
ΝΙΚΟΣ ΣΕΡΓΗΣ
Εισαγωγή στον Ιστορικό Υλισμό (Marx και Μαρξισμός)

Περίληψη εισήγησης
Στην εισήγηση θα αναλυθούν οι βασικές συνιστώσες του φιλοσοφικού – πολιτικού 
ρεύματος του Ιστορικού Υλισμού. Αρχικά θα υποστηρίξω τη φιλοσοφική αφετηρία 
του Marx, δηλαδή θα αναλυθούν τα θεμέλια και η “καταγωγή” της μαρξικής 
κοσμοθεωρίας -οι διχογνωμίες για το αν ο Marx ήταν φιλόσοφος ή οικονομολόγος 
ή επαναστάτης ή... δεν έχουν σταματήσει ώς σήμερα. Στη συνέχεια θα 
αναπτυχθεί ο ριζικός διαχωρισμός μεταξύ “ιστορικού” και “διαλεκτικού υλισμού”, 
δηλαδή θα γίνει η εναρκτήρια διάκριση ανάμεσα σε “θεωρία” και “πράξη” (π.χ. 
Marx και σταλινισμός), εξετάζοντας στη συνέχεια της εισήγησης τις προσπάθειες 
γεφύρωσης της αντίθεσης. Θα μελετηθούν εν συνεχεία οι βασικές έννοιες 
(αποξένωση -αποδίδεται κακώς και ως αλλοτρίωση-, προλεταριάτο, εμπόρευμα -
φετιχισμός του εμπορεύματος-, υπεραξία κ.ά.), προκειμένου να κατανοηθεί η 
μέθοδος και η επιχειρηματολογία σύνθεσης που επιχειρεί ο Marx. Στην εισήγηση 
θα συζητηθεί η πρωτοπορεία της μαρξικής θεωρίας, που συνίσταται στο ότι ο 
Marx επιχειρεί να “μεταφράσει” με υλιστικούς όρους την “αφηρημένη” φιλοσοφία 
και μάλιστα με όρους κοινωνικής σύγκρουσης! Ασφαλώς μας ενδιαφέρει να γίνει 
κατανοητό πώς ο Ιστορικός Υλισμός συνιστά κοινωνικό καρπό μιας διαδικασίας 
χειραφέτησης που διήρκεσε αιώνες, μάλιστα έναν “καρπό” που δεν ήταν 
ανάδελφος, αλλά συντροφεύτηκε από την αναρχική θεωρία η οποία διόλου τυχαία 
εμφανίστηκε την ίδια περίοδο. Αφετηρία στην εισήγηση αποτελεί η παραδοχή πως 
μαρξισμός και αναρχισμός τέμνονται, πως υπάρχει ένας κοινός τόπος, μια κοινή 
περιοχή που καθιστά τις δύο θεωρίες όμορες, παρότι στη συνέχεια βρέθηκαν να 
ατενίζουν η μία την άλλη ως “εχθρό” -στην Ιστορία ουκ ολίγες φορές οι 
μαρξιστές αντιμετώπισαν τους αναρχικούς ως “ταξικό εχθρό” και το 
αντίστροφο. Με αυτή την προσέγγιση και ο αναρχισμός θα μπορούσε στη γέννησή 
του να θεωρηθεί όψη του “Ιστορικού Υλισμού”, μολονότι στην εξέλιξή του 
διαχωρίστηκε σε ρεύματα που απομακρύνθηκαν από τη “μήτρα”, ενώ σήμερα 
δείχνει περισσότερο προσδεδεμένος σε μεταμοντέρνες προσεγγίσεις παρά στην 
“καθολική θεωρία” που ενέπνεε τους επαναστάτες κατά τον 19ο αιώνα. Βασικό 
μέλημα στην εισήγηση είναι το να καταδειχθεί ότι πολλές φορές τις ερμηνείες 
της μαρξικής θεωρίας χωρίζει άβυσσος με το πρωτότυπο, έτσι θα γίνει μια 
συνοπτική παρουσίαση των τάσεων του μαρξισμού και από εκεί -και μέσω της 
ιστορικής εμπειρίας βεβαίως- μπορούμε να κατανοήσουμε τις προεκτάσεις του 
Ιστορικού Υλισμού επάνω στις επαναστατικές κοινωνικές ερμηνείες του. Έτσι, η 
συζήτηση θα κινηθεί σε δύο άξονες: αφενός στις φιλοσοφικές παραμέτρους που 
καθορίζουν τη φυσιογνωμία του Ιστορικού Υλισμού και αφετέρου στην ανάλυση 
τόσο της θεωρίας του Marx όσο και της ιστορικής αποτίμησης των κοινωνικών 
επιπτώσεων που προκάλεσε η εξουσία όπου εγκαθιδρύθηκε στο όνομα του 
μαρξισμού. Τέλος, θα συζητηθεί η σημασία της φιλοσοφίας ως αφετηρία 
πολιτικής πράξης, έχοντας μάλιστα ως πρόσφατο παράδειγμα τους 
“καταστασιακούς” που θα έχουν ήδη αναφερθεί στην πρώτη διάλεξη.


