
Abstract: This paper tries to reconstruct the method according to which concepts of the Capital are developed 
and justified. The name of the method is taken from the Preface of Capital in which “the power of abstraction” is 
supported. Due to this, we attempt to construct the method of abstraction. For this purpose, abstraction is first 
presented as a mental tool. After a brief explanation of abstraction, a rule is formed in order to recognize which 
abstractions, created by the mind, are relevant and which are not. Applying the rule we acquire the relevant 
abstractions which follow the “method of abstraction”. This is our hypothesis. Subsequently we examine if this 
hypothesis can be confirmed in the case of Capital.

Examining the abstractions imported by Marx, we observe a network of encapsulated abstractions. The one 
abstraction comes after the other and so they are interdepended. The inquire reveals that the first network 
breaks to two. The examination of differences and similarities of these two networks gives us the basic charac-
teristics of Marx’s methodology. With that a critical presentation of the so-called dialectics is attempted. 

In this paper we claim two things. The first one is of marxological character, the second one is related to the 
philosophy of science. At first, we try to make a clear and coherent reconstruction of Marx’s method in Capital. 
This comes in contrasts with the so-called dialectics which usually are clouded. Secondly, we try to present a 
scientific method which is useful to science in a broader sense.
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Περίληψη: Το υπάρχον είναι μια προσπάθεια να ανασυγκροτηθεί η μέθοδος σύμφωνα με την οποία 
αναπτύσσονται και αιτιολογούνται οι έννοιες στο Κεφάλαιο. Το όνομα της μεθόδου είναι παρμένο από 
τον Πρόλογο του προαναφερμένου έργου στο οποίο υποστηρίζεται «η δύναμη της αφαίρεσης». Με 
αφορμή αυτή τη διατύπωση, επιχειρείται η κατασκευή της αφαιρετικής μεθόδου. Για το σκοπό αυτό 
παρουσιάζεται η αφαίρεση γενικά ως νοητικό εργαλείο. Αφού εξηγηθεί τι είναι η αφαίρεση, χτίζεται 
ένας κανόνα που θα αναγνωρίζει τι υπόκειται στην αφαιρετική μέθοδο. Αν υπόκειται στη θεωρία, 
τότε το υπό εξέταση αντικείμενο ακολουθεί την «αφαιρετική μέθοδο». Αυτή είναι η υπόθεσή μας. 
Στη συνέχεια εξετάζουμε αναλυτικά αν αυτή η υπόθεση μπορεί να επιβεβαιωθεί στην περίπτωση του 
Κεφαλαίου. 

Κατά την εξέταση των αφαιρέσεων που εισάγει ο Μαρξ, παρατηρούμε ότι δημιουργείται ένα δίκτυο 
ενθυλακωμένων αφαιρέσεων. Η μία αφαίρεση φέρνει την άλλη και έτσι αλληλεξαρτώνται. Η έρευνα 
αποκαλύπτει ότι το πρώτο δίκτυο χωρίζεται σε δύο. Η εξέταση των διαφορών και ομοιοτήτων των δύο 
αυτών δικτύων, μάς δίνει τα βασικά χαρακτηριστικά της μαρξιστικής μεθοδολογίας. Μαζί με αυτό 
επιχειρείται μια κριτική επισκόπηση της λεγόμενης διαλεκτικής. 

Το αίτημα της εργασίας είναι διπλό. Το ένα είναι μαρξολογικού χαρακτήρα, το άλλο σχετίζεται με 
τη φιλοσοφία της επιστήμης. Αρχικά, φιλοδοξεί να είναι μια καθαρή και συνεκτική ανασυγκρότηση 
της μαρξικής μεθόδου στο Κεφάλαιο. Αυτό αντιτίθεται στην λεγόμενη διαλεκτική μέθοδο που είναι 
συνήθως συσκοτιστική. Δεύτερον, φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια επιστημονική μέθοδο που να είναι 
χρήσιμη γενικά για την επιστήμη.

Στο Εργαστήριο του Μαρξ: Χτίζοντας το 
νοητικό εργαλείο της Αφαίρεσης
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1. Είσοδος: Τι είναι και τι θέλει η αφαίρεση;

Όταν λέμε «αφαίρεση» μπορεί να εννοούμε δύο πράγματα. Αφενός, η αφαίρεση 
μπορεί να είναι μια νοητική διαδικασία, αφετέρου μπορεί να είναι μια έννοια/ιδέα.1 
Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για την διαδικασία που εκτελεί ο νους κατά την οποία 
απομονώνει στοιχεία από το εξωτερικό περιβάλλον. Στη δεύτερη εννοούμε το απο-
τέλεσμα αυτής της διαδικασίας στην κατασκευή μιας ιδέας. Στην πρώτη περίπτωση 
μιλάμε για κάτι δυναμικό, για ένα ενέργημα στη δεύτερη για κάτι στατικό, για ένα 
προϊόν. Το «πώς ο νους διεξάγει αυτή τη διαδικασία» και το «τι είναι αυτή η διαδικασία» 
είναι ζήτημα της ψυχολογίας και δεν θα το διαπραγματευτούμε εδώ. Αντίθετα, το «τι 
είναι αυτή η αφαίρεση» άπαξ και δημιουργηθεί, δηλαδή τι λειτουργίες έχει, ποια είναι 
τα χαρακτηριστικά της και πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στην επιστημονική 
έρευνα, θα το εξετάσουμε τώρα.

Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των αφαιρέσεων. Αρχικά μια αφαίρεση γίνεται 
πάντα σε ένα δοσμένο πλαίσιο. Όπως είπαμε μια αφαίρεση είναι μια έννοια. Ο υλικός 
φορέας μιας έννοιας είναι η λέξη. Δηλαδή οι έννοιες εκφέρονται σε λέξεις είτε είναι 
σε μορφή ηχοκυμάτων, είτε σε μορφή γραμμάτων (μολύβι, στυλό, πίξελ κ.τ.λ.). Δεχό-
μενοι το context principle, τότε κάθε λέξη γίνεται κατανοητή μέσα σε μια πρόταση.2 
Αντιστοίχως μια έννοια γίνεται κατανοητή μέσα σε ένα δοσμένο πλαίσιο κατανόησής 
της. Κατά αυτό τον τρόπο μια αφαίρεση προϋποθέτει μια μεγαλύτερη αφαίρεση,3 
το πλαίσιο στο οποίο αυτή εισάγεται ώστε να είναι κατανοητή. Δεν υπάρχει κάποια 
θεμελιώδης αφαίρεση, δηλαδή κάποια αφαίρεση η οποία είναι η πιο σημαντική ή η 
πιο βασική από όλες, στην οποία θεμελιώνονται οι υπόλοιπες. Αν υπήρχε τότε και 
αυτή με τη σειρά της, από τα βασικά χαρακτηριστικά των αφαιρέσεων, θα έπρεπε 
να προϋποθέτει μια άλλη αφαίρεση στην οποία να εντάσσεται και έτσι θα είχαμε επ’ 
άπειρο αναδρομή. Κατά αντίθεση στο προηγούμενο, οι αφαιρέσεις χτίζουν ένα συ-
νεκτικό συστημα την κάθε φορά, στο οποίο και δημιουργείται ένα νόημα στο βαθμό 
που είναι συνεκτικά και λογικά τεταγμένο το σύστημα.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό των αφαιρέσεων δεν είναι η προϋπόθεσή τους, αλλά 
η λειτουργία τους. Οι αφαιρέσεις ως έννοιες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον 
κόσμο. Αυτό είναι το περιεχόμενό τους. Όμως η ιδιαιτερότητά τους έγκειται στο ότι 
αυτές οι πληροφορίες αποτελούν απομονωμένα στοιχεία από τον κόσμο. Αυτό το 
χαρακτηριστικό το παίρνουν από την «αφαίρεση ως διαδικασία» που είπαμε παρα-
πάνω. Δηλαδή κάθε αφαίρεση αφαιρεί κάτι από τον αντικειμενικό κόσμο και το πε-
ρικλείει σε μια νοητική κατασκευή, την έννοια. Έτσι το βασικό χαρακτηριστικό κάθε 
αφαίρεσης είναι η απομόνωση.

1  Εδώ η ιδέα και η έννοια θα χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα.
2  “Πρέπει να αναρωτιέμαι το νόημα [Bedeutung] των λέξεων μέσα στο πλαίσιο της πρότασης, όχι στην απομόνωσή τους.” 
Frege G., Die Grundlage der Arithmetik, σ. 23.
3  “Για να υπάρχει ο προηγούμενος ρόλος [αυτός της κατηγόρησης] στους ενικά αφηρημένους όρους, πρέπει να υπάρχουν 
κάποιοι γενικοί αφηρημένοι όροι που να υποστηρίζουν το ρόλο του «F».” Quine W. O., Word and Object, σ. 108.
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Εδώ χρειάζεται μια παρατήρηση. Τι σημαίνει «απομονώνουν χαρακτηριστικά»; Τα 
χαρακτηριστικά δεν είναι πολλές φορές δυνατό να τα απομονώσουμε υλικά. Ας φέ-
ρουμε στο μυαλό μας ένα παράδειγμα από τη χημεία. Το νερό είναι μια μορφή ύπαρ-
ξης της χημικής ένωσης H2O. Άλλες μορφές ύπαρξης (φάσεις) αυτής της ένωσης 
είναι ο πάγος και ο υδρατμός. Εδώ το νοητικό εργαλείο της αφαίρεσης μάς αφήνει 
να απομονώσουμε μια πληροφορία ιδεατά, δηλαδή την ένωση Η20 από τις διάφορες 
μορφές που λαμβάνει (π.χ. πάγος), δίχως αυτό να μπορούμε να το κάνουμε υλικά. 
Δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε την ένωση καθεαυτή στη φύση ανεξάρτητα από 
τη συγκεκριμένη μορφή ύπαρξής της. Συνεπώς πρέπει να διατυπώσουμε σαφέστερα 
το χαρακτηριστικό της απομόνωσης.

Αυτό δεν είναι γενικά εύκολο. Θα περιοριστούμε στο να εκφράσουμε μια ιδέα που 
φαίνεται να μην παρουσιάζει πολλά προβλήματα. Έστω ότι ο νους μπορεί να συ-
νειδητοποιεί πληροφορίες του εξωτερικού κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι, όταν ο νους 
χρησιμοποιείται, τότε όλα τα υλικά χαρακτηριστικά των σωμάτων που προσλαμβάνει 
αισθητηριακά, τα μεταφράζει νοητικά σε πληροφορίες. Όπως είπαμε πριν, οι αφαι-
ρέσεις περικλείουν πληροφορίες για τον κόσμο (ή του κόσμου). Συνεπώς, όταν λέμε 
ότι οι αφαιρέσεις απομονώνουν, εννοούμε ότι απομονώνουν πληροφορίες. Αλλιώς, 
επιλέγουν κάποιες πληροφορίες έναντι κάποιων άλλων. Με αυτό τον τρόπο η απο-
μόνωση δεν γίνεται επί του κόσμου, χωρίζοντας κάποια πράγματα από κάποια άλλα, 
αλλά συμβαίνει στο «κεφάλι» δηλαδή στο νου. Και αυτό το πράγμα, τουλάχιστον 
διαισθητικά, φαίνεται να γίνεται.

Ένα πρόβλημα που προκύπτει από την αφαίρεση γενικά είναι ότι φαίνεται αυθαίρετη. 
Είναι γνωστό ότι ο κόσμος παρουσιάζει μια τεράστια πληθώρα χαρακτηριστικών, 
ιδιοτήτων κ.τ.λ. Ωστόσο, όταν συμβαίνει η αφαίρεση ως διαδικασία, ο νους ξεχωρί-
ζει κάποια από αυτά έναντι κάποιων άλλων. Η ερώτηση είναι, λοιπόν, γιατί επιλέγει 
τα χαρακτηριστικά που επιλέγει και δεν επιλέγει κάποια άλλα. Αλλά και τα άλλα να 
επέλεγε θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε ξανά γιατί επέλεξε αυτά και όχι τα άλλα ή 
κάποια τρίτα κ.ο.κ. Εδώ μπορεί να ειπωθεί είτε ότι ο νους επιλέγει αυθαίρετα και 
τυχαία ή ότι η επιλογή είναι προσδιορίζουσα.

Σ’ ένα τέτοιο ερώτημα σίγουρα θα μπορεί να απαντήσει η ψυχολογία. Ωστόσο εμείς 
εδώ δεν θα ασχοληθούμε με το ποια είναι η ψυχολογική διαδικασία που κάνει αυ-
θόρμητα ο νους, αλλά θα δεχτούμε ότι ο τελευταίος μπορεί να κάνει και τα δύο σε 
γενικές γραμμές. Πολύ περισσότερο, επειδή δεν μας νοιάζει η καθημερινή χρήση 
της αφαίρεσης αλλά η συνειδητή της χρήση στην επιστήμη θα δώσουμε μεγαλύτερη 
σημασία στην προσδιορίζουσα επιλογή όπως αυτή χρησιμοποιείται στο παράδειγμα 
του Κεφαλαίου. Πριν όμως δούμε τη χρήση της εκεί, θα μιλήσουμε για ένα γενικό κα-
νόνα που μπορούμε να έχουμε για να καταλαβαίνουμε την προσδίζουσα αφαίρεση.

Για να δώσουμε αυτό τον κανόνα θα φέρουμε ένα επιχείρημα αναλογίας. Ο Κοέν 
(Cohen), ο οποίος λύνει ένα παρόμοιας φύσης πρόβλημα, διακρίνει τις ιδιότητες των 
αντικειμένων ανάμεσα σε υλικές και κοινωνικές ορίζοντας ως Υ τις πρώτες και ως Κ 
τις δεύτερες. Θεωρεί ότι την διάκριση την κάνει ο ίδιος ο Μαρξ συνέχεια στο έργο 
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του, χωρίς ωστόσο να είναι τόσο συνεπής στη χρήση της. Έτσι ο Κοέν προσπαθεί να 
ορίσει τις έννοιες δίνοντάς τους σαφή όρια. Αναφέρει: «Υ δεν είναι Κ δυνάμει του τι 
είναι αναγκαίο και επαρκές για να την κάνει Υ».4 Δηλαδή μια υλική ιδιότητα συνεισφέ-
ρει με τρόπο αναγκαίο στα χαρακτηριστικά του αντικειμένου που προσδιορίζεται ενώ 
μια κοινωνική όχι. Αλλιώς αν δεν υπήρχε η Υ, τότε δεν θα υπήρχε το αντικείμενο του 
οποίου χαρακτηριστικό είναι η Υ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κ είναι ψεύτικη ή άχρηστη 
ιδιότητα αλλά ότι δεν είναι αναγκαία. Η αντιστοιχία με το δικό μας πρόβλημα θα βλέ-
πει τις Υ ως τις προσδιορίζουσες αφαιρέσεις, ενώ τις Κ ως τις αυθαίρετες.

Μια προσδιορίζουσα αφαίρεση, λοιπόν, θα προσδιορίζει ένα αντικείμενο με τέτοιο 
τρόπο που, αν αφαιρούσαμε αυτό το χαρακτηριστικό που επιλέξαμε κατά τη διαδι-
κασία της αφαίρεσης, τότε το πράγμα για το οποίο μιλάμε δεν θα μπορούσε να γίνει 
κατανοητό. Θα ήταν δηλαδή μια αναγκαία αφαίρεση (κατά αναλογία με το παρά-
δειγμα του Κοέν). Πώς τώρα θα βρίσκουμε τί είναι αναγκαίο και τί όχι; Μπορούμε να 
βάλουμε μια ερώτηση, η κατάφαση ή η άρνηση της οποίας θα σημαίνει την προσδι-
ορίζουσα ή την αυθαίρετη αφαίρεση αντιστοίχως.

[1] Είναι αυτό το χαρακτηριστικό που επιλέξαμε, υλικά αναγκαίος προσδιορισμός του 
υπό εξέταση αντικειμένου;

Έχουμε πλέον μια πρώτη ιδέα για το τί κάνει η αφαίρεση σε γενικές γραμμές. Πάμε 
να δούμε αν το εργαλείο που φτιάξαμε χρησιμοποιείται όντως από τον Μαρξ στο 
Κεφάλαιο.

2. Οι πρώτες αφαιρέσεις: Εμπόρευμα

Στις πρώτες 10 σελίδες (ή 60 αν βάλουμε και τον πρόλογο) του Κεφαλαίου εμφα-
νίζονται οι σημαντικότερες αφαιρέσεις που κατασκευάζει ο Μαρξ για να χτίσει το 
εξηγητικό του μοντέλο για την πολιτική οικονομία. Οι αφαιρέσεις με σειρά εμφάνισης 
είναι: η πολιτική οικονομία, το εμπόρευμα, η αξία χρήσης, η ανταλλακτική αξία, η 
αξία (γενικά) και τέλος η εργασία. Εμείς τώρα θα πάρουμε μία προς μία αυτές τις 
αφαιρέσεις και θα δούμε αν απαντιέται καταφατικά η [1] που θέσαμε ως κριτήριο 
προσδιορισμένης αφαίρεσης προηγουμένως. Η έρευνά μας θα κινηθεί αφενός σε 
ένα φιλολογικό επίπεδο προσπαθώντας να τεκμηριώσει ότι ο Μαρξ όντως κινείται 
με αυτό το εργαλείο της αφαίρεσης, αφετέρου σε ένα εποικοδομητικό επίπεδο με 
στόχο τον εμπλουτισμό του εργαλείου μας βάσει της έκθεσης που κάνει ο Μαρξ. 
Προφανώς η δυνατότητα λογικής και συνεκτικής έκθεσης του προβλήματος από τον 
Μαρξ θα αμφισβητείται στο βαθμό που δεν είναι ικανοποιητική.  

4  Cohen (2000): σ. 92.
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(i) Πολιτική Οικονομία

Όπως είπαμε βασική προϋπόθεση κάθε αφαίρεσης είναι ο ορισμός ενός πλαισίου. 
Εδώ τα πράγματα είναι σε μεγάλο βαθμό αυθαίρετα και η θεμελίωση είναι πολύ πιο 
χαλαρή. Επειδή όμως η πρώτη αφαίρεση θέτει ένα πλαίσιο (περισσότερο ή λιγότερο 
συνειδητά), ονομάζουμε αυτές τις αφαιρέσεις πλαισιακές.

Ο λόγος που επιλέγεται ένα πεδίο συζήτησης,5 ένα πλαίσιο, σπανίως γίνεται αντικεί-
μενο συζήτησης. Συνήθως οι ερευνήτ(ρι)ες αποκαλύπτουν τον λόγο που επέλεξαν 
ένα επιστημονικό αντικείμενο (οικονομικά, φυσική, χημεία κ.α.) σε συνεντεύξεις τους 
ή σε κάποιους προλόγους δίχως να παίζει ουσιαστικό ρόλο στο περιεχόμενο του 
ίδιου του κειμένου τους. Αλλά και οι αναγνώστ(ρι)ες δεν ενδιαφέρονται πολλές φο-
ρές, γιατί έχει επιλεγεί το ίδιο το αντικείμενο.

Διαφορετική είναι η κατάσταση όταν επιχειρείται μια θεμελίωση ενός κλάδου ή κάτι 
που είναι πολύ κοντά σε αυτό, μια κριτική όπως εδώ. Ο Μαρξ, λοιπόν, επιχειρεί μια 
εξήγηση στον πρόλογο του έργου. «[K]αι είναι ο τελικός σκοπός αυτού του έργου 
να ανακαλύψει τον οικονομικό νόμο κίνησης της σύγχρονης κοινωνίας».6 Απ’ εδώ 
φαίνεται ότι ο στόχος είναι η κατανόηση της σύγχρονης (νεωτερικής) κοινωνίας. 
Το χαρακτηριστικό των κοινωνιών, η ουσία τους, είναι οι οικονομικοί νόμοι που την 
κινούν. Ποια επιστήμη δίνει τους οικονομικούς νόμους κίνησης; Η πολιτική οικονομία, 
για αυτό επιλέγεται η πολιτική οικονομία. Με τα λόγια του ιδίου: «Η ανατομία της 
αστικής κοινωνίας πρέπει να αναζητηθεί στην πολιτική οικονομία».7

Το επιχείρημα που δεν εκφράζεται στο πρόλογο του Κεφαλαίου σαφέστατα αλλά 
σίγουρα υπάρχει αλλού,8 είναι ότι οι κοινωνίες στηρίζονται στους οικονομικούς νό-
μους κίνησής τους. Δηλαδή αν γνωρίσουμε σε κάθε κοινωνική μορφή τον οικονομικό 
νόμο που υπολανθάνει, τότε γνωρίζουμε κάτι ουσιαστικό για την ίδια την κοινωνία. 
Ακόμα και αν δεν είναι τόσο σημαντικό μιας και δεν επιχειρείται μια συνειδητή θεμε-
λίωση στον πρόλογο, εμείς μπορούμε να δικαιολογήσουμε την επιλογή της πολιτικής 
οικονομίας για να εξηγηθεί η νεωτερική κοινωνία. Ρωτάμε, λοιπόν, «είναι αναγκαίο 
χαρακτηριστικό για μια κοινωνία ο οικονομικός νόμος κίνησής της;» και απαντούμε 
ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε κοινωνίες που δεν έχουν έναν ορισμένο τρόπο 
παραγωγής αγαθών. Ο τρόπος παραγωγής των αγαθών έχει πάντα κάποια χαρα-
κτηριστικά που εμφανίζουν κανονικότητες. Συνεπώς είναι αναγκαίος προσδιορισμός 

5  «H μαρξιστική παρουσίαση [Darstellung] δεν ξεκινά απροϋπόθετα. Ενώ η λογική παρουσίαση συντάσσεται, δεν προϋ-
ποτίθεται μόνο μια συνείδηση μεθοδικών προβλημάτων αλλά επίσης ένα πεδίο συζήτησης [Diskussionsstand] της πολιτικής 
οικονομίας» Behrens D., «Der kritische Gehalt der Marxschen Wertformanalyse» in Gesellschaft und Erkenntnis, σ. 167.
6  Μαρξ (1868i) σ. 16.
7  «Πρόλογος στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας (1858)» στο Μαρξ-Ένγκελς, Διαλεκτά Έργα, σ. 424.
8  Βλ. π.χ. ό.π. τον Πρόλογο (1858) ή αλλού «Από εδώ [την κοινωνική σχέση] έπεται ότι ένας συγκεκριμένος τρόπος παραγωγής 
[...] πάντα συνδέεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο συνεργασίας ή κοινωνικό στάδιο, και αυτός ο τρόπος συνεργασίας είναι ο 
ίδιος μια «Παραγωγική Δύναμη»» και δυο σελίδες πιο κάτω «οι υπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις έρχονται σε αντίθεση με την 
υπάρχουσα παραγωγική δύναμη» Die Deutsche Ideologie, σσ. 30-2 βλ. Επίσης Cohen, ό.π., σσ. 134-174.
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μιας κοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η επιλογή της πολιτικής οικονομίας 
ως βασικό αφαιρετικό πλαίσιο.

(ii) Εμπόρευμα

Στην πρώτη αφαίρεση ορίστηκε το πλαίσιο. Τώρα προχωράμε στην έκθεση βασικών 
αφαιρέσεων επί αυτού, δηλαδή επί της πολιτικής οικονομίας. Ας έχουμε στο νου 
ότι η τελευταία είναι το μέσο που θα χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε ποιος είναι 
ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Συνεπώς ναι μεν το πλαίσιο είναι η πολιτική 
οικονομία, ωστόσο η τελευταία εξετάζει τον καπιταλισμό. Έτσι αυτοί οι δύο όροι θα 
χρησιμοποιούνται εναλλάξ διατηρώντας την αυτοτέλειά τους, ωστόσο θα αποτελούν 
και οι δύο το βασικό πλαίσιο συζήτησης.

Ο Μαρξ ξεκινά το έργο του γράφοντας:

«Ο πλούτος των κοινωνιών, στις οποίες κυριαρχεί ο καπιταλιστικός τρόπος 
παραγωγής, φαίνεται ως ένα πελώριο σύνολο εμπορευμάτων, το μεμονω-
μένο εμπόρευμα ως η στοιχειακή μορφή του. Για αυτό η έρευνά μας ξεκινά 
με την ανάλυση του εμπορεύματος.» (Το Κεφάλαιο, i, σ. 49)9

Εδώ είναι έκδηλο ότι δημιουργείται μια πρώτη αφαίρεση, αυτή του εμπορεύματος. 
Επίσης είναι έκδηλο ότι αυτή η αφαίρεση θα είναι βασική μιας και από αυτή θα 
ξεκινήσει η έρευνά μας. Το επιχείρημα που στήνει για να κατασκευάσει την αφαί-
ρεση έχει ως εξής: «όταν υπάρχει καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, τότε έχουμε 
εμπορεύματα». Η τεκμηρίωση του επιχειρήματος δεν είναι αναλυτική, δηλαδή δεν 
προκύπτει απλά και μόνο από τη λογική ανάλυση της πρότασης. Αντίθετα η αληθο-
τιμή της εξαρτάται από τα γεγονότα του κόσμου. Δηλαδή χρειάζεται να δούμε την 
ιστορία για να τεκμηριώσουμε αυτή την άποψη. Ο Μαρξ ωστόσο δεν προβαίνει σε 
μια τέτοια τεκμηρίωση. Πολύ περισσότερο δεν θέλει να το κάνει. Αυτό μπορούμε να 
το καταλάβουμε από τη χρήση του ρήματος «φαίνεται». Πολύ περισσότερο η περαι-
τέρω ανάλυση θα μας δείξει ότι στην πραγματικότητα ο πλούτος των κοινωνιών είναι 
συσσώρευση εργασίας10 και όχι εμπορευμάτων.

Όμως είναι τελικά δόκιμη η κατασκευή της αφαίρεσης «εμπόρευμα» για να αρχίσει 
η έρευνά μας; Ας εφαρμόσουμε τον κανόνα [1] ώστε να ρωτήσουμε «Είναι το εμπό-
ρευμα αναγκαίο χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής;». Μπορού-
με, λοιπόν, να φανταστούμε καπιταλιστικές κοινωνίες δίχως ύπαρξη εμπορευμάτων; 
Όχι. Ωστόσο μπορούμε να φανταστούμε εμπορευματικές συναλλαγές (και εμπορεύ-

9  Υπογράμμιση δική μας.
10  «Ως αξίες, όλα τα εμπορεύματα είναι μόνο ορισμένες μάζες πεπηγμένου εργάσιμου χρόνου» Marx K., Zur Kritik der 
Politischen Oekonomie, σ. 4 και παρατίθεται επίσης στην Πρώτη έκδοση του Κεφαλαίου, Αμβούργο: 1867, στο Μαρξ Κ., Το 
Κεφάλαιο, i, Αθήνα: ΚΨΜ, 2016, σ. 798.
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ματα) δίχως την ύπαρξη καπιταλισμού.11 Συνεπώς φαίνεται το εμπόρευμα να μην 
είναι η καλύτερη αφαίρεση για να ξεκινήσουμε. Θα μπορούσαμε ίσως με περαιτέρω 
έρευνα να βρίσκαμε μια καλύτερη αφαίρεση πιο χαρακτηριστική του καπιταλισμού.

Ωστόσο ο Μαρξ έχει δύο λόγους να δέχεται αυτή την αφαίρεση ως αφετηρία του 
έργου του.

α. Η πολιτική οικονομία ασχολείται με εμπορευματικές συναλλαγές.

Η πολιτική οικονομία της εποχής του ασχολείται συνέχεια με εμπορεύματα. Στον 
πυρήνα αυτής της επιστήμης βρίσκεται η ανάλυση του εμπορίου από αναλυτική και 
ιστορική πλευρά. Το να μιλάς για πολιτική οικονομία δίχως να μιλάς για εμπορευμα-
τικές συναλλαγές ή για κάτι πιο ευρύ, όπως την ανταλλαγή γενικά, είναι παράλογο. 
Βασικές ερωτήσεις όπως «πώς ανταλλάσσονται δύο εμπορεύματα, σε τι τιμές» και 
«πώς μπορεί να υπάρχει κέρδος κατά την ανταλλαγή» είναι βασικά ερωτήματα της 
πολιτικής οικονομίας (τουλάχιστον της εποχής του). Με αυτό τον τρόπο αναδύεται 
ο υποκειμενικός χαρακτήρας της αφαίρεσης. Εδώ η πολιτική οικονομία αφαιρεί από 
τα προϊόντα τα διάφορα φυσικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά τους για να τα δει μόνο 
από την σκοπιά της ανταλλαγής τους.

Συνεπώς είναι ουσιαστικό για την πολιτική οικονομία να εξετάσει αυτή την έννοια. 
Ο Μαρξ, λοιπόν, οφείλει να αναδείξει με κριτικό τρόπο αυτές τις έννοιες τοποθε-
τώντας τες σε ένα σύστημα. Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο Μαρξ σε ένα γράμμα 
του στο Λασάλ: «Η δουλειά που πρέπει να γίνει είναι μια κριτική των οικονομικών 
κατηγοριών ή του συστήματος της αστικής οικονομίας, παρουσιασμένη κριτικά. Είναι 
ταυτοχρόνως μια παρουσίαση του συστήματος και μέσω αυτής της παρουσίασης 
μια κριτική του ίδιου του συστήματος».12 Βέβαια θα δείξει στην πορεία ότι η πολιτική 
οικονομία μένοντας στο επίπεδο των εμπορευμάτων, αδυνατεί να απαντήσει στα 
ερωτήματα που η ίδια θέτει. Χαρακτηριστικά: «Δείξαμε ότι η υπεραξία δεν μπορεί να 
πηγάζει από την κυκλοφορία [του εμπορεύματος], ότι επομένως κατά τη δημιουργία 
της πρέπει να συντελείται κάτι πίσω από την πλάτη της κυκλοφορίας, κάτι που δεν 
φαίνεται μέσα στην ίδια την κυκλοφορία» (Το Κεφάλαιο, i, σ. 178). Έτσι η παραμονή 
στην αφαίρεση «εμπόρευμα» μας δείχνει τα σύνορα της ανάλυσης. Αλλά και πέρα 
από το ότι πρέπει να απαντήσει στην πολιτική οικονομία της εποχής του13 (και άρα 
για αυτό ξεκινά από την αφαίρεση «εμπόρευμα») υπάρχει και ένας θετικός λόγος για 
να ξεκινήσει από την αφαίρεση «εμπόρευμα».

11  Ο Μαρξ εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η ύπαρξη εμπορίου για πολλά χρόνια στην ιστορία της ανθρωπότητας, δεν 
συνεπαγόταν την ύπαρξη καπιταλισμού βλ. ό.π., Το Κεφάλαιο, i, σ. 74.
12  «Brief an Lassalle vom 22. Februar 1858» in MEW, B. 29, σ. 550
13  Η Ράκοβιτς μάλιστα θεωρεί ότι το ότι αρχίζει το Κεφάλαιο με το Εμπόρευμα είναι ουσιαστικό ως προς το ότι το πρώτο 
αποτελεί (εμμενής) Κριτική της πολιτικής οικονομίας, βλ. Rakowitz N., Einfache Warenproduktion – Ideal und Ideologie, σσ. 89-106.
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β. Η αφαίρεση «εμπόρευμα» δείχνει τα σύνορα της πλαισιακής αφαίρεσης «καπιτα-
λιστικός τρόπος παραγωγής».

Ενώ δεν υπάρχει καπιταλισμός δίχως εμπόρευμα, υπάρχουν εμπορεύματα δίχως κα-
πιταλισμό. Για αυτό το λόγο, άλλο το «εμπόρευμα» που εντάσσεται στην λεγόμενη 
«απλή αναπαραγωγή», άλλο αυτό που λαμβάνει καπιταλιστική μορφή.14 Με αυτό τον 
τρόπο διαγράφονται τα όρια του τι εντάσσεται στον καπιταλισμό και τι όχι.15 Επειδή 
αυτές οι αφαιρέσεις, που έρχονται ακριβώς μετά από το πλαίσιο, μας δείχνουν τα 
σύνορά του, ονομάζονται συνοριακές αφαιρέσεις.

Έτσι έχουμε πλέον ένα στοιχείο που δεν περιλαμβανόταν στον κανόνα [1] που φτιά-
ξαμε στην αρχή. Εδώ οι συνοριακές αφαιρέσεις είναι ουσιαστικές, όχι ως προς το 
ότι μπορούν να δώσουν όλες τις πληροφορίες στο υπό εξέταση πλαίσιο, αλλά ως 
προς το ότι αποτελούν την κατευθυντήρια γραμμή για την ανάπτυξη των υπόλοιπων 
αφαιρέσεων. Ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας των συνοριακών αφαιρέσεων στηρίζεται 
στον γενικά αυθαίρετο χαρακτήρα των αφαιρέσεων, με τη διαφορά ότι αξιοποιεί με 
θετικό τρόπο αυτή την «αδυναμία». Υπό αυτούς του όρους, η συνοριακή αφαίρεση, 
παρά του ότι δεν πληρεί 100% το κριτήριο [1], είναι αναγκαία αφαίρεση για την επι-
στήμη για τους λόγους που είπαμε παραπάνω.

(iii) Αξία Χρήσης – Ανταλλακτική Αξία.

Η ανάλυση του εμπορεύματος καταλαμβάνει όλο το πρώτο μέρος του Κεφαλαίου. 
Οι αφαιρέσεις «αξία χρήσης» και «ανταλλακτική αξία» είναι επιμέρους αφαιρέσεις 
της συνοριακής αφαίρεσης που της δίνουν βασικά χαρακτηριστικά. Έτσι εδώ επιδι-
ώκονται τα βασικά χαρακτηριστικά του εμπορεύματος γενικά. Δηλαδή επιδιώκονται 
δύο προσδιορίζουσες αφαιρέσεις που να χαρακτηρίζουν κάθε εμπόρευμα. Σε αντί-
θεση με πριν, εδώ ο κανόνας [1] πρέπει να εφαρμόζεται πολύ πιο αυστηρά. Η δια-
φορά έγκειται στο ότι αυτές οι αφαιρέσεις πρέπει να μας δίνουν το χαρακτηριστικό 
αυτό που θα μας επιτρέπει να καταλαβαίνουμε αναδρομικά κάθε εμπόρευμα που 
τυχαίνει να συναντήσουμε. 

«Ένα εμπόρευμα είναι πριν από όλα […] ένα πράγμα που με τις ιδιότητές του ικα-
νοποιεί οποιουδήποτε είδους ανθρώπινες ανάγκες» και πιο κάτω «Η ωφελιμότητα 
ενός πράγματος το κάνει αξία χρήσης» (Το Κεφάλαιο, σσ. 49-50). Ας εφαρμόσουμε 
το [1]: «Είναι η ωφελιμότητα ενός πράγματος το αναγκαίο χαρακτηριστικό του εμπο-

14  Το σχήμα Ε – Χ – Ε μας δίνει μια μη καπιταλιστική σχέση, ενώ το Χ – Ε – Χʹ μας δίνει τη πηγή της κεφαλαιοκρατικής 
σχέσης. Χαρακτηριστικά: «Η απλή εμπορευματική κυκλοφορία – η πούληση για την αγορά – χρησιμεύει σαν μέσο για έναν 
τελικό σκοπό που βρίσκεται έξω από την κυκλοφορία, για την ιδιοποίηση αξιών χρήσης, για την ικανοποίηση αναγκών. Αντίθετα, 
η κυκλοφορία του χρήματος σαν κεφάλαιο αποτελεί αυτοσκοπό [...]. Για αυτό η κίνηση του κεφαλαίου είναι απεριόριστη» 
Κεφάλαιο, i, σσ. 164-5.
15  Όπως αναφέρει και ο Μαρξ σε ένα γράμμα του στον Ένγκελς ο καπιταλισμός προϋποθέτει την υπέρβαση «όλων των 
μην ανεπτυγμένων, προκαπιταλιστικών τρόπων παραγωγής, στους οποίους η ανταλλαγή δεν κυριαρχεί στην πλήρη έκτασή 
της», «Brief Karl Marx an Friedrich Engels vom 02. April 1858», in MEW, b. 29, σσ. 315.
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ρεύματος;». Ναι, αφού δεν υπάρχουν εμπορεύματα δίχως να είναι κάπως χρήσιμα. 
Ωστόσο «Ένα πράγμα μπορεί να είναι ωφέλιμο […] χωρίς να είναι εμπόρευμα» (ό.π., 
σ. 55). Εδώ σε αντίθεση με πριν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Αλλιώς η έν-
νοιά μας είναι στον αέρα γιατί πολύ εύκολα έχουμε βρει μια περίπτωση που καθιστά 
μη αναγκαίο χαρακτηριστικό την ωφέλεια. Συνεπώς εισάγεται ένα δεύτερο χαρακτη-
ριστικό, μια δεύτερη αφαίρεση· η ανταλλακτική αξία.

«Η ανταλλακτική αξία εμφανίζεται πριν απ’ όλα σαν η ποσοτική σχέση, σαν 
η αναλογία με την οποία οι αξίες χρήσης ενός είδους, ανταλλάσσονται με 
τις αξίες χρήσης ενός άλλου είδους.» (ό.π., σ. 50).

Η βασική ιδιότητα που δίνει η ανταλλακτική αξία είναι αυτή της ανταλλαγής. Η ανταλ-
λακτική αξία εμφανίζεται όταν δύο αξίες χρήσης στέκονται η μία δίπλα στην άλλη 
και ανταλλάσσονται. Συνεπώς είναι μια αξία που δημιουργείται στη σχέση και δεν 
υπάρχει καθεαυτή. Τι καθορίζει αυτή τη σχέση; Η πράξη της ανταλλαγής. Εφαρ-
μόζοντας το [1] «Είναι η πράξη της ανταλλαγής ωφέλιμων πραγμάτων αναγκαίο 
χαρακτηριστικό του εμπορεύματος;». Εδώ η απάντηση είναι καταφατική και – του-
λάχιστον διαισθητικά – δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι περισσότερο να πει κανείς για 
τα χαρακτηριστικά του εμπορεύματος.

Σε αυτό το υποκεφάλαιο η εφαρμογή του [1] ήταν αρκετά εύκολη. Δεν παρουσιά-
στηκαν προβλήματα και γενικά η είσοδος των δύο αυτών αφαιρέσεων είναι χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα προσδιορίζουσας αφαίρεσης. Συνεπώς, δεν έχουμε να πούμε 
κάτι παραπάνω.

(iv) Αξία

Η μελέτη της ανταλλακτικής αξίας δίνει μια νέα αφαίρεση, την αξία. Αυτό γίνεται ως 
εξής: Ένα εμπόρευμα χ αποκτά μια συγκεκριμένη ανταλλακτική αξία α1 όταν ανταλ-
λάσετε με ένα εμπόρευμα ψ. Το ίδιο εμπόρευμα στην ίδια ποσότητα αποκτά μια νέα 
ανταλλακτική αξία α2 όταν ανταλλάσσεται με ένα εμπόρευμα ω. Επομένως το χ 
εμπόρευμα «δεν έχει μονάχα μία, αλλά πολλές ανταλλαχτικές αξίες» (ό.π., σ. 51). 
Όμως οι α1 και α2 δεν είναι τυχαίες αξίες αλλά εκφράζουν κάτι παρόμοιο ώστε «να 
μπορούν ν’ αντικαταστήσουν [η] μία [την] άλλ[η]. Από δω βγαίνει το συμπέρασμα ότι 
[…] οι διάφορες ανταλλαχτικές αξίες του ίδιου εμπορεύματος εκφράζουν κάτι το 
όμοιο” (ό.π.). Τέλος αν αφαιρέσουμε τις τυχαίες ανταλλακτικές αξίες που λαμβάνει 
το εμπόρευμα χ τότε θα έχουμε την αξία του εμπορεύματος.

Η αφαίρεση «αξία» τίθεται επί των ανταλλακτικών αξιών με στόχο να λύσει ένα 
πρόβλημα που εμφανίζεται από την ίδια την αφαίρεση «ανταλλακτική αξία». Το 
πρόβλημα είναι ότι η τελευταία φαίνεται να είναι διαφορετική με το «πέρασμα του 
χρόνου και από τόπο σε τόπο» (ό.π.). Όντως ανάλογα με το τι εμπόρευμα ανταλ-
λάσσεται κάθε φορά, η ανταλλακτική αξία αλλάζει. Δύο είναι οι παράγοντες αυτής 
της αλλαγής. Αφενός η ποσότητα στην οποία ανταλλάσσεται το κάθε εμπόρευμα, 
αφετέρου το ίδιο το προϊόν που ανταλλάσσεται, δηλαδή η αξία χρήσης. Τώρα άπαξ 
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και ανταλλαχθούν τα εμπορεύματα και δεχόμαστε ότι η ανταλλαγή είναι ίση, τότε 
αυτό σημαίνει ότι κάτι κοινό έχουν το οποίο τα καθιστά ίσα στην εξίσωση. Αυτό το 
κοινό είναι η κοινή τους αξία.

Ωστόσο η αξία δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από τη μορφή στην οποία μπαίνει 
την κάθε φορά. Η κάθε φορά μορφή της είναι η συγκεκριμένη θέση στην οποία μπαί-
νει το κάθε φορά εμπόρευμα χ με ένα ψ, όπως περιγράψαμε πιο πάνω. Αυτή η μορ-
φή είναι η ανταλλακτική αξία. ‘Η με τα λόγια του Μαρξ «[η] ανταλλακτική αξία είναι ο 
αναγκαίος τρόπος έκφρασης ή η αναγκαία μορφή εμφάνισης της αξίας» (ό.π., 52).

Το βασικό επιχείρημα υπέρ της εισαγωγής της αξίας είναι ότι «η ανταλλακτική αξία 
μπορεί γενικά να είναι μόνο ο τρόπος έκφρασης, η «μορφή εμφάνισης» ενός περι-
εχομένου που διαφέρει από την ανταλλακτική αξία.» (ό.π., 51). Ή αλλιώς, αν δεν 
υπήρχε το κοινό περιεχόμενο (αξία) μεταξύ των εμπορευμάτων τότε τα εμπορεύμα-
τα δεν θα μπορούσαν να ανταλλαχτούν. Πράγματι άμα δεν υπήρχε κάτι κοινό, τότε 
η ανταλλαγή θα ήταν θαύμα.

Είναι προφανές ότι η επιχειρηματολογία συμπίπτει άριστα με τον κανόνα [1] που 
θέσαμε στην αρχή. Τώρα όμως έχουμε μπει στα βαθιά νερά γιατί πρέπει να δοθεί 
ένα περιεχόμενο στην αξία η οποία μέχρι στιγμής νοείται ως ένας κενός, τεχνικός 
όρος, που λειτουργεί σαν ο από μηχανής θεός. Και οδηγούμαστε σταδιακά στο leap 
of faith της μαρξικής ανάλυσης, το πέρασμα στην εργασία.

3. Οι δεύτερες αφαιρέσεις: Εργασία

Ας δούμε πρώτα ποια είναι η θεωρία της εργασίας και μετά θα δούμε πως συνδέεται 
με το υπόλοιπο δίκτυο αφαιρέσεων.

(v) Η θεωρία

Πρώτα, η «υπόσταση» ή περιεχόμενο της αξίας είναι η εργασία. Το να έχει κάτι αξία 
δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά το ότι είναι αποκρυσταλλωμένη εργασία.  Ενώ η υπό-
σταση της αξίας είναι η εργασία, η τελευταία δεν αποτελεί φυσική ιδιότητα της πρώ-
της αλλά κοινωνική. Υπό αυτούς τους όρους, όταν δύο εμπορεύματα είναι ίσα κατά 
την ανταλλαγή τότε αυτά δεν είναι ίσα επειδή έχουν ίδια (ή σωστότερα, ίση) – αξία 
χρήσης. Η αξία χρήσης είναι το υλικό σώμα των εμπορευμάτων, αυτό που καθιστά 
το ένα με το άλλο διαφορετικά και άρα ανταλλάξιμα. Αν ανταλλάσσαμε καρότα με 
καρότα, πατάτες με πατάτες κ.ο.κ., τότε αυτό θα φαινόταν παραλογισμός. «Η ενό-
τητα δεν πηγάζει από τη φύση, αλλά από την κοινωνία. Η κοινή κοινωνική υπόσταση, 
η οποία απλώς παρασταίνεται διαφορετικά στις διαφορετικές χρηστικές αξία – είναι 
η εργασία».16

16  Πρώτη έκδοση του Κεφαλαίου, Το Κεφάλαιο, i, Αθήνα: ΚΨΜ, 2016, σ. 799.
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Δεύτερον, η εργασία έχει ένα μέτρο, τον χρόνο. Ο χρόνος ως μέτρο της εργασίας 
είναι φυσικό μέγεθος και χωρίζεται σε έτος, μήνες, βδομάδες, μέρες, ώρες κ.ο.κ. 
Μετρώντας την αξία σε χρόνο εργασίας μπορούμε να βλέπουμε αν δύο εμπορεύ-
ματα είναι όντως ίσα. Έτσι εδώ έχουμε ένα ποιοτικό προσδιορισμό (εργασία) και 
ένα ποσοτικό (χρόνος). Ωστόσο δεν είναι οποιαδήποτε εργασία αυτή που αποκρυ-
σταλλώνεται στα εμπορεύματα, αλλά η κοινωνικά αναγκαία εργασία που χρειάζεται 
για να παραχθούν τα τελευταία. Δηλαδή μιλάμε για την εργασία στο μάξιμουμ των 
παραγωγικών της δυνατοτήτων. Αλλά μόλις εισάγαμε μια έννοια που δεν εξηγήσαμε.  
Επομένως:

Τρίτον, η παραγωγική δύναμη είναι «το σύνολο των φυσικών, τεχνικών οργανωτι-
κών και πνευματικο-επιστημονικών πηγών [Ressourcen], που διαθέτει προς χρήση 
η κοινωνία για την παραγωγή αγαθών».17 Από τον ορισμό συνάγεται ότι μπορεί να 
διαφέρει μεταξύ εθνών και να μεταβάλλεται ιστορικά. Οι παραγωγικές δυνάμεις δι-
αδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην οικονομική θεωρία του Μαρξ μιας και «κάθε 
νέα παραγωγική δύναμη, στο βαθμό που δεν είναι μια απλή επέκταση των μέχρι 
τώρα γνωστών παραγωγικών δυνάμεων, έχει ως αποτέλεσμα μια νέα επιμόρφωση 
[Ausbildung] του καταμερισμού της εργασίας».18 Βάση αυτής της ιδιότητάς της 
συγκροτείται ο λεγόμενος νόμος της αξίας τον οποίο θα δούμε παρακάτω.

Τέταρτον, η εργασία είναι δύο ειδών,19 μια ποιοτική και μια ποσοτική. Αυτό φάνηκε 
και παραπάνω. Τη διπλή της φύση θα την ονομάσουμε. Όταν μια εργασία εκτελείται 
συγκεκριμένα σε ένα κλάδο παραγωγής, τότε αυτή παράγει διάφορα χρήσιμα αντι-
κείμενα. Για να εκτελεστεί αυτή η εργασία χρειάζονται τεχνικές, εργαλεία, άνθρω-
ποι, που συνδυαζόμενα όλα στο προτσές της παραγωγής δημιουργούν τις ζητούμε-
νες αξίες χρήσης. Αυτή η εργασία, λόγω της οποίας κατασκευάζονται συγκεκριμένα 
χρήσιμα αντικείμενα, ονομάζεται συγκεκριμένη εργασία.

Πέμπτον, η συγκεκριμένη εργασία είναι ο λόγος που τα εμπορεύματα έχουν αξία 
χρήσης. Συνεπώς, είναι ο λόγος ύπαρξης της «ποιοτικής πλευράς» του εμπορεύμα-
τος. Η συγκεκριμένη εργασία όμως είναι διαφορετική σε κάθε κλάδο και δεν μπο-
ρεί από μόνη της να γίνει ο λόγος ώστε δύο διαφορετικές αξίες χρήσης να έχουν 
κοινή ανταλλακτική αξία. Το ακριβώς αντίθετο· είναι η αιτία που δύο εμπορεύματα 
είναι διαφορετικά και ως εκ τούτου, έχουν διαφορετική αξία χρήσης. Αυτό που κάνει 
δύο εμπορεύματα ίδια, από την άλλη, είναι η αφηρημένη (γενική) εργασία. «Παρά 
το γεγονός ότι η ραφτική και η υφαντική είναι ποιοτικά διαφορετικά παραγωγικές 
δραστηριότητες, είναι και οι δύο παραγωγικό ξόδεμα ανθρώπινου μυαλού, ανθρώ-
πινων μυώνων, νεύρων, χεριών. Είναι απλώς δυό διαφορετικές μορφές ξοδέματος 

17  «Produktivkraft» in Wikipedia: Die freie Enzyklopaedie, 17 Mai 2018 (το άρθρο αφορά προφανώς τη μαρξική έννοια), βλ. 
επίσης Cohen, ό.π., σσ. 28-62 και Μαρξ, Το Κεφάλαιο, i, σ. 54.
18  Ό.π., Die Deutsche Ideologie, σ. 22.
19  Για τα παρακάτω βλ. ό.π., Το Κεφάλαιo, i, σ. 55-60
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ανθρώπινης εργατικής δύναμης.»20 Δηλαδή αν κάνουμε αφαίρεση από τις συγκεκρι-
μένες τεχνικές που χρειάζονται για να φτιαχτεί μια αξία χρήσης τότε έχουμε απλή 
κατασπατάληση ανθρώπινης εργασίας. Η εργασία αυτή καταναλώνεται σε χρόνο και 
λόγω αυτής, έχουμε την «ποσοτική πλευρά» του εμπορεύματος.

Τέλος, όλη η έκθεση των εννοιών καταλήγει στον πρώτο νόμο της πολιτικής οικονο-
μίας, το νόμο της αξίας.

«Όσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγική δύναμη της εργασίας, τόσο μικρότε-
ρος είναι ο χρόνος εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή ενός είδους, 
τόσο μικρότερη είναι η μάζα της εργασίας που είναι αποκρυσταλλωμένη 
μέσα σ’ αυτό, τόσο μικρότερη είναι η αξία του. [...] Έτσι, το μέγεθος της 
αξίας ενός εμπορεύματος αλλάζει απευθείας ανάλογα με την ποσότητα 
και αντιστρόφως ανάλογα με την παραγωγική δύναμη της εργασίας που 
πραγματοποιείται μέσα σ’ αυτό το εμπόρευμα.»21

(vi) Η μέθοδος – τέσσερις πλην μία

Ήδη έχουμε έρθει σε ένα επίπεδο υψηλής αφαίρεσης. Η πορεία της σκέψης μας 
ξεκίνησε από μια γενική αφαίρεση (πλαισιακή), αυτή της πολιτικής οικονομίας και 
βυθίστηκε σταδιακά σε πιο ειδικές, εμπόρευμα, αξία χρήσης και ανταλλακτική αξία. 
Από εκεί σκαρφάλωσε πάλι σε μια πιο γενική, αυτή της αξίας. Μέχρι που τελικά αντί-
κρισε το βουνό της «εργασίας».

Η είσοδος της «εργασίας» στο σχήμα μας είναι κομβική αφού καλείται να απαντήσει 
το πρώτο και βασικό ερώτημα της πολιτικής οικονομίας:

[2] «Πώς είναι δυνατόν δύο εμπορεύματα διαφορετικής ποσότητας και διαφορετι-
κής ποιότητας (αξίας χρήσης) να ανταλλάσσονται ως ίσα;»

Όπως βλέπουμε η ερώτησή μας περιέχει τις αφαιρέσεις που περιγράψαμε παραπά-
νω (εμπόρευμα, ποσότητα --> ανταλλακτική αξία, ποιότητα --> αξία χρήσης). Ενώ 
πριν οι αφαιρέσεις εκθέτονταν η μία μετά την άλλη σαν να διατηρούσαν την αυ-
τοτέλειά τους, τώρα συσχετίζονται σε μία ερώτηση. Η απάντηση στην [2] είναι ότι 
έχουν κοινή ή ίδια αξία. «Η υπόσταση της αξίας είναι η εργασία». Η ανάπτυξη της 
θεωρίας της εργασίας, όπως έγινε στην προηγούμενη ενότητα, μας δίνει ένα νέο δί-
κτυο αφαιρέσεων που αναπτύσσονται με τον ίδιο τρόπο που αναπτύχθηκε το πρώτο 
δίκτυο αφαιρέσεων. Έχουμε, λοιπόν, δύο δίκτυα αφαιρέσεων. Το πρώτο είναι αυτό 
που συγκροτείται γύρω από το εμπόρευμα. Το δεύτερο είναι αυτό που συγκροτείται 
γύρω από την εργασία. Συνδετικός κρίκος αυτών των δύο είναι η αφαίρεση «αξία». 
Όταν εξετάζουμε την αξία στο πρώτο δίκτυο τότε η αξία είναι το κοινό στοιχείο των 

20  ό.π., σ. 58
21  ό.π., σ. 54-5, υπογράμμιση δική μας
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εμπορευμάτων. Όταν εξετάζουμε την αξία στο δεύτερο δίκτυο, τότε είναι η απο-
κρυστάλλωση ανθρώπινης ομοειδούς εργασίας. Η αξία εδώ είναι σαν το κωνάριο 
του Ντεκάρτ. Από τη μία πλευρά έχει το εμπόρευμα, από την άλλη την εργασία και 
το ίδιο δεν είναι ούτε εμπόρευμα, ούτε εργασία, όπως ακριβώς το κωνάριο δεν είναι 
ούτε ύλη, ούτε πνεύμα (βλ. Σχέδιο 1).

Τώρα ας δούμε πού διαφέρουν τα δύο δίκτυα αφαιρέσεων. Το Δίκτυο 1 ξεδιπλώνει 
τις αφαιρέσεις του με πλήρως αναλυτικό τρόπο. Η μία αφαίρεση διαδέχεται την 
άλλη και ταυτόχρονα εξηγείται αντιπαραθετικά. Καταλαβαίνουμε καλύτερα την ποι-
οτική πλευρά του εμπορεύματος, δηλαδή την αξία χρήσης, όταν αντιπαραβάλλεται 
με την ανταλλακτική κ.ο.κ. Παρά το αλληλομπλέξιμο των αφαιρέσεων, το Δίκτυο 1 
δεν παρουσιάζει κάποιο κανόνα, κάποιο οικονομικό νόμο. Παραμένει σε ένα στάδιο 
περιγραφικό. Στο Δίκτυο 1 αναλύονται με τρόπο καθαρό οι βασικές έννοιες της 
πολιτικής οικονομίας. Θα έλεγε κανείς ότι η περιγραφή αυτή αρκεί μέχρι τη στιγμή 
που προκύπτει αυθόρμητα η ερώτηση [2]. Η απάντηση στη [2] δίνει την αφορμή να 
ξεδιπλωθούν οι αφαιρέσεις του Δικτύου 2. Στο τελευταίο, εμφανίζεται κάτι που δεν 
υπάρχει στο πρώτο και αυτό είναι ο νόμος της αξίας. Ξεφεύγει, λοιπόν, η ανάλυση 
από το περιγραφικό στάδιο και καταλήγει στην κατασκευή ενός οικονομικού νόμου 
που καλείται να εξηγήσει τα οικονομικά φαινόμενα. Συνεπώς το Δίκτυο 2 βρίσκεται 
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σε ένα επίπεδο ανάλυσης διαφορετικό από το Δίκτυο 1. Ενώ και στα δύο δίκτυα εκτί-
θενται αφαιρέσεις, στο 2 ο στόχος είναι η εξήγηση, στο 1 η περιγραφή. Μπορούμε 
λοιπόν να πούμε ότι το Δίκτυο 1 περιγράφει τα φαινόμενα, ενώ το Δίκτυο 2 τα εξηγεί.

Μια τέτοια διάκριση είναι γνωστή στη φιλοσοφία της επιστήμης ως διάκριση μεταξύ 
γλώσσας παρατήρησης και γλώσσας θεωρίας.22 Η αξία ως τεχνικός όρος θα μπο-
ρούσε να είναι η «γέφυρα» μεταξύ των δύο δικτύων-γλωσσών, ενώ ο νόμος της 
αξίας η γεφυροποιητική αρχή. Πράγματι ο νόμος της αξίας ενώ πηγάζει από τη θε-
ωρία της εργασίας, δηλαδή από το Δίκτυο 2, διατρέχει και τα δύο δίκτυα, μιας και 
εξηγεί τις επιμέρους ανταλλακτικές αξίες (α1 και α2). Στον Μαρξ, το μοντέλο αυτό 
εκφράζεται με διαφορετικό λεξιλόγιο ως διάκριση μεταξύ φαινομένου και ουσίας. 
Στον τρίτο τόμο του Κεφαλαίου λέει χαρακτηριστικά «Η επιστήμη θα ήταν περιτ-
τή [überflüsslig] αν ο τρόπος εμφάνισης και η ουσία των πραγμάτων συνέπιπταν 
άμεσα.»23 Η διάκριση μεταξύ του πώς εμφανίζονται τα πράγματα και του πώς είναι 
στην ουσία τους είναι συχνός τρόπος ανάλυσης στη μεθοδολογία του Μαρξ.24 Πολύ 
περισσότερο είναι βασική διάκριση που χρησιμοποιεί η επιστήμη γενικότερα.25

Η παραπάνω διάκριση λαμβάνει και μια άλλη μορφή στη μαρξική μεθοδολογία, αυτή 
της διάκρισης αφηρημένου και συγκεκριμένου. Η επιστήμη θέλει να εξετάζει τα 
πράγματα στη συγκεκριμένη πραγματική τους διάσταση. Ωστόσο κάθε φορά που 
«κόβει» τον κόσμο μέσω της γλώσσας, παράγει αφαιρέσεις. Προκύπτει λοιπόν το 
πρόβλημα μεταξύ αφηρημένων εννοιών και συγκεκριμένων καταστάσεων πραγμά-
των. Η διάκριση φαίνεται να υπάρχει μεταξύ Δικτύου 1 και 2. Ποιο όμως από τα δύο 
δίκτυα είναι το συγκεκριμένο και ποιο το αφηρημένο;

Η μαρξιστική φιλολογία έχει αντιμετωπίσει παραδοσιακά τη μέθοδο στο Κεφάλαιο 
ως τη μέθοδο της «ανόδου από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο».26 Η επιστήμη 
εξετάζει τα φαινόμενα αφηρημένα συγκροτώντας τις μεταξύ τους σχέσεις. Στο τέ-
λος, αφού αναλυθούν οι έννοιες αφηρημένα, προκύπτει η γνώση μιας συγκεκριμένης 
οντότητας. Το επιχείρημα αυτό τεκμηριώνεται συνήθως με αναφορά στα Grundrisse 
στο αντίστοιχο κεφάλαιο για τη «Μέθοδο της Πολιτικής Οικονομίας».

22  Για μια κριτική εισαγωγή στις έννοιες βλ. A. Holger, «Theoretical Terms in Science» in The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy.
23  Μαρξ (1894) iii, σ. 1004.
24  Μαρξ i, σσ. 84-97 (το κεφάλαιο για τον φετιχισμό), σσ. 188-9, 331, 346, «Ότι στην εμφάνισή τους τα πράγματα συχνά 
παρουσιάζονται ανάποδα, είναι γνωστό σχεδόν σ’ όλες τις επιστήμες εκτός από την πολιτική οικονομία» σ. 554, 557, 559, 569 
(όπου ο μισθός με το κομμάτι και με την ώρα εμφανίζονται σαν διαφορετικές μορφές της αξίας της εργατικής δύναμης), σσ. 
604-5, 662, «Η εσωτερική σχέση [...] αποκαλύπτεται μονάχα με τη γνώση των οικονομικών νόμων» σ. 681, τέλος (σε πιο ήπια 
μορφή) σ. 738-40, ό.π., ii, σ. 123, ό.π., iii, σ. 33 κ.α.
25  Βλ. π.χ. Ladyman J., Understanding Philosophy of Science, σσ. 131-7.
26  Βλ. Ilienkov V., H Διαλεκτική του Συγκεκριμένου και του Αφηρημένου στο Μαρξ, Wygodski W., Die Geschichte einer 
grossen Entdeckung, Ροζενταλ Μ. Μ., «Η άνοδος από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο στο «Κεφάλαιο» του Κ. Μαρξ» κ.α.
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Ενάντια σε αυτή την αφήγηση η Ράκοβιτς [Rakowitz] ισχυρίζεται ότι ναι μεν αυτή 
μπορεί να είναι η μέθοδος της πολιτικής οικονομίας, δεν είναι όμως η μέθοδος που 
ακολουθείται στην Κριτική της πολιτικής οικονομίας. Η Ράκοβιτς αναφέρει ότι ο 
Μαρξ ξεκινά με το συγκεκριμένο, που εδώ είναι το εμπόρευμα. «Το εμπόρευμα ως 
σημείο της παρουσίασης [Darstellung] είναι ταυτόχρονα οικονομική κατηγορία και 
συγκεκριμένο, αισθητηριακό εμπειρικά προσβάσιμο αντικείμενο.»27 Ο λόγος που ξε-
κινά με το εμπόρευμα είναι επειδή έτσι ξεκινά η πολιτική οικονομία. Πρέπει λοιπόν να 
ξεκινήσει από τη βασική έννοια της πολιτικής οικονομίας για να ασκήσει την κριτική 
του. Με αυτό τον τρόπο «η μέθοδος της επιστήμης δεν είναι η ίδια με τη μέθοδο της 
Κριτικής».28 Τέλος για να τεκμηριώσει τη θέση της, παραθέτει τις Randglossen στον 
Βάγκνερ του Μαρξ, όπου εκεί καθαρά αναφέρεται: «Στον κ. Βάγκνερ η αξία χρήσης 
και η ανταλλακτική αξία πρέπει πρώτα να συναχθούν από την έννοια της αξίας, όχι 
όπως σε εμένα από ένα συγκεκριμένο, το εμπόρευμα».29

Στην ουσία η συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο/αφηρημένο ως βασικό στοιχείο 
της μεθοδολογίας του Μαρξ παρουσιάζει δυσκολίες. Βασικός λόγος είναι ότι οι έν-
νοιες πάντα αναπτύσσονται αφηρημένα. Με την απομόνωση ορισμένων στοιχείων 
και την «αφηρημένη κατανόησή» τους, είναι δυνατή η εξέταση των φαινομένων και 
η γνώση του κόσμου. Οι έννοιες εξετάζονται αφηρημένα και στη συνέχεια αναπτύσ-
σονται οι μεταξύ τους σχέσεις. Οι σχέσεις των αφαιρέσεων συγκροτούν ένα Δίκτυο. 
Συνολικά η γνώση του δικτύου μάς παρέχει γνώση ενός συγκεκριμένου φαινομένου. 
Με αυτό τον τρόπο το Εμπόρευμα εδώ εισάγεται ως αφαίρεση. Δεν είναι κάποιο 
συγκεκριμένο πράγμα. Δεν είναι π.χ. το συγκεκριμένο εμπόρευμα «Δίσκος World of 
Warcraft expansion set: The Legion» με το σειριακό αριθμό «4HRC-WXF8-854SK-
T45F-6XBP» που αγόρασα σήμερα το πρωί έναντι 9,99 ευρώ. Αυτό το εμπόρευμα 
είναι συγκεκριμένο και όντας τέτοιο, δεν μπορεί να μας πει τίποτα για την πολιτική 
οικονομία. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι το εμπόρευμα γενικά, δηλαδή το «Εμπό-
ρευμα» αφηρημένα ώστε να δούμε τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά που κατέχει κάθε 
πραγμάτωσή του. Μα και ο ίδιος ο Μαρξ πρώτα αναλύει το εμπόρευμα αφηρημένα 
και όταν ξεκαθαρίσει τα χαρακτηριστικά του, επιστρέφει σε ένα συγκεκριμένο εμπό-
ρευμα30 για να χτίσει τη θεωρία του χρήματος. Αυτό που γίνεται συνήθως είναι ένα 
μπέρδεμα μεταξύ διαισθητικά συγκεκριμένων εννοιών. Για παράδειγμα το Εμπόρευ-
μα φαίνεται να είναι πιο συγκεκριμένο, απτό πράγμα απ’ ό,τι η Αξία. Και αυτό είναι 
σωστό μιας και η αξία είναι ένας τεχνικός όρος και όχι ένα πράγμα. Στο βαθμό όμως 
που η συνέχεια της ανάλυσης μάς δείχνει ότι τα εμπορεύματα έχουν αξία λόγω του 
ότι είναι προϊόντα εργασίας, τι μας κάνει να νομίζουμε ότι η αξία είναι λιγότερο συ-
γκεκριμένη από το εμπόρευμα; Πολύ περισσότερο η αξία γίνεται απτό, συγκεκριμένο 

27  Rakowitz, ό.π., σ. 91.
28  ό.π., σ. 90.
29  Marx K., Randglossen zu Adolph Wagners «Lehrbuch der politischen Oekonomie», in MEW b. 19, σ. 361
30  Βλ. το παράδειγμα 20 πήχες πανί = 1 σακάκι στο Μαρξ Κ., Το Κεφάλαιο, i, σ. 62.
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πράγμα όταν γίνεται χρήμα.31 Φυσικά το χρήμα είναι μορφή της αξίας [Wertform] 
μιας και η αξία λαμβάνει πολλές μορφές. Αντίστοιχα, όμως, και η ένωση H20 παίρνει 
τη μορφή νερού, πάγου, υδρατμού. Δεν θα λέγαμε ότι δεν είναι συγκεκριμένη, απτή 
οντότητα επειδή περνά από διάφορες φάσεις της ύλης. Στην ερώτηση «Δείξε μου 
ένα συγκεκριμένο εμπόρευμα» απαντάμε «Δίσκος W.o.W. … με σειριακό αριθμό ...» 
και στην ερώτηση «Δείξε μου μια συγκεκριμένη αξία» απαντάμε  «9,99 ευρώ». Για 
αυτό το λόγο, το «συγκεκριμένο» είναι κατανοητό στο τέλος της ανάλυσης και δεν 
μπορεί να καθιστά θεμέλιο ή αρχή της επιστημονικής ανάλυσης. Ωστόσο η Ράκοβιτς 
είναι σωστή όταν επισημαίνει ότι ο λόγος που αρχίζει ο Μαρξ με το εμπόρευμα είναι 
η αναφορά στην παράδοση της Πολιτικής Οικονομίας και όχι η «ανάγκη» του να 
αρχίσει με το «αφηρημένο», όπως υποστηρίζουν πολλοί μαρξιστές.32  Με αυτό τον 
τρόπο όμως θεμελιώνεται ότι το Κεφάλαιο είναι κατ’ ουσία Κριτική· όχι ότι το «εμπό-
ρευμα» στην πρώτη ενότητα είναι ένα Συγκεκριμένο [Konkretum]. Συνεπώς τόσο η 
Ράκοβιτς όσο και ο Μαρξ όταν ισχυρίζονται ότι η Κριτική αρχίζει από το συγκεκριμέ-
νο «εμπόρευμα» μπερδεύονται.

Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάσαμε, δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε ότι η διάκρι-
ση είναι άνευ νοήματος. Πρέπει ωστόσο να παρατηρήσουμε ότι η διάκριση συγκε-
κριμένου-αφηρημένου γίνεται πάντα από μια πλευρά ανάλυσης. Όταν εξεταστούν 
οι σχέσεις του Δικτύου 1 μπορούν να κατανοηθούν τα συγκεκριμένα εμπορεύματα. 
Όταν τώρα το Δίκτυο 2 εξηγεί το Δίκτυο 1, τότε το τελευταίο είναι κατ’ ουσίαν συ-
γκεκριμένο και η αφαίρεση «πέφτει» στο Δίκτυο 2. Αλλά και πιο γενικά, ο πρώτος 
τόμος του Κεφαλαίου εξετάζει αφηρημένα το προτσές της παραγωγής ανεξάρτητα 
από τη μορφή του πρώτου, δηλαδή το προτσές της κυκλοφορίας (τόμος 2).33 Εξε-
ταζόμενα μαζί, το προτσές κυκλοφορίας και το προτσές παραγωγής εξηγούν το 
συνολικό προτσές που είναι ο τόμος 3. Από την πλευρά του τρίτου τόμου, ο πρώτος 
και ο δεύτερος τόμος είναι αφηρημένοι, ενώ μόνο στον τρίτο τόμο «οι μορφές του 
κεφαλαίου πλησιάζουν βαθμηδόν προς τη μορφή, με την οποία εμφανίζονται στην 
επιφάνεια της κοινωνίας».34 Συνεπώς από μία πλευρά μπορεί κάτι να είναι συγκεκρι-

31  «Το ιστορικό πλάτεμα και βάθαιμα της ανταλλαγής αναπτύσσει την αντίθεση ανάμεσα στην αξία χρήσης και στην αξία 
[...]. Η ανάγκη να εκφραστεί εξωτερικά για την κυκλοφορία αυτή η αντίθεση, οδηγεί στην εμφάνιση μιας αυτοτελούς μορφής 
της αξίας του εμπορεύματος και δεν ησυχάζει ούτε σταματά ώσπου τελικά πετυχαίνεται με το διχασμό του εμπορεύματος σε 
εμπόρευμα και χρήμα» ό.π., σ. 101,  «η μορφή του γενικού ισοδύναμου αποκρυσταλλώνεται στη μορφή του χρήματος» σ. 
106, «Το προτσές [κυκλοφορίας] προκαλεί το διχασμό του εμπορεύματος σε εμπόρευμα και χρήμα, μιαν εξωτερική αντίθεση 
με την οποία εκφράζουν την ενυπάρχουσα σε αυτά αντίθεση ανάμεσα στην αξία χρήσης και στην αξία» σ. 117,  «Πραγματικό 
χρήμα γίνεται ο χρυσός γιατί τα εμπορεύματα με την ολόπλευρη εκποίησή του τον μετατρέπουν σε πραγματική αποσπασμένη 
από αυτά η αλλαγμένη μορφή της χρήσης τους κι επομένως σε πραγματική μορφή της αξίας τους.» σ. 122.
32  Πέρα από τους σοβιετικούς, η Ράκοβιτς βρίσκει αυτό το πρόβλημα και σε Δυτικούς μαρξιστές. Π.χ. ο Gerhard Stapelfeldt 
ενώ θεωρεί ότι η μέθοδος του Μαρξ είναι η Κριτική και όχι η θεμελίωση μιας επιστήμης, πιστεύει ότι ο Μαρξ αρχίζει με το 
αφηρημένο βλ. Rakowitz, ό.π.
33  «Στο Πρώτο Βιβλίο το πρώτο και το τρίτο στάδιο [κυκλοφορίας του κεφαλαίου] έχουν εξεταστεί μόνο στο μέτρο που ήταν 
αναγκαίο για την κατανόηση του δεύτερου σταδίου, δηλαδή του προτσές παραγωγής του κεφαλαίου. Γι’ αυτό δεν παίρνονται 
εκεί υπόψη οι διάφορες μορφές που περιβάλλεται το κεφάλαιο στα διάφορα στάδιά του και που στην επαναλλαβαινόμενη 
κύκληση [Kreislauf] πότε τις περιβάλλεται, πότε τις αποβάλλει. Οι μορφές αυτές αποτελούν τώρα το άμεσο αντικείμενο της 
έρευνάς μας.» Μαρξ, ii, σσ. 23-4.
34  Ό.π., iii, σ. 39.

75

Yorgos Karagiannopoulos | In Marx’s Laboratory: 
Constructing the method of abstraction in Marx’s Capital



μένο, από μια άλλη μπορεί να είναι αφηρημένο.35

Η ανάγνωση του Δικτύου 1 ως συγκεκριμένο και του Δικτύου 2 ως αφηρημένο μάς 
είναι χρήσιμη και για έναν άλλο λόγο. Βρίσκεται στο ίδιο ύφος με τη διάκριση φαι-
νομένου/είναι, γλώσσας παρατήρησης/γλώσσας θεωρίας που είπαμε παραπάνω. 
Έχοντας κατασκευάσει το Δίκτυο 1 παρουσιάζονται μπροστά στα μάτια μας οι συ-
γκεκριμένες οντότητες της πολιτικής οικονομίας. Η εξήγηση αυτών των οντοτήτων 
καθώς και ο νόμος που τα διέπει χρειάζεται ένα διαφορετικό επίπεδο αφαίρεσης, για 
αυτό κατασκευάζεται το Δίκτυο 2. Για αυτό το λόγο η θεωρία της εργασίας μπορεί 
να θεωρηθεί και ως δεύτερη αφαίρεση.

Ας συνοψίσουμε τώρα τις τρεις μεθόδους που έχουμε αναπτύξει παραπάνω: 

α. Διάκριση φαινομένου/είναι. 
β. Διάκριση γλώσσας παρατήρησης/θεωρίας 
γ. Διάκριση συγκεκριμένο/αφηρημένο. 

Κάθε μία από τις μεθόδους μάς παρέχει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο επιστημονικής 
έρευνας. Η [α.] δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουμε σε διαφορετικά επίπεδα ανά-
λυσης της πραγματικότητας ξεκινώντας με το πώς φαίνονται να είναι τα πράγματα 
και καταλήγοντας στο ποια είναι τελικά η ουσία τους. Το χαρακτηριστικό αυτής της 
μεθόδου είναι η αντιδιαισθητικότητα.36 Η δεύτερη διάκριση στηρίζεται στην πρώτη 
και προσθέτει την εξήγηση ως χαρακτηριστικό. Βλέπουμε ότι το Δίκτυο 2 είναι η 
εξήγηση των φαινομένων, ενώ το Δίκτυο 1 είναι η περιγραφή ή ανάλυσή τους. Με 
αυτό τον τρόπο η γλώσσα παρατήρησης/θεωρίας μάς δίνει ως χαρακτηριστικό την 
εξήγηση και την ανάλυση. Τέλος, με τη διάκριση συγκεκριμένο/αφηρημένο έχουμε 
ένα κριτήριο να βλέπουμε τα δίκτυα αφαιρέσεων που φτιάξαμε με τρόπο δυναμικό. 
Το δίκτυο 1 μπορεί σε μια στιγμή της ανάλυσης να είναι συγκεκριμένο και άρα να 
χρειάζεται ένα άλλο δίκτυο για να το εξηγήσει, ενώ σε ένα άλλο να είναι αφηρημένο 
και άρα να χρειάζεται πρώτα η ανάλυσή του ως τέτοιο. Τα τρία χαρακτηριστικά της 
μεθόδου είναι λοιπόν «αντιδιαισθητικότητα, ανάλυση/εξήγηση, δυναμικότητα».  

35  Κοντά σε αυτή την αφήγηση φαίνεται να είναι ο Rubin Ι., Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, σ. 486.
36  Στον Μαρξ υπάρχει έντονα η κοσμοεικόνα το ότι τα φαινόμενα στέκονται αντεστραμμένα. Για μια ιστορική, κριτική εκτίμηση 
της φιλοσοφίας επιστήμης της εποχής του, μπορεί κανείς να δει το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του G. A. Cohen, «Karl Marx and 
the Withering Away of Social Science» in ό.π., σσ. 396-414.
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(vii) Μια τελευταία Μέθοδος: A red herring?

Μέχρι στιγμής αναφέραμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο δικτύων 
αφαιρέσεων. Από αυτές συνήγαμε τρεις διαφορετικές μεθόδους. Ας δούμε τώρα 
τις ομοιότητές τους.

Σαν ομοιότητα δεν θα δούμε εδώ την ανάπτυξη αφαιρέσεων μιας και αυτό το έχου-
με αναλύσει διεξοδικά. Και τα δύο δίκτυα αναπτύσσονται ως ενθυλακωμένες αφαι-
ρέσεις και αυτός είναι ο κοινός τους τρόπος παρουσίασης [Darstellung]. Εδώ θα 
μιλήσουμε για ένα από τα πιο προβληματικά στοιχεία στη μαρξιστική φιλολογία· τη 
διαλεκτική. Η αοριστία αυτής της έκφρασης και η καταγωγή της από τον ίσως πιο 
δυσνόητο φιλόσοφο όλων των εποχών, μας κάνει να αμφισβητούμε την οποιαδήποτε 
χρήση της. Πόσο μάλλον όταν χρησιμοποιείται ως ένα διανοουμενίστικο υπερόπλο 
σε πολιτικομαρξιστικές συζητήσεις.37

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες στη λογική να εκ-
φραστούν με αυστηρό τρόπο οι κανόνες της διαλεκτικής (πράγμα βέβαια αρκετά 
αντιδιαλεκτικό! (sic)).38 Εμείς λοιπόν εδώ θα ορίσουμε αυστηρά ορισμένα κριτήρια 
για τη διαλεκτική που φαίνεται να υπάρχουν στο Μαρξ με στόχο να αναδείξουμε όσο 
πιο καθαρά γίνεται την τελευταία μέθοδο.

Θα παρουσιάσουμε δύο χαρακτηριστικά τις διαλεκτικής. Το πρώτο είναι η «κίνηση 
των αντιθέτων».39 Σύμφωνα με αυτό το νόμο, οι έννοιες ή ο κόσμος αναπτύσσεται 
με μια πάλη ανάμεσα σε αντίθετες ιδιότητες.40 Για παράδειγμα ένα τυχαίο αντικείμε-
νο «x» μπορεί να επιδέχεται δύο ιδιότητες F και G όπου είναι ταυτόχρονα αντίθετες 
μεταξύ τους δηλαδή F=~G και G=~F και (F&G)x όπου σύμφωνα με τον νόμο της 
αντίφαση της τυπικής λογικής είναι αδύνατο. Στον Μαρξ αυτό το χαρακτηριστικό 
φαίνεται να ισχύει για το εμπόρευμα. Το εμπόρευμα έχει τόσο ένα ποιοτικό όσο 
και ένα ποσοτικό χαρακτηριστικό. Αυτό είναι η αξία χρήσης και η αξία ανταλλαγής. 
Ενώ στην αρχή φαίνεται να μην παραβιάζεται η τυπική λογική, η ανάπτυξη των δύο 
εννοιών καταλήγει να είναι αντιφατική. Ας δούμε το χωρίο του δεύτερου κεφαλαίου 
για τη διαδικασία ανταλλαγής:

37   Βλ. Χάινριχ Μ., Το Κεφάλαιο του Καρλ Μαρξ, σσ. 44-5.
38  Βλ. π.χ. Brenner J.E., Logic in Reality, Priest G., «Dialectic and Dialetheic» in Science and Society, τ. 53, ν. 4, 1989, σσ. 
388-415. Βλ. επίσης το άρθρο του SEP για τους λόγους που αυτό είναι αντι-διαλεκτικό Maybee J. E., «Hegel’s Dialectics» in 
The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 3. June 2016.
39  Το «νόμο» αυτό τον χαρακτηρίζει η λέξη Aufhebung στον Χέγκελ. «Αίρω [Aufheben] και το Ανηρημένο (το Ιδανικό) είναι μια 
από τις πιο σημαντικές έννοιες της φιλοσοφίας, ένας θεμελιακός προσδιορισμός, [...]. Το αίρω έχει διπλό νόημα στη γλώσσα, 
το ότι από τη μια σημαίνει το φυλάω, διατηρώ και ταυτόχρονα από την άλλη σημαίνει τελειώνω, φτάνω στο τέλος. [...] στη 
γλώσσα έπεται λοιπόν, μια και η ίδια λέξη να χρησιμοποιεί αντιπαρατιθέμενους προσδιορισμούς. [...] Κάτι αίρεται στο βαθμό 
που αυτό έρχεται σε ενότητα με τα αντίθετά του.» Hegel G. W., Wissenschaft der Logik I, σσ. 113-4.
40  «Η διαλεκτική σχέση αφορά αντιφατικές μεταξύ τους αξιώσεις όπου η μία αντιφάσκει με τον εαυτό της ενώ η άλλη επιτρέπει 
την λύση της αντίφασης» Φαράκλας Γ., Νόημα και Κυριαρχία, σ. 189.
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«To εμπόρευμα του [έμπορου] δεν έχει για αυτόν άμεση αξία χρήσης. Δι-
αφορετικά δεν θα το έφερνε στην αγορά. Έχει αξία χρήσης για άλλους. 
Η μόνη αξία χρήσης που έχει για τον κάτοχό του είναι ότι είναι φορέας 
ανταλλαχτικής αξίας κι επομένως μέσο ανταλλαγής» και δύο σελίδες πιο 
κάτω «Ο πρώτος τρόπος που ένα αντικείμενο χρήσης έχει τη δυνατότητα 
να γίνει ανταλλαχτική αξία, είναι η ύπαρξή του σαν μη-αξία χρήσης».41

Ας αντιπαραβάλουμε επίσης το αντίστοιχο χωρίο από την Συμβολή στην Κριτική της 
Πολιτικής Οικονομίας: «Το εμπόρευμα είναι αξία χρήσης,  σιτάρι, λινό, διαμάντι, μη-
χανή κ.α., αλλά ως εμπόρευμα ταυτόχρονα δεν είναι αξία χρήσης.»42 Το ότι αυτές οι 
δύο ιδιότητες του εμπορεύματος αναπτύσσονται αντιθετικά φαίνεται και στη θεωρία 
του χρήματος. Εκεί η αντίφαση αξίας και αξίας χρήσης λύνεται όταν οι ιδιότητες 
αυτές αυτονομούνται σε δύο διαφορετικά πράγματα, το εμπόρευμα για την αξία 
χρήσης και το χρήμα για την αξία.43

Με αντίστοιχο τρόπο αναπτύσσεται και το Δίκτυο 2. Η αφηρημένη εργασία είναι 
αντίθετη προς τη συγκεκριμένη. «Η συγκεκριμένη εργασία της ατομικής ιδιοκτησίας, 
για να έχει κοινωνική επίδραση, πρέπει να παρουσιαστεί ως το άμεσο αντίθετό της, 
ως αφηρημένη γενική εργασία».44 Αλλά και οι δύο χρειάζονται ώστε να φτιαχτεί ένα 
εμπόρευμα. Οι δύο αυτές εργασίες εκτελούνται ταυτόχρονα κατά τη δημιουργία 
ενός εμπορεύματος. Και ενώ η αφηρημένη εργασία δεν είναι καθόλου συγκεκριμένη 
εργασία αλλά μάλιστα το ακριβώς αντίθετό της, και οι δύο είναι χαρακτηριστικά του 
«διφυούς χαρακτήρα της εργασίας».

Το δεύτερο στοιχείο της διαλεκτικής είναι η αλληλοδιαπλοκή των εννοιών. Εδώ η 
διαλεκτική είναι ένας τρόπος παρουσίασης των εννοιών, έτσι ώστε η μία αναπτύσ-
σεται μέσα από την άλλη.45 Αυτό το χαρακτηριστικό είναι μια μορφή ολισμού. Το ότι 
οι έννοιες αναπτύσσονται με αυτό τον τρόπο το δείξαμε όταν παρουσιάζαμε την 
κατασκευή των δικτύων αφαιρέσεων. Τώρα προσθέτουμε άλλη μία αλληλοσύνδεση. 
Στο κέντρο των δύο δικτύων βρίσκεται η Αξία που λειτουργεί σαν καθρέφτης των 
δύο δικτύων. Η αφηρημένη εργασία δίνει την ανταλλακτική αξία και η συγκεκριμέ-
νη εργασία δίνει την αξία χρήσης.46 Αυτό το χαρακτηριστικό των ενθυλακωμένων 
αφαιρέσεων που συγκροτούν δίκτυα, τα οποία με τη σειρά τους αλληλοσυνδέονται, 
ικανοποιεί το δεύτερο χαρακτηριστικό της διαλεκτικής.

41  Μαρξ, i, σ. 99 και 101 αντίστοιχα. Υπογράμμιση δική μας.
42  Marx (1859): σ. 40. Βλ. επίσης Priest, «Was Marx a Dialetheist?» in Science and Society, τ. 54, ν. 2, 1990-1, σσ. 468-75.
43  Βλ. παραπάνω σημ. 31
44  Marx (1859): σ. 54.
45  Βλ. Χάινριχ, ό.π., σ. 46.
46  «Κάθε εργασία είναι από τη μια ξόδεμα ανθρώπινης εργατικής δύναμης με τη φυσιολογική έννοια, και μ’ αυτή την ιδιότητα 
της όμοιας ανθρώπινης ή αφηρημένης ανθρώπινης εργασίας αποτελεί την αξία του εμπορεύματος. Κάθε εργασία είναι από 
την άλλη ξόδεμα ανθρώπινης εργατικής δύναμης με την ιδιαίτερη καθορισμένη σκόπιμη μορφή και με την ιδιότητα αυτή της 
συγκεκριμένης ωφέλιμης εργασίας παράγει αξίες χρήσης» ό.π., σ. 60, υπογραμμίσεις δικές  μας.
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Πριν προχωρήσουμε στο βασικό πρόβλημα, αξίζει να παρατηρήσουμε ότι οι τέσσε-
ρεις μέθοδοι που δείξαμε δεν σχετίζονται απαραίτητα με την μέθοδο έρευνας. Εδώ 
διακρίνουμε σε έρευνα [Erfindung] και παρουσίαση [Darstellung].47 Στην έρευνα οι 
προηγούμενοι μέθοδοι δεν βοηθούν άμεσα. Αντίθετα στο Κεφάλαιο εξετάζουμε τον 
τρόπο παρουσίασης ο οποίος φαίνεται να είναι πειστικός. Οι μέθοδοι αυτοί είναι εδώ 
για να δείξουν πως η παρουσίαση έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μας δίνει μια 
ασφαλή γνώση για το αντικείμενο που επεξεργαζόμαστε. 

4. Επιστροφή στο πρόβλημα: Τι είναι το Άλμα της πολιτικής οικονομίας;

«Αν παραβλέψει κανείς την αξία χρήσης των εμπορευματικών σωμάτων, τότε τους 
απομένει μόνο μία ιδιότητα, εκείνη των εργασιακών προϊόντων». Είναι αυτή η αφαί-
ρεση σύμφωνη με το κριτήριο αφαίρεσης [1] που θέσαμε στην αρχή;

Για να αποφύγουμε την απάντηση πρώτα δείξαμε την εργασιακή θεωρία της αξίας. 
Θέσαμε δηλαδή το βασικό ερώτημα της πολιτικής οικονομίας (ερώτηση 2). Η απά-
ντηση της [2] είναι κατ’ ουσίαν η κατασκευή του Δικτύου 2, δηλαδή η εργασιακή θε-
ωρία της αξίας, μια θεωρία που καλείται να εξηγήσει τα εμπειρικά φαινόμενα. Η πα-
ρουσίαση της θεωρίας ικανοποιούσε τις αρχές της αφαίρεσης που θέσαμε αρχικά. 
Συνεπώς, το Δίκτυο 2 είναι μια ικανοποιητική απάντηση στην ερώτηση [2]. Βεβαίως, 
η θεωρία αυτή, όπως κάθε επιστημονική θεωρία, μπορεί να ελεγχθεί εμπειρικά ώστε 
να ενισχύσει την εξηγητική της δύναμη. Αλλά αυτό δεν μας απασχολεί εδώ μιας που 
μελετάμε την μέθοδο και όχι τον τρόπο τεκμηρίωσης επιστημονικών θεωριών. Γι’ 
αυτό το σκοπό θα έπρεπε να εξετάσουμε τα ιστορικά χωρία του Κεφαλαίου αφενός 
και την εμπειρική επαλήθευση του νόμου της αξίας σε άλλες ιστορικές στιγμές του 
καπιταλισμού αφετέρου.

Η ερώτηση [2] μάς έδωσε επίσης ένα τρόπο σύνδεσης του Δικτύου 1 με το 2. Γι’ 
αυτό το λόγο μπορούμε να μιλάμε για ένα ολιστικό σύνολο το οποίο έχει εσωτερική 
συνοχή. Με άλλα λόγια οι νόμοι του Δικτύου 2 διαπερνούν το 1 και όλα εξηγούνται 
εσωτερικά δίχως ad hoc υποθέσεις. Έχουμε, λοιπόν, απάντηση στην ερώτηση [2]. 
Δεν έχουμε όμως απάντηση στην ερώτηση που θέτει το κριτήριο [1] για την απάντη-
ση της ερώτησης [2]. Είναι αυτό τελικά δυνατό;

Να εκφράσουμε καλύτερα το πρόβλημα. Η εισαγωγή της εργασίας στο σχήμα καλεί-
ται να εξηγήσει τον τεχνικό όρο Αξία. Η δικαιολόγηση της εργασίας ως περιεχόμενο 
του όρου Αξία στηρίζεται στο ότι είναι το μοναδικό πράγμα που υπάρχει στα προϊό-
ντα αν αφαιρέσουμε την αξία χρήσης τους.

47  Η αντίθεση αυτή που τίθεται από τον ίδιο το Μαρξ παρουσιάζεται με ενδιαφέροντα τρόπο στον Negri A., Marx Beyond 
Marx, σσ. 1-20.
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«Ας εξετάσουμε τώρα το κατάλοιπο των εργασιακών προϊόντων. Δεν έχει 
απομείνει τίποτε από αυτά, παρά μόνο η ίδια φαντασματώδης αντικειμενι-
κότητα, ένα απλό πήγμα αδιαφοροποίητης ανθρώπινης εργασίας, δηλαδή 
ξοδέματος ανθρώπινης εργασιακής δύναμης χωρίς αναφορά στη μορφή 
αυτού του ξοδέματος. […] Εάν αφαιρέσουμε τώρα πραγματικά από τη 
χρηστική αξία των εργασιακών προϊόντων, τότε μας μένει η αξία τους […]. 
Μια χρηστική αξία […] έχει λοιπόν αξία μόνο επειδή σε αυτή εξαντικειμε-
νικεύτηκε ή υλοποιήθηκε αφηρημένη ανθρώπινη εργασία.» (Το Κεφάλαιο, 
i, σ. 52)

Ας δούμε όμως και πώς εισάγεται η εργασία και στην πρώτη έκδοση:

«[Η υπόσταση της ανταλλακτικής αξίας] χαρακτηρίζεται ακριβώς από την 
αφαίρεση από τη χρηστική αξία. […] Ανεξάρτητα από την ανταλλακτική 
σχέση τους […] τα εμπορεύματα πρέπει συνεχώς να εξετάζονται αδια-
κρίτως ως αξίες. Ως χρηστικά αντικείμενα ή αγαθά, τα εμπορεύματα είναι 
σωματικά διαφορετικά πράγματα. Η αξιακή ύπαρξή τους αποτελεί αντιθέ-
τως την ενότητά τους. Αυτή η ενότητα δεν πηγάζει από τη φύση, αλλά από 
την κοινωνία, Η κοινή κοινωνική υπόσταση, η οποία απλώς παρασταίνεται 
διαφορετικά στις διαφορετικές χρηστικές αξίες – είναι η εργασία.» (Πρώτη 
Έκδοση, ό.π., 797)

Αρχικά ας εξετάσουμε αν ικανοποιείται το κριτήριο [1]. Είναι όντως η εργασία ο 
υλικά αναγκαίος προσδιορισμός της αξίας; Όχι. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλές 
θεωρίες αξίας. Τα σύγχρονα οικονομικά έχουν αναπτύξει θεωρίες σπανιότητας, 
ωφέλειας, είτε με αντικειμενόστροφη είτε με υποκειμενόστροφη μορφή, και έχουν 
χτίσει ικανοποιητικά μοντέλα εξήγησης. Ο Βαλράς, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται 
να κάνει αναφορά σε καμία εργασία για να θεμελιώσει τη Θεωρία Γενικής Ισορρο-
πίας. Τα οικονομικά αγαθά πρέπει να ικανοποιούν δύο ιδιότητες. Αρχικά πρέπει να 
είναι ωφέλιμα για τον άνθρωπο, αφετέρου πρέπει να είναι σπάνια.48 Βεβαίως με δια-
φορετική θεωρία αξίας κατασκευάζει διαφορετικά τα δίκτυα αφαιρέσεών του. Αυτό 
όμως δεν συνεπάγει ότι αυτός αποδεικνύει χειρότερα από ότι ο Μαρξ την θεωρία 
αξίας του. Με άλλα λόγια, ο Μαρξ με βάση το κριτήριο (1) δεν μπορεί να αποδείξει 
την θεωρία αξίας του. Αλλά την ίδια αδυναμία έχει και ο Βαλράς. Γι’ αυτό το λόγο 
μιλάμε εδώ για άλμα στην πολιτική οικονομία γενικά.

Αφού ονομάσαμε το «άλμα», καλούμαστε να το εξηγήσουμε. Αρχικά, πρέπει να ει-
πωθεί ότι μιλάμε για ένα συνειδητό άλμα. Ο Μαρξ δεν θέλει να «αποδείξει» την 
εργασιακή θεωρία της αξίας. Όπως αναφέρει και ο ίδιος σε ένα γράμμα του στον 
Κούγκελμαν:

48  Βλ. Walras (1874), §21-30, σσ. 65-72.
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«H φλυαρία περί της αναγκαιότητας να αποδειχθεί η έννοια της αξίας, 
οφείλεται απλώς και μόνο στην πλήρη άγνοια τόσο για το ίδιο το ζήτημα, 
όσο και για την επιστημονική μέθοδο. Κάθε παιδί ξέρει ότι όποιο έθνος στα-
ματούσε να δουλεύει, μην πω για ένα χρόνο αλλά για κάνα δυο βδομάδες, 
θα τίναζε τα πέταλα. [...]. Είναι δε self-evident ότι αυτή η αναγκαιότητα να 
καταμερίζεται η εργασία της κοινωνίας σε ορισμένες αναλογίες, ασφαλώς 
και δεν αίρεται από την εκάστοτε μορφή της κοινωνικής παραγωγής, αλλά 
μπορεί μόνο να αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται.»49

Απ’ εδώ συνάγουμε ότι η εργασιακή θεωρία είναι προϋπόθεση και ότι ο χαρακτή-
ρας της είναι αξιωματικός. Το τελευταίο φαίνεται από το ότι είναι αυταπόδεικτη 
(self-evident). Βεβαίως, ο Μαρξ μάς λέει ότι τα πράγματα εμφανίζονται συχνά αντε-
στραμμένα. Επομένως, έρχεται σε αντίφαση με μια βασική μεθοδολογική του γραμ-
μή. Δεν μπορούμε φυσικά να είμαστε αυστηροί με ένα γράμμα που γράφει σε ένα 
φίλο του. Μπορούμε να καταλάβουμε όμως τον αξιωματικό χαρακτήρα αυτής της 
αφαίρεσης. Το «άλμα» δικαιολογείται επί αυτής της βάση.

Το «άλμα» όμως δεν δικαιολογείται απλά στο μαρξικό υπόδειγμα, υπάρχει αναγκαία 
γιατί είναι βασικό χαρακτηριστικό της επιστήμης. Δεν υπάρχει κάποια επαγωγική δι-
αδικασία που μας αναγκάζει να εξάγουμε αναγκαία την αφαίρεση «εργασία». Πολύ 
περισσότερο, οι αφαιρέσεις πάντα περιέχουν πληροφορίες που δεν συνάγονται άμε-
σα από την παρατήρηση ή την «άμεση εμπειρία». Αν, αντιθέτως, ο σκοπός τους 
ήταν να δημιουργήσουν όρους-έννοιες που αντιστοιχούν πλήρως στις εμπειρίες που 
αναφέρονται, τότε δεν θα προσέφεραν τίποτε παραπάνω στην επιστήμη, μιας και 
δεν θα είχαν επιπλέον πληροφοριακό περιεχόμενο. Αντιθέτως, οι θεωρητικοί όροι 
στην επιστήμη, είτε αφορούν κοινωνικά αντικείμενα, είτε φυσικά «εισάγονται εννοιο-
λογικά ως βολικές μεσολαβήσεις – όχι μέσω ορισμού με όρους εμπειρίας, αλλά απλά 
ως μη-αναγώγιμα τιθέμενα [posits]».50

Αυτά τα «τιθέμενα» με τη σειρά τους, ακολουθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των 
αφαιρέσεων. Ως τέτοια «κόβουν» τον  κόσμο, απομονώνοντας τα χαρακτηριστικά 
που θέλουν να εξετάσουν και επί αυτών αναπτύσσουν τους υπόλοιπους όρους δημι-
ουργώντας δίκτυα όπως δείξαμε να συμβαίνει στην παραπάνω περίπτωση. Μπορού-
με, λοιπόν, να πούμε για την «αφαιρετική μέθοδο» ότι είναι μια περίπτωση εμπειρι-
σμού που αντιπαρατίθεται σε μια αυστηρή επαγωγική μέθοδο. Είναι εμπειρική γιατί 
η γνώση πάντα προκύπτει από την εμπειρία – και τον εξωτερικό από το υποκείμενο 
κόσμο – με τη διαφορά ότι το υποκείμενο συμμετέχει ενεργά στην απόκτηση γνώ-
σης. Ο ενεργητικός χαρακτήρας έχει υποστηριχθεί από το Μαρξ στις θέσεις για το 
Φώυερμπαχ:

49  Ο Μαρξ στον Κούγκελμαν, 11 Ιουλίου 1868, στο MEW, b. 32, σ. 552 ό.π. παρατίθεται από Χάινριχ Μ., ό.π., σ. 56, 
υπογράμμιση δική μας.
50  Quine W. O., «Two Dogmas of Empiricism» in From a Logical Point of View, σ. 44.
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«Το κύριο ελάττωμα όλων των μέχρι τώρα υλισμών […] είναι ότι το αντικεί-
μενο [Gegenstand], η πραγματικότητα, το αισθητό, συλλαμβάνονται μόνο 
υπό την μορφή του αντικειμένου [Objekt] ή της αντίληψης· όχι όμως ως 
ανθρώπινη αισθητηριακή δραστηριότητα, ως πράξη όχι υποκειμενική»51

Αυτή η ενεργητική συνεισφορά του υποκειμένου εξηγεί το χαρακτήρα του «άλμα-
τος» και ακυρώνει οποιαδήποτε εξάλειψή του.

Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ούτε με αναλυτικό ούτε με διαλεκτικό τρόπο μπορού-
με να στηρίξουμε οποιαδήποτε αναγωγή του Δικτύου 2 στο 1 ή και το αντίστροφο.52 
Το «άλμα» στην παρουσίαση προκύπτει αναγκαία. Αν δεν προέκυπτε ως τέτοιο, 
τότε θα είχαμε είτε ένα όρο δίχως καινοφανές περιεχόμενο, είτε μια διαλεκτική ανα-
μπουρδούκλωση των εννοιών. Εν ολίγοις, η παρουσίαση θα έφτανε σε ένα τέλμα.

5. Έξοδος

Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να βρούμε τη μέθοδο στο Κεφάλαιο. Αυτή η 
μέθοδος, όπως ανέφερε ο Μαρξ στον Πρόλογο, ήταν η μέθοδος της αφαίρεσης. 
Επειδή όμως ο ίδιος δεν ξεκαθαρίζει τη μέθοδό του, έπρεπε εμείς να την ανασυ-
γκροτήσουμε από το κείμενο. Η υπόθεση εργασίας μας ήταν ότι ο Μαρξ λειτουργεί 
βάση προσδιορισμένων αφαιρέσεων. Τέτοιου είδους αφαιρέσεις πρέπει να ικανοποι-
ούν το κριτήριο [1]. Για να ελέγξουμε την υπόθεση, την εφαρμόσαμε σε κάθε αφαί-
ρεση που εμφανίζεται στην πρώτη ενότητα για «Το Εμπόρευμα». Η εφαρμογή της 
υπόθεσης μάς έδωσε ένα δίκτυο ενθυλακωμένων αφαιρέσεων που, με τη σειρά του, 
χωρίστηκε σε δύο διακριτά μεταξύ τους Δίκτυα. Η αντιπαραβολή των δύο δικτύων 
μας έδωσε 3 βασικά χαρακτηριστικά (αντιδιαισθητικότητα, ανάλυση/εξήγηση, δυνα-
μικότητα) που είναι μάλιστα βασικά της μεθοδολογίας του Μαρξ. Τέλος, αναρωτη-
θήκαμε αν το Δίκτυο 1 συνεπάγει αναγκαία το 2. Η απάντηση ήταν αρνητική. Αυτό 
συγκροτεί το λεγόμενο «άλμα» της πολιτικής οικονομίας. Αν και το ολικό σχήμα – το 
Δίκτυο 1 και 2 μαζί – έχουν συνοχή μεταξύ τους, υπάρχει ένα κενό. Το κενό αυτό δεν 
είναι πρόβλημα βέβαια του Μαρξ, αλλά της επιστήμης γενικότερα.

Εδώ χρειάζεται μια τελευταία παρατήρηση. Η «Εργασία» δεν είναι μια αυθαίρετη, 
ή όπως γράφει στο γράμμα του ο Μαρξ, self-evident αφαίρεση. Πολύ περισσότερο 
υπάρχουν ιστορικοί και πολιτικοί λόγοι για τους οποίους ο Μαρξ την υιοθετεί. Οι λόγοι 
αυτοί συγκροτούν τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού που ονομάζεται υποκειμενικός 
χαρακτήρας της αφαίρεσης.53 Πολύ περισσότερο, η επιστήμη γενικότερα εισάγει 

51  Marx K., Thesen über Feuerbach (1845), in MEW, b. 3, σ. 5.
52  Για μια κριτική σε αυτού του είδους αναγωγισμό βλ. Quine W. O., ό.π., σσ. 37-42.
53  Βλ. π.χ. «Καρλ Μαρξ» στο Ράσσελ Μπ., Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας, τ. Β, μέρος ΙΙ, σσ. 153-164.
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τέτοιου είδους αφαιρέσεις ως «πολιτισμικά τιθέμενα [posits]».54 Αλλά αυτό είναι 
αφορμή για μια νέα εργασία έξω από τα όρια της παρούσας. Εδώ ο στόχος ήταν να 
δειχθεί η αφαιρετική μέθοδος και να οδηγηθούμε μέσω αυτής στο «άλμα».\

54  Quine W. O., ό.π., σ. 44.
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