, αλαπαξηζηά ζε
αλεξεκέλε κνξθή ηα ζηάδηα ηεο γλψζεο ηνπ απνιχηνπ φπσο απηά εθηίζεληαη ζηελ ηζηνξία ηεο
θηινζνθίαο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, δηαπηζηψλεηαη φηη ε ίδηα ε δνκή θαη ε δηάξζξσζε ηεο
ινγηθήο ηνπ Υέγθει, ε νπνία αλαπαξηζηά ηελ ψξηκε γλψζε πεξί ηνπ απνιχηνπ, απεηθνλίδεη ζε
αλεξεκέλε κνξθή ηε δηαδηθαζία ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηεο γλψζεο πεξί ηνπ απνιχηνπ· παξά ην
γεγνλφο φηη ε ζρέζε ηεο δεχηεξεο (ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο γλψζεο) κε ηελ πξψηε
(ψξηκε γλψζε) θαηαλνείηαη κε πξνβιεκαηηθφ ηξφπν απφ ηνλ Υέγθει.
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Σα ζηάδηα ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο απαληψληαη ζε αλεξεκέλε κνξθή ζε θάζε μερσξηζηή
ινγηθή ζηηγκή θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, είηε απηφ
είλαη ε ζθαίξα ηνπ Δίλαη, ηεο Οπζίαο, ηνπ Φαηλνκέλνπ είηε ηεο Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηαο.
Παξ‘ φια απηά, ε θίλεζε απφ ηελ ακεζφηεηα πξνο ηελ Οπζία απεηθνλίδεη ζε αλεξεκέλε κνξθή
θπξίσο ηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ελψ ε θίλεζε απφ ηελ Οπζία πξνο ην
Φαηλφκελν θαη ηελ Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηα απεηθνλίδεη πξσηίζησο ηα ζηάδηα πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηε δηακφξθσζε θαη ζηελ σξηκφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ θάζε μερσξηζηή
ζθαίξα, δηα ηεο νπνίαο εθηπιίζζεηαη ε αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, ζπληζηά
κηα ζπείξα ηεο έιηθαο. Ζ θάζε ζπείξα κε ηε ζεηξά ηεο πεξηιακβάλεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ηξείο
κηθξφηεξεο ζπείξεο. Απηέο νη κηθξφηεξεο ζπείξεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, αλαπηχζζνληαη κέζσ
θαηεγνξηψλ, πνπ έρνπλ κηα ηξηαδηθή δνκή ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ απινχζηεξε ζπεηξνεηδή
κνξθή. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, απηή ε ηξηαδηθή ή ζπεηξνεηδήο δνκή εθηείλεηαη πξνο ηηο
κεγαιχηεξεο ζθαίξεο έσο θαη ην ζπλνιηθφ εγειηαλφ ζχζηεκα (καθξνεπίπεδν) θαζψο επίζεο θαη
πξνο ηηο εηδηθέο θαηεγνξηαθέο νκάδεο (κηθξνεπίπεδν).
Λφγνπ ράξε, ην ζπλνιηθφ νηθνδφκεκα ηνπ εγειηαλνχ ζπζηήκαηνο έγθεηηαη ζηελ
«Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», ζηε «Φηινζνθία ηεο Φχζεο» θαη ζηε «Φηινζνθία ηνπ Πλεχκαηνο».
Δδψ εληνπίδεηαη ε κεγαιχηεξε ζπείξα ηεο έιηθαο, ε ηξηαδηθή δνκή ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο.
Ζ δνκή απηή κπνξεί θάιιηζηα λα αληρλεπζεί ζηηο πξψηεο θαηεγνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
ινγηθήο. πσο δείμακε θαη ζην ηξίην θεθάιαην, ην θαζαξφ Δίλαη κεηαβαίλεη ζην Μεδέλ θαη ην
Μεδέλ ζην Δίλαη. Ζ ελ ιφγσ ζρέζε νδεγεί ζε κηα ηξίηε θαηεγνξία, ην Γίγλεζζαη. Αληίζηνηρα, ε
άξζξσζε ησλ Οπζηνηήησλ, κέζσ ηεο Σαπηφηεηαο, ηεο Γηαθνξάο θαη ηεο Αληίθαζεο,
απνθαιχπηεη εμίζνπ ηελ ηξηαδηθή δνκή. Ζ ηξηαδηθή ή ζπεηξνεηδήο δνκή αληρλεχεηαη ζε θάζε
μερσξηζηή ινγηθή ζηηγκή θαη απνηειεί ην θχηηαξν ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Χο εθ ηνχηνπ, ν ιφγνο,
γηα ηνλ νπνίν ζε θάζε ινγηθή ζηηγκή εληνπίδνληαη ζε αλεξεκέλε κνξθή ηα ζηάδηα ηεο ηζηνξηθήο
αλάπηπμεο, δελ είλαη άιινο απφ ην απινχζηαην γεγνλφο φηη ην ίδην ην θχηηαξν ηεο δηαιεθηηθήο
ινγηθήο, ε ίδηα ε ηξηαδηθή ή ζπεηξνεηδήο δνκή, πεξηέρεη ηα ηζηνξηθά ζηάδηα ζε αλεξεκέλε κνξθή.
Σνχησλ δνζέλησλ, κπνξεί θαλείο λα θαηαλνήζεη ηνλ εζσηεξηθφ δεζκφ, ηελ νπζηψδε ελφηεηα ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο κε ηελ ηζηνξηθφηεηα.
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πλερίδνληαο ηελ εμέηαζε ηεο δηάξζξσζεο ηεο εγειηαλήο ινγηθήο, ε ηξηαδηθή δνκή
αξζξψλεηαη ζηηο ζηηγκέο ηεο θαηάθαζεο, ηεο άξλεζεο θαη ηεο άξλεζεο ηεο άξλεζεο.255 Τπφ ην
πξίζκα ηεο επηζηεκνινγηθήο αληηζηνίρεζεο ησλ ζηηγκψλ ηεο ηξηαδηθήο δνκήο κε ηα ηζηνξηθά
ζηαδία ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ην πξσηαξρηθφ ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζηηγκή ηεο θαηάθαζεο, ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ζηε ζηηγκή ηεο άξλεζεο θαη
ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ζηε ζηηγκή ηεο άξλεζεο ηεο άξλεζεο. Έηζη, ζα ήηαλ θαηά ηε γλψκε
καο εληειψο εζθαικέλν λα ζπλδέζνπκε ηα ζηάδηα ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ
κε νξηζκέλεο κφλν θαηεγνξίεο, ι.ρ., ηεο Οπζίαο, θαη φρη κε ην ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε δελ θαηαλνείηαη κε ζηξεβιφ ηξφπν κφλν ε
ηζηνξηθή πηπρή θαη ηα ζηάδηά ηεο, αιιά επίζεο θαη ε ινγηθή πηπρή κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο.
Παξαπάλσ αλαθέξζεθαλ νη ζηηγκέο ηεο ηξηαδηθήο ή ζπεηξνεηδνχο δνκήο ηεο δηαιεθηηθήο
ινγηθήο ηνπ Υέγθει. Σνλίζηεθε φηη απφ επηζηεκνινγηθή ζθνπηά ε ιαλζάλνπζα θαη αληηθαηηθή
ηζηνξηθφηεηα, πνπ εληνπίδεηαη ζηηο ζηηγκέο ηεο δηάξζξσζεο ηεο ινγηθήο ηνπ Υέγθει, αληηζηνηρεί
ζε αλεξεκέλε κνξθή ζηα ζηάδηα ηεο πξσηαξρηθήο «εκθάληζεο»256, ηεο δηακφξθσζεο θαη ηεο
σξηκφηεηαο. Απφ ηε ζθνπηά ησλ ζηηγκψλ ηεο ηξηαδηθήο δνκήο, ην ζηάδην ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη
ην ζηάδην ηεο ζήςεο θαη ηεο κεηάβαζεο ζε κηα επφκελε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία δελ
απεηθνλίδνληαη ζε αλεξεκέλε κνξθή, αθνχ ην απφιπην ζηεξείηαη παξειζφληνο θαη κέιινληνο.
Έηζη, ε ηξηαδηθή δνκή ή ε ζπείξα ηεο έιηθνο ηεο εγειηαλήο κεζφδνπ απεηθνλίδεη πξψηα θαη θχξηα
ην δεδνκέλν θαη ππαξθηφ αληηθείκελν. Με άιια ιφγηα, απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εγειηαλή
ινγηθή είλαη ην γεγνλφο φηη ε ζπείξα ηεο έιηθνο απεηθνλίδεη απνθιεηζηηθά, θαη κε αλεζηξακκέλν
θαη κεηαθπζηθφ ηξφπν, ηηο πιεπξέο ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ. Δμαηηίαο απηήο ηεο ηδηνηππίαο, ε
εγειηαλή ινγηθή απνηειείηαη απφ κία ζπείξα ηεο έιηθνο, ε νπνία είλαη κνλήο θαηεχζπλζεο. Ο
Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη φηη «ε ινγηθή ηνπ Υέγθει ζπληζηά κηα ινγηθή «κνλήο θαηεχζπλζεο» κηα
ινγηθή, πνπ αλαπαξάγεη νπζηαζηηθά ηελ θίλεζε ηεο λφεζεο: «είλαη–νπζία–θαηλφκελν–
πξαγκαηηθφηεηα»» (Βαδηνχιηλ, 1987). Δπηπιένλ, ε απηνθίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζεσξείηαη εμ‘
ππαξρήο δεδνκέλε. Με άιια ιφγηα, ε εζσηεξηθή αιιειεπίδξαζε ιακβάλεηαη σο απνιχησο
δηακνξθσκέλε θαη ζηεξεκέλε ζηαδίσλ αλάπηπμεο. Απηφ αληηζηνηρεί κε ηελ παξαδνρή πεξί
απνπζίαο ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηεο ίδηαο ηεο νπζίαο, θαηά ηα νπνία ε νπζία βαζκηαία θαηαθηά ηελ
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Ζ ελ ιφγσ άξζξσζε αληηζηνηρεί επίζεο ζηε ζρέζε ακεζφηεηα, δηακεζνιάβεζε θαη ελλνηαθά εηιεκκέλε
ακεζφηεηα.
256
Ο ίδηνο ν φξνο «εκθάληζε» είλαη αληηθαηηθφο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ αλεξεκέλσλ ηζηνξηθψλ ζηαδίσλ απφ ηε
ζθνπηά ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Υέγθει ππφ ηελ έλλνηα φηη ππνδειψλεη ηελ εκθάληζε κέζα απφ κηα άιιε δηαδηθαζία.
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θαη‘ εμνρήλ απηνθίλεζή ηεο. πγρξφλσο θαη ελ αληίζεζεη κε ηελ παξαπάλσ ηδηνηππία ηεο
εγειηαλήο ινγηθήο, ζηελ ηειεπηαία πθίζηαληαη, αλ θαη κε αληηθαηηθφ ηξφπν, νη λχμεηο πεξί
ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηεο απηνθίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. ε απηφ ην ζεκείν θαζίζηαηαη ζαθήο ε
εγγελήο αληηθαηηθφηεηα κεηαμχ ηζηνξηθφηεηαο θαη αληζηνξηθφηεηαο ζηελ εγειηαλή ινγηθή. Ζ
αληηθαηηθφηεηα κεηαμχ ηζηνξηθφηεηαο θαη αληζηνξηθφηεηαο εθδειψλεηαη ζηελ αληίιεςε πεξί
απηνθίλεζεο ηεο νπζίαο.
Ζ αλάπηπμε ηεο εγειηαλήο δηαιεθηηθήο απφ ηνλ Μαξμ έγθεηηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ
νξζνινγηθνχ ηεο ππξήλα, δειαδή πξσηίζησο ζην γεγνλφο φηη ε ίδηα ε δνκή ηεο εγειηαλήο ινγηθήο
αλαπαξηζηά ζε αλεξεκέλε κνξθή, αλ θαη κε δηαζηξεβισηηθφ ηξφπν, ηα ζηάδηα ηεο ηζηνξηθήο
δηαδηθαζίαο θαη, αληηζηξφθσο, φηη ηα ζηάδηα ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο απνηεινχλ εθ ησλ σλ νπθ
άλεπ φξν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ. πσο ραξαθηεξηζηηθά ην
απνηππψλεη ν Έλγθειο:
Απηφ πνπ μερψξηδε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ Hegel απφ ηε ζθέςε ησλ άιισλ θηινζφθσλ ήηαλ ην κεγάιν
ηζηνξηθφ θξηηήξην πνπ βξηζθφηαλ ζηε βάζε ηεο ζθέςεο ηνπ. ζν αθεξεκέλε θαη ηδεαιηζηηθή θη αλ ήηαλ ε
κνξθή, ε αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ηνπ βάδηδε παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο Ηζηνξίαο θαη ε
δεχηεξε ππνηίζεηαη φηη ήηαλ ε απφδεημε ηεο πξψηεο. Αθφκα θη αλ αλαπνδνγπξηδφηαλ έηζη ε πξαγκαηηθή
ζρέζε θαη ζηεθφηαλ κε ην θεθάιη θάησ, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη φηη ε θηινζνθία βξήθε ην πξαγκαηηθφ
ηεο πεξηερφκελν (Έλγθειο ζε Μαξμ, 2010: 367).

Απφ ηε ζθνπηά ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ε
κεηάβαζε ζηελ πιηζηηθή δηαιεθηηθή κέζνδν ηνπ Μαξμ νδεγεί ζηελ εκθάληζε δχν αθφκε
ζπεηξψλ ηεο έιηθνο. Σν ηειεπηαίν νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν Μαξμ κειεηά έλα πξαγκαηηθφ
ηζηνξηθφ αληηθείκελν κε αξρή, θαζ‘ εαπηή αλάπηπμε θαη ηέινο. Ζ αλάγθε πξαγκάηεπζεο ησλ
εμσηεξηθψλ πιεπξψλ θαη ζηηγκψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ησλ ηζηνξηθψλ φξσλ δηακέζνπ ησλ νπνίσλ
αλέθπςε θαζψο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο επφκελεο θίλεζεο πνπ ζθηαγξαθνχληαη κέζσ ηεο
λνκνηεινχο ηνπ αλάπηπμεο, νδήγεζε ζηνλ δηαξζξσηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο δηαιεθηηθήο
ινγηθήο θαη ζηελ εκθάληζε δχν αθφκε ζπεηξψλ ηεο έιηθνο. Σνχησλ δνζέλησλ, εάλ ζηνλ Υέγθει
ε ηξηαδηθή ή ζπεηξνεηδήο δνκή απεηθνλίδεη, ζε αλεξεκέλε κνξθή θαη κε δηαζηξεβισηηθφ ηξφπν,
ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο «εκθάληζεο», ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο θαη ην ζηάδην ηεο
σξηκφηεηαο ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο, ζηε δηαιεθηηθή κέζνδν ηνπ Μαξμ ππεηζέξρνληαη ην
ζηάδην ηεο αξρήο ή ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ην ζηάδην ηεο ζήςεο· ζην ηειεπηαίν απεηθνλίδνληαη
θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο επφκελεο θίλεζεο ελ είδεη θάζκαηνο δπλαηνηήησλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζηε
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δηαιεθηηθή ινγηθή ηνπ Μαξμ εληνπίδνληαη ηξείο ζπείξεο ηεο έιηθνο, ε ζπείξα ηνπ παξφληνο πνπ
απνβιέπεη πξσηίζησο ζηελ απεηθφληζε ηνπ δεδνκέλνπ θαη ψξηκνπ νξγαληθνχ φινπ, ε ζπείξα ηνπ
παξειζφληνο θαη ε ζπείξα ηνπ κέιινληνο.
Δληφο ηεο ακνηβαίαο ηνπο ελφηεηαο, ε πιένλ αλεπηπγκέλε ζπείξα είλαη απηή πνπ
απνβιέπεη ζηελ απεηθφληζε ηνπ παξφληνο θαη ζηελ αλαζχζηαζε ησλ πιεπξψλ ηνπ ψξηκνπ
αληηθεηκέλνπ. Αθνινπζεί σο πξνο ηνλ βαζκφ αλάπηπμεο ε ζπείξα ηνπ παξειζφληνο θαη ελ
ζπλερεία ε ζπείξα ηνπ κέιινληνο.257 Ζ ελ ιφγσ δνκηθή ζρέζε ησλ ηξηψλ ζπεηξψλ ηεο έιηθνο,
εληφο ηεο ακνηβαίαο ηνπ ελφηεηαο, θαλεξψλεη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο ηξείο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο
ηεο επηζηήκεο. ηε δηαιεθηηθή ινγηθή ηνπ Μαξμ, νη ηξείο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηζηήκεο,
δηακεζνιαβνχληαη, εληφο ηεο ακνηβαίαο ηνπο ελφηεηαο, ζηε βάζε ηνπ δεζπφδνληνο ξφινπ ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηεο πεξηγξαθήο θαη ηεο εμήγεζεο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο πξφγλσζεο αλαπηχζζεηαη
θπξίσο ζην έδαθνο εθείλν ηεο εμέηαζεο πνπ αθνξά θπξίσο ζηελ απεηθφληζε ηεο δνκήο θαη ηεο
δηάξζξσζεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πάληνηε ππφςε ην γεγνλφο φηη ζηνλ
βαζκφ πνπ γίλεηαη ιφγνο πεξί ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, δειαδή
πεξί ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, νη
ιεηηνπξγίεο ηεο πεξηγξαθήο θαη ηεο εμήγεζεο είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλεο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο
πξφγλσζεο. Δπνκέλσο, ε πεξηγξαθή θαη ε εμήγεζε ηεο δηάξζξσζεο ελφο νξγαληθνχ φινπ δελ
ζεκαίλεη κηα ζηαηηθή ζεψξεζε ησλ πιεπξψλ ηνπ. Ζ ίδηα ε επηζηεκνληθή πεξηγξαθή θαη ε
εμήγεζε ελφο νξγαληθνχ φινπ, δειαδή ελφο θαη‘ εμνρήλ απηναλαπηπζζφκελνπ αληηθεηκέλνπ,
ζπληζηά απεηθφληζε ηεο απηνθίλεζήο ηνπ, ζπλεπψο θαη ηεο κειινληηθήο ηνπ πνξείαο. Αθξηβψο
ζε απηφ έγθεηηαη ε ακνηβαία ελφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηζηήκεο ζηε δηαιεθηηθή βαζκίδα
ηεο επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο. Αο πεξάζνπκε φκσο ζηε δηαιεθηηθή ινγηθή ηεο «Λνγηθήο ηεο
Ηζηνξίαο» επηζηξέθνληαο ελ ζπλερεία μαλά ζην ελ ιφγσ δήηεκα.
ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» ε ινγηθή εμέηαζε απνηειείηαη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ
Μαξμ, απφ ηξείο ζπείξεο ηεο έιηθνο, ηε ζπείξα ηνπ παξφληνο, ηε ζπείξα ηνπ παξειζφληνο θαη ηε
ζπείξα ηνπ κέιινληνο. ην πιαίζην ηεο ινγηθήο εμέηαζεο, ε ακνηβαία ελφηεηα ησλ ηξηψλ
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ην «Κεθάιαην» ν δηαθνξεηηθφο βαζκφο πξαγκάηεπζεο ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο κπνξεί λα
δηαπηζησζεί άκεζα κέζσ ηνπ κέξνπο πνπ αθηεξψλεη ν Μαξμ ζην θαζέλα. Γηα παξάδεηγκα ζην θεθάιαην «Ζ
ιεγφκελε πξσηαξρηθή ζπζζψξεπζε» θαζψο θαη ζηελ εμέηαζε δηακέζνπ ηεο κηθξήο ζπείξαο ηεο έιηθνο ηνπ
αλεξεκέλνπ παξειζφληνο δηαπηζηψλεηαη θαζαξά ε ζπζηεκαηηθφηεξε πξαγκάηεπζε ηνπ παξειζφληνο. Σν κέιινλ
ζην «Κεθάιαην» θαζίζηαηαη αληηθείκελν πξαγκάηεπζεο θπξίσο θαηά ηελ εμέηαζε ησλ λνκνηειεηψλ ζήςεο ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.
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ζπεηξψλ πθίζηαηαη ππφ ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηεο ζπείξαο ηνπ παξφληνο, δειαδή ππφ ηνλ θπξίαξρν
ξφιν ηεο ζπείξαο πνπ ζρεηίδεηαη ακηγψο κε ηελ αλαζχζηαζε ησλ πιεπξψλ ηνπ δεδνκέλνπ θαη
ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ ηζηνξηθή εμέηαζε αλαπηχζζεηαη ζηε βάζε ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηνπ
νξγαληθνχ φινπ. Σα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ ζπληζηνχλ εθείλα ηα ζηάδηα ηα νπνία
εληνπίδνληαη ζε αλεξεκέλε κνξθή ζηνλ ινγηθφ ηξφπν εμέηαζεο, δειαδή ζηε ζπλνιηθή θίλεζε
ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. πσο δείρζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην,
ε ηζηνξηθή εμέηαζε ηεο θνηλσλίαο δηακέζνπ ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ
αλαπηχζζεηαη ζηε βάζε ελφο θαζνιηθνχ θαη ελφο εηδηθνχ άμνλα. Ο θαζνιηθφο άμνλαο είλαη ε
ζρέζε θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ, δειαδή ε ηζηνξηθή εμέηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ππφ
δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ (ηεο θνηλσλίαο) κε ην εμσηεξηθφ αληηθείκελν δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ
αλέθπςε θαη ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη. Ο εηδηθφο άμνλαο είλαη ε δηαιεθηηθή ζρέζε παξαγσγηθψλ
δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο, δειαδή ε δηαιεθηηθή ζρέζε ησλ πιεπξψλ ηεο νπζίαο ηεο
θνηλσλίαο. πσο εηπψζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, δηακέζνπ ηνπ εηδηθνχ άμνλα,
δειαδή ηεο ζρέζεο παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο, ζπλάγεηαη θαη ν θαζνιηθφο
άμνλαο, δειαδή ε ζρέζε θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ. Σνχησλ δνζέλησλ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ζηελ
ηζηνξηθή εμέηαζε ηεο θνηλσλίαο ππεηζέξρεηαη θαηά νξηζκέλν ηξφπν ην εμσηεξηθφ αληηθείκελν, ε
θχζε.
Ζ ηζηνξηθή εμέηαζε, φπσο δείρζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, εζηηάδεη πξσηίζησο
ζηελ απεηθφληζε ηεο λνκνηεινχο θίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ κε έκθαζε ζηελ κειινληηθή ηνπ
πνξεία. Δπνκέλσο, ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε ινγηθή θαη ε ηζηνξηθή εμέηαζε δηαθξίλνληαη κε
ζαθή ηξφπν, εληφο ηεο ακνηβαίαο ηνπο ελφηεηαο. Ζ ινγηθή εμέηαζε ζπληζηά πξψηα θαη θχξηα
ηελ εμέηαζε ηεο δηάξζξσζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ νξγαληθνχ φινπ, ελψ ε ηζηνξηθή εμέηαζε ζπληζηά
πξψηα θαη θχξηα ηελ εμέηαζε ηεο λνκνηεινχο ηνπ θίλεζεο κε έκθαζε ζηελ κειινληηθή ηνπ
πνξεία. Ζ αλάγθε ζπζηεκαηηθφηεξεο πξαγκάηεπζεο ηνπ κέιινληνο, νδήγεζε ηνλ Βαδηνχιηλ ζην
λα αλαπηχμεη νπζησδψο ηελ ηζηνξηθή πηπρή ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαζηζηψληαο ηελ εηδηθή
δηαθξηηή εμέηαζε. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηε δηαιεθηηθή ινγηθή ηνπ Βαδηνχιηλ, ε ηζηνξηθή
εμέηαζε δελ πθίζηαηαη απιψο ζε αλεξεκέλε κνξθή εληφο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο, νχηε
αλαβαζκίδεηαη επηιεθηηθά ζε νξηζκέλεο αλαγθαίεο ζηηγκέο ηεο ζχλνιεο ινγηθήο εμέηαζεο. Ζ
ηζηνξηθή εμέηαζε δηαθξίλεηαη θαζ‘ εαπηή θαη πθίζηαηαη σο ηέηνηα επηηειψληαο ιεηηνπξγίεο πνπ
είλαη θαηά βάζε δηαθνξεηηθέο θαη έσο έλα βαζκφ αληίζεηεο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο. Σνχησλ
δνζέλησλ, αλ κε ηε ινγηθή ηνπ «Κεθαιαίνπ» ζπληειείηαη έλαο πξψηνο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο
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δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, κε ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο»
ζπληειείηαη έλαο δεχηεξνο κεηαζρεκαηηζκφο. Ζ ζπείξα ηεο έιηθνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
απεηθφληζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο αλαβαζκίδεηαη ξηδηθά απνθηψληαο δηαθξηηή
ππφζηαζε ζηε ζπλνιηθή κεζνδνινγηθή θαη ζεσξεηηθή πξαγκάηεπζε.
Δπηζηξέθνληαο ζην δήηεκα ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηζηήκεο δηαπηζηψλνληαη ηα
αθφινπζα. ηε δηαιεθηηθή κέζνδν ηνπ Μαξμ νη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο πθίζηαληαη ελ γέλεη σο
δηαθξηηέο ζην πιαίζην ηεο θπξηαξρίαο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο. Απηφ έρεη σο επαθφινπζν νη
πιεπξέο ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πξφγλσζεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ λα αλαπηχζζνληαη ζε έλα «μέλν» έδαθνο πξνο ηηο ίδηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην
έδαθνο ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη ακηγψο κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πεξηγξαθήο
θαη ηεο εμήγεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» πξαγκαηνπνηείηαη ε δηάθξηζε
ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, εληφο ηεο ελφηεηάο ηνπο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ιεηηνπξγία πνπ
επηηεινχλ. Οη πιεπξέο ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη ηα κέγηζηα κε ηηο ιεηηνπξγίεο
ηεο πεξηγξαθήο θαη ηεο εμήγεζεο αλαπηχζζνληαη ζην ινγηθφ κέξνο, ελψ νη πιεπξέο ηεο
γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη ηα κέγηζηα κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πξφγλσζεο
αλαπηχζζνληαη ζην ηζηνξηθφ κέξνο. Ζ ζρεηηθά απηνηειήο δηάθξηζε ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο
εμέηαζεο, εληφο ηεο ακνηβαίαο ηνπο ελφηεηαο, νδεγεί ζπλεπψο ζηελ ξηδηθή αλαβάζκηζε έθαζηεο
ιεηηνπξγίαο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηεο ίδηαο ηεο ελφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ,
ηελ ίδηα ηελ αλάπηπμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηζηήκεο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη ππφ ην πξίζκα ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζηα
ηξία πξναλαθεξζέληα έξγα αλαθχπηεη ε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο νπζίαο ηεο δηαιεθηηθήο
ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο σο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξείηαη ν
πξνζδηνξηζκφο ηεο νπζίαο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο, εηιεκκέλεο σο
αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, θαηά ην ζηάδην ζην νπνίν ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία δελ έρεη επηηχρεη ηελ
πιήξε αλάπηπμή ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, ην εγρείξεκα πξνζδηνξηζκνχ ηεο νπζίαο ηεο δηαιεθηηθήο
ινγηθήο, εηιεκκέλεο σο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, εθθηλεί απφ ηα βαζηθά πνξίζκαηα ηεο
έξεπλαο θαη έσο έλα βαζκφ πεξηέρεη ζηνηρεία ζεσξεηηθήο ππφζεζεο. Ο Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη
φηη,
ε κεζνδνινγηθή εθαξκνγή ησλ θαηεγνξηψλ ζε θάζε λέν ηδηαίηεξν αληηθείκελν δελ κπνξεί παξά λα είλαη
ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο γλψζεο ππνζεηηθή. Μφλν ε νινθιήξσζε ηεο δηάγλσζεο απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζα

545

θαηαδείμεη ηελ αμηφπηζηε ηδηφηππε κεζνδνινγηθή ηζρχ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ ζην ππφ εμέηαζε ηδηφηππν
αληηθείκελν (Βαδηνχιηλ, 2019α: 84).

Δζηηάδνληαο ζηε ζπλνιηθή θίλεζε ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ απφ ηελ «Δπηζηήκε ηεο
Λνγηθήο» ζην «Κεθάιαην» θαη ελ ζπλερεία ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», δηαπηζηψλεηαη φηη ν
βαζηθφο ιφγνο ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ βξίζθεηαη ζηελ αλάγθε ζπζηεκαηηθφηεξεο
απεηθφληζεο ηεο δηάξζξσζεο θαη ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Με άιια ιφγηα, ε
αλάγθε ζπζηεκαηηθφηεξεο επηζηεκνληθήο απεηθφληζεο ελφο νξγαληθνχ φινπ νδεγεί 1) ζηε
ζπζηεκαηηθφηεξε απεηθφληζε ηεο δνκήο θαη ηεο δηάξζξσζήο ηνπ 2) ζηελ αχμνπζα απεηθφληζε
ηεο ζρέζεο ηνπ κε εμσηεξηθέο πξνο ην ίδην δηαδηθαζίεο, 3) ζηελ απεηθφληζε ησλ δηαδηθαζηψλ
δηακέζνπ ησλ νπνίσλ αλέθπςε, 4) ζηε ζπζηεκαηηθφηεξε απεηθφληζε ηεο ζπλνιηθήο λνκνηεινχο
αλάπηπμήο ηνπ, 5) ζηελ απεηθφληζε ηεο κειινληηθήο ηνπ πνξείαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο
κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζε κηα άιιε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Ζ νινέλα θαη ζπζηεκαηηθφηεξε
απεηθφληζε ηεο δηάξζξσζεο θαη ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πξαγκαηνπνηείηαη σο
απνηέιεζκα ηεο αλαβαζκηζκέλεο ζπζρέηηζεο ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο ζηε
δηαιεθηηθή κεζνδνινγία. Χο εθ ηνχηνπ, θάζε ζηάδην ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ζπζρέηηζε ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο.
πκπεξαζκαηηθά, ηνλ ππξήλα ησλ κεζνδνινγηθψλ δηαξζξσηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ θίλεζε «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», «Κεθάιαην» θαη «Λνγηθή ηεο
Ηζηνξίαο», ηνλ απνηειεί ε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ. Σν γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο
έγθεηηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο δηαιεθηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ, θαηά ηηο νπνίεο αιιάδεη δηαξζξσηηθά ε γεληθφηεξε ζπζρέηηζε ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ απνηειεί ηνλ εζσηεξηθφ
κεραληζκφ δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ κεηαζρεκαηίδεηαη ε δηαιεθηηθή κεζνδνινγία. Ζ ζρέζε ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ ζπληζηά ηελ νπζία ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο σο αλαπηπμηαθήο
δηαδηθαζίαο.
πληζηά ε δηαιεθηηθή ινγηθή κηα αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ή κήπσο εδψ έρνπκε λα
θάλνπκε κε κηα εγειηαλνχ ηχπνπ ηδεαιηζηηθή αληίιεςε, θαηά ηελ νπνία ε λφεζε πξνβάιιεη σο
απηνθηλνχκελε δηαδηθαζία; Μπνξεί άξαγε ε ίδηα ε δηαιεθηηθή ινγηθή, σο κέζνδνο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο, λα ζεσξεζεί κηα αληηθεηκεληθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ζην βαζκφ πνπ
απνηειεί νξηζκέλνπ ηχπνπ λνεηηθή απεηθφληζε αληηθεηκεληθψλ δηαδηθαζηψλ θαη θαηλνκέλσλ;
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Γείρζεθε φηη ε βαζχηεξε ξίδα ηνπ εγειηαλνχ ηδεαιηζκνχ είλαη ε ηαχηηζε ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνιπηνπνίεζε ηεο θαζνιηθφηεηαο, ηνπ γεγνλφηνο δειαδή φηη
ν Υέγθει κειεηάεη ην απφιπην αληηθείκελν. Γείρζεθε επίζεο, κέζσ ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ ηνπ
«Κεθαιαίνπ» θαη ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ ηεο «Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο», φηη απφ πιηζηηθήο
άπνςεο δελ δχλαηαη λα πθίζηαηαη θαζαξή απηνθίλεζε. Οη πιεπξέο ηεο νπζίαο, νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία απηνθίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, δελ ζπληζηνχλ πιεπξέο νη νπνίεο
αλήθνπλ εμ‘ νινθιήξνπ θαη πιήξσο ζην αληηθείκελν, αιιά ζπληζηνχλ εμίζνπ πιεπξέο κηα άιιεο
θίλεζεο ηελ νπνία πξνυπνζέηεη ε θίλεζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ. πσο ν
θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο πξνυπνζέηεη ηελ θνηλσληθή θαη θπζηθή κνξθή θίλεζεο,
φπσο ε θνηλσληθή κνξθή θίλεζεο πξνυπνζέηεη ηε θπζηθή (νξγαληθή θαη αλφξγαλε), έηζη θαη ε
λνεηηθή κνξθή θίλεζεο πξνυπνζέηεη ηελ θνηλσληθή θαη ηε θπζηθή. Δπνκέλσο, απφ πιηζηηθήο
πιεπξάο κπνξεί θάιιηζηα λα γίλεηαη ιφγνο πεξί ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο λφεζεο
θαη πεξί λνεηηθψλ λνκνηειεηψλ, ζην βαζκφ πνπ ν εληνπηζκφο ηεο νπζίαο ησλ λνεηηθψλ
λνκνηειεηψλ ιακβάλεη ππφςε ηελ ελφηεηα ηεο νπζίαο ησλ ηειεπηαίσλ κε ηηο πιεπξέο ησλ
εμσηεξηθψλ αληηθεηκέλσλ.
Οη λνεηηθέο λνκνηέιεηεο ζπληζηνχλ ηδηφηππεο λνκνηέιεηεο ηεο λφεζεο, νη νπνίεο
βξίζθνληαη ζε ακνηβαία ελφηεηα θαη δηαθνξά κε ηηο θνηλσληθέο θαη θπζηθέο λνκνηέιεηεο. Ζ
αληίζεηε αληίιεςε ε νπνία δελ βιέπεη ζηε λφεζε ηίπνηε άιιν, παξά ηε δηάζιαζε ησλ λφκσλ ηνπ
αληηθεηκέλνπ, απνηειεί κηα εζθαικέλε αληίιεςε πεξί ησλ λνεηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη
δηαδηθαζηψλ. ε απηή ηελ αληίιεςε ε λφεζε πξνβάιιεη σο έλα παζεηηθφ θαηεγφξεκα ησλ
λνκνηειεηψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Αλ ίζρπε πξάγκαηη θάηη ηέηνην, δειαδή αλ νη λνεηηθνί, ινγηθνί
πξνζδηνξηζκνί θαη θαηεγνξίεο δηαζινχζαλ απνθιεηζηηθά θαη παζεηηθά ηηο νπζηψδεηο
λνκνηέιεηεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηφηε ν νπνηνζδήπνηε αλαζηνραζκφο πάλσ ζηε ινγηθή
θαη ηε κεζνδνινγία δελ ζα είρε θαλέλα απνιχησο λφεκα.
Ζ αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ θαηαηείλεη πξνο ηελ επαιήζεπζε ηνπ αληηζέηνπ. ηηο
ζχγρξνλεο επηζηήκεο ν αλαζηνραζκφο πάλσ ζηηο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηε ινγηθή απνθηά
φιν θαη κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα. Με ην πέξαζκα ζηελ ηζηνξηθή βαζκίδα ηεο δηαιεθηηθήο
κεζνδνινγίαο θαη ηεο ζπλζεηηθήο επηζηήκεο, ε ελαζρφιεζε κε ηελ θαζ‘ εαπηφ βαζκίδα ηεο
κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο αλαβαζκίδεηαη ξηδηθά. Ζ αλάπηπμε ηεο κεζφδνπ, παξ‘ φιν πνπ
ζπληειείηαη κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, δελ πεξηνξίδεηαη εθεί. ηνλ βαζκφ πνπ
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αλαπηχζζνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη ζπλζεηηθέο πιεπξέο ηεο επηζηήκεο, ε ίδηα ε
επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαζίζηαηαη εζσηεξηθά εληαία κε ηνλ αλαζηνραζκφ
σο πξνο ηηο κεζφδνπο επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο. Κάηη ηέηνην είλαη νινθάλεξν ζην γίγλεζζαη
ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο.
Οη Υέγθει, Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ αλαπηχζζνπλ ην έξγν ηνπο κέζσ ηεο θξηηηθήο
απνηίκεζεο ηεο πξνγελέζηεξεο ζεσξίαο θαη κεζνδνινγίαο. Ο αλαζηνραζκφο πεξί ηεο κεζφδνπ
βξίζθεηαη ζε εζσηεξηθή ζπλάθεηα κε ηελ απνθάιπςε ησλ λνκνηειεηψλ ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο
αληηθεηκέλνπ. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ν αλαζηνραζκφο πάλσ ζηνπο ηξφπνπο θαη ηα
κέζα απνθάιπςεο θαη απεηθφληζεο ησλ λνκνηειεηψλ πνπ ην δηέπνπλ, νδεγεί αλαγθαία ζηνλ
γεληθφηεξν αλαζηνραζκφ πεξί ηεο κεζφδνπ, δειαδή ζην αλαζηνραζκφ ησλ κεζνδνινγηθψλ
θεθηεκέλσλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ θαζνιηθή ηζηνξία ηεο γλψζεο θαη ησλ επηζηεκψλ.
Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, αξθεηέο θνξέο ζηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο, ηα εξγαιεία
απνθάιπςεο κηαο δηαδηθαζίαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ
κεζνδνινγηθφ αλαζηνραζκφ λνκνηειεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
Απηή ε δηηηή ζρέζε αλαζηνραζκνχ σο πξνο ην θαζνιηθφ (επηζηεκνληθά κεζνδνινγηθά
θεθηεκέλα) θαη σο πξνο ην εηδηθφ (ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν) απνηειεί ηνλ ππξήλα
αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ.258
Θεσξνχκε, ινηπφλ, φηη απφ πιηζηηθήο θαη επηζηεκνληθήο ζθνπηάο κπνξεί θάιιηζηα λα
γίλεηαη ιφγνο πεξί ηνπ γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Ζ λνκνηειήο αλάπηπμε ηνπ γίγλεζζαη
ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, εηιεκκέλεο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, εδξάδεηαη ζηε
ζπζρέηηζε ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο θαη απνθάιπςεο ησλ λνκνηειεηψλ ηνπ εθάζηνηε γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν ζπληζηά νξγαληθφ φιν, θαη ζηνλ εζσηεξηθά ζπλπθαζκέλν κε απηή ηε
δηαδηθαζία αλαζηνραζκφ πεξί ησλ θεθηεκέλσλ ηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο. Απφ ηελ θίλεζε
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Φπζηθά ν αλαζηνραζκφο σο πξνο ην θαζνιηθφ θαη σο πξνο ην εηδηθφ ζπλδέεηαη κέζσ ηνπ αλαζηνραζκνχ σο πξνο
ην κεξηθφ, δειαδή ηελ επξχηεξε νκάδα αληηθεηκέλσλ ζηελ νπνία αλήθεη ην εηδηθφ αληηθείκελν. Γηα παξάδεηγκα, ε
αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ ζην «Κεθάιαην» απφ ηνλ Μαξμ δελ εμαληιείηαη ζηνλ αλαζηνραζκφ πάλσ ζην
εηδηθφ αληηθείκελν ηεο έξεπλάο ηνπ (ην θεθάιαην) θαη ζηα θαζνιηθά θεθηεκέλα ηεο κεζνδνινγίαο φπσο απηά
ζπκππθλψλνληαη πξσηίζησο, αλ θαη φρη απνθιεηζηηθά, ζηε ινγηθή ηνπ Υέγθει. Ζ ζπζρέηηζε ησλ θαζνιηθψλ
κεζνδνινγηθψλ θεθηεκέλσλ θαη ηνπ εηδηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο δηακεζνιαβείηαη απφ ηνλ κεζνδνινγηθφ
αλαζηνραζκφ σο πξνο ηα επξχηεξα γλσζηηθά αληηθείκελα κε ηα νπνία ζρεηίδεηαη ην ππφ δηεξεχλεζε αληηθείκελν.
ηελ πεξίπησζε ηνπ Μαξμ, ε πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο, δειαδή ε γεληθφηεξε ζεψξεζε πεξί θνηλσλίαο
απνηειεί αλαγθαίν φξν σο πξνο ηε ζπζρέηηζε ησλ θαζνιηθψλ κεζνδνινγηθψλ θεθηεκέλσλ θαη ηνπ εηδηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλάο ηνπ (ηνπ θεθαιαίνπ). Ζ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζηελ παξνχζα πξνβιεκαηηθή μεπεξλά ηνπο
ζηφρνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο.
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«Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», «Κεθάιαην» θαη «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα.
Ζ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο» ζπληζηά ζπκπχθλσζε ηνπ κεζνδνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνξίαο
ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο επηζηήκεο θαη θπξίσο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζηεκψλ ηεο επνρήο ηνπ
Υέγθει. Καηά ηε κεηάβαζε ζηελ επφκελε κνξθή ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ν Μαξμ δηεξεπλψληαο
ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελνπ θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο λνεηηθήο ηνπ αλαζχζηαζεο ήξζε
αληηκέησπνο κε ην δήηεκα ηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο. Ο Έλγθειο αλαθέξεη επί ηνχηνπ:
Δδψ έπξεπε, ινηπφλ, λα ιπζεί έλα άιιν δήηεκα πνπ απηφ θαζαπηφ δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή
νηθνλνκία. Πνηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο επηζηήκεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε; Απφ ηε κηα κεξηά
ππήξρε ε ρεγθειηαλή δηαιεθηηθή, ζηελ εληειψο αθεξεκέλε, «ζεσξεζηαθή»259 κνξθή κε ηελ νπνία ηελ
θιεξνδφηεζε ν Hegel. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ζπλεζηζκέλε, ζηελ νπζία βνιθηθή-κεηαθπζηθή κέζνδνο, πνπ
έγηλε ηψξα μαλά ηεο κφδαο θαη κε ηελ νπνία νη αζηνί νηθνλνκνιφγνη έγξαςαλ ηα ρνληξά θαη αζπλάξηεηα
βηβιία ηνπο (Έλγθειο ζε Μαξμ, 2010: 368).

Γηα ηνλ Μαξμ, ην αληηθείκελφ ηνπ, ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο, δελ έπξεπε
λα απεηθνληζηεί σο έλα αζπλάξηεην ζπλνλζχιεπκα ζρέζεσλ θαη πιεπξψλ. Ζ επηζηεκνληθή ηνπ
απεηθφληζε φθεηιε λα γίλεη κε ηε κνξθή ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ
εζσηεξηθή ζπλάθεηα ησλ πιεπξψλ ηνπ. Με άιια ιφγηα, ε επηζηεκνληθή παξνπζίαζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ φθεηιε λα γίλεη ζηε βάζε ηεο εζσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ ζε
θαζαξή κνξθή. Σν πξνεγνχκελν ηζηνξηθφ εγρείξεκα αλαζχζηαζεο ελφο αληηθεηκέλνπ ζηε βάζε
ηεο θαη‘ εμνρήλ εζσηεξηθήο ηνπ αιιειεπίδξαζεο είρε πξαγκαηνπνηεζεί, αλ θαη κε ηδεαιηζηηθφ
θαη κεηαθπζηθφ ηξφπν, απφ ηνλ Υέγθει. Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν ν Έλγθειο επηζεκαίλεη φηη
«απφ ην ζάλαην ηνπ Hegel, είλαη δήηεκα αλ έγηλε έζησ θαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζεί κηα
νπνηαδήπνηε επηζηήκε κέζα ζηε δηθή ηεο, ηελ εζσηεξηθή ζπλάθεηα» (φ.π.: 365). Απφ ηε κία ε
κέζνδνο ηνπ Υέγθει ήηαλ ε κνλαδηθή κέζνδνο πνπ απεηθφληδε ην αληηθείκελν ζηε βάζε ηεο θαη‘
εμνρήλ εζσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ θαη απφ ηελ άιιε, εμαηηίαο ηνπ
ηδεαιηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο, ήηαλ αθαηάιιειε γηα ηελ αλαζχζηαζε ελφο πξαγκαηηθά ππαξθηνχ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ο Έλγθειο αλαθέξεη επηπιένλ:
ε ρεγθειηαλή κέζνδνο ήηαλ απνιχησο αθαηάιιειε γηα ρξήζε ζηελ ππάξρνπζα κνξθή ηεο. Ήηαλ ζηελ
νπζία ηδεαιηζηηθή θη εδψ πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο θνζκνζεσξίαο πνπ είλαη ε πην πιηζηηθή απ‘ φιεο
ηηο πξνεγνχκελεο. […] Χζηφζν, απφ θάζε άιιε ινγηθή, απηή ήηαλ ε κνλαδηθή απ‘ φπνπ κπνξνχζε θαλείο
ηνπιάρηζηνλ λα πηαζηεί. Γελ ηελ είραλ θξηηηθάξεη, δελ ηελ είραλ ππεξληθήζεη. Καλέλαο απφ ηνπο
259

Δπεκβαίλνπκε κεηαθξαζηηθά θαη απνδίδνπκε ηνλ φξν «spekulativen» σο «ζεσξεζηαθή» θαη φρη σο
«ζεσξεηηθνινγνχζα» πνπ απνδίδεη ν κεηαθξαζηήο.
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αληηπάινπο ηνπ κεγάινπ δηαιεθηηθνχ δελ κπφξεζε λ‘ αλνίμεη έλα ξήγκα ζην πεξήθαλν νηθνδφκεκα ηεο
(φ.π.: 368-369).

Ο Μαξμ, επνκέλσο, επεμεξγάζηεθε θαη κεηαζρεκάηηζε ηελ εγειηαλή κέζνδν ζηε
δηαδηθαζία αλαζχζηαζεο θαη απεηθφληζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ εγειηαλή
ινγηθή, ε νπνία παξήρζε ζην πιαίζην επεμεξγαζίαο ελφο αληηθεηκέλνπ (θπξίσο ηεο θηινζνθηθήο
λφεζεο), ζηε βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο σο κεζφδνπ δηεξεχλεζεο ελφο λένπ αληηθεηκέλνπ
κεηαζρεκαηίζηεθε. Ζ «επαθή» ηεο κε ην λέν πξαγκαηηθφ αληηθείκελν νδήγεζε ζηνλ
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν εληνπίδεηαη ε εμήο θίλεζε: 1ε θάζε: ε δηεξεχλεζε
ελφο αξρηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηεο λφεζεο ζεσξεκέλεο ηδεαιηζηηθά κε ηε κνξθή ηνπ απνιχηνπ,
νδήγεζε ζηε ινγηθή απεηθφληζε, αλ θαη κε κεηαθπζηθφ ηξφπν, ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ πιεπξψλ
ηεο. 2ε θάζε: Ζ ελ ιφγσ ινγηθή απεηθφληζε κε ηε ζεηξά ηεο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη σο
κέζνδνο γηα ηελ απεηθφληζε ελφο λένπ αληηθεηκέλνπ. 3ε θάζε: Ζ αιιειεπίδξαζε ηεο
θιεξνδνηεκέλεο κεζφδνπ κε ην ππφ δηεξεχλεζε λέν αληηθείκελν νδήγεζε κε ηε ζεηξά ηεο ζηνλ
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θιεξνδνηεκέλεο κεζφδνπ, ζηε ινγηθή αλαζχζηαζε ηνπ λένπ αληηθεηκέλνπ
θαη αληίζηνηρα ζηε λέα κνξθή ηεο ινγηθήο κεζφδνπ. Απφ επηζηεκνινγηθή ζθνπηά θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηδεαιηζκφ ηνπ Υέγθει, ε πξψηε θάζε ηεο θίλεζεο ζπλίζηαηαη ζηε
δηεξεχλεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο λφεζεο (δειαδή ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηνπ Υέγθει), ζεσξεκέλεο φκσο κε ηδεαιηζηηθφ ηξφπν, θαη ζηε ινγηθή ηεο
αλαζχζηαζε. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο λνεηηθήο αλαζχζηαζεο κηαο
αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο (ινγηθφ) θαη ηεο πξαγκαηηθήο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο (ηζηνξηθφ)·
παξά ην γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ ζρέζε γίλεηαη αληηιεπηή κε δηαζηξεβισηηθφ ηξφπν απφ ηνλ
Υέγθει. ε απηή ηελ πξψηε θάζε εληνπίδεηαη ε θίλεζε απφ ην αληηθείκελν, δειαδή απφ ηελ
ζπγθεθξηκέλε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία πνπ δηεξεπλά ν Υέγθει (ην αληηθείκελν ηεο λφεζεο) πξνο
ηε ινγηθή αλαζχζηαζε ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο. Δλ ζπλερεία θαη πεξλψληαο ζηνλ Μαξμ, κέζσ
ηεο θιεξνδνηεκέλεο ινγηθήο κεζφδνπ ηνπ Υέγθει επηρεηξείηαη νξηζκέλε δηεξεχλεζε ηνπ λένπ
αληηθεηκέλνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πξφθεηηαη γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ λένπ αληηθεηκέλνπ κε
ηελ θιεξνδνηεκέλε κέζνδν ππφ ηελ απζηεξή έλλνηα. Ζ πξαγκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ λένπ
αληηθεηκέλνπ νδεγεί επζχο εμαξρήο ζηνλ αλαζηνραζκφ σο πξνο ηνλ νξζνινγηθφ ππξήλα αιιά
θαη ηηο αλεπάξθεηεο ηεο θιεξνδνηεκέλεο κεζφδνπ. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία νδεγεί ζηνλ
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ίδηαο ηεο ινγηθήο κεζφδνπ. ε απηή ηε δεχηεξε θάζε δηαπηζηψλεηαη ε
θίλεζε απφ ηε ινγηθή κέζνδν πξνο ην αληηθείκελν, δειαδή πξνο ηελ ππφ δηεξεχλεζε
550

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία (ην θεθάιαην). Ζ ηξίηε θάζε ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε απφ ην
αληηθείκελν (ππφ δηεξεχλεζε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία) πξνο ηελ λνεηηθή ηνπ αλαζχζηαζε. Καηά
ηελ ηειηθή ινγηθή αλαζχζηαζε ηνπ λένπ αληηθεηκέλνπ έρεη αλαθχςεη θαη ε λέα κεζνδνινγία. Ζ
ελ ιφγσ θίλεζε ζπληζηά ηελ πξψηε ζπείξα ηεο έιηθνο ηεο θαζ’ εαπηφ ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηεο
δηαιεθηηθήο κεζνδνινγίαο, εηιεκκέλεο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Ο κεραληζκφο
δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ ζπληειείηαη ε αλαθεξζείζα θίλεζε είλαη ε αιιειεπίδξαζε ηεο δηαδηθαζίαο
λνεηηθήο αλαζχζηαζεο (ινγηθφ) θαη ηεο πξαγκαηηθήο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο (ηζηνξηθφ),
δειαδή ηεο ζρέζεο ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ ζηε δηαιεθηηθή βαζκίδα ηεο λφεζεο.
Ζ επφκελε θίλεζε, ε νπνία ζπληζηά θαη ηε δεχηεξε ζπείξα ηεο έιηθνο ηεο ηζηνξηθήο
αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο κεζνδνινγίαο, εηιεκκέλεο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο,
ζρεηίδεηαη κε ηε κεηάβαζε απφ ηε κέζνδν ηνπ «Κεθαιαίνπ» ζηε κέζνδν ηεο «Λνγηθήο ηεο
Ηζηνξίαο». Έλεθα ηνπ γεγνλφηνο φηη ζην «Κεθάιαην» ε ινγηθή κέζνδνο πθίζηαηαη ζε ελφηεηα κε
ηηο θαηεγνξίεο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, ε θαηαλφεζε ηεο κεζφδνπ ζε θαηεγνξηαθφ θαη
ελλνηνινγηθφ επίπεδν απαηηνχζε ηελ εμαγσγή ηεο ζε θαζαξή κνξθή. Ο Βαδηνχιηλ απνηέιεζε ηνλ
κνλαδηθφ ζηνραζηή πνπ εμήγαγε κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη ζε θαζαξή κνξθή ην ζχζηεκα ησλ
ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ ινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ «Κεθαιαίνπ». Ζ ινγηθή ηνπ «Κεθαιαίνπ»
έδσζε, κε ηε ζεηξά ηεο, ηε δπλαηφηεηα κεζνδνινγηθνχ θαη ζεσξεηηθνχ αλαζηνραζκνχ σο πξνο
ηελ απεηθφληζε ελφο λένπ αληηθεηκέλνπ, ηεο θνηλσλίαο. Δλδεηθηηθέο είλαη νη δηαηππψζεηο ηνπ
Βαδηνχιηλ ζην άξζξν ηνπ «Ο Μεζνδνινγηθφο ξφινο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηνπ
ινγηθνχ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο» ηνπ 1970. πγθεθξηκέλα γξάθεη:
Θα εμεηάζνπκε κεξηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ρξήζεο ηεο κεζνδνινγίαο Σνπ Κεθαιαίνπ απφ ηελ άπνςε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηνπ ινγηθνχ κε εθαξκνγή ζην ζνζηαιηζκφ. Λφγνο γίλεηαη γηα ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο εθείλεο πνπ απνξξένπλ απφ κηα ζεηξά ηδηφηππσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηνπ ζνζηαιηζκνχ θαη ηνπ θνκκνπληζκνχ θαη απφ ηε δηαθξίβσζε ησλ ηζηνξηθψλ
ζπλζεθψλ εκθάληζεο θαη αλάπηπμεο ηεο κεζνδνινγίαο Σνπ Κεθαιαίνπ. […] Σν εγρείξεκα απηφ ζα ζπληζηά
ζπλάκα εγρείξεκα δηαθξίβσζεο ηεο νπζίαο ηνπ πξνβιήκαηνο ηζηνξηθνχ-ινγηθνχ, θαζψο θαη κέξνο ηεο
απάληεζεο ζην εξψηεκα πεξί ηνπ ραξαθηήξα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο Σνπ Κεθαιαίνπ ζηε κειέηε
ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηνπ ζνζηαιηζκνχ θαη ηνπ θνκκνπληζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, είλαη αλαγθαίν λα
ιεθζεί πιήξσο ππφςε ν νξηζκφο ησλ βαζκίδσλ ηεο κεηάβαζεο απφ ηε κηα πνηφηεηα ζηελ άιιε, [νξηζκφο]
πνπ πεξηέρεηαη ην Κεθάιαην θαη έρεη γεληθή κεζνδνινγηθή ζεκαζία (Βαδηνχιηλ, 2019α: 79-80).
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ην ελ ιφγσ άξζξν είλαη εκθαλήο φρη κφλν ε ζηφρεπζε ηνπ Βαδηνχιηλ πξνο ηελ
επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ «Κεθαιαίνπ», αιιά θαη ε δηαδηθαζία
κεηαζρεκαηηζκνχ θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ — δηαδηθαζία ε νπνία
ηειεί ππφ δηακφξθσζε —, δεδνκέλνπ φηη ζην παξφλ άξζξν αλαπηχζζεηαη ε αληίιεςε πεξί ησλ
λνκνηειψλ ζηαδίσλ ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. ην παξαπάλσ
άξζξν ν Βαδηνχιηλ επεμεξγάδεηαη ηε κέζνδν ηνπ Μαξμ ζε ζπλάξηεζε κε ην αληηθείκελν ηνπ
θνκκνπληζκνχ θαη φρη ηεο θνηλσλίαο σο νιφηεηαο, ε νπνία απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο
«Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο» θαη ζηελ νπνία θνξπθψλεηαη ε αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ. Ζ
αιιειεπίδξαζε ηεο θεθηεκέλεο κεζνδνινγίαο (ηνπ «Κεθαιαίνπ») κε ηε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο
ηνπ λένπ αληηθεηκέλνπ (ηεο θνηλσλίαο σο νιφηεηαο) νδήγεζε ζηνλ επαθφινπζν κεηαζρεκαηηζκφ
ηεο δηαιεθηηθήο κεζνδνινγίαο. Σνχησλ δνζέλησλ, ε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» απνηειεί έλα λέν
ζηάδην ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη ζηε βάζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεζνδνινγηθψλ
κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ ζπληεινχληαη κε ηελ θίλεζε «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», «Κεθάιαην» θαη
«Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε νπζία ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο είλαη ε ζπζρέηηζε ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ. Με άιια ιφγηα, ην πεξηερφκελν ησλ θάζε θνξά δηαξζξσηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ
ζπλδέεηαη απζηεξά κε ηε ζπζρέηηζε ηεο απεηθφληζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, σο
πθηζηάκελνπ θαη σο κεηαβαιιφκελνπ ζην ρξφλν. Ζ δηεξεχλεζε λέσλ αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη ε αλάγθε ζπζηεκαηηθήο απεηθφληζεο ηεο δνκήο θαη ηεο ηζηνξηθήο ηνπο αλάπηπμεο απνηεινχλ
ηνλ ππξήλα ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο. Ζ
ελ ιφγσ δηαδηθαζία ζπλίζηαηαη ζηελ ίδηα ηε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ ζηε
δηαιεθηηθή βαζκίδα ηεο λφεζεο.
ηε βάζε ησλ παξαπάλσ πνξηζκάησλ αλαθχπηεη θαη ε δπλαηφηεηα κηαο πξσηαξρηθήο
πεξηνδνιφγεζεο ηεο θαζ‘ εαπηφ αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο κεζνδνινγίαο, εηιεκκέλεο σο
κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Ζ πεξηνδνιφγεζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο
σο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ην πξίζκα ηεο ζπζρέηηζεο
ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ. Οη πξνζδηνξηζκέλεο κνξθέο ηεο ζπζρέηηζεο ηεο ινγηθήο θαη ηεο
ηζηνξηθήο πηπρήο απνηεινχλ ηνλ άμνλα δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί ην θάζε
ζηάδην ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, εηιεκκέλεο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο.
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ην ζηάδην ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο»
ηνπ Υέγθει, ε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζπληζηά κηα ηξφπνλ ηηλά απφιπηε ηαπηφηεηα.
Μάιηζηα, ζε απηήλ θπξίαξρε είλαη ε ινγηθή πηπρή, ε απεηθφληζε δειαδή ηεο δεδνκεληθφηεηαο
ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ ηζηνξηθή πηπρή πθίζηαηαη κφλν σο ζπγθξνηεηηθή πιεπξά ηεο
ινγηθήο πηπρήο, πξάγκα ην νπνίν ηελ θάλεη λα απηναλαηξείηαη. ην εγειηαλφ ζχζηεκα ινηπφλ, ε
ηζηνξηθφηεηα θαηαιήγεη λα είλαη κηα θελάθε, δηφηη ε ίδηα ε ινγηθή δηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
απνηειεί έλαλ απφιπην εγθιεηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο ηζηνξίαο. ε απηφ ην ζηάδην ηεο
πξσηαξρηθήο εκθάληζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, εηιεκκέλεο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο, ε δηαιεθηηθή ινγηθή απφ ηε κία έρεη αλαθχςεη, ελψ απφ ηελ άιιε δελ έρεη αθφκε
δηαρσξηζηεί απφ ηε κήηξα ηεο ηππηθήο ινγηθήο. Χο εθ ηνχηνπ, ε νπζία ηεο δηαιεθηηθή ινγηθήο, ε
ζπζρέηηζε ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο, βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο Σαπηφηεηαο.260 Τπφ
ην πξίζκα ην ζηαδίσλ δηεξεχλεζεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηαιεθηηθή ινγηθή
βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο ηεο εκθάληζεο.
Τπφ ην πξίζκα ηεο ηζηνξίαο ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο, ε ηππηθή
ινγηθή δεζπφδεη φηαλ θπξίαξρε ζηηγκή ζηε γλσζηηθή δηαδηθαζία είλαη ε απεηθφληζε ηεο
ζηαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε άκεζε δεδνκέλε ηνπ χπαξμε. Απφ ηελ άιιε, ε
δηαιεθηηθή ινγηθή δεζπφδεη, φηαλ θπξίαξρε ζηηγκή ζηε γλσζηηθή δηαδηθαζία θαζίζηαηαη ε
απεηθφληζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κάιηζηα ε πξφγλσζε ηεο κειινληηθήο ηνπ
πνξείαο. Ζ ινγηθή ηνπ Υέγθει, αθφκε θαη αλ αγλνήζνπκε φηη αζρνιείηαη κε έλα αληηθείκελν, ην
νπνίν κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνζδηνξίδεηαη δελ πθίζηαηαη πξαγκαηηθά, απεηθνλίδεη ζε ηειηθή
αλάιπζε ηα πξάγκαηα σο έρνπλ. Έηζη, παξ‘ φιν πνπ εληνπίδεηαη ε κεηαβνιή θαη ε ηζηνξηθή
αλάπηπμε, απηέο πξνβάιινπλ ζαλ ην κέζν ηεο ινγηθήο επηβεβαίσζεο ηνπ παξφληνο. Καη‘ απηφλ
ηνλ ηξφπν, ε γλψζε φρη απιψο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφγλσζε ηνπ κέιινληνο, αιιά ζχκθσλα
κε ηνλ Υέγθει έξρεηαη πάληνηε ηειεπηαία σο δηαπίζησζε ηνπ ζπληειεζκέλνπ. Υαξαθηεξηζηηθή
είλαη ε δηαηχπσζε ηνπ Υέγθει ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε γιαχθα ηεο Αζελάο αξρίδεη ην
θηεξνχγηζκα ηεο κφλν κε ηελ έιεπζε ηνπ δεηιηλνχ» (Hegel, 2008: 16).
Γηα ηνλ Υέγθει, ε γλψζε απνηειεί ηελ θνξσλίδα ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπ θαη ην λφεκα ηεο
είλαη ε απηνεπηβεβαίσζε απηνχ πνχ έρεη γίλεη, απηνχ πνπ έρεη ιάβεη χπαξμε. Καη‘ απηφλ ηνλ
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ηξφπν, ζε απηφ ην ζηάδην ηνπ γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο, ελψ έρεη
αλαθχςεη φιν ην δπλακηθφ ηεο θαη ν ππξήλαο ηνπ πξνγλσζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο, απηέο νη
πιεπξέο δηαπιέθνληαη ελ ηέιεη κε ηελ ηειενινγία θαηαιήγνληαο ζηελ απηνεπηβεβαίσζε απηνχ
πνπ ππάξρεη.
ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κηα επηπιένλ ζπληζηψζα ηεο εζθαικέλεο
αληίιεςεο ηνπ Υέγθει πξνθχπηεη απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ηελ
ειεπζεξία. Ο Υέγθει ζεσξεί φηη ε νπνηαδήπνηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ σο ζπλεηδεηνχ φληνο κε
θάηη εμσηεξηθφ είλαη έλδεημε αλειεπζεξίαο. ηε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ, φζν
εγγχηεξα βξίζθεηαη ην αληηθείκελν ζηελ ηάμε ηεο εμσηεξηθφηεηαο ηφζν αλειεχζεξν θαζίζηαηαη ην
ππνθείκελν θαη αληηζηξφθσο. Ζ ειεπζεξία ινηπφλ, ζηελ αλψηεξε κνξθή ηεο, θαζίζηαηαη εθηθηή,
εθφζνλ αξζεί ε ηάμε ηεο εμσηεξηθφηεηαο· δειαδή φηαλ ην ππνθείκελν θαη ην αληηθείκελν
ηαπηίδνληαη απφιπηα. Σν ηειεπηαίν, ζχκθσλα πάληνηε κε ηνλ Υέγθει, επηηπγράλεηαη ζην επίπεδν
ηεο απφιπηεο γλψζεο.
Πνηνη θνηλσληθνί φξνη άξαγε παξάγνπλ έλαλ ηέηνην ιφγν πεξί ειεπζεξίαο; Πνηνη είλαη νη
θνηλσληθνί φξνη, νη νπνίνη νδεγνχλ ζε κηα ζχιιεςε ηεο ειεπζεξίαο σο ζρέζεο κε ηνλ ίδην ηνλ
εαπηφ;
Πξφθεηηαη γηα κηα αληίιεςε πεξί ειεπζεξίαο, θαηά ηελ νπνία ε αηνκηθφηεηα βξίζθεηαη
ζην επίθεληξν θαη νηηδήπνηε έηεξν, ην νπνίν δελ εκπίπηεη ζηελ απφιπηε εμνπζία ηεο,
ζπιιακβάλεηαη σο αληηπαξαηηζέκελν θαη ερζξηθφ πξνο απηήλ. Δίλαη κηα ζεψξεζε εγθισβηζκέλε
απνιχησο ζηηο ζρέζεηο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζε εθείλεο ηηο ζρέζεηο ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ
αληηδηαζηέιιεη ηνλ άλζξσπν κε θάζε αληηθείκελν θαη κε θάζε άιιν άλζξσπν. Απφ ηε κία,
έρνπκε ην θάζε μερσξηζηφ άηνκν σο ηδηνθηήηε αληηθεηκέλσλ, πάλσ ζηα νπνία δηαζέηεη
απεξηφξηζηε εμνπζία θαη απφ ηελ άιιε ηνλ πεξηνξηζκφ απηήο ηεο ζρέζεο πνπ ζεκαηνδνηεί ην
έδαθνο ηεο αλειεπζεξίαο θαη ζπλάκα ηεο θαηάξγεζεο ηεο αηνκηθφηεηαο ηνπ. Ζ ειεπζεξία έηζη
θαηαλνείηαη σο ην άθξνλ άσηνλ ηεο αηνκηθφηεηαο, κηαο ηαπηνινγηθήο ζρέζεο κε ηνλ εαπηφ.261 ε
απηφ ην πιαίζην ν Μαξθνχδε ηνλίδεη φηη ζηελ εγειηαλή αληίιεςε «ε ηδηνθηεζία νθείιεηαη κφλν
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Δλδεηθηηθή απφ απηή ηε ζθνπηά είλαη ε αληίιεςε ηνπ Μ. Υνξθράηκεξ γηα ηελ αζηηθή ζθέςε. πσο αλαθέξεη, «ε
αζηηθή ζθέςε είλαη έηζη θηηαγκέλε ψζηε κε ινγηθή αλαγθαηφηεηα λα αλαγλσξίδεη ηειηθά ζαλ ππνθείκελν ηεο έλα
Δγψ, ην νπνίν θαληάδεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ απηφλνκν. Πξφθεηηαη γηα έλα αθεξεκέλν σο πξνο ηελ νπζία ηνπ Δγψ, κε
βαζηθή αξρή ηνπ ηελ αηνκηθφηεηα· κηαλ αηνκηθφηεηα πνπ θνκπάδεη ζαλ λα ήηαλ ε πξσηαξρηθή πεγή ηνπ θφζκνπ ή
αθφκε θαη ζαλ ν θφζκνο ελ γέλεη· κηαλ αηνκηθφηεηα απνθιεηζκέλε απφ ηα ζπκβαίλνληα» (Υνξθρατκεξ, 1984: 30).
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θαη κφλν ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ ππνθεηκέλνπ. Πεγάδεη απφ ηε θχζε ηνπ ειεχζεξνπ
πξνζψπνπ. Ο Υέγθει απέζπαζε ην ζεζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο απφ θάζε ηπραία [κε αλαγθαία]
ζπλάθεηα θαη ηνπ έδσζε ηελ ππφζηαζε κηαο νληνινγηθήο ζρέζεο (Μαξθνχδε, 1999: 191).
ην επφκελν ζηάδην πνπ ζπλδέεηαη κε ην έξγν ηνπ Μαξμ, ε απφιπηε ηαπηφηεηα ινγηθνχ
θαη ηζηνξηθνχ ππνβάιιεηαη ζε θξηηηθή. Καη‘ αξράο, δηαθξίλεηαη κε ζαθή ηξφπν ε δηαδηθαζία
ινγηθήο απεηθφληζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηε λφεζε απφ ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ηζηνξηθή αλάπηπμε.
ην «Κεθάιαην», ε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ αληηζηνηρεί ζην ζηάδην ηεο Γηαθνξεηηθφηεηαο.
Γελ είλαη δηφινπ ηπραίν φηη νη κεηαζρεκαηηζκνί ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο πξνθχπηνπλ ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ γλσζηηθνχ ηεο αληηθεηκέλνπ. Ζ δηαιεθηηθή ηνπ
Υέγθει δηεξεπλά θάζε κνξθή χπαξμεο, ε δηαιεθηηθή ηνπ Μαξμ δηεξεπλά ηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ
ηξφπν παξαγσγήο. ε απηή ηελ θίλεζε έρνπκε εθ πξψηεο φςεσο κηα ηξφπνλ ηηλά πνζνηηθή
δηαθνξά· ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. κσο, ν πεξηνξηζκφο θαη
κφλν ηνπ εχξνπο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε ηελ αληίζηνηρε απεηθφληζε ελφο πξαγκαηηθνχ
αληηθεηκέλνπ νδεγεί ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ζε πνηνηηθέο, δνκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο
αιιαγέο. Οη ηειεπηαίεο σζηφζν ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηνπ ίδηνπ γεληθφηεξνπ θνξκνχ ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Ζ ινγηθή πηπρή πεξηγξάθεη ην δεδνκέλν θαη άκεζν πθηζηάκελν
αληηθείκελν. Ζ ηζηνξηθή πηπρή δηαθξίλεηαη απφ ηε ινγηθή πηπρή ελψ ζπλάκα βξίζθεηαη
ππεγκέλε ζηελ πξψηε. Απηή ε ζρέζε ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο πηπρήο νδεγεί ζην λα βξίζθνληαη νη
λνεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνγλσζηηθφ ραξαθηήξα ηεο γλψζεο, ζην έδαθνο
ησλ λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλδένληαη θαηά βάζε κε ηελ απεηθφληζε ηεο δηάξζξσζεο ηνπ
δεδνκέλνπ θαη πθηζηάκελνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε πξφγλσζε ηνπ
κέιινληνο ζην «Κεθάιαην» αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηνπο θφιπνπο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο,
αλαπηχζζεηαη δειαδή ζε εθείλν ην πιαίζην ζην νπνίν δεζπφδεη ε λνεηηθή απεηθφληζε ηεο
δεδνκέλεο χπαξμεο ηνπ απηναλαπηπζζφκελνπ αληηθεηκέλνπ. ζνλ αθνξά ζηελ απεηθφληζε ηνπ
παξειζφληνο, απηή βξίζθεηαη ζε πην αλεπηπγκέλε κνξθή ελ ζπγθξίζεη κε ηελ απεηθφληζε ηνπ
κέιινληνο. Παξ‘ φια απηά θαη απηή δηεμάγεηαη ελ γέλεη θαη ελ ζπλφισ ζην πιαίζην ηεο
απεηθφληζεο ηνπ παξφληνο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Δπηπιένλ, ζην «Κεθάιαην»
απεηθνλίδεηαη θαη ε ζρέζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ κε ηα εμσηεξηθά πξνο απηφ
αληηθείκελα. ηελ απεηθφληζε έηζη ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο κειεηψληαη θαη
πιεπξέο πνπ ζπλδένληαη κε δηαδηθαζίεο άιισλ αληηθεηκέλσλ. ην «Κεθάιαην» ε ζπζρέηηζε ηεο
ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο Γηαθνξεηηθφηεηαο. Ζ ινγηθή θαη ε
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ηζηνξηθή πηπρή ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη εληφο ηεο ελφηεηάο ηνπο θαη κάιηζηα εληφο ηνπ
δεζπφδνληνο ξφινπ ηεο ινγηθήο πηπρήο. πγθξίλνληαο ηε ζπζρέηηζε ηεο ινγηθήο θαη ηεο
ηζηνξηθήο πηπρήο ζηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο» θαη ζην «Κεθάιαην», ζπκπεξαίλεηαη φηη, απφ ηε
κία, ζην «Κεθάιαην», ε ζπζρέηηζε ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο πθίζηαηαη εληφο ηεο
δηαδηθαζίαο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο
«Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο», θαη απφ ηελ άιιε, ε ελ ιφγσ ζπζρέηηζε δηαθέξεη απφ εθείλε ηεο
«Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο». Σα δχν ζηάδηα ζπζρέηηζεο ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο
απνηεινχλ κηα ζρέζε δηαθνξεηηθφηεηαο. Απφ ηε κία πιεπξά, ε ζπζρέηηζε ηεο ινγηθήο θαη ηεο
ηζηνξηθήο πηπρήο πθίζηαηαη θαη ζηα δχν έξγα εληφο ηεο δηαδηθαζίαο αλάβαζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Δδψ πξφθεηηαη γηα ηελ πιεπξά ηεο νκνηφηεηαο. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, ε ζπζρέηηζε ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο δηαθέξεη αλάκεζα ζηα δχν έξγα. Δδψ
πξφθεηηαη γηα ηελ πιεπξά ηεο αλνκνηφηεηαο. Τπφ ην πξίζκα ην ζηαδίσλ δηεξεχλεζεο ηνπ
νξγαληθνχ φινπ, ε ζηηγκή ηεο Γηαθνξεηηθφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ αξρηθή δηαδηθαζία
δηακφξθσζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο.
ην επφκελν ζηάδην ηνπ γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο, ην νπνίν
ζπλδέεηαη κε ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε ινγηθή θαη ε ηζηνξηθή πηπρή δελ δηαθξίλνληαη κνλάρα
εληφο ηεο θαζ’ εαπηήο δηαδηθαζίαο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν ή αληίζηνηρα
εληφο ηεο θαζ’ εαπηήο ηζηνξηθήο εμέηαζεο, αιιά δηαθξίλνληαη, εληφο ηεο ακνηβαίαο ηνπο ελφηεηαο,
σο θαη’ εμνρήλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη εμέηαζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ ελ ιφγσ δηαθνξά
εθδειψλεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ δηαθξίλεηαη ε επηζηεκνληθή παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ζε δχν θχξηα
κέξε. πσο εηπψζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» ε ινγηθή θαη ε ηζηνξηθή
εμέηαζε, εληφο ηεο ελφηεηάο ηνπο, δελ επηηεινχλ απιψο δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο,
αιιά θαη ελ κέξεη αληίζεηεο. Ζ ινγηθή πηπρή ζπλίζηαηαη ζηελ απεηθφληζε ηεο δηάξζξσζεο θαη
ηεο εζσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ δεδνκέλνπ ψξηκνπ αληηθεηκέλνπ ζε θαζαξή
κνξθή. ε απηήλ ην αληηθείκελν εθιακβάλεηαη ζηε ζρεηηθή ηνπ αλεμαξηεζία απφ ηηο εμσηεξηθέο
δηαδηθαζίεο θαη ηα εμσηεξηθά αληηθείκελα πνπ αιιειεπηδξά. Δπνκέλσο, θαηά ηε λνεηηθή
αλαζχζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, δηακέζνπ ηεο κεζφδνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν, δελ εμεηάδεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ε αιιειεπίδξαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κε άιια
εμσηεξηθά πξνο ην ίδην αληηθείκελα. ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε, ε λφεζε δελ εζηηάδεη απιψο ζε
δηαθνξεηηθέο πηπρέο θαη πιεπξέο ηεο εζσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά
εζηηάδεη επίζεο θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ην εμσηεξηθφ πξνο απηφ
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αληηθείκελν. Γείρζεθε φηη κία εθ ησλ βαζηθψλ ζρέζεσλ δηακέζνπ ηεο νπνίαο αλαπηχζζεηαη ε
ηζηνξηθή εμέηαζε είλαη ε ζρέζε θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ. Ζ ηειεπηαία ζπληζηά εμέηαζε ηεο
αιιειεπίδξαζεο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ κε ην εμσηεξηθφ πξνο απηφ αληηθείκελν. Απφ
απηήλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πιεπξά, ε ηζηνξηθή εμέηαζε δελ είλαη απιψο δηαθνξεηηθή εμέηαζε απφ
ηε ινγηθή αιιά θαη αληίζεηε. Σνχησλ δνζέλησλ, ζεσξνχκε φηη ε ζπζρέηηζε ηεο ινγηθήο θαη ηεο
ηζηνξηθήο πηπρήο ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» πξνζηδηάδεη ζε κηα θαζ‘ εαπηήλ δηαθνξά, δειαδή
ζε κία δηαθνξά πνπ είλαη νπζηψδεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε
ινγηθή θαη ε ηζηνξηθή πηπρή δηαθξίλνληαη κε ζαθή ηξφπν κεηαμχ ηνπο απνηειψληαο ηελ αξρηθή
(κε-αλεπηπγκέλε) κνξθή ηεο Αληίζεζεο. Ζ ινγηθή εμέηαζε δελ είλαη ηζηνξηθή αιιά πθίζηαηαη σο
ηέηνηα ζε αξλεηηθή αλαθνξά πξνο ηελ ηζηνξηθή· θαη αληηζηξφθσο, ε ηζηνξηθή εμέηαζε δελ είλαη
ινγηθή αιιά πθίζηαηαη σο ηέηνηα ζε αξλεηηθή αλαθνξά πξνο ηε ινγηθή. πλάκα, ε ινγηθή πηπρή
ζπληζηά απεηθφληζε ηεο ηζηνξηθήο ζε αλεξεκέλε κνξθή θαη ε ηζηνξηθή πηπρή ζπληζηά
απεηθφληζε ησλ εγλσζκέλσλ θαηά ηε ινγηθή εμέηαζε, πιεπξψλ ηεο δεδνκέλεο δηαδηθαζίαο ζην
ρξφλν. Έηζη, ε ινγηθή θαη ε ηζηνξηθή πηπρή αιιειναπνθιείνληαη αιιεινπξνυπνηηζέκελεο.
Ζ δηάθξηζε ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο πηπρήο επηηξέπεη ηελ εζηίαζε ηεο πξψηεο ζηε
ζπζηεκαηηθή απεηθφληζε ηεο δηάξζξσζεο θαη ηεο δνκήο ηνπ πθηζηάκελνπ ππφ δηεξεχλεζε
αληηθεηκέλνπ θαη ηελ εζηίαζε ηεο δεχηεξεο ζηελ απεηθφληζε ηεο ηζηνξηθήο ηνπ αλάπηπμεο κε
έκθαζε ζηελ κειινληηθή ηνπ πνξεία. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη λνεηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη κε ηελ απεηθφληζε ηνπ άκεζα πθηζηάκελνπ αληηθεηκέλνπ θαη νη λνεηηθέο
δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνγλσζηηθφ ραξαθηήξα ηεο γλψζεο, βξίζθνληαη ζε
αληίζηνηρν πξνο απηέο έδαθνο. Δπηπιένλ, ε δηαθνξά ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο πηπρήο επέηξεςε
κέζσ ηεο ηειεπηαίαο ηελ αλάπηπμε κηαο πην ζπζηεκαηηθήο απεηθφληζεο ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ ππφ
δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ κε ην εμσηεξηθφ πξνο απηφ αληηθείκελν. Ζ ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ
αληηθείκελν, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ζρέζε θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ, ζπλδέεηαη
πξσηίζησο κε ηηο πιεπξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απεηθφληζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηελ
πξφγλσζε ηνπ κέιινληνο θαη δεπηεξεπφλησο κε ηηο πιεπξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απεηθφληζε
ηεο δηάξζξσζεο ηνπ άκεζα πθηζηάκελνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ δηάθξηζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ
ηξφπνπ εμέηαζεο, πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Βαδηνχιηλ, απνηειεί κηα κεζνδνινγηθή πξσηνηππία
ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ζηελ αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο. Τπφ ην πξίζκα ην
ζηαδίσλ δηεξεχλεζεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ, ε ζηηγκή ηεο θαζ‘ εαπηήο δηαθνξάο ζπλδέεηαη κε ην
ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο.
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ηε βάζε ησλ παξαπάλσ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ζην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, σο
κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηείηαη έσο ην λπλ επίπεδν αλάπηπμήο ηεο κηα
δηεχξπλζε ηεο Γηαθνξάο κεηαμχ ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο. Ζ ελ ιφγσ
δηαθνξνπνίεζε, ε νπνία εληνπίδεηαη ζην επίπεδν ηεο νπζίαο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, νδεγεί ζε
κηα επξχηεξεο θιίκαθαο δηαθνξνπνίεζε. ηε κειέηε ηνπ εηδηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο
εληάζζεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην εμσηεξηθφ (εμσηεξηθά) πξνο απηφ αληηθείκελν
(αληηθείκελα). Δπνκέλσο, ζηελ απεηθφληζε ηνπ δεδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ, δειαδή ηεο ηαπηφηεηαο
ηνπ, εηζέξρεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο ζρεηηδφκελν κε απηφ ην εμσηεξηθφ αληηθείκελν, ε
δηαθνξά ηνπ.
Αο επαλέιζνπκε ηέινο ζην δήηεκα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζνδνινγίαο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο δηαιεθηηθήο σο νξηζκέλνπ ηχπνπ θνζκνζεψξεζεο. πσο
ζεκεηψζεθε ζηελ εηζαγσγή, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ καξμηζηψλ δελ κπφξεζε λα
δηαθξίλεη κε ζαθή ηξφπν ηε δηαιεθηηθή σο νξηζκέλνπ ηχπνπ θνζκνζεψξεζε απφ ηε δηαιεθηηθή
σο κεζνδνινγία επηζηεκνληθήο έξεπλαο, αλάγνληαο σο επί ην πιείζηνλ ηε δεχηεξε ζηελ πξψηε.
Παξ‘ φηη ε ελ ιφγσ ηάζε αλαγσγήο ηεο δεχηεξεο ζηελ πξψηε δελ πθίζηαηαη ζηνπο Μαξμ θαη
Έλγθειο, ελ ηνχηνηο πθίζηαληαη, έσο έλα βαζκφ θαη κε αληηθαηηθφ ηξφπν, ςήγκαηα θαη πιεπξέο
ηεο ζε νξηζκέλεο δηαηππψζεηο ηνπο. ηελ εηζαγσγή εθζέζακε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Βαδηνχιηλ
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν Μαξμ δελ έρεη μεπεξάζεη εληειψο ηνλ εγηαιηαλφ ηδεαιηζκφ (Βαδηνχιηλ,
2017). ε απηφ ην ζεκείν ηεο έξεπλαο, κπνξνχλ πιένλ λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη αληηθεηκεληθνί
φξνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνξηθνχ πεξηνξηζκνχ. Ο βαζχηεξνο ιφγνο, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ αθφκε
θαη ν ίδηνο ν Μαξμ θαηαλνεί ηε δηαιεθηηθή πξσηίζησο απφ ηε ζθνπηά ηνπ θαζνιηθνχ σο
απνζπαζκέλνπ απφ ην κεξηθφ θαη ην εληθφ, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη, ζην πιαίζην ηνπ θιαζηθνχ
καξμηζκνχ, ε αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο,
βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο ηεο εκθάληζεο θαη κφιηο πνπ έρεη αξρίζεη λα
δηακνξθψλεηαη. ε απηφ ην ζηάδην ε δηαιεθηηθή κεζνδνινγία πθίζηαηαη ζε κφιηο δχν ηζηνξηθέο
κνξθέο, ζηελ εγειηαλή κνξθή θαη ζηε κνξθή ηνπ «Κεθαιαίνπ».262 Σνχην ζεκαίλεη πσο ζε απηφ
ην ζηάδην αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, φπσο θαη θάζε άιιεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο,
δελ έρεη γίλεη αθφκε αηζζεηή ε δηαθνξνπνίεζε ηεο νπζίαο απφ ηνλ εαπηφ ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, ην

262

Δδψ επίζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ην γεγνλφο φηη, πνιιέο θνξέο ζηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο, έλαο
επαλαζηάηεο εξεπλεηήο δελ έρεη πιήξε ζπλείδεζε ηνπ βάζνπο ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ απνηειεζκάησλ θαη εηδηθφηεξα
ησλ κεζνδνινγηθψλ θαη επηζηεκνινγηθψλ.
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ππφ δηεξεχλεζε αληηθείκελν (δηαδηθαζία) πξνβάιιεη ελ πνιινίο σο ηαπηφζεκν κε ηνλ εαπηφ ηνπ
θαη ζπλεπψο πξννζδηνξίζηκν κνλάρα ζε έλα αθεξεκέλν θαζνιηθφ επίπεδν.
Γηα παξάδεηγκα, παξ‘ φηη ν Μαξμ ζπλεηδεηνπνηεί κε ηνλ πιένλ θαζαξφ ηξφπν φηη ε
δηαιεθηηθή ηνπ κέζνδνο ζπληζηά κηα δηαθνξεηηθή κέζνδν απφ εθείλε ηνπ Υέγθει, δελ εζηηάδεη
θπξίσο ζηελ ελφηεηα ησλ ζρέζεσλ ζπλέρεηαο θαη αζπλέρεηαο κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ, αιιά ζην
γεγνλφο φηη ε κέζνδνο ηνπ Υέγθει, παξά ηνλ νξζνινγηθφ ηεο ππξήλα, είλαη ηδεαιηζηηθή θαη
επνκέλσο εζθαικέλε, ελψ ε δηθή ηνπ κέζνδνο είλαη ε επηζηεκνληθά νξζή. Σν θχξην
ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη φηη ε δηαιεθηηθή θαη νη λφκνη ηεο
αλαθαιχθζεθαλ απφ ηνλ Υέγθει θαη απηφ πνπ απνκέλεη είλαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε πιηζηηθή
βάζε. Ζ λφεζε εδψ βξίζθεηαη αθφκε ζηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηε
ζθνπηά ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. Ο Μαξμ δηαηππψλεη: «ε δηαιεθηηθή ηνπ Υέγθει απνηειεί ηε βαζηθή
κνξθή θάζε δηαιεθηηθήο, αιιά κφλν αθφηνπ απνβάιιεη ηε κπζηηθηζηηθή ηεο κνξθή θαη απηφ
αθξηβψο είλαη πνπ δηαθξίλεη ηε δηθή κνπ κέζνδν» (Μαξμ & Έλγθειο, 2019: 335).263 ηελ
αληίιεςε ηνπ Μαξμ δίλεηαη έκθαζε ζην ηη είλαη ε δηαιεθηηθή κέζνδνο σο πξνο ην πεξηερφκελφ
ηεο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο κεζφδνπ ηνπ σο αληίζεηεο ηεο κεζφδνπ ηνπ Υέγθει πξνθχπηεη
αθξηβψο σο απνηέιεζκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θνηλνχ πεξηερνκέλνπ ησλ δχν κεζφδσλ. Οη
δνκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, ησλ λφκσλ
θαη ησλ θαηεγνξηψλ ηεο δελ είλαη εθείλεο πνπ έξρνληαη πξψηεο ζην πξνζθήλην ηεο αληίιεςεο
ηνπ Μαξμ. ην πιαίζην απηήο ηεο αληίιεςεο, ε δηαιεθηηθή, σο κέζνδνο επηζηεκνληθήο έξεπλαο,
δελ πξνβάιιεη θπξίσο σο αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, δελ πξνβάιιεη δειαδή πξσηίζησο σο κηα
κέζνδνο πνπ ππφθεηηαη θαη ζα ζπλερίζεη λα ππφθεηηαη ζε κεηαζρεκαηηζκνχο θαη αιιαγέο. Απφ
απζηεξή πιηζηηθή επηζηεκνινγηθή άπνςε, ζε απηφ ην ζηάδην αλάπηπμεο ηεο γλψζεο πεξί ηνπ
αληηθεηκέλνπ, ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί
αθφκε ην αληηθείκελν σο αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Απηφ αθξηβψο εμεγεί θαη ηε δηαδεδνκέλε
πξφζιεςε ηεο δηαιεθηηθήο σο νξηζκέλνπ ηχπνπ θνζκνζεψξεζεο.
Ο ππξήλαο ηεο θξηηηθήο ηνπ Μαξμ σο πξνο ηνλ ηδεαιηζκφ ηεο εγειηαλήο θηινζνθίαο
απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θξηηηθή ηνπ απνιχηνπ ζπκπεξηιεπηηθνχ ραξαθηήξα ηεο
ηειεπηαίαο, δειαδή ηνπ γεγνλφηνο φηη ην εγειηαλφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη θάζε κνξθή χπαξμεο.
Ζ θίλεζε κάιηζηα ηεο νπζίαο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο απφ ηνλ Υέγθει ζηνλ Μαξμ
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Οη εκθάζεηο δηθέο καο.
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ζπκππθλψλεηαη αθξηβψο ζηε κεηάβαζε απφ ηε δηαιεθηηθή σο απφιπηε νληνινγία θαη
γλσζηνζεσξία ζηε δηαιεθηηθή σο κέζνδν αλαζχζηαζεο ησλ πιεπξψλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
αληηθεηκέλνπ, δειαδή σο γλσζηνζεσξία θαη νληνινγία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ
θξηηηθή ηνπ Μαξμ ζηελ εγειηαλή αληίιεςε πεξί απνιχηνπ είλαη ζηελ νπζία ηεο θξηηηθή θάζε
κνξθήο ηδεαιηζκνχ θαζψο θαη θξηηηθή ηεο έσο ηφηε ζχλνιεο θηινζνθίαο θαη εηδηθφηεξα θάζε
κνξθήο απφιπηεο νληνινγίαο.264 ε απηφ ην ζεκείν θαζίζηαηαη θαλεξή ε αληηθαηηθφηεηα ηεο
ζθέςεο ηνπ Μαξμ. Δλψ ν ίδηνο αζθεί δξηκεία θξηηηθή ζηελ ηδεαιηζηηθή αληίιεςε πεξί απνιχηνπ,
ηελ ίδηα ζηηγκή ηνλίδεη φηη ν Υέγθει πξψηνο παξνπζίαζε ηηο θαζνιηθέο κνξθέο θίλεζεο ηεο
δηαιεθηηθήο. Θεσξεί, κε άιια ιφγηα, ηνπο λφκνπο ηεο δηαιεθηηθήο σο ηηο θαζνιηθέο κνξθέο ηεο
χπαξμεο θαη επνκέλσο σο ηηο θαζνιηθέο νληνινγηθέο αξρέο θαη φρη σο ηνπο θαζνιηθνχο λφκνπο
ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο κεηαζρεκαηίδνληαη κε ην πέξαζκα ζηε
κειέηε λέσλ αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
Απφ ηε ζθνπηά ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ απνθαιχπηεηαη φηη φπνηα θηινζνθηθή ζεψξεζε
απνβιέπεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζνιηθψλ αξρψλ, κνξθψλ θίλεζεο θαη ζεκειίσλ σο ηέηνησλ
ηαπηίδεηαη ελ ηέιεη κε ηνλ ηδεαιηζκφ θαη ηε κεηαθπζηθή. Δπνκέλσο, απφ ηε ζθνπηά ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ, ε δηαιεθηηθή επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε απνηειεί ζπλνιηθή θξηηηθή θάζε απφιπηεο
νληνινγίαο —θαη αληίζηνηρα θάζε απφιπηεο γλσζηνζεσξίαο—. Σνχην δελ ζπλεπάγεηαη ηελ
απφξξηςε ηεο ζεσξεηηθήο ελαηέλεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ θαη αληίζηνηρα έλα είδνο
επηζηξνθήο ζην θαξηεζηαλφ cogito. Αληηζέησο, ζεκαίλεη ηελ απνδέζκεπζε απφ κηα αληζηνξηθή
θαη απνιπηνπνηεκέλε ζχιιεςε πεξί θαζνιηθψλ λφκσλ, σο λφκσλ πνπ δηέπνπλ πάζα χπαξμε, θαη
ηελ θαηαλφεζε ησλ ηειεπηαίσλ σο κεηαβαιιφκελσλ θαη πθηζηάκελσλ εληφο νξηζκέλσλ
ρσξνρξνληθψλ πιαηζίσλ αλαθνξάο, εληφο δειαδή κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαη πξνζδηνξηζκέλεο
κνξθήο χπαξμεο. Τπφ απηή ηελ άπνςε, δελ πξφθεηηαη πιένλ γηα νληνινγία κε ηελ θιαζηθή
έλλνηα, εηιεκκέλε σο ζηνραζκφ πάλσ ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο χπαξμεο, αιιά γηα ζπγθεθξηκέλε
νληνινγία, δειαδή γηα επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε θαη απεηθφληζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
πξαγκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
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Αλεμαξηήησο αλ ε παιαηφηεξε νληνινγία, ππφ ηε κνξθή ηνπ ζηνραζκνχ πάλσ ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ
θάζε κνξθή χπαξμεο, είρε ηεζεί εθπνδψλ ζηε λεφηεξε θηινζνθία, ε άξλεζή ηεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζεκαίλεη φηη
απηή πξνυπνηίζεην σο αλαγθαία. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ελψ ε θηινζνθία ηνπ Καλη κπνξεί λα νξηνζεηεί ην νλ ζε έλα
πιαίζην αδηαπέξαζην γηα ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα, ελ ηνχηνηο ν αλαζηνραζκφο πάλσ ζηηο γεληθέο αξρέο ηνπ γλσξίδεηλ
πξνυπνζέηεη κηα εζσηεξηθή αλαθνξά κε ηελ πξνβιεκαηηθή πεξί ησλ νληνινγηθψλ αξρψλ.
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Χο εθ ηνχηνπ, νη θαζνιηθέο κνξθέο ηεο δηαιεθηηθήο απνηεινχλ αθξηβψο θαζνιηθέο εληφο
ζπγθεθξηκέλσλ θαη νξηνζεηεκέλσλ ρσξνρξνληθψλ πιαηζίσλ θαη εληφο νξηνζεηεκέλσλ
πξαγκαηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Οη ίδηεο νη θαζνιηθέο κνξθέο ηεο δηαιεθηηθήο
κεηαζρεκαηίδνληαη, γηαηί δηαζπλδένληαη εζσηεξηθά κε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα δηεξεχλεζεο
(Βαδηνχιηλ, 2017). Έηζη, νη θαζνιηθέο αξρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δελ ζπληζηνχλ θαζνιηθέο
αξρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο εηιεκκέλεο σο απνιπηνπνηεκέλεο θαζνιηθφηεηαο, αιιά πξσηίζησο
θαζνιηθέο αξρέο νξηζκέλνπ εχξνπο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζνιηθέο αξρέο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
κέξνπο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
Αθφκε θαη νη πιένλ αθεξεκέλεο θαζνιηθέο αξρέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αληηηαρζνχλ
ζηελ παξαπάλσ άπνςε, φπσο ε θαηεγνξία ηνπ Δίλαη, ζα πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε φηη
απνηεινχλ ηφζν θησρέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο δελ πξνζθέξνπλ ζρεδφλ ηίπνηα ζηε γλψζε. Ο
Υέγθει είρε δίθην φηαλ ζεσξνχζε φηη ην Δίλαη είλαη κηα ηφζν αθεξεκέλε γλψζε πνπ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα είλαη ππεξβνιηθά θησρή. Ο πινχηνο ηεο γλψζεο θαη ησλ πξνζδηνξηζκψλ
αλαθχπηεη κε ην πξνζδηνξηζκέλν-Δίλαη, αλαθχπηεη δειαδή κε ηε κειέηε εηδηθψλ θαη
ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Αληίζηνηρα, νη θαζνιηθνί λφκνη είλαη πιηζηηθνί λφκνη
κνλάρα σο θαζνιηθνί λφκνη ζπγθεθξηκέλσλ θαη εηδηθψλ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη σο θαζνιηθνί
λφκνη, νη νπνίνη ζπκππθλψλνπλ ην ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ εληφο πξνζδηνξηζκέλσλ
ρσξνρξνληθψλ νξίσλ.
ηελ εηζαγσγή θαη ζην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ηνλίζακε φηη ε
δηαιεθηηθή σο νξηζκέλνπ ηχπνπ θνζκνζεψξεζε ζπλίζηαηαη ζηελ αληίιεςε ηεο δηαξθνχο
κεηαβνιήο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θαηλνκέλσλ. ην
πιαίζην απηή ηεο αληίιεςεο, νη λφκνη ηεο δηαιεθηηθήο πξνβάιινπλ σο θαζνιηθνί θαη ελ πνιινίο
αλεμάξηεηνη απφ ηα ηδηαίηεξα θαηλφκελα πνπ απεηθνλίδνπλ. Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν νη λφκνη
ηεο δηαιεθηηθήο ζπλάγνληαη, ζε γεληθή θαη αθεξεκέλε κνξθή, ζηνπο ηξείο βαζηθνχο λφκνπο,
ζηνλ λφκν ηεο κεηαηξνπήο ηεο πνζφηεηαο ζε πνηφηεηα θαη αληηζηξφθσο, ζηνλ λφκν ηεο
αιιεινδηείζδπζεο ησλ αληηζέησλ θαη ζηνλ λφκν ηεο άξλεζεο ηεο άξλεζεο. Τπφ ην πξίζκα ησλ
ηξηψλ βαζηθψλ λφκσλ, δηαπηζηψλεηαη φηη νη λφκνη ηεο δηαιεθηηθήο δελ παξνπζηάδνληαη σο έλα
ζχζηεκα, δειαδή σο κηα νιφηεηα ζρέζεσλ κε εζσηεξηθή ζπλάθεηα πνπ έρεη ηε κνξθή ελφο
ζπζηήκαηνο ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ. Αο θέξνπκε έλα παξάδεηγκα πνπ ζα
δηαζαθελίζεη ηε ζεκειηψδε δηαθνξά ηεο θαηαλφεζεο ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ
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επηζηεκνληθήο έξεπλαο απφ ηε δηαιεθηηθή σο νξηζκέλνπ ηχπνπ θνζκναληίιεςε. Ο Έλγθειο ζην
εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ έξγν ηνπ «Ζ δηαιεθηηθή ηεο θχζεο» εμεηάδεη ηε θχζε θαη ηα δηάθνξα
θπζηθά θαηλφκελα θαη δηαδηθαζίεο ππφ ην πξίζκα ηεο δηαιεθηηθήο. Μπνξεί λα ηεζεί ην εξψηεκα:
Ζ δηαιεθηηθή ζθνπηά δηακέζνπ ηεο νπνίαο ν Έλγθειο εμεηάδεη ηε θχζε αληηζηνηρεί ζηε
δηαιεθηηθή σο κέζνδν επηζηεκνληθήο έξεπλαο; Δάλ λαη, πξνθχπηνπλ ηα επαθφινπζα εξσηήκαηα.
Πνηα είλαη ε απινχζηαηε ζρέζε ηεο θχζεο; ηε δηεξεχλεζε πνηνχ εμσηεξηθνχ αληηθεηκέλνπ
νδεγείηαη ε εμέηαζε θαηά ηελ αλαιπηηθή ππέξβαζε ηεο απινχζηαηεο ζρέζεο ηεο θχζεο; Πσο
νξίδεηαη ε θχζε σο ζπγθεθξηκέλν νξγαληθφ φιν; Τπάξρεη θάπνηα πξνγελέζηεξε δηαδηθαζία
δηακέζνπ ηεο νπνίαο αλέθπςε ην αληηθείκελν πνπ νξίδνπκε σο θχζε θαη, αλ λαη, πνηα είλαη; Πνηα
είλαη ε νπζία ηεο θχζεο;
Ο Βαδηνχιηλ ζην άξζξν ηνπ «Ο κεζνδνινγηθφο ξφινο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ηζηνξηθνχ
θαη ηνπ ινγηθνχ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο» αλαζηνράδεηαη πάλσ ζηηο δπλαηφηεηεο
εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν ζηηο δηάθνξεο
επηζηήκεο. ζνλ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ νπξάλησλ
ζσκάησλ, ησλ γαιαμηψλ θ.ιπ., αλαθέξεη:
Δμαηξεηηθά δχζθνιν έξγν είλαη ε κειέηε ηεο κεηαβνιήο ησλ γαιαμηψλ, ησλ άζηξσλ, ησλ πιαλεηψλ ζην
ρξφλν. ηνλ ηνκέα απηφ ε γλψζε πεξί ηεο αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ελ ζπλφισ βξίζθεηαη αθφκα ζην
επίπεδν ησλ ππνζέζεσλ. Δδψ ην θχξην ζήκεξα είλαη κάιινλ ε εδξαίσζε, νπζηαζηηθά, ηνπ ηξφπνπ ηνπ
αθηνπαιηζκνχ (εξκελεία ηεο κεηαβνιήο ζην ρξφλν κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ αηηίσλ) θαη ε εθδίπισζε ησλ
πθηζηάκελσλ ηαπηφρξνλα δηαδηθαζηψλ ζε νξηζκέλε ρξνληθή γελεηηθή ζεηξά (Βαδηνχιηλ, 2019α: 95).

Δπηπιένλ γξάθεη ζρεηηθά κε ηηο επηζηήκεο ηεο θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο.
Ζ πιένλ πξνβιεκαηηθή [θαίλεηαη λα] είλαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο ππφ εμέηαζε πηπρήο ηνπ
πξνβιήκαηνο ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηνπ ινγηθνχ ζηελ πεξηνρή ηεο θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο. ήκεξα δελ
ππάξρεη ηζηνξηθή ρεκεία θαη ηζηνξηθή θπζηθή (ζε αληίζεζε κε ηε ζεσξία ηεο ρεκείαο θαη ηε ζεσξία ηεο
θπζηθήο), αλ θαη ππάξρεη ε ηζηνξία ηεο επηζηήκεο ηεο ρεκείαο θαη ε ηζηνξία ηεο επηζηήκεο ηεο θπζηθήο.
Απηφ δελ είλαη ηπραίν. Ζ ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ (ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, ηεο γεσρεκείαο, ηεο
βηνινγίαο) καξηπξά φηη φζν ε αλάπηπμε πξαγκαηνπνηείηαη ζε πην παξαηεηακέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηφζν
πην δχζθνιε είλαη ε δηάγλσζή ηεο. Τπελζπκίδνπκε φηη, ελψ ζηε καξμηζηηθή πνιηηηθή νηθνλνκία είρε ήδε
δηαπηζησζεί ην γεγνλφο ηεο αλάπηπμεο, είρε απνδεηρηεί ε κεηαβιεηφηεηα ησλ λφκσλ ηεο ηζηνξηθήο
αλάπηπμεο, είρε απνθαιπθζεί ν κεραληζκφο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ζε κηα νξηζκέλε βαζκίδα ηεο,
ζηε γεσινγία (Κ. Λάηει) [θαη] ζηε βηνινγία (Κ. Γαξβίλνο), αλ θαη δηαπηζηψζεθε (ηζηνξηθά ζρεδφλ
ηαπηφρξνλα κε ηηο αλαθαιχςεηο ηνπ Κ. Μαξμ) ην γεγνλφο ηεο κεηαβνιήο ζην ρξφλν, σζηφζν ε εμήγεζε ηεο
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κεηαβνιήο δελ πξαγκαηνπνηνχληαλ κε ηε βνήζεηα ησλ πθηζηάκελσλ αηηίσλ θαη ν ίδηνο ν κεραληζκφο ηεο
αλάπηπμεο δελ είρε δηεπθξηληζηεί ιεπηνκεξψο. Μφλν πνιχ αξγφηεξα, θαηά ηνλ 20ν αηψλα, θαη θπξίσο θαηά
ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζηε γεσινγία εδξαηψζεθε ε άπνςε πεξί ηεο αλάπηπμεο ηεο Γεο, σο κηαο
δηαδηθαζίαο πνπ έρεη δηάθνξα ζηάδηα, κε ηηο ηδηαίηεξεο λνκνηέιεηέο ηεο. ηε βηνινγία δε απηή ε άπνςε,
κάιινλ, κφιηο δηαλνίγεη ην δξφκν ηεο. Ζ δηαθξίβσζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο γεσινγηθήο θαη ηεο βηνινγηθήο
θίλεζεο παξακέλεη αθφκε καθξάλ αλεπίιπην πξφβιεκα. ε αθφκα κηθξφηεξν βάζνο έρεη απνθαιπθζεί ε
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ζηε ρεκεία. Οη ρεκηθνί δελ έρνπλ δηαπηζηψζεη αθφκε νχηε θαλ ην γεγνλφο ηεο
ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ησλ λφκσλ ηεο ρεκείαο. Ο πεξηνδηθφο πίλαθαο ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Νη. I.
Μεληειέγηεθ απφ κφλνο ηνπ αληαλαθιά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ήδε, θαη φρη ησλ
εκθαληδφκελσλ γηα πξψηε θνξά ζε απηήλ ηελ πεξηνρή ηνπ ζχκπαληνο. Ζ απζηεξή θπζηθν-επηζηεκνληθή
απφδεημε ηνπ γεγνλφηνο φηη εληφο ηνπ [πεξηνδηθνχ πίλαθα-ζπζηήκαηνο] ζε «αλεξεκέλε» κνξθή
αλαπαξίζηαηαη ε ηζηνξηθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηεο ρεκηθήο κνξθήο θίλεζεο [ηεο χιεο] αθφκα
απνπζηάδεη θαη κφλν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αιιεινπρία ηεο λφεζεο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε θάηη ηέηνην
θαηαθαηηθά (φ.π.: 95-96).

Απηφ πνπ θαηαδεηθλχεη ν Βαδηνχιηλ ζηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα είλαη ε εζσηεξηθή
ζπλάθεηα ηεο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε ηνλ βαζκφ αλάπηπμεο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ. Ζ δηαιεθηηθήο κέζνδνο, δειαδή ε κέζνδνο ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν, δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε εθείλα ηα ζηάδηα πνπ βαζηθφ δεηνχκελν παξακέλεη
αθφκε ε ζπζζψξεπζε γλψζεσλ πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζην θάζε ζηάδην
αλάπηπμεο ηεο γλψζεο πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ αληηζηνηρεί νξηζκέλνπ ραξαθηήξα κεζνδνινγία
επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
ηε βάζε ησλ παξαπάλσ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ Βαδηνχιηλ αιιά θαη ζχκθσλα κε ην λπλ
επίπεδν αλάπηπμεο ησλ επηζηεκψλ, εμππαθνχεηαη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αθφκε ε
δηεξεχλεζε ησλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν. ην έξγν ηνπ «Ζ Γηαιεθηηθή ηεο θχζεο» ν Έλγθειο, παξ‘ φιν πνπ αλαπηχζζεη
ζεκαληηθέο πιεπξέο ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο, δελ εμεηάδεη ηε θχζε
δηακέζνπ ηνπ ηξφπνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.265 Ο Έλγθειο, κε
265

Σνλίδνπκε γηα κηα αθφκε θνξά φηη ζηε ζθέςε ηνπ Έλγθειο ππάξρεη πςεινχ επηπέδνπ θαηαλφεζε, αλ θαη φρη
ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηνλ Μαξμ, ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Δλδεηθηηθή είλαη ε αθφινπζε
δηαηχπσζε ηνπ ζηελ νπνία αλαθέξεη: «Πξνζπαζήζηε λα ζπγθξίλεηε ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο [ηεο
ζεσξίαο] ζηνλ Μαξμ απφ ην εκπφξεπκα ζην θεθάιαην κε απηή ζηνλ Υέγθει απφ ην Δίλαη ζηελ Οπζία, θαη
έρεηε έλαλ πάξα πνιχ θαιφ παξαιιειηζκφ· απφ ηε κία ε ζπγθεθξηκέλε αλάπηπμε φπσο πξνθχπηεη απφ
γεγνλφηα, απφ ηελ (άιιε ε αθεξεκέλε θαηαζθεπή…» (Μαξμ & Έλγθειο, 2020: 437). ηελ παξαπάλσ
δηαηχπσζε ν Έλγθειο, πέξαλ ηεο δηαθνξάο ηεο πιηζηηθήο κεζφδνπ ηνπ Μαξμ απφ ηελ ηδεαιηζηηθή αληίιεςε ηνπ
Υέγθει, ππνδεηθλχεη ην θνηλφ ζηνηρείν, σο πξνο ηε δηάξζξσζε ησλ δχν κεζφδσλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε ηεο
λφεζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. πσο έρνπκε ηνλίζεη, ζηε ζθέςε ηνπ Έλγθειο εληνπίδεηαη κηα
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πιήξε ζπλείδεζε, απνβιέπεη ζην λα θαηαδείμεη φηη ε ίδηα ε θχζε, ηφζν ε αλφξγαλε φζν θαη ε
νξγαληθή, έρεη ηζηνξία θαη φηη νη λφκνη ηεο θχζεο έρνπλ επίζεο ηζηνξία. Ζ θαηάδεημε απηνχ ηνπ
ζεκειηψδνπο γεγνλφηνο, γηα ηελ επνρή ηνπ Έλγθειο, επηηπγράλεηαη κε ηελ επηβεβαίσζε ησλ
βαζηθψλ λφκσλ ηεο δηαιεθηηθήο. Με άιια ιφγηα, ν Έλγθειο απνδεηθλχεη ηελ επηζηεκνληθά νξζή
δηαιεθηηθή θνζκνζεψξεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία δηαθέξεη νπζησδψο απφ ηελ θιαζηθή
κεηαθπζηθή θνζκνζεψξεζε. πσο γξάθεη, «ε δηαιεθηηθή, απαιιαγκέλε απφ ην κπζηηθηζκφ,
γίλεηαη απφιπηε αλαγθαηφηεηα γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, πνπ άθεζαλ ηελ πεξηνρή φπνπ
αξθνχζαλ νη άθακπηεο θαηεγνξίεο, πνπ θαηά θάπνην ηξφπν αληηπξνζψπεπαλ ηα ζηνηρεηψδε
καζεκαηηθά ηεο ινγηθήο, ηα θαζεκεξηλά ηεο φπια» (Έλγθειο, 2008: 183). Δλ ηνχηνηο, ε
επηβεβαίσζε θαη ε δηαθξίβσζε ησλ βαζηθψλ λφκσλ ηεο δηαιεθηηθήο ζε νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο
θαη θαηλφκελα δελ ζπλεπάγεηαη φηη ηα ηειεπηαία εμεηάδνληαη επηζηεκνληθά κέζσ ηεο
δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Δπηπιένλ, νη ίδηνη νη βαζηθνί λφκνη ηεο
δηαιεθηηθήο ζπληζηνχλ ην κεζνδνινγηθφ απνθξπζηάιισκα κηα νξηζκέλεο ηζηνξηθήο βαζκίδαο
αλάπηπμεο ηεο γλψζεο θαη ηεο επηζηήκεο, θαηά ηελ νπνία νη λφκνη νξηζκέλσλ γλσζηηθψλ
αληηθείκελσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα εθείλσλ πνπ ε γλψζε έρεη επηηχρεη ηε κεγαιχηεξε αλάπηπμή
ηεο, παίδνπλ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ βαζηθψλ
λφκσλ.
Σνχησλ δνζέλησλ, ζεσξνχκε φηη ε δηαιεθηηθή σο νξηζκέλνπ ηχπνπ θνζκνζεψξεζε έρεη
ηεξάζηηα ζεκαζία, ζην βαζκφ πνπ αλαδεηθλχεη ζε έλα νξηζκέλν ζηάδην ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο
ηεο γλψζεο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσλίαο ην πεξηερφκελν ησλ ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθψλ
ζπκπεξαζκάησλ θαη θαηαξξίπηεη θάζε κεηαθπζηθή αληίιεςε πνπ ζπιιακβάλεη ηα πξάγκαηα σο
έρνπλ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αληίιεςε πεξί ηεο δηαξθνχο κεηαβνιήο θαη παξνδηθφηεηαο ησλ
πάλησλ, ηεο αλάπηπμεο απφ ην απιφ ζην ζχλζεην θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη
ησλ θαηλνκέλσλ είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ φξνο γηα ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο. Δλ ηνχηνηο, ζηνλ βαζκφ πνπ απνιπηνπνηείηαη ν θνζκνζεσξεηηθφο νξηζκφο ηεο
δηαιεθηηθήο — πξάγκα πνπ φπσο ηνλίζηεθε δελ θάλεη ν ίδηνο ν Έλγθειο— θαη αληίζηνηρα
αλάγεηαη ε δηαιεθηηθή σο κέζνδνο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζην πεξηερφκελν ηεο δηαιεθηηθήο σο
νξηζκέλνπ ηχπνπ θνζκνζεψξεζεο, ε δηαιεθηηθή κέζνδνο θαηαλνείηαη δηακέζνπ ηνπ λνείλ θαηά
δηάλνηα κε επαθφινπζε ηελ αλαπαξαγσγή κηαο ηδηφηππεο ηδεαιηζηηθήο αληίιεςεο πεξί
αληηθαηηθφηεηα κεηαμχ θαηαλφεζεο ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη θαηαλφεζεο ηεο
δηαιεθηηθήο σο νξηζκέλνπ ηχπνπ θνζκνζεψξεζεο. Ζ εηδηθή εμέηαζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία.
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δηαιεθηηθήο. Ζ δηαιεθηηθή ινγηθή, σο κέζνδνο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, δελ εμαληιείηαη ζηελ
εχξεζε «κηαο δηαιεθηηθήο ζρέζεο» ή αθφκε θαη ζηνλ εληνπηζκφ δηάθνξσλ αιιειεμαξηψκελσλ
ζρέζεσλ θαη πιεπξψλ. Ζ δηαιεθηηθή ινγηθή, σο κέζνδνο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ζπληζηά έλα
ζχζηεκα ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ ζηελ ελφηεηά ηνπ κε ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε
δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ εζσηεξηθή ηνπο ζπλάθεηα ε δηάξζξσζε θαη ε ηζηνξηθή
αλάπηπμε ελφο αληηθεηκέλνπ.
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II.

Τπνζέζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη
κεζνδνινγίαο

Σνλίζηεθε, ζηα αξρηθά θεθάιαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φηη ε θηινζνθία ζπληζηά
αλαζηνραζκφ πάλσ ζηε ζρέζε ζπλείδεζεο, λφεζεο θαη Δίλαη. Αλακθίβνια, ε ελ ιφγσ ζρέζε
ραξαθηεξίδεη ηε θηινζνθία απφ ηα πξψηα ηεο ζθηξηήκαηα. Καηά ηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο
ηεο θηινζνθίαο ε έκθαζε δίλεηαη ζην Δίλαη (ζηνλ Ολ), ζηε ζπλέρεηα κεηαηίζεηαη ζηε ζπλείδεζε
θαη ζην λνείλ, ελψ αξγφηεξα ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ ίδηα ηνπο ηε ζρέζε. Σν ηξίην ζηάδην είλαη
ζπλπθαζκέλν κε ηελ εκθάληζε θαη αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, σο κεζνδνινγίαο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο, θαη ζην βαζκφ πνπ ε ζπλείδεζε απφ ζπλείδεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο
κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε επηζηεκνληθή ζπλείδεζε, ε θηινζνθία κεηαηξέπεηαη ζε αλαζηνραζκφ
πάλσ ζηε ζρέζε ζπλείδεζεο, επηζηήκεο θαη Δίλαη. Οη δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνπ απνθηά ε
δηαιεθηηθή ινγηθή θαηά ην γίγλεζζαί ηεο είλαη εζσηεξηθά ζπλπθαζκέλεο κε ηα γλσζηηθά
αληηθείκελα δηακέζνπ ησλ νπνίσλ αλαπηχζζεηαη. Παξαηεξείηαη φηη ζηελ έσο ηψξα αλάπηπμε ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο, σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ζπληειείηαη έλαο θιηκαθνχκελνο
κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ βαζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο. ην πξψην ζηάδην, ζηελ «Δπηζηήκε
ηεο Λνγηθήο», γλσζηηθφ αληηθείκελν είλαη ην θαη‘ εμνρήλ θαζνιηθφ πνπ ζπλάκα ζπληζηά ην θαη‘
εμνρήλ εληθφ. Σν αληηθείκελν ηνπ απνιχηνπ πξνβάιιεη σο ην πιήξεο αληηθείκελν, ελψ ηελ ίδηα
ζηηγκή αλάγεηαη ζην εηδηθφ αληηθείκελν ηεο ινγηθήο, ηεο λφεζεο. ε απηή ηε ζρέζε πθίζηαηαη
κηα απφιπηε ηαχηηζε θαζνιηθνχ θαη εληθνχ (φινπ θαη κέξνπο) θαη αθξηβψο εδψ έγθεηηαη ε πεγή
ηνπ ηδεαιηζκνχ. ηε ζπλέρεηα κε ην «Κεθάιαην» πεξλάκε ζην αληηθείκελν ηεο πνιηηηθήο
νηθνλνκίαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Ο θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο
απνηειεί έλα εηδηθφ αληηθείκελν, ην νπνίν ζπληζηά κέξνο ηνπ επξχηεξνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
θνηλσλίαο θαη ηνπ αθφκε επξχηεξνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θχζεο. Σέινο, ην αληηθείκελν ηεο
θνηλσλίαο, ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ζπληζηά έλα αληηθείκελν, ην νπνίν
εληάζζεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ην αληηθείκελν ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ελψ ην
ίδην εληάζζεηαη ζην επξχηεξν αληηθείκελν ηεο θχζεο.
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Λακβάλνληαο ππφςε ηα φζα ηνλίζηεθαλ ζην δεχηεξν θεθάιαην γηα ηε θηινζνθία ηνπ
Υέγθει, θαζψο θαη ηνλ κεζνδνινγηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε ινγηθή δηάξζξσζε ηνπ παξφληνο ζηε
ζπγθξφηεζε ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπ, ε εγειηαλή θηινζνθία παξά ηνλ θαζνιηθφ θαη απφιπην
ραξαθηήξα ηεο, απνηειεί κηα πξνζπάζεηα δηάγλσζεο πξσηίζησο ηεο θνηλσληθήο κνξθήο
θίλεζεο. Ζ ελ ιφγσ αληίιεςε εληζρχεηαη, αλ ιεθζεί ππφςε ε επηξξνή ηεο ζεσξίαο ηεο
εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη γεληθφηεξα ηεο επηζηήκεο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ζηε
ζπγθξφηεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θηινζνθηθνχ ζπζηήκαηνο. ην δεχηεξν θεθάιαην δείρζεθε επίζεο
φηη ε αλάπηπμε ησλ αληηιήςεσλ πεξί ηεο ηζηνξηθφηεηαο ζπλδέεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηνλ
ζηνραζκφ ηεο ηζηνξίαο θαη κε ηε δηακφξθσζε ησλ εξσηεκάησλ σο πξνο ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ
θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Αο ζηαζνχκε αλαιπηηθφηεξα ζην ελ ιφγσ δήηεκα.
Ο Βαδηνχιηλ ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», θαηά ηελ πξαγκάηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο
αληηθαηάζηαζεο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, ζρεηίδεη ηνλ βαζκφ ζπλεηδεηήο επηινγήο ησλ ζρέζεσλ
παξαγσγήο απφ ηνπο αλζξψπνπο κε ηνλ βαζκφ αλάπηπμεο ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο πξνο ηε
θχζε. Καηά ηα ζηάδηα εθείλα πνπ θχξην δεηνχκελν ζηε δσή ηεο θνηλσλίαο είλαη ε παξαγσγή
ησλ πιηθψλ αγαζψλ, ε επηινγή θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο εμαξηάηαη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο, αθνχ απφ ηε βέιηηζηε δπλαηή ρξήζε ησλ
παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ εμαξηάηαη ην κέγηζην δπλαηφ ησλ πιηθψλ αγαζψλ. ην βαζκφ φκσο πνπ
επηηπγράλεηαη ε αθζνλία ησλ πιηθψλ αγαζψλ ε αηηηνθξαηηθή ζπζρέηηζε παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ
θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο αιιάδεη. ε απηφ ην ζηάδην πιένλ ηεο αλάπηπμεο ηεο παξαγσγηθήο
ζρέζεο πξνο ηε θχζε, ε επηινγή απφ ηνπο αλζξψπνπο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο θαζνξίδεηαη
πξσηίζησο απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. ε απηφ ην ζηάδην,
«νη άλζξσπνη απνθηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ επηινγή ζρέζεσλ παξαγσγήο,
ελψ ε ζχλδεζε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο κε ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο, κε ηελ παξαγσγηθή ζρέζε
πξνο ηε θχζε γίλεηαη φιν θαη πην δηακεζνιαβεκέλε» (Βαδηνχιηλ, 2013: 222). Τπφ ην πξίζκα
ησλ παξαπάλσ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ Βαδηνχιηλ κπνξεί λα εηδσζεί θαη κηα νξηζκέλε πιεπξά ηεο
αλάπηπμεο ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ.
Καηά ηα ζηάδηα ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο φπνπ ηα παξεγκέλα απφ ηελ εξγαζία κέζα
παξαγσγήο δελ έρνπλ θαηαζηεί θπξίαξρα θαη αληίζηνηρα ε παξαγσγή θαζνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ απφ ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο, ε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο πθίζηαηαη ζε
ζηνηρεηψδε κνξθή. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ θηινζνθηθψλ αληηιήςεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηφ
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ην πιαίζην είλαη φηη ν ππξήλαο ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηε
θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ηεο θχζεο. ε απηφ ην ζηάδην αλάπηπμεο ηεο γλψζεο θαη ηεο
θηινζνθίαο, ζην νπνίν ε νξγαλσκέλε θαη επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο θχζεο δελ έρεη αθφκε
αλαθχςεη, νη ζεσξήζεηο πεξί ηεο ηζηνξηθφηεηαο θαη ηνπ αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θαηλνκέλσλ δελ δχλαηαη λα έξζνπλ ζην πξνζθήλην. Με ηελ εκθάληζε ηεο
θεθαιαηνθξαηίαο, ε νπνία απνηειεί ην ηειεπηαίν ππνζηάδην ηνπ ζηαδίνπ ηεο δηακφξθσζεο ηεο
θνηλσλίαο, θαη ηε ζηαδηαθή θπξηαξρία ησλ παξεγκέλσλ κέζσλ παξαγσγήο ζηελ παξαγσγηθή
ζρέζε πξνο ηε θχζε αλαβαζκίδεηαη ζηαδηαθά θαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο απφ ηνπο αλζξψπνπο
ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. Δπί θεθαιαηνθξαηίαο αλαβαζκίδεηαη ζεκαληηθά ε δπλαηφηεηα
επηινγήο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, ελ ζπγθξίζεη κε ηηο πξνεγνχκελεο βαζκίδεο αλάπηπμεο ηεο
θνηλσλίαο, ελψ ζπγρξφλσο ζηε δσή ηεο θνηλσλίαο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζπλερίδεη λα δηαδξακαηίδεη
ε παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε θαη ην βέιηηζην δπλαηφ ησλ πιηθψλ αγαζψλ. Ζ ελ ιφγσ
αλαβάζκηζε ηεο δπλαηφηεηαο επηινγήο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη επί
θεθαιαηνθξαηίαο απφ ηε κία γίλεηαη αχμσλ ν ξπζκφο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ θπζηθήο πξνέιεπζεο
ζρέζεσλ θαη απφ ηελ άιιε κνξθνπνηνχληαη βαζκηαία νη φξνη γηα ηε κεηάβαζε ζην ζηάδην ηεο
ψξηκεο θνηλσλίαο, ζηνλ θνκκνπληζκφ. ηηο θηινζνθηθέο αληηιήςεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ζε
απηφ ην πιαίζην ζπληειείηαη κηα ζηξνθή πξνο ην γηγλψζθνλ ππνθείκελν αιιά θαη ελ γέλεη κηα
ζηξνθή πξνο ηε κειέηε ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πιεπξψλ ηεο. Ζ ηειεπηαία κνλάρα ζηαδηαθά
πξνζδηνξίδεηαη σο ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ελψ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ θηινζνθηθνχ
ζηνραζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ ζην επίθεληξν ηίζεηαη ε πνιηηεηαθή νξγάλσζε, ε
ηζηνξία ησλ ζεζκψλ θ.ά (βι. Βίθν, 2015· Locke, 2010· Μαθηαβέιιη, 1996· πηλφδα, 2013·
Υνκπο, 1989). Οχησο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ, ζην ζηάδην ηεο θεθαιαηνθξαηίαο αλαβαζκίδεηαη
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ν ξφινο ηεο γλψζεο πεξί ηνπ θνηλσληθνχ σο αλαγθαίνπ θαη ηθαλνχ φξνπ
γηα ηε ζπλεηδεηή επελέξγεηα ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο, πιελ φκσο ζην ζχλνιν ηεο δσήο ηεο
θνηλσλίαο ζπλερίδεη λα είλαη θπξίαξρε ε γλψζε πεξί ησλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ, δειαδή ε γλψζε
ε νπνία ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε. ε απηή ηε δηαδηθαζία
δηακνξθψλνληαη νη θηινζνθηθέο αληηιήςεηο πεξί ηεο ηζηνξηθφηεηαο, εκθαλίδεηαη ε δηαιεθηηθή
ινγηθή σο κέζνδνο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ζπγθξνηνχληαη νη θνηλσληθέο επηζηήκεο.
Οη πξναλαθεξζέληεο φξνη βξίζθνληαη ζε εζσηεξηθή ζπλάθεηα. Οη θηινζνθηθέο
αληηιήςεηο πεξί ηεο ηζηνξηθφηεηαο αλαπηχζζνληαη πξψηα θαη θχξηα ζην έδαθνο ηνπ ζηνραζκνχ
ησλ θνηλσληθψλ κεηαβνιψλ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ζηνλ ππξήλα ηεο δηακφξθσζεο ησλ
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κεηαζρεκαηηζκνχ, αθφκε θαη αλ ε ηειεπηαία δελ ζπλεηδεηνπνηείηαη ξεηά σο ηέηνηα. Ζ σξίκαλζε
απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο νδεγεί ζηελ πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο κε ην
θηινζνθηθφ ζχζηεκα ηνπ Υέγθει. πσο δείρζεθε ζην δεχηεξν θεθάιαην, ηε βαζχηεξε πεγή ησλ
πξνβιεκάησλ δηακέζνπ ησλ νπνίσλ αλέθπςε θαη δηακνξθψζεθε ε εγειηαλή θηινζνθία ηελ
απνηέιεζαλ ηα εξσηήκαηα γχξσ απφ ην δήηεκα ηνπ θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηεο
θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Δλ ζπλερεία, ην πέξαζκα ζηελ πιηζηηθή δηαιεθηηθή ινγηθή ζπλδέεηαη
ακηγψο κε ηα δεηήκαηα ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ηνπ θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηεο
κεηάβαζεο ζηελ θνκκνπληζηηθή θνηλσλία φπσο αλαπηχρζεθαλ ζην έξγν ησλ Μαξμ θαη Έλγθειο.
Σελ ίδηα πεξίνδν έρνπλ ζπγθξνηεζεί θαη αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνληαη νη θνηλσληθέο επηζηήκεο
σο ε θαη‘ εμνρήλ έγθπξε, νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή γλψζε πεξί ηνπ θνηλσληθνχ. Ο
καξμηζκφο απνηειεί ηε βαζηθή αξηεξία ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ έλεθα ηνπ γεγνλφηνο φηη
απνηειεί εθείλε ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηνλ πιένλ άκεζν ηξφπν κε
ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη κε ηε
κεηάβαζε ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο.
Τπφ ην ζπγθεθξηκέλν πξίζκα, ην αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο απνηειεί ηνλ κίην πνπ
δηαζχλδεεη ηνπο ηξείο θηινζφθνπο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο
θαη κεζνδνινγίαο. Αλεμαξηήησο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή πνπ απνθηά ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ζε θάζε θηιφζνθν, εθείλν πνπ εμεηάδεηαη ζε ηειηθή αλάιπζε είλαη θπξίσο ε
θνηλσλία σο αληηθείκελν.
ηελ πεξίπησζε ηνπ Υέγθει, ην απφιπην ζπιιακβάλεηαη σο κηα αθεξεκέλε
θαζνιηθφηεηα, ε νπνία ζπγρξφλσο ηαπηίδεηαη πιήξσο κε ηελ εληθφηεηα. ε απηφ ην ζχζηεκα, ην
αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο πξνβάιιεη ππφ ηε κνξθή ηνπ κέξνπο. Σν αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο,
αλ ην νξηνζεηήζνπκε ελ γέλεη θαη ελ ζπλφισ ζην πιαίζην ηεο θηινζνθίαο ηνπ πλεχκαηνο,
απνηειεί κηα νξηζκέλε βαζκίδα ζηελ αλάπηπμε ηεο απφιπηεο Ηδέαο. Δπνκέλσο, απφ ηε ζθνπηά
ηνπ απνιχηνπ σο απφιπηεο θαζνιηθφηεηαο, ην αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο ζπληζηά κέξνο, ην
νπνίν πεξηέρεηαη ζε απηφ. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ απνιχηνπ σο εληθφηεηαο, δειαδή σο πεξί λνήζεσο
λφεζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ην ζηάδην ηεο απφιπηεο γλψζεο, ην αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο
ζπληζηά θάηη ην επξχηεξν ην νπνίν πεξηέρεη ην ηειεπηαίν. πσο ην αληηθείκελν ηνπ Υέγθει
ζπιιακβάλεηαη δηηηά, σο θαζνιηθφηεηα θαη σο εληθφηεηα, έηζη θαη ην αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο,
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απφ ηε ζθνπηά ηεο πξψηεο πιεπξάο πξνβάιιεη σο κέξνο πνπ πεξηέρεηαη ζε απηφ, ελψ απφ ηε
ζθνπηά ηεο δεχηεξεο πιεπξάο πξνβάιιεη σο επξχηεξν κέξνο πνπ πεξηέρεη ηελ ηειεπηαία. Καη‘
απηφλ ηνλ ηξφπν, νη θνηλσληθέο λνκνηέιεηεο πξνβάιινπλ ππφ ηελ νπηηθή ηνπ αλαγψγηκνπ
ραξαθηήξα ηνπο ζηηο λνκνηέιεηεο ηνπ απφιπηνπ θαζνιηθνχ ιφγνπ.
ηνλ Μαξμ, ην αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο εμεηάδεηαη ππφ ην πξίζκα ηνπ εηδηθνχ, δειαδή
κηαο εηδηθήο βαζκίδαο ηνπ. Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο,
εμεηάδεηαη ε νπζία ηεο θνηλσλίαο ζε κηα νξηζκέλε βαζκίδα ηεο αλάπηπμήο ηεο. Σν αληηθείκελν
ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο εληάζζεηαη ζην επξχηεξν αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο
θαη ελ ζπλερεία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θχζεο, απνηειψληαο κέξνο ηνπο, ελψ ζπλάκα απνηειεί έλα
επξχηεξν αληηθείκελν απφ εθείλν ηεο ινγηθήο (ηεο λφεζεο) πεξηέρνληαο ην ηειεπηαίν εληφο ηνπ.
πγθξίλνληαο ηνλ ηξφπν ζχιιεςεο θαη νξηνζέηεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θνηλσλίαο ζηνπο
Υέγθει θαη Μαξμ, δηαπηζηψλνπκε φηη ζπληειείηαη έλα είδνο άξλεζεο σο πξνο ηε κειέηε ηνπ
θαζνιηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη έκθαζεο ζε έλα εηδηθφ αληηθείκελν. Μέζσ ηνπ εηδηθνχ αληηθεηκέλνπ
ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο επηηπγράλεηαη νξηζκέλνπ βαζκνχ γλψζε γηα ην
επξχηεξν αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή αλαγλσξίδεηαη ε χπαξμε ελφο αθφκε
επξχηεξνπ αληηθεηκέλνπ, ηεο θχζεο, ην νπνίν δελ εκπίπηεη απζηεξά ζηηο αλάγθεο ηεο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο. πγρξφλσο, ην αληηθείκελν ηεο ινγηθήο εληάζζεηαη σο κέξνο θαη
ππεγκέλε ζηηγκή ζην εηδηθφ αληηθείκελν ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη κάιηζηα
πξνυπνηίζεηαη νξηζκέλε γλψζε ηνπ πξψηνπ γηα ηε δηάγλσζε ηνπ δεχηεξνπ. ηνλ Μαξμ
επνκέλσο, ην αληηθείκελν ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο είλαη έλα εηδηθά
πξνζδηνξηζκέλν αληηθείκελν δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη νξηζκέλνπ ηχπνπ θαη
βαζκνχ δηάγλσζε ηνπ επξχηεξνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θνηλσλίαο.
ηελ πεξίπησζε ηνπ Βαδηνχιηλ έρνπκε κηα ηξφπνλ ηηλά θίλεζε επηζηξνθήο πξνο ηνλ
ηξφπν ζχιιεςεο ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ Υέγθει, κνινλφηη εδψ ε θνηλσλία εμεηάδεηαη σο έλα
ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ, ην νπνίν ελ ηέιεη ζρεηηδφκελν κε ηε θχζε σο ην εμσηεξηθφ πξνο απηφ
αληηθείκελν θαλεξψλεηαη σο έλα κεξηθφ. Αληηθείκελν ηνπ Βαδηνχιηλ είλαη ε θνηλσλία σο
νιφηεηα, ζπλεπψο ην αληηθείκελν ηνπ είλαη επξχηεξν απφ ην αληηθείκελν ηνπ Μαξμ θαη απφ ην
αληηθείκελν ηνπ Υέγθει, εηιεκκέλν ην ηειεπηαίν απνθιεηζηηθά απφ ηελ πιεπξά ηεο εληθφηεηαο.
πλάκα, ην αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο απνηειεί έλα κέξνο ελ ζπγθξίζεη κε ην αληηθείκελν ηεο
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θχζεο, πφζν κάιινλ κε ην αληηθείκελν ηνπ Υέγθει, εηιεκκέλν απφ ηελ πιεπξά ηεο
θαζνιηθφηεηαο.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζσ ησλ παξαπάλσ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ζχιιεςεο θαη
νξηνζέηεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θνηλσλίαο δηαπηζηψλεηαη ν ζπζρεηηζκφο ησλ ηξηψλ βαζηθψλ
κνξθψλ λνκνηέιεηαο, ηεο θπζηθήο, ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο λνεηηθήο. ε θάζε ζηνραζηή ην
αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο ζρεηίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ην αληηθείκελν ηεο θχζεο θαη κε
ην αληηθείκελν ηεο λφεζεο. Οξηζκέλνπ ηχπνπ ζχιιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θνηλσλίαο
ζπλεπάγεηαη αλαγθαία νξηζκέλνπ ηχπνπ ζχιιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θχζεο θαη ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο λφεζεο θαζψο θαη νξηζκέλνπ ηχπνπ ζχιιεςε ηεο νιφηεηαο ηεο ζρέζεο ησλ
ηξηψλ απηψλ αληηθεηκέλσλ. Αθξηβψο απφ ηε ζθνπηά ηεο νιφηεηαο ηεο ζρέζεο ησλ ηξηψλ απηψλ
αληηθεηκέλσλ, ε θίλεζε απφ ηνλ Υέγθει, ζηνλ Μαξμ θαη απφ εθεί ζηνλ Βαδηνχιηλ, απνηειεί κηα
λνκνηειή ειηθνεηδή θίλεζε.
ην ζχζηεκα ηνπ Υέγθει, ε δηάγλσζε ησλ λνκνηειεηψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θνηλσλίαο
ζπληειείηαη κέζσ ηεο γεληθφηεξεο αλαγσγήο θαη ηαχηηζεο ησλ ηειεπηαίσλ κε ηελ απφιπηε
λνκνηέιεηα. Με ηελ απφξξηςε απφ ηνλ Μαξμ ηνπ απνιχηνπ θαη κε ηνλ αληίζηνηρν εληνπηζκφ ηνπ
εηδηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ
επηηπγράλεηαη νξηζκέλε γλψζε ηεο θνηλσλίαο σο νιφηεηαο, ζπληειείηαη άξλεζε ηεο θαζνιηθήο
θαη αθεξεκέλεο κνξθήο ηεο γλψζεο θαη εζηίαζε ζε κηα εηδηθή θαη πξνζδηνξηζκέλε κνξθή ηεο
γλψζεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, απφ ηε γλψζε σο νιφηεηα κεηαβαίλνπκε ζηε γλψζε σο κέξνο.
Με ηνλ Βαδηνχιηλ ζπληειείηαη κηα επηζηξνθή πξνο ην θαζνιηθφ αληηθείκελν, ε θνηλσλία
κειεηάηαη σο νιφηεηα θαη φρη δηακέζνπ ηεο γλψζεο ελφο άιινπ αληηθεηκέλνπ ή νξηζκέλσλ
πιεπξψλ ηεο. πληειείηαη έηζη έλα είδνο επηζηξνθήο πξνο ην θαζνιηθφ αληηθείκελν, κηα άξλεζε
ηεο άξλεζεο. Γελ πξφθεηηαη φκσο γηα έλα αθεξεκέλν θαζνιηθφ φπσο ζηελ αξρηθή πεξίπησζε
ηνπ Υέγθει, αιιά γηα έλα απζηεξά πξνζδηνξηζκέλν θαζνιηθφ, ην νπνίν ζπλάκα απνθαιχπηεηαη
θαη σο κεξηθφ. Ζ ελ ιφγσ ειηθνεηδήο θίλεζε, ε νπνία αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο θαηάθαζεο, ηεο
άξλεζεο θαη ηεο άξλεζεο ηεο άξλεζεο, είλαη εζσηεξηθά ζπλπθαζκέλε κε ηε λνκνηειή αλάπηπμε
ηεο εληαίαο ζπλζεηηθήο επηζηήκεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Υέγθει ζπλεηδεηνπνηείηαη θαη
θαηαθάζθεηαη ε ηζηνξηθή ηεο εκθάληζε θαη ε ζεκαζίαο ηεο. ηνλ Μαξμ, επέξρεηαη άξλεζε
απηήο ηεο αθεξεκέλεο θαηάθαζεο ζηε ζπλζεηηθή επηζηήκε θαη αλαπηχζζεηαη ν πξνζδηνξηζκφο
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ηεο. ηνλ Βαδηνχιηλ ζπληειείηαη ε άξλεζε ηεο άξλεζεο ηεο δεδνκέλεο θαη ηζηνξηθά
πξνζδηνξηζκέλεο βαζκίδαο ηεο ζπλζεηηθήο επηζηήκεο κέζσ ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμήο ηεο.
Σνχησλ δνζέλησλ, νη λνκνηειείο ηάζεηο αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαίλεηαη λα
αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θνηλσλίαο. Ζ
δηαιεθηηθή ινγηθή αλαθχπηεη ζηελ ηζηνξία ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ εκθάληζε ησλ θνηλσληθψλ
επηζηεκψλ. Ζ ίδηα ε αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζε θάζε ηζηνξηθφ ηεο ζηάδην είλαη
εζσηεξηθά ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Πξνθαλψο εδψ δελ
ππνηηκάηαη ε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. ην
βαζκφ φκσο πνπ ε δηαιεθηηθή ινγηθή δελ ζπιιακβάλεηαη σο κηα γεληθφηεξε θνζκνζεψξεζε πνπ
εμαληιείηαη, θαηά βάζε, ζην ζηνηρείν ηεο ζρεζηαθφηεηαο θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο, αιιά σο
νξηζκέλνπ ηχπνπ ινγηθή θαη κεζνδνινγία επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο, δειαδή σο δηαδηθαζία
αλάβαζεο απφ ηε αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν ζηελ ελφηεηά ηεο κε ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε, ηφηε
ε δηαιεθηηθή έσο ην λπλ επίπεδν αλάπηπμήο ηεο ζρεηίδεηαη νπζησδψο κε ηελ αλάπηπμε ησλ
θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ηίζεηαη ην εξψηεκα: ππφ πνην πξίζκα ε πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θνηλσλίαο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε
ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο;
Καη‘ αξρήλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη ε δηεξεχλεζε ελφο δεδνκέλνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ σο νξγαληθνχ φινπ κέζσ ηνπ δηαιεθηηθνχ ηξφπνπ επηζηεκνληθήο
δηεξεχλεζεο, δελ ζπλεπάγεηαη φηη δηεξεπλήζεθε ε νιφηεηα ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ ζπλαξηήζεσλ
ηνπ αληηθεηκέλνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε κειέηε ελφο αληηθεηκέλνπ σο νξγαληθνχ φινπ δηαθέξεη θαη
δελ ηαπηίδεηαη κε ηε κειέηε ηεο νιφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ε
δηεξεχλεζε ηεο θνηλσλίαο δελ έθηαζε ζην πέξαο ηεο, αιιά κέιιεη αθφκε λα απνθαιχςεη έλαλ
ππεξβνιηθά πινχζην θφζκν ζρέζεσλ θαη ζπλαξηήζεσλ. Απηφ επηξξσλχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν
απφ ηα επηηαθηηθά επηζηεκνληθά θαζήθνληα πνπ ζέηεη ε αλαγθαηφηεηα ππέξβαζεο ηεο
θεθαιαηνθξαηίαο, κεηάβαζεο ζηνλ ζνζηαιηζκφ θαη βαζκηαίαο νηθνδφκεζεο ηεο θνκκνπληζηηθήο
θνηλσλίαο. Τπφ απηή ηελ πξνβιεκαηηθή, ε ζπζηεκαηηθή εκβάζπλζε ηφζν ζηε δνκή θαη ζηε
δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο φζν θαη ζηα ζηάδηά ηεο, ζηε γεληθφηεξε πεξηνδνιφγεζε ηεο ηζηνξίαο,
θαζίζηαηαη αλαγθαία γηα ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο.
χκθσλα κε ηα φζα εηπψζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο ινγηθήο
θαη ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο ζην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ζεσξνχκε φηη ην πιένλ
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πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο απνηεινχλ ηα κεζνδνινγηθά θεθηεκέλα ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο ζηε
«Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο». ηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» είδακε φηη ε δηαιεθηηθή παξαγσγηθψλ
δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο ζπληζηά ηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα απηνθίλεζεο ηεο θνηλσλίαο,
ελψ ε θχζε ζπληζηά ηνλ εμσηεξηθφ παξάγνληα ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. πσο επηζεκαίλεη
ν Βαδηνχιηλ, «ην θπζηθφ (ηνπ βηνινγηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ) δελ εληάζζεηαη νξγαληθά ζηε
ζπζηεκαηηθή αληίιεςε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο σο νιφηεηαο» (Βαδηνχιηλ, 2013:
400). Μηα αθφκε βαζχηεξε πξνζέγγηζε ηεο θνηλσλίαο ζα πξνέθππηε απφ ηε ζπζηεκαηηθφηεξε
εμέηαζε ηεο ζπζρέηηζεο θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ. ην βαζκφ πνπ ην θχξην αληηθείκελν
δηεξεχλεζεο παξακέλεη ε θνηλσλία, ε ζρέζε θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζα ζπλερίζεη λα
δηεξεπλάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηε ζθνπηά ηνπ θνηλσληθνχ. Παξ‘ φια απηά, θξίλνπκε φηη κηα
πην ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ηεο ζρέζεο θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζα απεηθφληδε ζε έλα πνιχ
κεγαιχηεξν βάζνο θαη ζε έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ηελ θνηλσλία σο νιφηεηα.
Αο εζηηάζνπκε ζηηο πιεπξέο εθείλεο ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο πνπ ζπλδένληαη ακηγψο κε
ηε ζρέζε θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ. Δίδακε φηη ε ζρέζε θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ εμεηάδεηαη θαηά
βάζε σο ζρέζε εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ θαη φηη ε ηειεπηαία ζπληζηά ζπλάκα κηα ζρέζε φινπ
θαη κεξψλ. Με άιια ιφγηα, ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ηελ εμσηεξηθή ζηελ εζσηεξηθή
αιιειεπίδξαζε ηνπ νξγαληθνχ φινπ ζπληζηά ζπλάκα δηαδηθαζία ελνπνίεζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ. Τπφ
ηελ νπηηθή ηνπ Υέγθει, ζα ιέγακε φηη ζηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ηελ εμσηεξηθή ζηελ
εζσηεξηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ νξγαληθνχ φινπ, έρνπκε λα θάλνπκε κε ηα ζηάδηα ηνπ
κεραληζκνχ, ηνπ ρεκηζκνχ θαη ηεο ηειενινγίαο. ην πιαίζην κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο, πέξαλ
ησλ πιεπξψλ ηεο δηάξζξσζεο θαη ηεο δνκήο ηνπ αληηθεηκέλνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν θαη
πεξί ελφο άιινπ επηπέδνπ πιεπξψλ.
Έσο ηψξα θάλακε ιφγν πεξί ησλ πιεπξψλ ηεο δηάξζξσζεο ηεο θνηλσλίαο φπσο απηέο
απεηθνλίδνληαη θαηά ηνλ ινγηθφ ηξφπν εμέηαζεο. Αλ σζηφζν κέζσ ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο
πξνζεγγίζνπκε ηελ θνηλσλία σο εμ‘ ππαξρήο παγθφζκην ζχζηεκα, ηφηε αλαδχεηαη κηα λέα
νπηηθή γσλία ησλ πιεπξψλ, θαηά ηελ νπνία νη ηειεπηαίεο απνηεινχλ ηηο δηαθνξεηηθέο ππαξθηέο
κνξθέο ηεο θνηλσλίαο. Ζ θνηλσλία δελ απνηειεί εμ‘ ππαξρήο κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ
παγθφζκην ζχζηεκα. πσο αληίζηνηρα θαη θαηά ηα ζηάδηα ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ
νξγαληθνχ φινπ, ε θνηλσλία δελ ζπληζηά εμ‘ ππαξρήο κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ νξγαληθφ
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φιν. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ε απηνθίλεζε ηεο θνηλσλίαο δηακνξθψλεηαη
βαζκηαία. ζν εγγχηεξα βξηζθφκαζηε πξνο ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο θνηλσλίαο ηφζν κεγαιχηεξε
είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ θπζηθψλ φξσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμήο ηεο. Ζ θαη‘ εμνρήλ
απηνθίλεζε ηνπ θνηλσληθνχ επηηπγράλεηαη θαηά ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο. Μνλάρα ζε απηφ ην
ζηάδην κπνξεί λα γίλεηαη πξάγκαηη ιφγνο πεξί ηεο θνηλσλίαο σο νξγαληθνχ φινπ θαη αληίζηνηρα
πεξί ηεο θνηλσλίαο σο παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο. Δμππαθνχεηαη φηη ε απηνθίλεζε ηεο θνηλσλίαο
δελ θαζίζηαηαη πνηέ απφιπηε, επνκέλσο νη θπζηθνί φξνη ζπλερίδνπλ λα δηαδξακαηίδνπλ ξφιν σο
ππεγκέλε ζηηγκή ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο.
Καηά ηελ πξαγκάηεπζε ηνπ ηζηνξηθνχ κέξνπο ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» απνθαιχθζεθε
φηη ζηε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ππεηζέξρεηαη ε εμέηαζε ηεο ζρέζεο ηνπ κε ην
εμσηεξηθφ πξνο απηφ αληηθείκελν, ηε θχζε. Απφ εδψ δηαπηζηψλεηαη φηη αλαγθαία γηα ηελ
ηζηνξηθή εμέηαζε ηεο θνηλσλίαο, δηακέζνπ ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηνπ νξγαληθνχ φινπ, είλαη
νξηζκέλε γλψζε γηα ηνλ ξφιν ησλ θπζηθψλ παξαγφλησλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο. Καη‘
απηφλ ηνλ ηξφπν, κηα ηζηνξηθή εμέηαζε ηεο θνηλσλίαο εηιεκκέλεο σο παγθφζκην ζχζηεκα εθ
ησλ πξαγκάησλ ζα φθεηιε λα ζεκαηνπνηήζεη κε πην εηδηθφ ηξφπν ηε ζρέζε θπζηθνχ θαη
θνηλσληθνχ. Με άιια ιφγηα, κηα ηέηνηνπ ηχπνπ πξνζέγγηζε ζα φθεηιε λα δηεξεπλήζεη ην πψο
δηαθνξεηηθνί θπζηθνί φξνη ζρεηίδνληαη κε ηηο δηάθνξεο ππαξθηέο κνξθέο ηεο θνηλσλίαο, ην πψο
πξνζδηνξίδνπλ ηνλ βαζκφ θαη ηνλ ηχπν ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ
ππαξθηψλ κνξθψλ ηεο θνηλσλίαο θαη πψο νη ελ ιφγσ θπζηθνί φξνη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο θαη‘
εμνρήλ θνηλσληθνχο φξνπο θαζνξίδνπλ ηηο δηάθνξεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ
ππαξθηψλ κνξθψλ ηεο θνηλσλίαο ζηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηεο αλζξσπφηεηαο.
Ζ θάζε πιεπξά απνηειεί κηα ζρεηηθά απηφλνκε χπαξμε ηεο θνηλσλίαο θαη εκπεξηέρεη ην
ζχλνιν ησλ πιεπξψλ πνπ απεηθνλίζηεθαλ θαηά ηε ινγηθή δηάξζξσζε ηεο ψξηκεο θνηλσλίαο. Θα
απνθαινχκε ηηο ηειεπηαίεο, δειαδή εθείλεο πνπ απεηθνλίδνληαη κέζσ ηεο ινγηθήο πηπρήο, σο
δηαξζξσηηθέο ή δνκηθέο πιεπξέο ηνπ νξγαληθνχ φινπ, ελψ ηηο πξψηεο, εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ ηζηνξηθή πηπρή, σο ζρεζηαθέο πιεπξέο ηνπ νξγαληθνχ φινπ, σο πιεπξέο δηακέζνπ ησλ
νπνίσλ απεηθνλίδεηαη ν ζπζρεηηζκφο ηεο θνηλσλίαο σο παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο. Κάζε ζρεζηαθή
πιεπξά εκπεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ δηαξζξσηηθψλ πιεπξψλ θαη αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν
ζπληζηά ηέηνηα. Σν ζχλνιν ησλ δηαξζξσηηθψλ πιεπξψλ, φπσο απεηθνλίζηεθε θαηά ηνλ ινγηθφ
ηξφπν εμέηαζεο, ζπληζηά ηε δηάξζξσζε ηεο ψξηκεο θνηλσλίαο. Δπνκέλσο, ε ελ ιφγσ δηάξζξσζε
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δελ πθίζηαηαη σο ηέηνηα θαη ζε θαζαξή κνξθή ζηηο ζρεζηαθέο πιεπξέο. Χζηφζν, φπσο ηνλίδεη ν
Βαδηνχιηλ, ε ηζηνξηθή εμέηαζε, σο εμέηαζε ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο ζην ρξφλν, ζπληζηά
ηελ εμέηαζε «ησλ ζηηγκψλ [ησλ ζπληζησζψλ] απηήο ηεο δηαδηθαζίαο σο ηαπηνρξφλσο
δεδνκέλσλ (φ.π.: 279). Καηά ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε, φηαλ εμεηάδνληαη νη πιεπξέο ηεο θνηλσλίαο
πθίζηαηαη ηαπηνρξφλσο ε επίγλσζε φηη νη ελ ιφγσ πιεπξέο ζα δηακνξθσζνχλ πιήξσο ζηελ
ψξηκε θνηλσλία. πλεπψο, ζηα ηζηνξηθά ζηάδηα πνπ πξνεγνχληαη ηνπ ζηαδίνπ ηεο σξηκφηεηαο νη
πιεπξέο ηεο θνηλσλίαο δηεξεπλψληαη ππφ ην πξίζκα ηεο λνκνηεινχο θίλεζήο πνπ νδεγεί ζηελ
ψξηκε θνηλσλία. Αληίζηνηρα, ε πξνζέγγηζε ησλ ζρεζηαθψλ πιεπξψλ απφ ηε ζθνπηά ησλ
δηαξζξσηηθψλ πιεπξψλ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ παξαδνρή φηη νη πξψηεο αλαπαξάγνπλ ηηο δεχηεξεο
ζε θαζαξή κνξθή, αιιά φηη νη πξψηεο εμεηάδνληαη απφ ηε ζθνπηά ηεο λνκνηεινχο θίλεζεο πνπ
νδεγεί ζηε ψξηκε θνηλσλία. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζεσξνχκε φηη έλα πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο πνπ ζπλδέεηαη κε ην αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο είλαη
ε εμέηαζε πνπ ζέηεη ζην επίθεληξν ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζρεζηαθψλ θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ
πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο.
Ζ ελ ιφγσ πξνβιεκαηηθή δελ είλαη άιιε απφ ηε ζπζρέηηζε ηεο θπινγέλεζεο θαη ηεο
νληνγέλεζεο κηαο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Δδψ ζα πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε φηη ζην πιαίζην
ηεο θηινζνθίαο ηνπ Γεξκαληθνχ ηδεαιηζκνχ, ην ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα γηα ηε ζχιιεςε ηεο
δηάξζξσζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο απνηέιεζε ν έκβηνο νξγαληζκφο. ηνλ έκβην νξγαληζκφ νη
εζσηεξηθή ζπλάθεηα ησλ πιεπξψλ ηνπ πξνβάιιεη θαηά βάζε σο εμ‘ ππαξρήο παξνχζα. Με άιια
ιφγηα, ζηνλ έκβην νξγαληζκφ νη δηαθνξεηηθέο πιεπξέο εμεηάδνληαη απφ ηε ζθνπηά ηνπ
αιιειέλδεηνπ ραξαθηήξα ηνπο εληφο κηαο νξηζκέλεο αηνκηθφηεηαο. Έηζη, νη πιεπξέο
αλαπηχζζνληαη θαη δηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην ηνπ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν δεδνκέλνπ
εζσηεξηθνχ δεζκνχ ηνπο. Δλ ηνχηνηο, αλ ην ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα πεξί ηεο δηάξζξσζεο ησλ
ζρέζεσλ θαη ησλ πιεπξψλ θαηαζηεί ην είδνο, ηφηε αλαθχπηεη κηα άιινπ ηχπνπ πξνζέγγηζε ησλ
πιεπξψλ. ην είδνο ε εζσηεξηθή ζπλάθεηα ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ πιεπξψλ δελ πξνβάιιεη σο εμ‘
ππαξρήο παξνχζα. Αληηζέησο, ζην είδνο ε αλάπηπμε ησλ πιεπξψλ (ι.ρ., ν θπιεηηθφο
δηκνξθηζκφο, δηαθνξέο σο πξνο ηα αλαηνκνθπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, σο πξνο ηελ
θιεξνλνκηθφηεηα θ.ά.) ζρεηίδεηαη κε ηδηφηππεο κνξθέο ζπζρέηηζεο ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο
εμσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, θαζίζηαηαη αλαγθαίν γηα ηε δηαιεθηηθή
ινγηθή θαη κεζνδνινγία λα αλαδείμεη εθείλεο ηηο ζρέζεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κνλάρα κε ηε
ζχκπησζε ηεο νληνγέλεζεο θαη ηεο θπινγέλεζεο αιιά θαη κε ηε δηαθνξά ηνπο. Αθξηβψο γηα
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απηφλ ηνλ ιφγν έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε δηάθξηζε κεηαμχ δηαξζξσηηθψλ θαη ζρεζηαθψλ
πιεπξψλ ηνπ νξγαληθνχ φινπ.
Δηξήζζσ ελ παξφδσ, εδψ αξρίδνπκε λα βιέπνπκε πψο νη ινγηθέο θαηεγνξίεο αξρίδνπλ
πιένλ θαη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο ηζηνξηθέο θαηεγνξίεο. Πιένλ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα
ηάζε πεξαηηέξσ δηαθνξνπνίεζεο ηεο θαηεγνξηαθήο δηάξζξσζεο ηεο ινγηθήο πηπρήο απφ ηελ
θαηεγνξηαθή δηάξζξσζε ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο. Οη δηαξζξσηηθέο θαη νη ζρεζηαθέο πιεπξέο
πθίζηαληαη ζε ακνηβαία ελφηεηα εληφο ηεο δηαθνξάο ηνπο. Αο θαηαζηήζνπκε ζαθή ηε δηάθξηζε
δηαξζξσηηθψλ θαη ζρεζηαθψλ πιεπξψλ κέζσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θνηλσλίαο.
Οη δηαξζξσηηθέο πιεπξέο ηεο θνηλσλίαο είλαη ην ζχλνιν ησλ πιεπξψλ πνπ
απεηθνλίζηεθαλ κέζσ ηνπ ηξφπνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν
(απινχζηαηε ζρέζε, εξγαζία, θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, ζρέζεηο παξαγσγήο, κνξθέο
ζπλείδεζεο, επνηθνδφκεκα θ.ιπ.). Οη ζρεζηαθέο πιεπξέο είλαη νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο χπαξμεο
ηεο θνηλσλίαο εηιεκκέλεο σο παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο ζε έλα νξηζκέλν επίπεδν ηεο αλάπηπμήο
ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πξσηφγνλε θνηλφηεηα έρνπκε δηαθνξεηηθέο θπιέο, ζηε δνπινθηεζία
κηα πιεζψξα απφ δνπινθηεηηθά θξάηε θαη απηνθξαηνξίεο, αιιά αθφκε θαη ζηελ
θεθαιαηνθξαηία έρνπκε λα θάλνπκε κε δηαθνξεηηθά θεθαιαηνθξαηηθά θξάηε θαη δηαθνξεηηθέο
κνξθέο θεθαιαηνθξαηηθψλ νινθιεξψζεσλ. Απηέο νη δηαθνξεηηθέο πιεπξέο πνπ πξνβάιινπλ απφ
ηελ νπηηθή ηνπ παγθφζκηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ζπληζηνχλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεο
θνηλσλίαο· θάζε κηα ζην εζσηεξηθφ ηεο εκπεξηέρεη ηε βαζηθή ινγηθή δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο.
Ο Μαξμ γηα παξάδεηγκα ιακβάλεη, σο επί ην πιείζηνλ, ζαλ ππφδεηγκα γηα ηε δηεμαγσγή
ηεο έξεπλαο ηνπ ηελ θεθαιαηνθξαηία ηεο Αγγιίαο ηνπ 19νπ αηψλα. Αληίζηνηρα, ν Βαδηνχιηλ
ζηεξίδεη ηε δηθή ηνπ έξεπλα ζηελ ΔΓ ηεο επνρήο ηνπ. Ζ θεθαιαηνθξαηηθή Αγγιία θαη ε ΔΓ
ζπληζηνχλ αληίζηνηρα κηα εθ ησλ ζρεζηαθψλ πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο σο παγθφζκηνπ
ζπζηήκαηνο.
Καη‘ αξράο, απψηεξνο ζηφρνο γηα θάζε επηζηήκε είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή απεηθφληζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη φρη κνλάρα ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε θαζαξή κνξθή, ε ηειεπηαία
ζπληζηά αλαγθαίν ζηάδην ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φρη ηνλ απψηαην ζηφρν ηεο. Δπηπιένλ,
ην γεγνλφο φηη ην ψξηκν αληηθείκελν ζπληζηά ζπλάκα ηελ πην αλεπηπγκέλε ζρεζηαθή πιεπξά, ε
νπνία πθίζηαηαη θαη αιιειεπηδξά κε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πιεπξέο, ζπλεπάγεηαη φηη ε ίδηα ε
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δηάξζξσζή ηνπ ζε θαζαξή κνξθή πνπ εληνπίδεηαη κέζσ ηεο ζρεηηθήο ηνπ απφζπαζεο σο θάηη ην
ζρεηηθά απηνηειέο απφ ην παγθφζκην ζχζηεκα, εθ ησλ πξαγκάησλ απνξξίπηεη πιεπξέο πνπ
θαζνξίδνπλ αθξηβψο απηήλ ηελ ίδηα ηελ θαζαξή κνξθή. Σν εζσηεξηθφ δελ πθίζηαηαη δίρσο ην
εμσηεξηθφ θαη αληηζηξφθσο. Ζ εμέηαζε ηεο δηάξζξσζεο ζε θαζαξή κνξθή ελφο ζρεηηθά
απηνηεινχο αληηθεηκέλνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απνπζία ζπζηεκαηηθήο εμέηαζεο εμσηεξηθψλ κελ
φξσλ, πνπ κφλν κέζσ ησλ νπνίσλ, σζηφζν, πθίζηαηαη ην ζρεηηθά απηνηειέο αληηθείκελν. Πσο
γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζαλ λα λνεζνχλ νη θεθαιαηνθξαηηθέο ζρέζεηο ηεο Αγγιίαο ηνπ 19 νπ
αηψλα δίρσο ηηο απνηθίεο; Πσο κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί ηα θνηλσληθά θαηλφκελα ηεο ΔΓ
αγλνψληαο ηηο ππφινηπεο θεθαιαηνθξαηηθέο ρψξεο; Φπζηθά, ηφζν ν Μαξμ φζν θαη ν Βαδηνχιηλ,
ιακβάλνπλ παξά πνιχ θαιά ππφςε ηνπο ηελ χπαξμε ηέηνησλ παξαγφλησλ. Δθείλν φκσο πνπ
ηζρπξηδφκαζηε εδψ είλαη φηη ζην βαζκφ πνπ ε δηαιεθηηθή εμέηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ εθθηλεί απφ
κηα νξηζκέλε ζρεζηαθή πιεπξά ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο, ιακβάλνληαο ην ζηε ζρεηηθή ηνπ
απηνηέιεηα, εθ ησλ πξαγκάησλ αθήλεη ζηελ άθξε ηε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε δηαδηθαζηψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ηηο άιιεο ζρεζηαθέο πιεπξέο.
Ζ παξαπάλσ επηρεηξεκαηνινγία ζα κπνξνχζε λα αληηθξνπζηεί ππνζηεξίδνληαο φηη ε
απεηθφληζε ζε θαζαξή κνξθή ηεο δηάξζξσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη κφλν ην πξψην βήκα, ηα
εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε γλψζε γηα ηελ κεηέπεηηα
ζηξνθή πξνο ηα εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλα εκπεηξηθά γεγνλφηα.
ε έλα πξψην βαζκφ ην ελ ιφγσ επηρείξεκα είλαη νξζφ. Σν ζχλνιν ησλ εξεπλεηηθψλ
απνηειεζκάησλ ηνπ «Κεθαιαίνπ» επηηξέπεη ηε ρξήζε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζή ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηα εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα θαη ζρέζεηο ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ελ γέλεη. Σα ίδηα ηζρχνπλ αληηζηνίρσο θαη γηα ηε «Λνγηθή
ηεο Ηζηνξίαο». Ζ ρξήζε φκσο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ηα ζπγθεθξηκέλα
γεγνλφηα πξαγκαηνπνηείηαη πξσηίζησο δηακέζνπ ηνπ λνείλ θαηά δηάλνηα, δειαδή κέζσ ηεο
δηαζχλδεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ απεηθφληζε ζε θαζαξή
κνξθή ηνπ πιένλ αλεπηπγκέλνπ αληηθεηκέλνπ κε ηα εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλα εκπεηξηθά δεδνκέλα.
Αθξηβψο εδψ νθείιεηαη θαη ην γεγνλφο φηη είηε ε κελ είηε ε δε ρξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ
απνηειεζκάησλ δελ πξνυπνζέηεη αλαγθαία ηε κέζνδν ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα ηέηνηνπ ηχπνπ ζηξνθή πξνο ηα εκπεηξηθά γεγνλφηα
εδξάδεηαη ζε έλλνηεο θαη ζρέζεηο πνπ παξήρζεζαλ κέζσ ηνπ ηξφπνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην
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αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, αιιά πνπ αθνκνηψλνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην επίπεδν ηεο
δηάλνηαο, δειαδή ηεο αλαιπηηθήο βαζκίδαο ηεο λφεζεο.
Ζ βαζκίδα αλάπηπμεο ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο»
δείρλεη φηη ηα πξάγκαηα είλαη πνιππινθφηεξα. Καη‘ αξράο, ε θίλεζε απφ ηα θαη‘ αίζζεζε
δεδνκέλα πξνο ην αθεξεκέλν θαη απφ εθεί εθ λένπ πξνο ηα θαη‘ αίζζεζε δεδνκέλα πθίζηαηαη ζε
φιεο ηηο βαζκίδεο θαη ηα επίπεδα ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. Αθφκε θαη ζηα αξρηθά επίπεδα ηεο
δηάλνηαο ε δεκηνπξγία ελλνηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηα ζπλερνχο θίλεζεο πνπ νδεχεη απφ ηα
άκεζα δεδνκέλα ηεο αηζζεηεξηαθήο επνπηείαο πξνο ηηο αθαηξέζεηο θαη απφ εθεί μαλά πξνο ηα
αηζζεηεξηαθά δεδνκέλα. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ίδηα ε κεηάβαζε απφ ηε ινγηθή ζηελ ηζηνξηθή
εμέηαζε ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» ζπληζηά κηα θίλεζε απφ κηα αθεξεκέλε απεηθφληζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ζε κηα πην ζπγθεθξηκέλε. Ζ ηζηνξηθή φκσο εμέηαζε πνπ αλαπηχζζεη ν Βαδηνχιηλ
δηαθέξεη νπζησδψο απφ θάζε κνξθή εμέηαζεο πνπ επηρεηξεί ηε ζπζρέηηζε ησλ ινγηθψλ
εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα.266 Δδψ δελ δηεμάγεηαη κηα αλαγσγή ησλ
εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο απνζπαζκέλεο ζπκπεξαζκαηηθέο ζεσξεηηθέο ζρέζεηο. Αληηζέησο, ε
ηζηνξηθή εμέηαζε παξάγεηαη εκκελψο κέζα απφ ηε ινγηθή εμέηαζε. Χο εθ ηνχηνπ, ε ηζηνξηθή
εμέηαζε ζπληζηά κηα ζηξνθή πξνο ην πξαγκαηηθφ αληηθείκελν θαη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ
παξακέλεη ηαπηνρξφλσο ζεσξεηηθά ζπγθξνηεκέλε απφ ηε ζπλνιηθή ινγηθή εμέηαζε. Αθξηβψο γη‘
απηφλ ηνλ ιφγν, ε ηζηνξηθή εμέηαζε δελ απνηειεί απεηθφληζε ηνπ νπνηνπδήπνηε εκπεηξηθνχ
γεγνλφηνο, αιιά ζπληζηά ζπγθεθξηκέλε απεηθφληζε θαη ζπλεπψο απεηθφληζε νξηζκέλσλ
εκπεηξηθψλ γεγνλφησλ, πνπ εδξάδεηαη ζηε δηάξζξσζε ηεο ινγηθήο εμέηαζεο αλαπηχζζνληάο ηελ
πεξαηηέξσ.
Χο εθ ηνχηνπ, ηα εκπεηξηθά γεγνλφηα πνπ επηιέγνληαη θαηά ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε
θαζνξίδνληαη απφ ηελ απεηθφληζε ησλ πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο πνπ απεηθνλίζζεθαλ θαηά ηε
ινγηθή εμέηαζε. Αθξηβψο φκσο επεηδή πξφθεηηαη γηα ηζηνξηθή εμέηαζε, δειαδή γηα κηα εμέηαζε
πνπ αλακεηξηέηαη πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηα εκπεηξηθά γεγνλφηα, αλαπηχζζνληαη ζηνπο θφιπνπο
ηεο ζρέζεηο, νη νπνίεο δηαζχλδενπλ ηηο πιεπξέο ηεο ινγηθήο εμέηαζεο πνπ απνθαιχθζεθαλ ζε
θαζαξή κνξθή κε ηηο θαη‘ εμνρήλ εμσηεξηθέο πιεπξέο πνπ αιιειεπηδξνχλ καδί ηνπο. Απηέο νη
ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηελ εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο θαη
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πσο αξρηθά ηνλίζακε φηη ην ζπγθεθξηκέλν δελ είλαη κηα επηζηξνθή ζε θάπνηνλ εκπεηξηθφ πξνζδηνξηζκφ, αιιά
αληίζεηα είλαη ε νιφηεηα ησλ πξνζδηνξηζκψλ, θαηά αληίζηνηρν ηξφπν ζα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη θαη ε θίλεζε απφ
ηε ινγηθή ζηελ ηζηνξηθή εμέηαζε ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο».
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πιεπξέο είλαη πνπ έξρνληαη εδψ ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο καο. ηε βάζε απηψλ ησλ
ζρέζεσλ κπνξνχκε λα ζθηαγξαθήζνπκε θαη ηηο δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμήο ηνπο.
Φάλεθε φηη ε ζρέζε εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πξνζδηνξίδεηαη πεξαηηέξσ σο ζρέζε
φινπ θαη κεξψλ θαη κάιηζηα εδψ ηα κέξε απνθαιχπηνληαη σο ζρεζηαθά κέξε (ζρεζηαθέο
πιεπξέο), ελψ ην φιν σο ε θνηλσλία εηιεκκέλε ζαλ παγθφζκην ζχζηεκα. Μέζσ ηεο εμέηαζεο
ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ ζρεζηαθψλ πιεπξψλ εληφο ηεο νιφηεηάο ηνπο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ
λέεο λνκνηέιεηεο θαη λέεο ζρέζεηο. Καη‘ αξράο, ην θάζε ζρεζηαθφ κέξνο απνηειεί έλα
ζπγθεθξηκέλν πξνζδηνξηζκέλν κέξνο, ην νπνίν δηαθέξεη εληφο ηεο ακνηβαίαο ηνπ ελφηεηαο απφ
ηα άιια κέξε. Σν φιν ηεο θνηλσλίαο σο παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη ζηα δηαθνξεηηθά ηεο
ζρεζηαθά κέξε. Σα δηαθνξεηηθά ζρεζηαθά κέξε ζπληζηνχλ ην θαηλφκελν ηεο θνηλσλίαο.267 Δδψ
δελ πξφθεηηαη γηα ην θαηλφκελν ηεο δηάξζξσζεο ηεο θνηλσλίαο, δειαδή γηα ηε ζθαίξα ηνπ
Φαηλνκέλνπ, φπσο απηή εθηίζεηαη ζην πιαίζην ηεο ινγηθήο πηπρήο. Δδψ πξφθεηηαη γηα ην
θαηλφκελν ηεο θνηλσλίαο σο παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο, νη πξνζδηνξηζκνί ηνπ νπνίνπ είλαη νη
δηαθνξεηηθέο κνξθέο χπαξμεο ηεο θνηλσλίαο, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ ην ζχλνιν ησλ
δηαξζξσηηθψλ πιεπξψλ ηεο. Έηζη, ε θάζε ζρεζηαθή πιεπξά ζπληζηά έλα πξνζδηνξηζκφ ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο θνηλσλίαο εηιεκκέλεο σο παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο.
Σν γεγνλφο φηη νη ζρεζηαθέο πιεπξέο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, δειαδή πξνζδηνξίδνληαη σο
δηαθνξεηηθέο, νθείιεηαη ζην φηη δηαθέξνπλ σο πξνο ηε δηάξζξσζε ησλ δνκηθψλ πιεπξψλ ηνπο,
δειαδή ε ίδηα ε δνκηθή ηνπο δηάξζξσζε δηαθέξεη. Ζ ζρέζε δηαθνξνπνίεζεο θαη ελνπνίεζεο ησλ
ζρεζηαθψλ πιεπξψλ πθίζηαηαη ζε εζσηεξηθή ζπλάθεηα κε ηε ζρέζε δηαθνξνπνίεζεο θαη
ελνπνίεζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ πιεπξψλ.268
Δθφζνλ ζην ζηάδην ησλ πξνυπνζέζεσλ ην θνηλσληθφ δελ έρεη αθφκε αλαθχςεη, αιιά ζπληζηά
κφλν δπλαηφηεηα, ε ζθηαγξάθεζε ηεο παξαπάλσ ζρέζεο μεθηλά απφ ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο
εκθάληζεο. Καηά ην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο εκθάληζεο, θνηλσληθφ θαη θπζηθφ ζπληζηνχλ κηα
νπζηψδε ηαπηφηεηα κε δηαθξηηέο ηηο πιεπξέο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Απφ ηε ζθνπηά ηεο
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Θα πξέπεη εδψ λα δηεπθξηληζηεί φηη γίλεηαη ρξήζε ησλ νηθείσλ ελλνηψλ ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζηα πιαίζηα ησλ
δπλαηψλ ππνζέζεσλ πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο. Δθ ησλ πξαγκάησλ, νη ελ ιφγσ απφπεηξεο πεξηγξαθήο ηεο
αλάπηπμήο ηεο δξνκνινγνχληαη ζηo πιαίζην ηεο αλαιπηηθήο πνξείαο ηεο λφεζεο. Παξ‘ φια απηά, ζην έδαθνο απηψλ
ησλ ππνζέζεσλ ε κεηαηφπηζε ησλ ίδησλ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζθηαγξαθεί ηηο δπλαηφηεηεο
αλάπηπμεο ηεο.
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Ζ ελ ιφγσ πξνβιεκαηηθή αλαπηχζζεηαη ππφ κηα νξηζκέλε κνξθή ζηηο έξεπλεο ηνπ J.A. Scott Kelso θαζψο θαη
κε ηνλ λφκν ηεο ζχγθιηζεο θαη ηεο απφθιηζεο ζηε ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ.
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εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο ηεο θνηλσλίαο, ε νπζία, ε παξαγσγή, λαη κελ έρεη αλαθχςεη, αιιά
εθείλν πνπ θπξηαξρεί είλαη ε άγξα, έλαο ηξφπνο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ πνπ πξνζηδηάδεη ζην
δσηθφ θφζκν. Οη δηαξζξσηηθέο πιεπξέο ηεο θνηλσλίαο πθίζηαληαη κελ πιελ φκσο ππφ ηε κνξθή
ηεο άκεζεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Δθείλν πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο είλαη ην
γεγνλφο φηη ν ραξαθηήξαο θαη ην πνηφλ ησλ δηαξζξσηηθψλ πιεπξψλ θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηε
θπζηθή ηνπο νξηνζέηεζε. ην βαζκφ πνπ ην θπζηθφ επηδξά θαη θαζνξίδεη ζεκαληηθά ηε
δηάξζξσζε ησλ πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο, έπεηαη φηη ε ηειεπηαία θαζνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ
απφ θάηη εμσηεξηθφ πξνο ηελ ίδηα. Απηή ε δηαξζξσηηθή ηαπηφηεηα ηεο θνηλσλίαο, εθφζνλ
θαζνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνπο θπζηθνχο φξνπο, πθίζηαηαη ζε έλα πιήζνο
δηαθνξεηηθψλ ππαξθηψλ κνξθψλ. Ζ δηαξζξσηηθή ηαπηφηεηα ππάξρεη ζε έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ
κνξθψλ. Απφ ηε ζθνπηά ινηπφλ ηεο θνηλσλίαο σο παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο, έρνπκε λα θάλνπκε
κε έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ζρεζηαθψλ πιεπξψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην ζηάδην ηεο πξσηαξρηθήο
εκθάληζεο ηεο θνηλσλίαο, ν ηξφπνο παξαγσγήο ηεο θάζε μερσξηζηήο πξσηφγνλεο θνηλφηεηαο
εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο θπζηθνχο φξνπο, θαηά ηξφπν πνπ ε δηαθνξά ησλ θπζηθψλ
φξσλ λα αληηζηνηρεί θαη ζε δηαθνξνπνίεζε ζηνλ έλα ή ζηνλ άιιν βαζκφ ηεο ίδηαο ηεο ζχλζεζεο
ηεο νπζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο, ησλ ζθαηξψλ θνηλσληθήο δσήο ηεο θάζε
μερσξηζηήο θνηλφηεηαο αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο σο νιφηεηαο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα
δηαθνξεηηθά είδε θνηλφηεηαο, θνηλφηεηα ησλ γελψλ, εδαθηθή θνηλφηεηα, αγξνηηθή θνηλφηεηα
θαζψο θαη νη δηαθνξέο ζηηο ζθαίξεο ηεο θνηλσληθήο δσήο, δηαθνξνπνηήζεηο εληφο ηεο
κπζνινγηθήο ζπλείδεζεο, εζηθέο κνξθέο, αηζζεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ή αθφκε θαη ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν ζα πνξεπζεί ε θνηλφηεηα δηα ηεο νδνχ ηεο θηελνηξνθίαο ή ηεο γεσξγίαο, βαζίδνληαη
ζην γεγνλφο φηη ην θπζηθφ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην πεξηερφκελν ησλ δηαξζξσηηθψλ
πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο. Γεζπφδνπζα ζε απηή ηε βαζκίδα αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο είλαη ε
ηπραηφηεηα (ζπκπησκαηηθφηεηα). Οη δηαθνξεηηθέο ζρεζηαθέο πιεπξέο ηεινχλ ππφ ηελ θπξηαξρία
ηεο εμσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε αιιειεπίδξαζε ησλ ζρεζηαθψλ πιεπξψλ ηεο
θνηλσλίαο εηιεκκέλεο σο παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο έρεη κνξθηθφ (ηππηθφ) ραξαθηήξα. Μάιηζηα,
νη δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο δηαξζξσηηθέο πιεπξέο δελ νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζηνπο
θπζηθνχ φξνπο, αλ θαη νη ηειεπηαίνη απνηεινχλ ηνλ θχξην παξάγνληα, αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ ζρεζηαθψλ πιεπξψλ. Ο Γεκεηξίνπ αλαθέξεη φηη,
ε θνηλσληθή νξγάλσζε ησλ απιψλ θνηλσληψλ δελ εξκελεχεηαη κφλν απφ ηελ νηθνινγηθή πξνζαξκνγή θαη
ηελ ηερλνινγηθή ζηάζκε αιιά θαη απφ ην ξφιν ηνπο σο πξνκεζεπηψλ ζηνπο γείηνλέο ηνπο. Οη αληαιιαγέο
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αηνκηθνπνηνχλ ηνπο νηθνλνκηθνχο δεζκνχο. Δληαηηθνπνηνχλ ηελ παξαγσγή θαη ηελ εηδίθεπζε, ψζηε
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πξνθαινχλ αζπκκεηξία αλάκεζα ζηα κέζα θαη ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο (Γεκεηξίνπ, 1996:116).

Καηά ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο, ε νπζία, ν ηξφπνο παξαγσγήο,
κεηαηξέπεηαη βαζκηαία ζε θπξίαξρν ελψ ηαπηφρξνλα ηα θπζηθά θιεξνδνηήκαηα νινέλα
κεηαζρεκαηίδνληαη. Οη ζρέζεηο παξαγσγήο κεηαηξέπνληαη ζηαδηαθά ζε θπξίαξρεο θαη νη
ηζηνξηθήο πξνέιεπζεο δεζκνί δεζπφδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν έλαληη ησλ θπζηθήο πξνέιεπζεο
δεζκψλ. Καηά ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο, ε εζσηεξηθή δηάξζξσζε ησλ πιεπξψλ
ηεο αλαπηχζζεηαη ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά. Απφ ηε ζθνπηά ηεο νπζίαο ηεο θνηλσλίαο, αλ
ζην δνπινθηεηηθφ ηξφπν παξαγσγήο επηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε ηεο κεζαίαο θιίκαθαο
παξαγσγήο επί καιαθψλ γαηψλ κε ηε ρξήζε απφ ηνλ άλζξσπν μχιηλσλ θαη ιίζηλσλ ρεηξνθίλεησλ
εξγαιείσλ, ζηε θενπδαξρία κε ηελ επξεία δηάδνζε ζηδεξψλ εξγαιείσλ θαη κε ηελ ρξήζε ηεο
δχλακεο ησλ δψσλ (ίππνο, ηαχξνο) επηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο ζε παγθφζκηα
θιίκαθα κε ηε ρξήζε φισλ ησλ θαηάιιεισλ γηα γεσξγία εθηάζεσλ γεο. ηελ θεθαιαηνθξαηία
κε ηε δεκηνπξγία ηνπ παγθφζκηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κε ηε επξεία ρξήζε
κεραλψλ θαη ηερλνινγίαο (δηαζηεκηθήο, ξνκπνηηθήο, πιεξνθνξηθήο, λαλνηερλνινγηψλ,
βηνηερλνινγηψλ, ηειεκαηηθήο, ππξεληθήο ελέξγεηαο θ.α.)270, νη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο
εθηείλνληαη ζε έδαθνο, ππέδαθνο, αέξα θαη εγγχο δηάζηεκα. ε απηή ηελ θιηκαθνχκελε
αλάπηπμε ηεο νπζίαο ζπληειείηαη ηαπηφρξνλα ε αχμνπζα δηαθνξνπνίεζε ησλ ππφινηπσλ
δηαξζξσηηθψλ πιεπξψλ θαη ν ηαπηφρξνλνο εκπινπηηζκφο ηνπο. Γελ έρνπκε δειαδή λα θάλνπκε
κνλάρα κε ηελ αχμνπζα δηαθνξνπνίεζε ηεο θάζε πιεπξάο απφ ηελ άιιε, αιιά έρνπκε λα
θάλνπκε επίζεο κε κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έθαζηε πιεπξά δηαθνξνπνηείηαη παξάγνληαο
έλα πινχην ζρέζεσλ θαη πξνζδηνξηζκψλ ζην πιαίζην ηεο ίδηαο ηεο πξνζδηνξηζκέλεο ηεο
χπαξμεο. Έηζη γηα παξάδεηγκα, δελ ζπληειείηαη κνλάρα κηα αχμνπζα δηάθξηζε ηεο νπζίαο απφ ην
θαηλφκελν ηεο θνηλσλίαο. πληειείηαη επίζεο κηα εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο θάζε ζθαίξαο
ζηνλ εαπηφ ηεο, θαηά ηελ νπνία ε ίδηα (ε ζθαίξα) απνθηά έλα φιν θαη πην πινχζην πεξηερφκελν
πξνζδηνξηζκψλ. Τπφ ην πξίζκα ησλ εγειηαλψλ θαηεγνξηψλ, ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ελ ιφγσ

269

Ο Γεκεηξίνπ αλαθέξεη ελδεηθηηθά ηελ έξεπλα ηνπ Peterson, 1978. «ηηο αληαιιαγέο κεηαμχ ησλ Άγθηα,
θπλεγψλ-ςαξάδσλ κε πεξηνξηζκέλε θεπνθαιιηέξγεηα, θαη ησλ γεσξγψλ Παιαπάλ ζηηο Φηιηππίλεο ζπλάγεηαη φηη
ζπλαξζξψλνπλ έλα ζχζηεκα απφ ην ζπλδπαζκφ δχν ηξφπν παξαγσγήο. Οη θπλεγνί-ςαξάδεο θαη νη γεσξγνί
ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά κε δηαδηθαζίεο ξνήο ηεο ελέξγεηαο δσηθψλ ηξνθψλ πξνο ηνπο δεχηεξνπο θαη πδαηαλζξάθσλ
πξνο ηνπο πξψηνπο» (φ.π.:122).
270
Βι. Παηέιεο, 2019.
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ζηαδίνπ είλαη ε ζρεηηθή αλαγθαηφηεηα, ε δηαδηθαζία δειαδή ζηαδηαθήο δηακφξθσζεο ηεο
εζσηεξηθήο απηνθίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηεο αλζξσπφηεηαο, φζν εγγχηεξα βξηζθφκαζηε
ζηα αξρηθά ζηάδηα, νη ζρεζηαθέο πιεπξέο, δειαδή νη δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο, πξνβάιινπλ ελ
πνιινίο σο αζχλδεηεο θαη αδηάθνξεο κεηαμχ ηνπο. Καηά ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθήο
ζρέζεο πξνο ηε θχζε θαη θαηά ζπλέπεηα θαηά ηε ζηαδηαθή δηακφξθσζε ησλ δηαξζξσηηθψλ
πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο, νη δηαθνξεηηθέο ζρεζηαθέο πιεπξέο σο δηαθνξεηηθνί πξνζδηνξηζκνί ηνπ
θνηλσληθνχ ηείλνπλ πξνο κηα γεληθφηεξε θαζνιηθή κνξθή.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ζην πξψην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο, ζην νπνίν ν θπζηθφο παξάγσλ
δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, νη ζρεζηαθέο πιεπξέο, νη δηαθνξεηηθέο δνπινθηεηηθέο θνηλσλίεο
θαη νη κνξθέο θνηλσληθήο ηνπο νξγάλσζεο δηαθέξνπλ θαηά ζεκαληηθφ βαζκφ ε κία απφ ηελ
άιιε. Έηζη, ζπλαληνχκε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θνηλσληθήο νξγάλσζεο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη
ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε ζθνπηά ηεο ζπλνιηθήο δηάξζξσζεο ησλ πιεπξψλ ηνπο.
Καηά ην δεχηεξν ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο, ν ηξφπνο παξαγσγήο θαη ε
εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο αλαπηχζζνληαη πεξαηηέξσ, ελψ νη ζρεζηαθέο πιεπξέο
ζπλάπηνπλ βαζκηαία πην νπζηαζηηθή αιιειεπίδξαζε απνθηψληαο φιν θαη πην θαζνιηθή κνξθή.
Παξ‘ φηη νη θπζηθέο ζρέζεηο δηαδξακαηίδνπλ ππνδεέζηεξν ξφιν ελ ζπγθξίζεη κε ηα
πξνγελέζηεξα ζηάδηα ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο, ην θπζηθφ παξακέλεη αθφκε θπξίαξρν εληφο ηνπ
θνηλσληθνχ, φρη φκσο ζηελ ίδηα θιίκαθα θαη ζηνλ ίδην βαζκφ. Οη δηαθνξεηηθέο κνξθέο
θενπδαξρηθήο θνηλσλίαο θαζψο θαη νη ηξφπνη θνηλσληθήο ηνπο νξγάλσζεο απνθηνχλ νινέλα θαη
πεξηζζφηεξα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά ζπλερίδνπλ ζπλάκα λα δηαθξίλνληαη. Οη δηαθνξέο πνπ
κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηελ δπηηθή επξσπατθή θενπδαξρία, ζηελ αξαβηθή, ζηελ
ηαπσληθή, νθείινληαη, θαηά θχξην ιφγν, ζην γεγνλφο φηη, ζηε θενπδαξρία σο ζπγθεθξηκέλν
ζηάδην ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο, νη θπζηθέο ζρέζεηο ζπλερίδνπλ λα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν.
Καηά ην ηξίην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο, ε παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε έρεη
αλαπηπρζεί θαη επεθηαζεί ζε πιαλεηηθή θιίκαθα. Ζ δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο έρεη αλαπηπρζεί
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ζε ηέηνηα θιίκαθα πνπ νη πιεπξέο ηεο έρνπλ αξρίζεη λα απνθηνχλ παγθφζκην ραξαθηήξα.271 Οη
ζρεζηαθέο πιεπξέο ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη, ελ ηνχηνηο ε αιιειεπίδξαζε ηνπο έρεη θαηαζηεί ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ εζσηεξηθή θαη νπζηψδεο. Οη δηαθνξεηηθέο κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο
έρνπλ απνθηήζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, θνηλή εζσηεξηθή δηάξζξσζε. Σα
θνηλά ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχλ ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιιν βαζκφ ην ζχλνιν ησλ πιεπξψλ ηεο
θνηλσληθήο δηάξζξσζεο. Έηζη, ε αλζξσπφηεηα αξρίδεη λα απνθηά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζην
πιαίζην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, θνηλά κέζα επελέξγεηαο ηα
νπνία είλαη παξεγκέλα απφ ηελ εξγαζία θαη θνηλά ζηνηρεία σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ κνξθψλ
θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη ηνπ επνηθνδνκήκαηνο.272 Ζ ελ ιφγσ ηάζε ζρεηίδεηαη θαη κε ηε
δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πξνθεθαιαηνθξαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ελ γέλεη ησλ θπζηθψλ
θιεξνδνηεκάησλ.

Ο

ελ ιφγσ κεηαζρεκαηηζκφο

δελ δχλαηαη

λα νινθιεξσζεί

επί

θεθαιαηνθξαηίαο γεγνλφο πνπ καξηπξά θαη ην αλέθηθην επί θεθαιαηνθξαηίαο πξαγκαηηθήο
ελνπνίεζεο ηεο αλζξσπφηεηαο.
Ζ θαζ‘ εαπηφ ελνπνίεζε ηεο αλζξσπφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηε κεηάβαζε ζην ζηάδην
ηεο σξηκφηεηάο ηεο, ζηνλ θνκκνπληζκφ. πσο επηζεκαίλεη ν Βαδηνχιηλ «ελψ νη αθεηεξηαθέο
ζπιινγηθέο νκάδεο ήηαλ νιηγάξηζκεο θαη απνθνκκέλεο ε κία απφ ηελ άιιε, ζην ηέινο απηήο ηεο
ζπείξαο ηεο έιηθαο, ζπιινγηθή νκάδα [θνιεθηίβα] ζα είλαη νιφθιεξε ε ελνπνηεκέλε
αλζξσπφηεηα» (Βαδηνχιηλ, 2013: 395). πκπεξαίλεηαη φηη ήδε ζε απηφ ην ρσξίν ηεο «Λνγηθήο
ηεο Ηζηνξίαο», ν Βαδηνχιηλ επηζεκαίλεη ηελ θνκβηθή ζεκαζία ηεο παξνχζαο πξνβιεκαηηθήο πεξί
κεξψλ θαη φινπ ζηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο. πλεπψο, ε δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο
θαη νη ζρεζηαθέο ηεο πιεπξέο ζπληζηνχλ επί θνκκνπληζκνχ κηα νπζηψδε αληίθαζε.
Καηαδεηθλχεηαη έηζη φηη ε δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο, ππφ ηε κνξθή ηεο δηάξζξσζεο έθαζηεο
ζρεζηαθήο πιεπξάο, θαη ε θνηλσλία σο παγθφζκην ζχζηεκα, ππφ ην πξίζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο
ησλ ζρεζηαθψλ πιεπξψλ, βξίζθνληαη ζε εζσηεξηθή θαη αδηάξξεθηε ελφηεηα. Ζ αλάπηπμε ηεο
δηάξζξσζεο έθαζηεο ζρεζηαθήο πιεπξάο ηνπ θνηλσληθνχ νδεγεί λνκνηειψο ζηελ θνηλσλία σο
παγθφζκην ζχζηεκα, ζπλάκα ε αλάπηπμε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ζρεζηαθψλ πιεπξψλ ηεο
θνηλσλίαο εηιεκκέλεο σο παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο νδεγεί λνκνηειψο ζηε δηακφξθσζε ηεο ψξηκεο
271

Λφγνπ ράξε ε αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ θαη
ζπλαιιαγψλ, ε αλάπηπμε παγθφζκησλ κνξθψλ θνπιηνχξαο, ε αλάπηπμε δηαθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη παγθφζκησλ
κνξθψλ επνηθνδνκήκαηνο θ.ά.
272
Γηα παξάδεηγκα, ε αλζξσπφηεηα απνθηά φιν θαη πεξηζζφηεξν ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο, παγθφζκηα γιψζζα,
θνηλνχο ηξφπνπο θαιιηηερληθήο θαη θηινζνθηθήο έθθξαζεο, δηεζλέο δίθαην, θαζνιηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο θ.ά. Σα
αλσηέξσ βέβαηα αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα κηαο άθξσο αληηθαηηθήο δηαδηθαζίαο.
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δηάξζξσζεο ηεο θνηλσλίαο. Απφ ηε ζθνπηά ηεο αλάπηπμεο ηεο δηάξζξσζεο ηεο θνηλσλίαο, νη
δηαξζξσηηθέο πιεπξέο θηλνχληαη απφ ηελ ηαπηφηεηα πξνο ηε δηαθνξά, απφ ηελ ελφηεηα πξνο ηε
δηάθξηζε θαη ηελ πνιιαπιφηεηα (δηαθνξνπνίεζε). Απφ ηε ζθνπηά ησλ ζρεζηαθψλ πιεπξψλ ηεο
θνηλσλίαο εηιεκκέλεο σο παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο, νη ζρεζηαθέο πιεπξέο θηλνχληαη απφ ηε
δηαθνξά πξνο ηελ ηαπηφηεηα, απφ ηελ πνιιαπιφηεηα θαη ηε δηαθνξνπνίεζε πξνο ηελ ελφηεηα.
Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο νπζηψδνπο αληίθαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ
πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο αλαπηχζζεηαη κηα δηηηή θίλεζε, ε θίλεζε απφ ηελ ηαπηφηεηα ζηε
δηαθνξά θαη ε θίλεζε απφ ηε δηαθνξά ζηελ ηαπηφηεηα.
Αλ ε ηζηνξηθή εμέηαζε ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» αλαπηχζζεηαη θπξίσο ζηε βάζε ηεο
αλεξεκέλεο εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο ηεο θνηλσλίαο, ε πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο κπνξεί λα
δηεμαρζεί

ζπκπεξηιακβάλνληαο

ζηελ

ηειεπηαία

ηε

δηαδηθαζία

αιιειεπίδξαζεο

ησλ

δηαθνξεηηθψλ θαη ζρεηηθά απηνηειψλ κνξθψλ χπαξμεο ηεο θνηλσλίαο ζε θάζε ζηάδην. Με άιια
ιφγηα, ε ηζηνξηθή εμέηαζε δχλαηαη λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ζε κηα θαηεχζπλζε, θαηά ηελ νπνία
ζα απεηθνλίδεηαη ε ηζηνξηθή δηαδηθαζία ελνπνίεζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη
ηαπηφρξνλα ε δηαδηθαζία δηαθνξνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ ζηηγκψλ, ηεο εζσηεξηθήο ηνπ
δηάξζξσζεο. Ζ απεηθφληζε ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο αλαγθαία νδεγεί ηε ζεσξεηηθή εμέηαζε
ζηελ έληαμε κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ θαη ζρέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εμσηεξηθφ (εμσηεξηθά)
αληηθείκελν (αληηθείκελα). Κάηη ηέηνην φκσο ζεκαίλεη φηη ε ηζηνξηθή εμέηαζε εθ ησλ πξαγκάησλ
έξρεηαη αθφκε πην θνληά κε ηα πξαγκαηηθά εκπεηξηθά γεγνλφηα θαη δεδνκέλα. Ζ ηζηνξηθή
εμέηαζε γίλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ηζηνξηθή. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε ελ ιφγσ ηάζε
ζθηαγξαθεί έλα ζηάδην αλάπηπμεο ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο, ζην νπνίν ε ηειεπηαία αξρίδεη λα
πξνβάιιεη σο θαη‘ εμνρήλ αληίζεηε ηεο ινγηθήο πηπρήο.
ην πιαίζην απηψλ ησλ ππνζέζεσλ πηζηεχνπκε φηη ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο
ππφ ηε ζεψξεζε κεξψλ θαη φινπ λνκνηειψο ζα νδεγήζεη ζε κηα εθ λένπ επαλαηνπνζέηεζε θαη
εκβάζπλζε πάλσ ζην δήηεκα ηεο πεξηνδνιφγεζεο ησλ ηχπσλ ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο θαζψο
θαη ζηελ πξνβιεκαηηθή ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Ο Βαδηνχιηλ έγξαθε φηη ζην
κέιινλ:
ε ίδηα ε ηζηνξηθή πνξεία ζα αλαδείμεη ζε πξψην πιάλν ηελ αλάγθε κειέηεο ηνπ δεηήκαηνο ησλ ηχπσλ ηεο
θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ηεο δηαδνρηθφηεηάο ηνπο, ηεο αιιεινζχλδεζεο ηνπο, ηεο εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο
ηνπο θ.ιπ. Σν δήηεκα ησλ ηχπσλ ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο, εθηφο ησλ άιισλ, έρεη νπζηαζηηθή ζεκαζία
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θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκεξηλήο επνρήο, ηφζν γηαηί ζηεξίδεηαη ζε κηα νξηζκέλε ηάζε ηεο ζχγρξνλεο
αλάπηπμεο, φζν θαη επεηδή ε αμηνιφγεζε ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμεο επηδξά ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ
πξαθηηθή ηνπ ζχγρξνλνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη. Θα κπνξνχζε φκσο λα δηαηππσζεί ην εξψηεκα· γηαηί
ζήκεξα ην θχξην πεξηερφκελν ηεο ζχγρξνλεο επνρήο εζηηάδεη ηελ πξνζνρή καο πεξηζζφηεξν ζην δήηεκα
ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη γηα πνην ιφγν ε αλάδεημε ηνπ δεηήκαηνο ησλ ηχπσλ ηεο
θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε πξψην πιάλν είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ κέιινληνο; Σν
βαζηθφ πεξηερφκελν ηεο επνρήο καο είλαη ε επαλαζηαηηθή πάιε ηνπ ζνζηαιηζκνχ κε ηνλ θαπηηαιηζκφ. Ο
θαπηηαιηζκφο φκσο απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζρεκαηηζκφ θαη, ζπλεπψο, απφ ηελ
άπνςε απηή, ε κεηάβαζε ζηε λέα θνηλσλία απνηειεί θαηά θχξην ιφγν κεηάβαζε απφ έλαλ
θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζρεκαηηζκφ ζ‘ έλαλ άιιν. Σν ζεκείν απηφ έρεη νπζηαζηηθή ζεκαζία γηα ηε ζεσξία
ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο. ηαλ φκσο ε νηθνδφκεζε ηνπ θνκκνπληζκνχ (πξσηαξρηθά ηεο πξψηεο θάζεο
ηνπ, ηνπ ζνζηαιηζκνχ) πεξάζεη ζε παγθφζκηα θιίκαθα ζε πξψην πιάλν, ηφηε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ζα
απνθαιπθζεί ε βαξχηεηα ηεο θαηαλφεζεο ηνπ γεγνλφηνο φηη ν θνκκνπληζκφο απνηειεί ηελ πξαγκαηηθή
ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο ζε ζρέζε κε νιφθιεξε ηελ πξνγελέζηεξε ηζηνξία ηεο, δειαδή, ε βαξχηεηα ηνπ
δεηήκαηνο ησλ ηχπσλ ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Ζ κεηάβαζε ζηνλ θνκκνπληζκφ δελ ζεκαίλεη κφλν
θαηάξγεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, εμαθάληζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ γλσξηζκάησλ, ηα νπνία ηνλ
πξνζδηνξίδνπλ ζαλ έλαλ ηδηαίηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζρεκαηηζκφ, αιιά ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα θαη ξηδηθφ
κεηαζρεκαηηζκφ φισλ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ νη νπνίεο εκθαλίζηεθαλ πξηλ απφ ηνλ θνκκνπληζκφ. Ζ
κεηάβαζε ζηνλ θνκκνπληζκφ είλαη κηα δηαδηθαζία πην βαζηά απ‘ φ,ηη είλαη ε θαηάξγεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ.
ηαλ ζα ηεζεί ζηελ πξάμε ην πξφβιεκα ηεο κεηάβαζεο ζηνλ θνκκνπληζκφ, νη θνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί
ζα πξαγκαηνπνηνχληαη βαζχηεξα, νπζηαζηηθφηεξα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίνδν πνπ ζε πξψην πιάλν
πξφβαιε ην πξφβιεκα ηεο θαηάξγεζεο, ηεο άξλεζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ. πλεπψο, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο
κεηάβαζεο απφ ην ζνζηαιηζκφ ζηνλ θνκκνπληζκφ ζε παγθφζκηα θιίκαθα ζα αλαδείμεη (θαη ήδε
αλαδεηθλχεη) ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο παξαπέξα επεμεξγαζίαο ηεο ζεσξίαο θαη ηζηνξίαο ηεο θνηλσλίαο, ελψ
δπλακψλεη ε αλάγθε βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηα πιαηηά ζηξψκαηα ησλ
εξγαδνκέλσλ, ηνπο δξαζηήξηνπο καρεηέο γηα κηα λέα θνηλσλία (Βαδηνχιηλ, 1988: 10).

Ζ παξνπζίαζε ησλ ππνζέζεσλ πεξί ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο
πνπ πξνβήθακε παξαπάλσ βαζίζηεθε ζηηο ελδείμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θίλεζε ηεο
ηζηνξηθήο πηπρήο ζην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, δειαδή ζηηο ελδείμεηο κηαο λνκνηεινχο
θίλεζεο θαηά ηελ νπνία ζηελ εμέηαζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ εληάζζνληαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν εμσηεξηθέο πξνο απηφ δηαδηθαζίεο γηα ηε βέιηηζηε δπλαηή ηνπ απεηθφληζε. Ζ
θεληξηθή αξηεξία απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαίλεηαη λα είλαη κηα ζρέζε ηζηνξηθήο εμέηαζεο φινπ
θαη κεξψλ, ε νπνία εκπεξηέρεη θαη έλα επξχηεξν ζχλνιν ζρέζεσλ θαη θαηεγνξηψλ ζηνπο
θφιπνπο ηεο.
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Γελ ζα επεθηαζνχκε πεξαηηέξσ ζηελ εκβάζπλζε ηεο παξαπάλσ πξνβιεκαηηθήο γηαηί
θάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε ηελ απφζπξζε απφ έλα πιαίζην πεξηγξαθήο ζηε βάζε κεζνδνινγηθψλ
ππνζέζεσλ θαη ηε κεηάβαζε ζε έλα εγρείξεκα κε αμηψζεηο ζεσξεηηθήο ηεο επίιπζεο. Απηφ πνπ
ζέινπκε λα ηνλίζνπκε κε ηελ πεξηγξαθή ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ είλαη φηη ε δηεξεχλεζε ηεο
θνηλσλίαο απφ ηε ζθνπηά ηεο ζρέζεο φινπ θαη κεξψλ είλαη έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ δελ
έρεη επαξθψο αλαπηπρζεί. Θεσξνχκε φηη δελ πξφθεηηαη απιψο γηα ηελ εμέηαζε (ή ηελ έληαμε)
κηαο λέα ζρέζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά πεξηζζφηεξν γηα κηα λέα κεζνδνινγηθή
νπηηθή γσλία ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε νπνία αλαθχπηεη απφ ηηο δπλαηφηεηεο
πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο ηζηνξηθήο εμέηαζεο. Δπηπιένλ, ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο
εμέηαζεο δχλαηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη θαη ην επηζηεκνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο δηαιεθηηθήο
ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο.
Απφ ηελ έσο ηψξα αλάπηπμε ηνπ γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο, ε
ινγηθή πηπρή θαίλεηαη λα κεηαβάιιεηαη κε βξαδχηεξνπο ξπζκνχο απφ ηελ ηζηνξηθή. Κάηη ηέηνην
είλαη επλφεην, αθνχ ε απεηθφληζε ηεο άκεζεο θαη δεδνκέλεο χπαξμεο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ είλαη θάηη ην ζηαζεξφηεξν θαη κε πην ζπζηεκαηηθή κνξθή ελ ζπγθξίζεη κε ηελ
απεηθφληζε ηνπ παξειζφληνο θαη πφζν κάιινλ ηνπ κέιινληνο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Με
άιια ιφγηα, ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη γεληθφηεξα ηεο
επηζηήκεο, ε λνεηηθή απεηθφληζε ηεο άκεζεο θαη δεδνκέλεο χπαξμεο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ απνθηά γξεγνξφηεξα ηα βαζηθά ηεο γλσξίζκαηα ελ ζπγθξίζεη κε ηελ απεηθφληζε
ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο. Απηή ε δηαδηθαζία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ηζηνξηθή
αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο αλζξσπφηεηαο αληαλαθιάηαη εμίζνπ
θαη ζην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηα φζα έρνπλ
αλαθεξζεί έσο ηψξα, ζηελ πνξεία ηεο θίλεζεο απφ ηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο» ζην
«Κεθάιαην» θαη απφ εθεί ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο», ε ηζηνξηθή πηπρή ππφθεηηαη ζε ξηδηθνχο
κεηαζρεκαηηζκνχο ελψ παξάιιεια ε ινγηθή πηπρή δηαηεξεί ζε γεληθέο γξακκέο ηελ ίδηα
δηάξζξσζε, ηε κνξθή ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν.
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ φπνησλ κεηαβνιψλ ηεο ινγηθήο πηπρήο θαίλεηαη ζε γεληθφηεξεο
γξακκέο λα ππξνδνηείηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο, δειαδή απφ ηελ αλάγθε
θπξίσο απεηθφληζεο ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο. Έηζη, ζην πιαίζην ηεο αλάβαζεο απφ
ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, εληνπίδνπκε νξηζκέλνπο θαηεγνξηαθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο, νη
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νπνίνη φκσο νθείινληαη πξψηηζηα ζηελ εκβάζπλζε θαη αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο αθφκε
θαη ζηελ αλεξεκέλε ηεο κνξθή. Φπζηθά, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε φπνηα θαηεγνξηαθή κεηαβνιή
δελ ζπληειείηαη θαη γηα ιφγνπο ζπζηεκαηηθφηεξεο απεηθφληζεο ηεο άκεζεο χπαξμεο ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. ην βαζκφ πνπ ινγηθή θαη ηζηνξηθή εμέηαζε πθίζηαληαη εληφο ηεο
ακνηβαίαο ηνπο ελφηεηαο, ε φπνηα κεζνδνινγηθή κεηαβνιή ζπληειείηαη, είηε πξσηίζησο ινγηθή
είηε πξσηίζησο ηζηνξηθή, ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηε κία φζν θαη κε ηελ άιιε. Δδψ σζηφζν δίλνπκε
έκθαζε ζηελ επίδξαζε ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο θαη ζην ζχλνιν ησλ κεζνδνινγηθψλ κεηαβνιψλ
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάγθε δηάγλσζεο ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ. Έηζη, ζεσξνχκε φηη νη κεηαβνιέο πνπ εληνπίδνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο
απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, ζην γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, ζρεηίδνληαη
πξσηίζησο κε ηελ φιν θαη πην ζπζηεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ παξειζφληνο, ηεο θαζ‘ εαπηφ
αλάπηπμεο θαη ηνπ κέιινληνο ηνπ αληηθεηκέλνπ δηακέζνπ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε
αλαβάζκηζε ηνπ πξνγλσζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο λφεζεο, ζρεηίδνληαη δειαδή θπξίσο κε ηελ
αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο.
Δίδακε επίζεο φηη ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν εληφο ηεο
ινγηθήο εμέηαζεο, ζην πιαίζην ηεο αλεξεκέλεο κνξθήο ηεο, φζν θαη ζηελ θαζ‘ εαπηή χπαξμή
ηεο, δειαδή ζηελ ηζηνξηθή εμέηαζε, σο ζρεηηθά απηνηειή κνξθή κεζνδνινγηθήο εμέηαζεο.273
Αληίζηνηρα, ε ινγηθή πηπρή αλαπηχζζεηαη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν, εληφο ηεο αλεξεκέλεο
ηεο κνξθήο, εληφο ηνπ ηζηνξηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο, ελψ ηαπηφρξνλα αλαπηχζζεηαη θαη ζηελ θαζ‘
εαπηή κνξθή χπαξμήο ηεο, ζηε ζρεηηθά απηνηειή κνξθή ηνπ ινγηθνχ ηξφπνπ εμέηαζεο. Χο εθ
ηνχηνπ, νη κεηαβνιέο ηηο ινγηθήο πηπρήο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη κνλάρα εμαηηίαο ηεο ηζηνξηθήο
πηπρήο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο ζπζηεκαηηθφηεξεο απεηθφληζεο ηνπ παξειζφληνο, ηεο θαζ‘ εαπηφ
αλάπηπμεο θαη ηνπ κέιινληνο ηνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά πξαγκαηνπνηνχληαη εμίζνπ θαη απφ ηελ
αλάγθε βαζχηεξεο θαη ζπζηεκαηηθφηεξεο απεηθφληζεο ηεο δεδνκέλεο θαη άκεζεο χπαξμεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ.
Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ε δηαθνξνπνίεζε θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο
ζα νδεγήζεη εθ ησλ πξαγκάησλ ζε αληίζηνηρν κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ινγηθήο πηπρήο, ζα νδεγήζεη
δειαδή ζηνλ έλα ή ζηνλ άιιν βαζκφ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ηξφπνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Ζ δηαηχπσζε κεζνδνινγηθψλ ππνζέζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ σο
273

Σν ηειεπηαίν επηηπγράλεηαη απνθιεηζηηθά ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο».
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πξνο ηνλ ραξαθηήξα απηνχ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη κηα αξθεηά δχζθνιε ππφζεζε. Απφ ην
λπλ επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ
κπνξνχκε κνλάρα λα ζθηαγξαθήζνπκε θάπνηεο πξνβιεκαηηθέο, νη νπνίεο θαηά ηε γλψκε καο
θσηίδνπλ ζε αδξέο γξακκέο ην κνλνπάηη κηαο ηέηνηαο πνξείαο.
Ζ κέζνδνο ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν απνηειεί ηε δηαδηθαζία
αλαζχζηαζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ πιεπξψλ ηνπ άκεζα πθηζηάκελνπ αληηθεηκέλνπ απφ ην απιφ
ζην ζχλζεην. Ζ θίλεζε απηή απεηθνλίδεη ηελ αηηηψδε ζπζρέηηζε ησλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ,
νη νπνίεο πθίζηαληαη φιεο καδί ηαπηνρξφλσο. Ζ θίλεζε απφ θαηεγνξία ζε θαηεγνξία, απφ
πιεπξά ζε πιεπξά, απνηειεί κηα θίλεζε απφ ηελ αηηία ζην απνηέιεζκα. Τπφ ην πξίζκα ηεο
εγειηαλήο ινγηθήο, ε αηηία, ε νπνία ζπλάκα ζπληζηά ηελ πξνυπφζεζε ηνπ απνηειέζκαηνο, δελ
κέλεη ζηα κεηφπηζζελ αιιά δηαηεξείηαη αλεξεκέλε ζην απνηέιεζκα. Σν απνηέιεζκα κε ηε ζεηξά
ηνπ ζπληζηά κηα λέα αηηία πνπ νδεγεί ζε έλα λέν απνηέιεζκα θαη νχησ θαζεμήο. ην πέξαο ηελ
θίλεζεο απνθαιχπηεηαη φηη ε φιε δηαδηθαζία ζπληζηά κηα ακνηβαία αιιειεπίδξαζε, θαηά ηελ
νπνία ε αηηία ζέηεη ην απνηέιεζκα θαη ην απνηέιεζκα ζέηεη ηελ αηηία. ηε ζρέζε ηεο
αιιειεπίδξαζεο απνθαιχπηεηαη κε ηνλ πιένλ αλάγιπθν ηξφπν θαη ην ζηνηρείν ηεο
νξγαληθφηεηαο, ηελ εζσηεξηθήο αλαθνξάο θαη απηνζεζίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ.274 Κάηη ηέηνην
ζεκαίλεη φκσο φηη κνλάρα ζην πέξαο ηεο θίλεζεο απνθαιχπηεηαη ε νιφηεηα ηεο ηειεπηαίαο απφ
ηελ αηηία ζην απνηέιεζκα θαη απφ ην απνηέιεζκα ζηελ αηηία. πσο εμεγήζακε ζην δσδέθαην
θεθάιαην αιιά θαη ζην πξψην κέξνο ησλ ζπκπεξαζκάησλ, απφ πιηζηηθήο ζθνπηάο δελ κπνξεί λα
πθίζηαηαη θαλελφο είδνπο απφιπηε αληίθαζε. ηε ζρέζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ε ηζηνξηθά
πξφηεξε πιεπξά ζπληζηά εθείλε ηελ πιεπξά πνπ, αλ θαη πξνζδηνξίδεηαη, θπξίσο πξνζδηνξίδεη,
ελψ ε ηζηνξηθά κεζχζηεξε πιεπξά ζπληζηά εθείλε πνπ, αλ θαη πξνζδηνξίδεη, θπξίσο
πξνζδηνξίδεηαη. Ζ αληίιεςε πεξί απφιπηεο αληίθαζεο εδξάδεηαη ζηελ αλαγσγή ηνπ ηζηνξηθνχ
ζην ινγηθφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εγειηαλή αληίιεςε. Ζ απφιπηε κεηάβαζε ηνπο ελφο φξνπ ηεο
αιιειεπίδξαζεο ζηνλ άιινλ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαδνρή πεξί ηεο θαζαξήο θαη εκκελνχο
παξαγσγήο ησλ θαηεγνξηψλ απφ ηε λφεζε θαη σο εθ ηνχηνπ πεξί απφιπηεο άξζεο ηεο αηηίαο ζην
απνηέιεζκα. Απφ πιηζηηθή επηζηεκνινγηθήο ζθνπηάο, ε αηηία δελ αίξεηαη εμ‘ νινθιήξνπ ζην
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Αθξηβψο εδψ έγθεηηαη ν νξζνινγηθφο ππξήλαο ηεο εγειηαλήο ζχιιεςεο. Γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν ν Υέγθει, παξά ηνλ
ηδεαιηζκφ ηνπ, ηφληδε φηη «ε θχζε απηνχ ην νπνίν είλαη, ζπλίζηαηαη ζην λα είλαη ζην Δίλαη ηνπ ε έλλνηα ηνπ· ηνχην
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νξγαληθνχ φινπ, απηή είλαη ε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηνλ ίδην βαζκφ πνπ ην πεξηερφκελν είλαη έλλνηα θαη νπζία»
(Υέγθει, 1993: 180).
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απνηέιεζκα θαη έηζη δηαηεξεί κηα ζρεηηθή απηνηέιεηα απφ απηφ πνπ ζέηεη. Παξ‘ φιν ηνλ
ηδεαιηζκφ ηνπ θαη ηελ απνιπηνπνίεζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο αιιειεπίδξαζεο, ν Υέγθει νξζψο
ζπλέιαβε φηη θαηά ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ αλαβαζκίδεηαη ε ακνηβαηφηεηα
ησλ αιιειεπηδξνπζψλ πιεπξψλ. Πξάγκαηη, απφ πιηζηηθή ζθνπηά ε δηαδηθαζία ηεο αληεπίδξαζεο
αλαθχπηεη έληνλα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ, ζην ζηάδην εθείλν πνπ έρεη αξρίζεη λα θπξηαξρεί ε εζσηεξηθή ηνπ απηνθίλεζε.
Μέζσ ηνπ ηξφπνπ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, δειαδή κέζσ ηεο
θίλεζεο απφ ην απιφ ζην ζχλζεην, απεηθνλίδεηαη κε ηνλ πιένλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ε δηαδηθαζία
θαηά ηελ νπνία ε αηηία ζέηεη ην απνηέιεζκα. κσο, ε δηαδηθαζία ηεο αληεπίδξαζεο ηνπ
απνηειέζκαηνο ζηελ αηηία, ε νπνία απνθαιχπηεηαη ζηελ πιένλ αλεπηπγκέλε ηεο κνξθή θαηά ην
πέξαο ηεο ινγηθήο θίλεζεο, δελ απεηθνλίδεηαη κε πιήξε ζπζηεκαηηθφηεηα. Απηφ πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη είλαη ν εληνπηζκφο ηεο αληεπίδξαζεο, αιιά φρη ε αθξηβήο απεηθφληζε ηνπ
ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην απνηέιεζκα αληεπηδξά ζηελ αηηία. Μάιηζηα, απηφ δελ αθνξά κνλάρα ηε
ινγηθή θαηεγνξία ηεο αιιειεπίδξαζεο θαηά ην πέξαο ηεο ινγηθήο θίλεζεο, αιιά αθνξά ην
ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Δπνκέλσο, απφ ηε
ζθνπηά ηεο θαη‘ εμνρήλ ινγηθήο πηπρήο, κηα δηεμνδηθή πξαγκάηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο
αληεπίδξαζεο ζα φθεηιε λα εμεηάζεη ηελ αληίζηξνθε επελέξγεηα, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη
δηακέζνπ ηεο θίλεζεο Δλεξγεία Πξαγκαηηθφηεηα, Φαηλφκελν, Οπζία θαη Δίλαη. Δπηπιένλ, απφ ηε
ζθνπηά ηεο αλεξεκέλεο ηζηνξηθήο πηπρήο πνπ εληνπίδεηαη ζηνλ ινγηθφ ηξφπν εμέηαζεο,
νξηζκέλνπ ηχπνπ αληεπίδξαζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζηελ αηηία, αθφκε θαη αλ απηή έρεη
ππνηππψδε κνξθή, πθίζηαηαη ήδε απφ ηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο κηαο αλαπηπμηαθήο
δηαδηθαζίαο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχκε φηη ε απνπζία ζπζηεκαηηθήο εμέηαζεο ηεο
αληίζηξνθεο επελέξγεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο ζηελ αηηία ζρεηίδεηαη κε ηελ ίδηα ηε δηάξζξσζε ηεο
αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν πξνο ην ζπγθεθξηκέλν. Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα αθνξά θπξίσο
ηελ πιηζηηθή δηαιεθηηθή θαη ηνπο Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ, νη νπνίνη νινθιεξψλνπλ ηελ εμέηαζε
ηνπο κέζσ ηεο πεξάησζεο ηεο αληηθεηκεληθήο ινγηθήο. Ο Υέγθει απφ ηελ άιιε απαληά ζε απηφ
ην δήηεκα κε ηε κεηάβαζε απφ ηελ αληηθεηκεληθή ζηελ ππνθεηκεληθή ινγηθή. Χζηφζν ζεσξνχκε
φηη, απφ επηζηεκνινγηθή ζθνπηά, ην ίδην πξφβιεκα εληνπίδεηαη θαη ζηελ εγειηαλή πξνζέγγηζε.
πσο έρνπκε επηζεκάλεη, ζην «Κεθάιαην» ε ινγηθή θίλεζε δελ θηάλεη ζην επίπεδν ηεο
αιιειεπίδξαζεο, ελψ ζηε «Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο» ε ηειεπηαία πθίζηαηαη ζε κε θαζ‘ φια
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αλεπηπγκέλε κνξθή. Δλ γέλεη θαη ελ ζπλφισ, ε δηαδηθαζία ηεο αληίζεηεο επελέξγεηαο ή
αληίζηξνθεο επίδξαζεο (αληεπίδξαζεο), δελ αλαπηχζζεηαη δηεμνδηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο
αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Πξνθαλψο δελ απνπζηάδεη πιήξσο ε
απεηθφληζε ηεο αληίζηξνθεο επίδξαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαδηθαζία ηεο θπθινθνξίαο
αληεπηδξά κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ θεθαιαίνπ θαη νη κνξθέο ζπλείδεζεο αληεπηδξνχλ
κε ηε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο. κσο, ε εμέηαζε ηεο αληεπίδξαζεο δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο
θίλεζεο απφ ην απιφ ζην ζχλζεην, ηνχησλ ιερζέλησλ ζην πιαίζην θπξηαξρίαο ηεο θίλεζεο απφ
ηελ αηηία ζην απνηέιεζκα.
Παξ‘ φηη ινηπφλ ε αληεπίδξαζε αλαθχπηεη σο θπξίαξρε θαηά ην ψξηκν ζηάδην ηεο
αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε ίδηα πθίζηαηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο
ηνπ αληηθεηκέλνπ. πσο θαη ε απηνθίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, έηζη θαη ε αληεπίδξαζε
δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά θαη θαζίζηαηαη θπξίαξρε θαηά ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηάο ηνπ.
Απηνθίλεζε θαη ακνηβαία αιιειεπίδξαζε είλαη δχν φςεηο ηελ ίδηαο δηαδηθαζίαο, ε πξψηε απφ ηε
ζθνπηά ηεο νπζίαο, ελψ ε δεχηεξε απφ ηε ζθνπηά ηεο ελεξγεία πξαγκαηηθφηεηαο.
Ζ δηαιεθηηθή ινγηθή δηακνξθψζεθε ζε εθείλν ην ζηάδην ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηεο
θνηλσλίαο πνπ δεηνχκελν ήηαλ ε απφδεημε ηεο αλζξψπηλεο ειεπζεξίαο, ηεο ειεπζεξίαο σο πξνο
ηελ επηινγή θαη ηε δξάζε ησλ αλζξψπσλ. Ζ ειεπζεξία επηινγήο θαη δξάζεο ησλ αλζξψπσλ σο
πξνο ηνπο πιηθνχο ηνπο φξνπο απνηεινχζε θπξίσο ην απνηέιεζκα ηεο απεηθνληζζείζαο ηζηνξηθήο
δηαδηθαζίαο. Αθξηβψο γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, ζην ζχζηεκα ηνπ Υέγθει, ε αλαγθαηφηεηα νδεγεί
ζηελ ειεπζεξία. Μηα ηέηνηα απεηθφληζε φκσο ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο παξαβιέπεη ηε
δηαδηθαζία ηεο αληίζηξνθε επελέξγεηαο, ε νπνία, αλ θαη ζε εκβξπαθή κνξθή, πθίζηαηαη εμ‘
ππαξρήο θαη δηακνξθψλεηαη θαζ‘ φια ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν δεηνχκελν
ινηπφλ δελ είλαη κφλν λα θαηαθάζθνπκε ζην γεγνλφο ηεο ειεχζεξεο επηινγήο θαη δξάζεο ησλ
αλζξψπσλ, αιιά λα δηαγηγλψζθνληαη νη ηξφπνη θαη νη κνξθέο, κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηψλεηαη
ε αληεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ ζην ζχλνιν ησλ πιηθψλ ηνπο φξσλ.
Καηά ηε γλψκε καο, ε δηαδηθαζία ηεο αληίζηξνθεο επελέξγεηαο δελ έρεη ιάβεη ηδηαίηεξεο
πξνζνρήο απφ ηε καξμηζηηθή έξεπλα. Αλ θαη κε αληηθαηηθφ ηξφπν, ε αλάδεημε ηνπ νπνίνπ δελ
είλαη ηεο παξνχζεο, δεηήκαηα θαη πιεπξέο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν κε ηελ
επξχηεξε πξνβιεκαηηθή ηεο αληίζηξνθεο επελέξγεηαο αλαδείρζεθαλ απφ δηάθνξνπο ζηνραζηέο
ηνπ 20νπ αηψλα. ηνραζηέο φπσο νη Λ. Αιηνπζέξ, Φ. Γθνπαηαξί, Μ. Κινπζθάξ, Α. Λεθέβξ, Ν.
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Λνχκαλ, Π. Μπνπξληηέ, Ε. Νηειέδ, Ν. Πνπιαληδάο, Σ. Αληφξλν, Μ. Φνπθψ, Γ. Υάκπεξκαο θ.ά.,
ζεκαηνπνίεζαλ θαη δηεξεχλεζαλ, ν θαζέλαο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ,
δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιιν βαζκφ κε ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο αληίζηξνθεο
επελέξγεηαο. Παξ‘ φιν φκσο πνπ ε ελ ιφγσ πξνβιεκαηηθή ζεκαηνπνηήζεθε, ε εμέηαζή ηεο ζηε
ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή

πεξίνδν

θαη

ππφ

ηνπο

ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνχο

φξνπο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλεπαξθνχο θαηαλφεζεο ηνπ γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη
ηεο ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ δελ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο
δηαιεθηηθήο κεζνδνινγίαο, αιιά αληίζεηα ζηελ απφξξηςε ηεο. Απνηέιεζκα ηνχηνπ, ήηαλ ε, ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ, αδπλακία ζπζηεκαηηθήο έληαμεο ησλ ήδε θεθηεκέλσλ ζεσξεηηθψλ θαη
κεζνδνινγηθψλ δεηεκάησλ ηνπ καξμηζκνχ ζηε λέα πξνβιεκαηηθή. Αλ ν καξμηζκφο αγλφεζε,
έσο έλα βαζκφ, ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο αληίζηξνθεο επελέξγεηαο, νη ζηνραζηέο πνπ
ζεκαηνπνίεζαλ νξηζκέλεο πηπρέο ηεο αγλφεζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα κεζνδνινγηθά
θεθηεκέλα ηνπ καξμηζκνχ.
ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα θαηαζηήζνπκε κε ηνλ πην θαζαξφ ηξφπν ζαθέο, φηη φηαλ
θάλνπκε ιφγν γηα ηελ αγλφεζε ηεο αληίζηξνθεο επελέξγεηαο απφ ηνπο θιαζηθνχο ηνπ
καξμηζκνχ, δελ ελλννχκε ζε θακηά πεξίπησζε φηη δελ είραλ ζπλείδεζε απηήο ηεο εμαηξεηηθά
θξίζηκεο ζρέζεο. Απφ απηή ηελ άπνςε, αμίδεη λα παξαζέζνπκε κεγάιν κέξνο ηεο επηζηνιήο ηνπ
Έλγθειο πξνο ηνλ Σδ. Μπινρ (21-22 επηέκβξε ηνπ 1890), ζην νπνίν γίλεηαη ιφγνο απφ ηνλ ίδην
αθξηβψο ζε απηή ηελ πξνβιεκαηηθή. ε απηή ηελ επηζηνιή, ν Έλγθειο ηνλίδεη ξεηά, φηη ηφζν ν
ίδηνο φζν θαη ν Μαξμ, ζηε βάζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πνιηηηθψλ θαζεθφλησλ θαη δηαθπβεπκάησλ
ηεο επνρήο, ηφληδαλ ππέξ ηνπ δένληνο ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο ζθαίξαο ηεο παξαγσγήο ζηε
δσή ηεο θνηλσλίαο. Δλ ηνχηνηο θαη νη δχν είραλ επίγλσζε ηεο ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζεο ησλ
πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ην επνηθνδφκεκα ζηελ αλάπηπμε ηνπ
θνηλσληθνχ γίγλεζζαη.
χκθσλα κε ηελ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο, ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ ηζηνξία είλαη ζε
ηειεπηαία αλάιπζε, ε παξαγσγή θαη ε αλαπαξαγσγή ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. Οχηε ν Μαξμ, νχηε εγψ
ηζρπξηζηήθακε πνηέ ηίπνηα παξαπάλσ. Αλ θάπνηνο ηψξα ην δηαζηξεβιψλεη απηφ έηζη πνπ λα βγαίλεη πσο ν
νηθνλνκηθφο παξάγνληαο είλαη ν κνλαδηθά θαζνξηζηηθφο, ηφηε κεηαηξέπεη εθείλε ηε ζέζε ζε αθεξεκέλε,
παξάινγε θξάζε, πνπ δε ιέεη ηίπνηα. – Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη ε βάζε, αιιά ηα δηάθνξα ζηνηρεία
ηνπ επνηθνδνκήκαηνο: νη πνιηηηθέο κνξθέο ηεο ηαμηθήο πάιεο θαη η‘ απνηειέζκαηά ηεο – ηα πληάγκαηα,
πνπ ηα θαζνξίδεη ε ληθήηξηα ηάμε χζηεξα απφ ηε κάρε πνπ θέξδηζε, θ.η.ι. – νη λνκηθέο κνξθέο, θη αθφκα

591

πεξηζζφηεξν νη αληαλαθιάζεηο φισλ απηψλ ησλ πξαγκαηηθψλ αγψλσλ ζηνλ εγθέθαιν απηψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ πάιε, νη πνιηηηθέο, λνκηθέο, θηινζνθηθέο ζεσξίεο, νη ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο θαη ε
παξαπέξα αλάπηπμή ηνπο ζε ζπζηήκαηα δνγκάησλ, αζθνχλ θη απηά ηελ επίδξαζή ηνπο πάλσ ζηελ πνξεία
ησλ ηζηνξηθψλ αγψλσλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απηά θπξίσο θαζνξίδνπλ ηε κνξθή ηνπο. Τπάξρεη κηα
αιιειεπίδξαζε φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, κέζα ζηελ νπνία επηβάιιεηαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε ζαλ
αλαγθαηφηεηα, ε νηθνλνκηθή θίλεζε κέζα απφ ην αηέιεησην πιήζνο ησλ ζπκπηψζεσλ (δει. ησλ
πξαγκάησλ θαη γεγνλφησλ πνπ ε κεηαμχ ηνπο εζσηεξηθή ζπλάθεηα είλαη ηφζν καθξηλή ή ηφζν
αλαπφδεηρηε, πνπ κπνξνχκε λα ηε ζεσξήζνπκε ζαλ αλχπαξρηε θαη λα κε ηε ινγαξηάδνπκε). Γηαθνξεηηθά,
ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ζε κηαλ νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ζα ήηαλ, κα ηελ αιήζεηα, επθνιφηεξε
απφ ηε ιχζε κηαο απιήο πξσηνβάζκηαο εμίζσζεο. […] Θα ήζεια αθφκα λα ζαο παξαθαιέζσ λα
κειεηήζεηε ηε ζεσξία απηή απφ ηηο πξψηεο πεγέο, θη φρη απφ δεχηεξν ρέξη. Δίλαη πξαγκαηηθά πνιχ
επθνιφηεξν. Ο Μαξμ δελ έρεη γξάςεη ζρεδφλ ηίπνηε φπνπ ε ζεσξία απηή λα κελ παίδεη έλα ξφιν. Ηδηαίηεξα
φκσο, «Ζ 18ε Μπξπκαίξ ηνπ Λνπδνβίθνπ Βνλαπάξηε» είλαη έλα έμνρν παξάδεηγκα εθαξκνγήο απηήο ηεο
ζεσξίαο. ην «Κεθάιαην» επίζεο ππάξρνπλ πνιιέο λχμεηο. Μπνξψ βέβαηα λα ζαο παξαπέκςσ επίζεο ζηα
έξγα κνπ: «Ζ αλαηξνπή ηεο επηζηήκεο απφ ηνλ θχξην πγθελ Νηχξηλγθ» θαη «Ο Λνπδνβίθνο Φφπεξκπαρ
θαη ην ηέινο ηεο θιαζηθήο γεξκαληθήο θηινζνθίαο», φπνπ έθαλα ηελ πην δηεμνδηθή έθζεζε ηνπ ηζηνξηθνχ
πιηζκνχ, απ‘ φζεο ππάξρνπλ ζήκεξα. Γηα ην γεγνλφο φηη ε λενιαία θάπνηε δίλεη ζηελ νηθνλνκηθή πιεπξά
κεγαιχηεξε βαξχηεηα απ‘ φηη ηεο αλαινγεί, θηαίκε ελ κέξεη εκείο νη ίδηνη, ν Μαξμ θη εγψ. Απέλαληη ζηνπο
αληηπάινπο καο, ήκαζηαλ ππνρξεσκέλνη λα ηνλίδνπκε ηε βαζηθή αξρή πνπ ηελ αξληφληαλ θη έηζη δελ ππήξρε
πάληα ν ρξφλνο, ν ηφπνο θαη ε επθαηξία λα δψζνπκε ηε ζέζε πνπ ηαηξηάδεη θαη ζηνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ αιιειεπίδξαζε. Μφιηο φκσο ην δήηεκα έθηαλε ζηελ πεξηγξαθή κηαο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ,
δει. ζηελ πξαρηηθή εθαξκνγή, άιιαδαλ ηα πξάγκαηα θαη δε ρσξνχζε πηα θακηά παξεμήγεζε. Γπζηπρψο
φκσο ζπκβαίλεη πνιχ ζπρλά λα πηζηεχεη θαλείο φηη έρεη θαηαιάβεη ηέιεηα κηα λέα ζεσξία θαη φηη κπνξεί λα
ηε ρεηξίδεηαη ακέζσο, κφιηο αθνκνηψζεη, θαη απηφ φρη πάληα ζσζηά, ηηο βαζηθέο ζέζεηο. Καη δε κπνξψ λ‘
απαιιάμσ απ‘ απηή ηε κνκθή πνιινχο απφ ηνπο λεφηεξνπο «καξμηζηέο». Έηζη έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο
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θαη ζαπκάζηα ζθνππίδηα θη απ‘ απηφλ ηνλ ηνκέα (Μαξμ & Έλγθειο, 1990: 572).

Πεπνίζεζε καο είλαη φηη ε βαζχηεξε αηηία απηήο ηεο αγλφεζεο, θαη εηδηθφηεξα απφ ηε
κεξηά ηνπ καξμηζκνχ, εληνπίδεηαη ζην ηζηνξηθφ ζηάδην ηεο αληίζεζεο πιηζκνχ θαη ηδεαιηζκνχ. Ο
γεληθφηεξνο ηζηνξηθφο ξφινο ηνπ πιηζκνχ, ζε αληίζεζε κε εθείλνλ ηνπ ηδεαιηζκνχ, είλαη ε
θαηάδεημε ηνπ γεγνλφηνο φηη νη πιηθέο ζπλζήθεο θαη ν ηξφπνο παξαγσγήο θαζνξίδνπλ ηε
ζπλείδεζε, αιιά θαη ηηο επξχηεξεο ζθαίξεο ηεο θνηλσληθήο δσήο. ζν φκσο ζα δηακνξθψλνληαη
φιν θαη πεξηζζφηεξν νη φξνη ηεο θνκκνπληζηηθήο θνηλσλίαο θαη ζα ιακβάλεη ρψξα ε δηαδηθαζία
νηθνδφκεζήο ηεο, ηφζν πεξηζζφηεξν ζην πξνζθήλην ζα έξρεηαη ν θαζνξηζκφο ησλ πιηθψλ θαη
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Οη εκθάζεηο δηθέο καο.
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θπζηθψλ (ησλ πιαλεηηθψλ θαη ηνπ εγγχο δηαζηήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ) φξσλ απφ ηε
ζπλεηδεηή επηινγή θαη δξάζε ησλ αλζξψπσλ.
ηηο ζπλζήθεο ηνπ 21νπ αηψλα κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο (ΑΗ), ησλ Big
Data, ηνπ machine learning, ηνπ δηαδηθηχνπ ησλ πξαγκάησλ (ΗνΣ), ηεο ξνκπνηηθήο, ησλ
λαλνηερλνινγηψλ, ησλ κνξθψλ πξνζνκνίσζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ βηνινγηθνπνίεζεο ζρέζεσλ
θαη δηαδηθαζηψλ, ε δηεξεχλεζε ηεο αληίζηξνθεο επελέξγεηαο ζα θαζίζηαηαη φιν θαη πην
θεληξηθή. Δπνκέλσο, φζν πεξηζζφηεξν αλαθχπηνπλ θαη δηακνξθψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη
πιηθνί φξνη ηεο θνκκνπληζηηθήο θνηλσλίαο ηφζν πεξηζζφηεξν ζην επίθεληξν ηεο έξεπλαο ζα
έξρεηαη

ε

κειέηε

ηεο

αληεπίδξαζεο

ησλ

αλζξψπσλ

ζηηο

πιηθέο

ηνπο

ζπλζήθεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ σο βηνθνηλσληθνχ φληνο. ε απηφ ην πιαίζην
θαη κε ηε κεηάβαζε ζηελ νηθνδφκεζε ηεο θνκκνπληζηηθήο θνηλσλίαο ζθηαγξαθνχληαη νη
δπλαηφηεηεο άξζεο ηεο αληίζεζεο πιηζκνχ θαη ηδεαιηζκνχ, κέζσ ηεο κεηάβαζεο ζε έλα αλψηεξν
ζηάδην ηεο δηαιεθηηθήο κεζνδνινγίαο.
Θεσξνχκε ινηπφλ φηη νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο ινγηθήο πηπρήο ζθηαγξαθνχληαη
έληνλα ζην πεδίν κειέηεο ηεο αληίζηξνθεο επελέξγεηαο. Μηα κειέηε, ε νπνία ιακβάλνληαο
ππφςε ην θαηεγνξηαθφ επίπεδν ηεο αιιειεπίδξαζεο, ζα ην αλαπηχζζεη πεξαηηέξσ
απεηθνλίδνληαο κε ζπζηεκαηηθφηεξν ηξφπν ηηο ζρέζεηο ηεο άκεζεο χπαξμεο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ. Αθξηβψο ζηελ πξνζπάζεηα ζπζηεκαηηθφηεξεο απεηθφληζεο ηεο άκεζεο θαη
δεδνκέλεο χπαξμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζεσξνχκε φηη αλαθχπηνπλ κε ηνλ πιένλ έληνλν ηξφπν θαη
νη δπλαηφηεηεο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, δειαδή
ηεο αλάπηπμεο ηεο ινγηθήο πηπρήο δηακέζνπ ηεο ίδηαο.
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III.

ύληνκνο απνινγηζκόο ηνπ εξεπλεηηθνύ εγρεηξήκαηνο

ηελ εηζαγσγή εηέζε σο βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ε θαηαλφεζε ησλ
δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα ηε κέζνδν ηεο αλάβαζεο απφ ην
αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν ζηηο δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο ηεο κνξθέο. Δπηπιένλ εηέζε ην
εξψηεκα αλ ε ίδηα ε δηαιεθηηθή ινγηθή, σο κέζνδνο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, απνηειεί πξάγκαηη
κηα αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη αλ δχλαηαη λα πεξηνδνινγεζεί ππφ ην πξίζκα ηνπ λπλ επηπέδνπ
αλάπηπμήο ηεο. Οη παξαπάλσ εξεπλεηηθνί ζηφρνη εθ ησλ πξαγκάησλ νδήγεζαλ ζηε ζπγθξηηηθή
εμέηαζε βαζηθψλ πιεπξψλ ηεο κεζφδνπ ζηελ «Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο», ζην «Κεθάιαην θαη ζηε
«Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο». Μέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο εμέηαζεο θαηαιήμακε ζε κηα ζεηξά
ζπκπεξαζκάησλ ηα βαζηθφηεξα εθ ησλ νπνίσλ είλαη φηη ε δηαιεθηηθή ινγηθή, σο κέζνδνο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ζπληζηά κηα αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη φηη ν ππξήλαο ησλ
δηαξζξσηηθψλ ηεο αιιαγψλ ζπλίζηαηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο
πηπρήο, ζηε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ. ηε βάζε απηψλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ
ζθηαγξαθήζεθαλ, ππφ ηε κνξθή θάζκαηνο δπλαηνηήησλ, νξηζκέλεο λνκνηειείο ηάζεηο ηνπ
γίγλεζζαη ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην αξρηθφ έδαθνο γηα ηε
δηεξεχλεζε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο δηαιεθηηθήο κεζνδνινγίαο απφ κειινληηθνχο/-ηθέο
εξεπλεηέο/-ήηξηεο.
ηελ παξνχζα δηαηξηβή ε έξεπλα επηθεληξψζεθε απνθιεηζηηθά ζηε ζρέζε ινγηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Μηα ηέηνηα
επηινγή θαηέζηε αλαγθαία δηφηη βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ ν εληνπηζκφο ησλ δνκηθψλ
κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ ζπληεινχληαη ζηελ ίδηα ηελ αλάβαζε απφ ην αθεξεκέλν ζην
ζπγθεθξηκέλν. Χο εθ ηνχηνπ, ζην ελ ιφγσ εξεπλεηηθφ εγρείξεκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλεηδεηή
αθαίξεζε απφ ηα δεηήκαηα θαη ηηο πιεπξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θίλεζε απφ ην αηζζεηεξηαθά
ζπγθεθξηκέλν ζην λνεηά αθεξεκέλν θαη πνπ απνηεινχλ ζεκειηψδε θαη αλαγθαία πιεπξά ηεο
αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Ζ ελ ιφγσ πξνβιεκαηηθή ζρεηίδεηαη θαη κε ηα
έξγα ησλ Υέγθει, Μαξμ θαη Βαδηνχιηλ πνπ δελ εληάρζεθαλ ζπζηεκαηηθά ζηελ πξαγκάηεπζή
καο. ηελ παξνχζα έξεπλα νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ην γίγλεζζαη ηεο
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δηαιεθηηθήο ινγηθήο εμεηάζηεθαλ ζε θαζαξή κνξθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη εμεηάζηεθαλ ζηε
ζπληειεζκέλε ηνπο κνξθή φπσο απηέο πθίζηαληαη ζην απνηέιεζκα, δειαδή φπσο απηέο
πξνβάιινπλ ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο αξρίδνπλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ
εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο ψξηκεο λνεηηθήο αλαζχζηαζεο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε πιήξεο ζπζηεκαηηθή θαηαλφεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ
αιιαγψλ ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαηά ηελ αλάπηπμή ηεο πξνυπνζέηεη ηε ζπζηεκαηηθή
πξαγκάηεπζε θαη ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ψξηκεο λνεηηθήο
απεηθφληζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Δπηπξφζζεηα, ζηε βάζε ηεο ζπλεηδεηήο απφζπαζεο απφ νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο
ηεο δηαηξηβήο, δελ εμεηάζηεθε ζπζηεκαηηθά ε ζπλνιηθή ηζηνξηθή δηαδηθαζία δηακέζνπ ηεο
νπνίαο αλέθπςε ε δηαιεθηηθή ινγηθή σο κέζνδνο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, δειαδή σο κέζνδνο
ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν. Αλαθνξηθά κε απηήλ ηελ πξνβιεκαηηθή,
εθείλν πνπ εμεηάζηεθε ήηαλ ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ αλαγθαίσλ θαη ηθαλψλ φξσλ γηα ηελ
εκθάληζε ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Έηζη, ζην δεχηεξν θεθάιαην
εμεηάζηεθαλ νη βαζηθνί φξνη πνπ νδεγνχλ ζην απνηέιεζκα, δειαδή ζηε δηαιεθηηθή κεζνδνινγία
σο δηαδηθαζία αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, θαη φρη ην ζηάδην ησλ ηζηνξηθψλ
πξνυπνζέζεσλ ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζηελ νιφηεηά ηνπ. Κάηη ηέηνην ζα πξνυπέζεηε αλαγθαία
ηε ζπζηεκαηηθή πξαγκάηεπζε ησλ πξψηκσλ δηαιεθηηθψλ αληηιήςεσλ ζηε ζχλνιε ηζηνξία ηεο
θηινζνθίαο. Σν ελ ιφγσ εξεπλεηηθφ εγρείξεκα μεπεξλά φρη κφλν ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο
έξεπλαο αιιά, θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ, θαη ηηο εξεπλεηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη απφ ην
πιαίζην κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
ζνλ αθνξά ζηα δεηήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε νξηζκέλε απφζπαζε απφ ηελ εμέηαζή
ηνπο θαη ζρεηίδνληαη ακηγψο κε ην θαζ‘ εαπηφ ζέκα ηεο πξαγκάηεπζεο, απηά ζρεηίδνληαη πξψηα
θαη θχξηα κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ επηιεθηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πξνζέγγηζήο καο σο πξνο ηελ
εμέηαζε ησλ κελ ή ησλ δε πιεπξψλ ηεο δηαιεθηηθήο κεζνδνινγίαο. Με άιια ιφγηα, ην γεγνλφο
φηη ε ζπγθξηηηθή εμέηαζε δελ πεξηέιαβε ην ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ θαη ησλ πηπρψλ ηεο
δηαιεθηηθήο κεζνδνινγίαο ζηα ηξία ππφ εμέηαζε έξγα, αιιά εθείλεο ηηο πιεπξέο πνπ θξίζεθαλ
σο νη πιένλ ζεκαίλνπζεο, αθήλεη αλνηρηφ ην πεδίν γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη γηα ηελ
κειινληηθή εμαγσγή πεξηζζφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ.
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Σφζν ζην πιαίζην ηεο αξρηθήο ζπγθξφηεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο πεξί ηεο
ζρέζεο ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζηε δηαιεθηηθή ινγηθή θαη κεζνδνινγία, εηιεκκέλε ε ηειεπηαία
ππφ ηε κνξθή ηεο αλάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν, φζν θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο
θαζ‘ εαπηφ πξαγκάηεπζεο θαη ηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, αλαπηχζζεηαη, παξ‘ φιν πνπ δελ
ηίζεηαη ζην επίθεληξν σο ην θχξην ζέκα ηεο έξεπλαο, έλαο αλαζηνραζκφο πεξί ηνπ πψο
θαηαλνήζεθε ε δηαιεθηηθή ινγηθή ζηελ ηζηνξία ηεο ζθέςεο θαη ηεο θηινζνθίαο απφ ηελ
εκθάληζή ηεο ζην ζχζηεκα ηνπ Υέγθει θαη χζηεξα. Ζ ελ ιφγσ πξνβιεκαηηθή καο νδήγεζε ζην
λα πξνβνχκε ζε κηα ζεκειηψδε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο δηαιεθηηθήο σο νξηζκέλνπ ηχπνπ
θνζκνζεψξεζεο θαη ηεο δηαιεθηηθήο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Ζ ζεκαζία ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δηάθξηζεο ηεθκεξηψζεθε ηφζν βηβιηνγξαθηθά, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ηνπ
αληηθαηηθνχ ραξαθηήξα νξηζκέλσλ δηαηππψζεσλ ησλ θιαζηθψλ θαζψο θαη νξηζκέλσλ απφςεσλ
άιισλ δηαλνεηψλ, φζν θαη κέζσ ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα. Θεσξνχκε
φηη ε παξνχζα δηαηξηβή αλέδεημε ηελ εμαηξεηηθή ζεκαζία ηεο παξνχζαο δηάθξηζεο, κεηαμχ
δηαιεθηηθήο σο νξηζκέλνπ ηχπνπ θνζκνζεψξεζεο θαη δηαιεθηηθήο σο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο
έξεπλαο, θαζψο επίζεο παξνπζίαζε θαη ηνπο βαζηθνχο ηζηνξηθνχο φξνπο δηα ηνπο νπνίνπο
επηθξάηεζε κηα νξηζκέλε θαηαλφεζε ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Ζ παξνχζα πξνβιεκαηηθή παξ‘
φιν πνπ είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε ην θχξην ζέκα πξαγκάηεπζεο ηεο δηαηξηβήο δελ
αλάγεηαη ζε απηφ. Χο εθ ηνχηνπ, ε εηδηθή θαη ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ησλ ηζηνξηθψλ κνξθψλ
θαη ηξφπσλ θαηαλφεζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο, σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, δελ
αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα. Μηα ηέηνηα εξγαζία απαηηεί κηα θξηηηθή ηζηνξία ησλ
αληηιήςεσλ πεξί ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο. Με άιια ιφγηα, απαξαίηεηε θαζίζηαηαη κηα έξεπλα, ε
νπνία ζα αλαδεηθλχεη δηεμνδηθά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηζηνξηθνχο φξνπο ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο
εθάζηνηε βαζκίδαο θαηαλφεζεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο. Απηή ε εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο εξγαζία ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ηελ εμέηαζε ησλ
αληηιήςεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαλνεηψλ πνπ θαηαπηάζηεθαλ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν κε
ηε δηαιεθηηθή ινγηθή.276
χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ ζέκα παξακέλεη αλνηθηφ.
Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ επηηεπρζεί κειινληηθά ε πιήξεο θαη ζπζηεκαηηθή πξαγκάηεπζή ηνπ, έλα
276

Δλδεηθηηθά νη αληηιήςεηο δηαλνεηψλ φπσο νη Έλγθειο θαη Λέληλ είλαη ζεκειηψδεηο. Δπηπιένλ νη αληηιήςεηο ησλ
Σ. Αληφξλν, Α. Γθξάκζη, Ε. Εειέλη, Δ. Ηιηέλθνθ, Κ. Κφζηθ, Γθ. Λνχθαηο, Υ. Μαξθνχδε, Ν. Μπνπράξηλ, Γθ. Νηεια
Βφιπε, Γθ. Πιεράλνθ, Μ. Ρφδεληαι θαζψο θαη εθείλεο ησλ Ch. Arthur , J. Bidet, R. Rosdolsky, T. Sekine, Σ. Smith,
Κ. Uno, H. Ushida αιιά θαη πάξα πνιιψλ άιισλ νθείινπλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε κηα ηέηνηα εξγαζία.
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κέξνο ησλ ζπκπεξαζκάησλ εθ ησλ πξαγκάησλ ζα ηξνπνπνηεζεί θαη ζα εληαρζεί ζηελ ηειεπηαία
κε πην ζπζηεκαηηθή κνξθή. ηελ παξνχζα έξεπλα εηέζε ην εξψηεκα πεξί ηεο αλάπηπμεο ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη ηνπ κεραληζκνχ ηεο. πλεπψο, ε έκθαζε δφζεθε θαηά θχξην ιφγν ζηνλ
εληνπηζκφ ηνπ ελ ιφγσ κεραληζκνχ. Θεσξνχκε φηη ν ελ ιφγσ ζηφρνο επεηεχρζε θαη φηη ε νπζία
ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο ζπλίζηαηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηεο
ινγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο πηπρήο, ζηελ ίδηα ηε ζρέζε ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ. Παξά ηαχηα, ν ελ
ιφγσ εληνπηζκφο δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ θαη‘ εμνρήλ ζπζηεκαηηθή απεηθφληζε ηεο δηαδηθαζίαο
αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο θαη κεζνδνινγίαο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο
ζπλίζηαηαη ζηελ απεηθφληζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο ηνπ κεραληζκνχ αλάπηπμεο ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο κε ην ζχλνιν ησλ πιεπξψλ ηεο. κσο, ζε κηα ηέηνηα εξεπλεηηθή
πξνζπάζεηα πξνυπνηίζεηαη φηη πξνεγνπκέλσο έρνπλ εληνπηζηεί θαη εμεηαζηεί ζηε ζρεηηθή ηνπο
απηνηέιεηα ηφζν ν εζσηεξηθφο κεραληζκφο αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο φζν θαη έθαζηε
πιεπξά ηεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηε δηαδηθαζία ηεο επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο ηεο
δηαιεθηηθήο ινγηθήο σο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ν αξρηθφο εληνπηζκφο ηνπ κεραληζκνχ
αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο δελ κπνξεί παξά λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζρεηηθή αθαίξεζε
απφ ηηο ππφινηπεο πιεπξέο ηεο. Αθξηβψο απηφ ην εξεπλεηηθφ θαζήθνλ εληνπηζκνχ ηνπ
κεραληζκνχ αλάπηπμεο ηεο δηαιεθηηθήο ινγηθήο επηρείξεζε λα θέξεηο εηο πέξαο ε παξνχζα
έξεπλα.
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