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ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ήδη από τις τελευταίες δεκαετίες του προηγούµενου αιώνα οι διανοούµενοι
της ∆ύσης, αυτοί που ο Τσόµσκι ονοµάζει «βδελυρούς ειδικούς της απολογητικής», πέταξαν από πάνω τους τον βραχνά της φιλοσοφικής σκέψης, που
τους υποχρέωνε να σκέφτονται πριν γράψουν και κυρίως να γράφουν αυτό
που σκέπτονται. Τώρα µπορούσαν να φωλιάσουν χωρίς προβλήµατα στη
ζεστή αγκαλιά των αφεντικών τους και να γράφουν, χωρίς να χρειάζεται να
διαθέτουν επιχειρήµατα, µόνο µε τη δύναµη της κωµικής λογοτεχνίας τους.
Ωστόσο, τα ερείπια των κρατών που είχε δηµιουργήσει η σταλινική
αντεπανάσταση, κοίταζαν µάλλον απειλητικά τούς µόνιµα σάπιους αρµούς
των δυτικών κοινωνιών. Η ∆ύση δεν είχε νικήσει τον κοµµουνισµό, αλλά το
ίδιο το ασυνείδητό της. Κάθε κρατικός µηχανισµός θα ήθελε να µπορεί να
χειραγωγήσει τους πολίτες του µε τον απόλυτο τρόπο της σταλινικής ΕΣΣ∆,
χωρίς να δαπανά τόσα χρήµατα στα πανεπιστήµια, για την παραγωγή των
κατάλληλων κυβερνητικών εργαλείων. Κάθε επιχειρηµατίας θα ήθελε να
απαλλαγεί για µια στιγµή από τις ιλιγγιώδεις ταχύτητες της αγοράς, που του
ανατρέπουν κάθε λεπτό όλα τα σχέδια. Φυσικά, εµπορευµατική κοινωνία
χωρίς αγορά δεν γίνεται. Ούτε αγορά, χωρίς το δηµοκρατικό δικαίωµα να
αγοράζεις όποιο πολύχρωµο σκουπίδι σε αναγκάζουν να παράγεις.
Ο σταλινισµός ήταν η µόνη άµυνα της ∆ύσης απέναντι στην
αµφισβήτηση. Το ήξεραν οι ειδικοί σοβιετολόγοι. Και έπρεπε να πείσουν τις
µάζες της ∆ύσης πως αυτό που γκρεµίστηκε ήταν ο κοµµουνισµός ο ίδιος,
σαν ιδέα. Φαίνεται πως το πέτυχαν, τουλάχιστον εκεί που µπορούν να
ασκούν αρκετό έλεγχο: την εκπαίδευση. Όσο για το ευρύ κοινό... τον ρόλο
του εξορκιστή των κοµµουνιστικών δαιµονίων ανέλαβαν οι διανοούµενοι,
αναπαράγοντας κακόγουστα κάθε ιστορία σταλινικής φρικαλεότητας, σαν τις
γριές που έχουν ήδη το ένα πόδι στον τάφο και ασχολούνται µονίµως µε τα
µαρτύρια των πρώτων χριστιανών. Εγκατέλειψαν τη συνήθεια να τυραννάνε
το κουνούπι ως σοβαροί διανοούµενοι, και άρχισαν να σκούζουν σαν υστερικές νοικοκυρές στην κλιµακτήριο, προκειµένου οι φωνές τους να σκεπάσουν την αλήθεια: ανάµεσα στις δίκες της Μόσχας, τις δίκες της Αθήνας και
τις «καταθέσεις» του Μακάρθυ δεν υπάρχει καµιά διαφορά.
Κι έτσι, τα νεαρά φυντάνια των καλλιτεχνών και διανοουµένων που θα
στελέχωναν τον παράδεισο του µεταµοντερνισµού, ξεµύτισαν, νοµίζοντας
πως ό,τι έγινε µέχρι σήµερα στην ιστορία ήταν µαλακία (µε την έννοια που
δίνει στη λέξη ο Θουκυδίδης). Τώρα τα πράγµατα άρχισαν να χάνουν το
λούστρο τους. Εύχοµαι να µην χρειαστεί οι απολογητές της ∆ύσης να
βγάλουν το ψωµί τους σαν προλετάριοι (γιατί υπάρχουν εκατοµµύρια τέτοιοι
στη ∆ύση) αφού σε λίγο δεν θα τους πληρώνουν ούτε για να καθαρίσουν τα
γραφεία στα οποία ξεροσταλιάζουν καθηµερινά. Το µόνο που µπορεί να τους
σώσει είναι ίσως να θέσουν τις βρώµικες πένες τους στην υπηρεσία της
αµφισβήτησης. Και θα το κάνουν, σίγουρα, επιχειρώντας να δηµιουργήσουν
τον επόµενο σταλινισµό.
Μοναδική άµυνα της αµφισβήτησης είναι ο στοχασµός, η διαρκής αµφιβολία, η συνεχής ανατροπή των δεδοµένων. Αυτό είναι το πνεύµα του κοµµουνισµού, που τέθηκε πολύ πριν τον Μαρξ. Ο Μαρξ υπήρξε ένας ευφυής
κοµµουνιστής φιλόσοφος. Μόνο ένας. Τα υπόλοιπα διαδραµατίζονται,

συµβαίνουν. Το παρακάτω νεανικό κείµενο του Μαρξ, µεταφράστηκε για να
αµφισβητηθεί, να δοκιµαστεί, να συµπληρωθεί, να αναιρεθεί, µέσα στην
πορεία της ζωής των αναγνωστών του. ∆εν πάσχει από τη µαλακία (µε την
έννοια που δίνει στη λέξη ο Θουκυδίδης) των οικονοµολόγων της ∆ύσης και
των οικονοµολόγων του σταλινισµού. Είναι ένα κείµενο ελεύθερο και θα
ήταν µαλακία (µε την έννοια που δίνει στη λέξη ο Θουκυδίδης) να µην
διαβαστεί ελεύθερα.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ
Αθήνα, Φεβρουάριος 2010

ν τα ανθρώπινα αισθήµατα, πάθη, κλπ., δεν είναι
απλά ανθρωπολογικά φαινόµενα µε τη (στενότερη)
έννοια, αλλά πραγµατική οντολογική επιβεβαίωση
της ύπαρξης (της φύσης), κι αν επιβεβαιώνονται
πραγµατικά µόνο επειδή το αντικείµενό τους υπάρχει
γι’ αυτά ως αισθητό αντικείµενο, τότε είναι σαφές πως:

Α

1. Σε καµιά περίπτωση δεν έχουν απλά και µόνον έναν
τρόπο επιβεβαίωσης, αλλά κατά µείζονα λόγο ο διακριτός
χαρακτήρας της ύπαρξής τους, της ζωής τους, συνίσταται στον
διακριτό τρόπο της επιβεβαίωσής τους. Ο τρόπος µε τον οποίο
το αντικείµενο υπάρχει γι’ αυτά είναι ο ιδιαίτερος τρόπος
ικανοποίησής τους.
2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η αισθητή επιβεβαίωση είναι
άµεση ανάλωση του αντικειµένου σαν ανεξάρτητη ύπαρξη
(όπως συµβαίνει στην τροφή, την πόση, την επεξεργασία του
αντικειµένου, κλπ.), είναι επιβεβαίωση του αντικειµένου.
3. Στο µέτρο που ο άνθρωπος, κι ως εκ τούτου η ικανότητά
του να αισθάνεται, κλπ., είναι ανθρώπινα, η επιβεβαίωση του
αντικειµένου από οποιονδήποτε άλλον ισοδυναµεί µε την
ικανοποίησή του.
4. Μόνο µέσω της µεταποιητικής δραστηριότητας- π.χ.,
µέσω της ατοµικής ιδιοκτησίας- η οντολογική ουσία του
ανθρωπίνου πάθους κατορθώνει την ύπαρξη, την ολοκλήρωση
και τον ανθρώπινο χαρακτήρα της. Ως εκ τούτου η ανθρώπινη
επιστήµη είναι από µόνη της ένα προϊόν της πρακτικής
δραστηριότητας του ανθρώπου.
5. Το νόηµα της ατοµικής ιδιοκτησίας -πέρα από την
αποξένωση- είναι η ύπαρξη ουσιωδών αντικειµένων για τον
άνθρωπο, ως αντικείµενα που µπορούν να του προσφέρουν
απόλαυση, αλλά και ως αντικείµενα µέσω των οποίων µπορεί
να δράσει. Κατέχοντας την ιδιοκτησία που του επιτρέπει να
αγοράζει οτιδήποτε, κατέχοντας την ιδιοκτησία που του
επιτρέπει να οικειοποιείται όλα τα αντικείµενα, το χρήµα είναι
λοιπόν το αντικείµενο της κατεξοχήν κατοχής. Η καθολικότητα

της ιδιοκτησίας του είναι η παντοδυναµία της ύπαρξής του. Γι’
αυτό εκτιµάται ως παντοδύναµο. Το χρήµα είναι ο µαστροπός
που φέρνει σε επαφή την ανθρώπινη ανάγκη µε το αντικείµενό
της, τη ζωή του µε τα µέσα της ζωής τους. Όµως αυτό που
µεσολαβεί ανάµεσα σε µένα και στη ζωή µου, µεσολαβεί επίσης
ανάµεσα στην ύπαρξη των άλλων ανθρώπων και σε µένα. Για
µένα το χρήµα είναι ο άλλος.
«Κατάλαβέ το, διάολε!
Χέρια, ποδάρια, κεφάλι, πισινά,
είναι δική σου περιουσία.
Γιατί να τα δουλεύεις σαν να ’ναι δανεικά;
Πες, λόγου χάρη, πως πληρώνω την αξία
έξι αλόγων. ∆εν θα έχω κάθε λόγο να θεωρούµαι
απόλυτος αφέντης τους; Τα καβαλάω κανονικά,
σαν κύριος, και κινούµαι
µε πόδια είκοσι τέσσερα· προσωπικά».
Γκαίτε: Φάουστ (Μιλάει ο Μεφιστοφελής)
Ο Σαίξπηρ στον Τίµωνα τον Αθηναίο:
«Χρυσάφι; Κατακίτρινο, αστραφτερό, πολύτιµο χρυσάφι; Όχι,
Θεοί, νωθρός δεν είµαι εγώ πιστός! ... Τόσο χρυσάφι θα κάνει
άσπρο το µαύρο, άσχηµο τ’ όµορφο, σωστό το λάθος, σπουδαίο
το χυδαίο, νέο το παλιό, γενναίο το δειλό... Μα, τι; Αυτό θα σας
αρπάξει παπάδες κι υπηρέτες, θα τραβήξει το µαξιλάρι κάτω απ’
τα κεφάλια των καθωσπρέπει ανθρώπων. Αυτός ο κίτρινος
σκλάβος φτιάχνει και παύει νόµους, ενόχους αθωώνει, κάνει
ευλογία την ευλογιά, παίρνει τους κλέφτες και τους δίνει αξία,
υπόληψη και λόγο προεστού. Αυτός µέχρι που βρίσκει γαµπρό
στη χήρα την γριά. Αυτήν που βγαίνει απ’ το νοσοκοµείο µε τα
σπυριά της να ξερνούν βρώµα φρικτή και να ξερνάς µπροστά
τους, την στολίζει, τη µυρώνει, σαν λουλούδι ανοιξιάτικο την
κάνει. Ε, χώµα εσύ καταραµένο, πόρνη της ανθρωπότητας, εσύ
που κάνεις να σπαράζονται οι όχλοι των εθνών».
Και λίγο αργότερα:

«Ε, γλυκέ βασιλοκτόνε, αγαπηµένη διχόνοια του γονιού µε το
παιδί! Ένδοξε µαγαριστή του άµωµου κρεβατιού, του
Υµεναίου! Άρη ακατανίκητε! Πάντα νέος, πάντ’ ανθηρός,
ερωτικός, περίβλεπτος µνηστήρας, λιώνεις µε την πορφύρα σου
το αγνό χιόνι που σκεπάζει την ποδιά της Άρτεµης! Θεέ, ορατέ,
πραγµατικέ, που σµίγεις τα πιο απίθανα και ξέρεις να µιλάς του
καθενός την γλώσσα! Αχ, πώς αγγίζεις τις καρδιές! Να,
επαναστάτησαν οι σκλάβοι σου, οι άνθρωποι. Βάλε,
µεγαλοδύναµε, τα κτήνη αυτά ν’ αλληλοσπαραχτούν για την
κυριαρχία!»
Ο Σαίξπηρ περιγράφει µε εξαιρετικό τρόπο την πραγµατική
φύση του χρήµατος. Για να τον κατανοήσουµε, ας αρχίσουµε,
πρώτα-πρώτα, αναπτύσσοντας το χωρίο του Γκαίτε.
Αυτό που µου δίνεται µε τη µεσολάβηση του χρήµατος αυτό για το οποίο µπορώ να πληρώσω (το οποίο το χρήµα
µπορεί να αγοράσει δηλ.)- είναι Εγώ ο ίδιος, ο κάτοχος του
χρήµατος. Το µέγεθος της δύναµης του χρήµατος είναι το
µέγεθος της δύναµής µου. Οι ιδιότητες του χρήµατος είναι και
δικές µου ιδιότητες -εµού του κατόχου του- ιδιότητες και
θεµελιώδεις δυνάµεις. Έτσι, ό,τι είµαι και είµαι ικανός να γίνω,
σε καµιά περίπτωση δεν καθορίζεται από την ατοµικότητά µου.
Είµαι άσχηµος, αλλά µπορώ να αγοράσω την πιο όµορφη
γυναίκα. Συνεπώς δεν είµαι άσχηµος, γιατί η επίπτωση της
ασχήµιας -η αποτρεπτική της δύναµη- ακυρώθηκε από το
χρήµα. Εγώ, σύµφωνα µε τα ατοµικά χαρακτηριστικά µου, είµαι
κουτσός, όµως το χρήµα µε εξοπλίζει µε είκοσι τέσσερα πόδια.
Γι’ αυτό δεν είµαι κουτσός. Είµαι κακός, ανέντιµος, έκλυτος,
ηλίθιος; Το χρήµα το εκτιµούν οι πάντες. Συνεπώς και τον
ιδιοκτήτη του. Το χρήµα είναι το υπέρτατο αγαθό και άρα
κάτοχος κάθε αγαθού. Επιπλέον, το χρήµα µε απαλλάσσει από
το πρόβληµα της ανεντιµότητας. Τώρα θεωρούµαι εντιµότατος.
Είµαι ανεγκέφαλος, αλλά το χρήµα είναι ο πραγµατικός
εγκέφαλος όλων των πραγµάτων. Πώς µπορεί να είναι
ανεγκέφαλος ο ιδιοκτήτης τους; Εξάλλου, µπορώ ν’ αγοράσω
έξυπνους ανθρώπους που θα µε υπηρετούν. Μήπως αυτός που
έχει δύναµη πάνω στους έξυπνους δεν είναι πιο έξυπνος απ’ τον
πιο έξυπνο; Εγώ που, χάρη στο χρήµα, µπορώ να ικανοποιήσω
όλους τους ανθρώπινους πόθους µου, δεν κατέχω όλες τις

ανθρώπινες ικανότητες; Συνεπώς, το χρήµα µου δεν µεταµορφώνει τις ανικανότητές µου σε ικανότητες;
Αν το χρήµα είναι ο δεσµός µου µε την ανθρώπινη ζωή, ο
δεσµός µου µε την κοινωνία, τη φύση και τους άλλους
ανθρώπους, δεν είναι δεσµός όλων των δεσµών; ∆εν µπορεί να
λύσει και να δέσει όλα τα δεσµά; Και, ως εκ τούτου, δεν είναι
επίσης το καθολικό µέσο κάθε διαχωρισµού; Στην πραγµατικότητα, το νόµισµα µας χωρίζει και µας δένει, είναι ο...
χηµικός καταλύτης της κοινωνίας.
Ο Σαίξπηρ τονίζει δύο ιδιότητες του χρήµατος:
1. Είναι ορατή θεότητα: η µεταµόρφωση όλων των ανθρώπινων και φυσικών ιδιοτήτων στα αντίθετά τους, η καθολική
ανατροπή και παραµόρφωση όλων των πραγµάτων. Τα πιο απίθανα πράγµατα συνδυάζονται, έρχονται σε επαφή.
2. Είναι η πόρνη και ο προαγωγός των ανθρώπων και των
εθνών.
Η ανατροπή και παραµόρφωση όλων των ανθρώπινων και
φυσικών χαρακτηριστικών, ο συνδυασµός των πιο απίθανων
πραγµάτων — η ιερή δύναµη του χρήµατος — έγκειται στο
γεγονός πως αλλοτριώνει τον άνθρωπο, τον αποξενώνει από τον
φυσικά και ανθρώπινα διαµορφωµένο εαυτό του. Το χρήµα
είναι η παραµόρφωση του ίδιου του ανθρωπίνου είδους.
Αυτό που είµαι ανίκανος να κάνω ως άνθρωπος, και για το
οποίο συνεπώς όλες οι φυσικές δυνάµεις µου δεν είναι
κατάλληλες, µπορώ να το κάνω µέσω του χρήµατος. Μ’ αυτόν
τον τρόπο, το χρήµα µετατρέπει τις δυνάµεις µου σε κάτι που
δεν είναι καθαυτές. Σαν να λέµε, τις µετατρέπει στα αντίθετά
τους.
Αν θέλω ένα συγκεκριµένο φαγητό ή θέλω να πάρω την
ταχυδροµική άµαξα, επειδή δεν είµαι αρκετά δυνατός ώστε να
πάω µε τα πόδια στον προορισµό µου, το χρήµα µου
εξασφαλίζει το φαγητό και την ταχυδροµική άµαξα. Σαν να
λέµε, µετατρέπει την επιθυµία µου από κάτι που ανήκει στο
βασίλειο της φαντασίας, την µεταφέρει από την στοχαστική,
φανταστική ή επιθυµητή ύπαρξη, στην αισθητή, πραγµατική
ύπαρξη: από τη φαντασία στη ζωή, από τη φανταστική ύπαρξη
στην πραγµατική ύπαρξη. Η πραγµατική δηµιουργική δύναµη
στην υλοποίηση αυτής της σκέψης είναι το χρήµα.
Αναµφίβολα, η ίδια διάθεση υπάρχει και σ’ αυτόν που δεν
διαθέτει χρήµα. Αλλά η διάθεσή του είναι απλά ένα πλάσµα της

φαντασίας χωρίς ύπαρξη, χωρίς καµιά επίπτωση σ’ εµένα -τον
τρίτο παράγοντα- και τους άλλους, πράγµα που σηµαίνει πως
για µένα παραµένει µη πραγµατική, χωρίς αντικείµενο. Η
διαφορά ανάµεσα στην πραγµατική διάθεση, που βασίζεται στο
χρήµα, και στην ανυπόστατη διάθεση, που έχει βάση την
ανάγκη, την επιθυµία, τον πόθο µου, κ.λπ., είναι η διαφορά
ανάµεσα στο Είναι και την Σκέψη, ανάµεσα στην ιδέα –που
απλά υπάρχει µέσα µου- και στην ιδέα που υπάρχει ως
πραγµατικό αντικείµενο, έξω από εµένα.
Αν δεν έχω χρήµατα για να ταξιδέψω, δεν έχω ανάγκη πραγµατική και πραγµατοποιήσιµη- να ταξιδέψω. Αν έχω
φυσική διάθεση για σπουδές, αλλά δεν διαθέτω το απαραίτητο
χρήµα, δεν έχω καµιά διάθεση -πραγµατική, αληθινή- για
σπουδές. Από την άλλη, αν δεν έχω καµιά πραγµατική διάθεση
για σπουδές, αλλά έχω την επιθυµία και το απαραίτητο χρήµα,
έχω µια πραγµατική διάθεση. Το χρήµα ως εξωγενές, καθολικό
µέσο και δυνατότητα (µη απορρέουσα από τον άνθρωπο ως
άνθρωπο ή από την ανθρώπινη κοινωνία ως κοινωνία)
µετατροπής µιας εικόνας σε πραγµατικότητα και της πραγµατικότητας σε απλή εικόνα, µεταµορφώνει τις πραγµατικές
ουσιώδεις δυνάµεις του ανθρώπου και της φύσης σε αφηρηµένες έννοιες και, ως εκ τούτου, σε ατέλειες και βασανιστικές
χίµαιρες, όπως άλλωστε και τις πραγµατικές ατέλειες και
χίµαιρες –ουσιώδεις δυνάµεις που δεν έχουµε στην πραγµατικότητα, που υπάρχουν µόνο στη φαντασία του ατόµου- σε
πραγµατικά ουσιώδεις δυνάµεις και ικανότητες. Στο φως αυτού
του χαρακτηριστικού και µόνο, το χρήµα αποτελεί εν γένει
παραµόρφωση της προσωπικότητας, που τη µετατρέπει στο
αντίθετό της, αντικαθιστά τα χαρακτηριστικά της µε τα
αντίθετά τους.
Έτσι, το χρήµα παρουσιάζεται σαν παραµορφωτική δύναµη
που στρέφεται ενάντια στο άτοµο, τους κοινωνικούς δεσµούς,
κ.λπ., που αξιώνουν να είναι αυτοτελείς οντότητες. Το χρήµα
µεταµορφώνει την πίστη σε απιστία, την αγάπη σε µίσος, το
µίσος σε αγάπη, την αρετή σε αχρειότητα, την αχρειότητα σε
αρετή, τον υπηρέτη σε κύριο, τον κύριο σε υπηρέτη, την
ηλιθιότητα σε διάνοια και τη διάνοια σε ηλιθιότητα.
Συνεπώς το χρήµα, ως υπαρκτή και πραγµατική ιδέα της
αξίας, ανατρέπει και συγχύζει όλα τα αντικείµενα -φέρνει τον
κόσµο πάνω κάτω- όλες τις φυσικές και ανθρώπινες ιδιότητες.

Αυτός που µπορεί να αγοράσει αξιοπρέπεια είναι αξιοπρεπής. Κι ας µην είναι παρά ένα γουρούνι. Καθώς το χρήµα
δεν µπορεί να αντικατασταθεί από καµιά επιµέρους ικανότητα,
από κανένα επιµέρους αντικείµενο, από καµιά επιµέρους
ανθρώπινη ουσιώδη δύναµη, αλλά µόνο από τον συνολικό
αντικειµενικό κόσµο του ανθρώπου και της φύσης, από την
σκοπιά του ιδιοκτήτη του συνεπώς χρησιµεύει για την αντικατάσταση κάθε ικανότητας από κάθε άλλη ικανότητα, κάθε
αντικειµένου από κάθε άλλο αντικείµενο, ακόµα και από τα
αντίθετά τους: είναι η συναδέλφωση των πιο απίθανων πραγµάτων. Ενοποιεί τις αντιθέσεις.
Αν δούµε τον άνθρωπο ως άνθρωπο και την σχέση του µε
τον κόσµο ως ανθρώπινη, τότε την αγάπη µόνο µε αγάπη
µπορείς να την ανταλλάξεις, την πίστη µόνο µε πίστη, κ.λπ. Αν
θέλεις να απολαύσεις την τέχνη, πρέπει να καλλιεργηθείς. Αν
θέλεις να ασκήσεις επιρροή σε άλλους ανθρώπους, πρέπει να
ενδιαφέρεις και να εµψυχώνεις τους άλλους ανθρώπους. Κάθε
σχέση σου µε τον άνθρωπο και τη φύση πρέπει να παίρνει µια
ειδική έκφραση που να αντιστοιχεί στο αντικείµενο της
επιθυµίας σου, στην πραγµατική προσωπική ζωή σου. Αν
αγαπάς χωρίς η αγάπη σου να βρίσκει ανταπόκριση, είναι σαν
να µην παράγει αγάπη η αγάπη σου. Αν, παρά το γεγονός πως
εκφράζεσαι ως εραστής, δεν µπορείς να καταστήσεις τον εαυτό
σου αντικείµενο αγάπης, τότε η αγάπη σου είναι ανίσχυρη: µια
δυστυχία.

