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01 ΘΕΣΕΙΣ

Χέρμπερτ Μαρκούζε:

Η σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία είναι η πιο πλού
σια και -από απόψεως τεχνικής- η πιο προηγμένη 
κοινωνία στην ιστορία. Η κοινωνία αυτή προσφέρει —η 
μάλλον θα όφειλε να προσφέρει— τις μεγαλύτερες και 
πιο ρεαλιστικές δυνατότητες για μια ικανοποιητική και 
απελευθερωμένη ανθρώπινη ζωή. Ταυτόχρονα είναι και 
η κοινωνία που, με τόσο δραστικό τρόπο, καταπνίγει 
αυτές τις δυνατότητες της ικανοποίησης και απελευ
θέρωσης. Η καταπίεση διαπερνά κυριαρχικά σήμερα 
την κοινωνία σαν σύνολο και μπορεί να καταργηθεί μο
νάχα με μια ριζική αλλαγή στη διάρθρωση αυτής της 
κοινωνίας.

Κάρλ Πόππερ:
Σ’ όλα τα κοινωνικά συστήματα, που γνωρίσαμε, 
υπήρχε αδικία και καταπίεση, φτώχεια και ανημπορια. 
Και τα δικά μας όμως δημοκρατικά κοινωνικά συστή
ματα της Δύσης δεν αποτελούν εξαίρεση. Αλλά σε μας 
όλα αυτά τα κακά καταπολεμούνται. Πιστεύω παρ’ 
όλ’ αυτά, ότι σε μας υπάρχει λιγότερη αδικία και κα
ταπίεση, λιγότερη φτώχεια και ανημποριά, απ’ ότι σε 
οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό σύστημα που έχουμε γνω
ρίσει.
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Τα δημοκρατικά συστήματα της Δύσης είναι λοιπόν 
πολύ ατελή και έχουν ανάγκη βελτίωσης, αλλά είναι τα 
καλύτερα που υπήρξαν μέχρι τώρα. Παραπέρα βελτιώ
σεις είναι επείγουσες. Αλλά απ’ όλες τις πολιτικές ιδέ
ες η πιο επικίνδυνη είναι ίσως εκείνη που έχει την πρό
θεση να κάνει τέλειους και ευτυχισμένους ανθρώπους. 
Η προσπάθεια να πραγματωθεί πάνω στη Γη ο επου
ράνιος παράδεισος παράγει διαρκώς την κόλαση.



Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΟΤ ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΜΑΡΚΟΤΖΕ

Είμαι γεννημένος Βερολινέζος και έχω και σήμερα 
ακόμη κάθε λόγο να χαίρομαι γ ι’ αυτό. Πιθανώς εξαι- 
τίας του ξακουστού χιούμορ που χαρακτηρίζει εμάς 
τους Βερολινέζους ή και για οτιδήποτε άλλο ακόμη. Η 
αληθινή μου πολιτική εμπειρία αρχίζει το 1918, με τη 
Γερμανική Επανάσταση. Το 1918 υπήρξα, για σύντο
μο χρονικό διάστημα, μέλος ενός Συμβουλίου Στρα
τιωτών στην εργατική συνοικία Ραϊνικεντόρφ του Βε
ρολίνου. Αποχώρησα όμως από το συμβούλιο αυτό των 
σρατιωτών, όταν άρχισαν να εκλέγουν και να μπάζουν 
μέσα του χωρίς καμιά διάκριση και πρώην αξιωματι
κούς. Ύστερα έζησα την ήττα της Γερμανικής Επα
νάστασης στο Βερολίνο", που κατά μέρος οφειλόταν σε 
προδοσία και κατά ένα άλλο σε καταστολή. Από το Βε
ρολίνο έφυγα για τη Φράιμπουργκ, όπου και σπούδασα 
κοντά στους Χούσσερλ και Χάιντεγκερ από το 1928- 
32. Διέκοψα για λίγο μόνο και ξαναγύρισα στο Βερο
λίνο, προς χάρη μιας όχι και τόσο επικερδούς δουλειάς.

Δημοσιογράφος:

Την εποχή, λοιπόν, εκείνη δεν είχατε προσχωρήσει σε 
καμιά κομμουνιστική οργάνωση. Για ποιο λόγο, αλή
θεια;
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X. Μαρκούζε:

Είναι αλήθεια πως δεν προσχώρησα τότε σε καμιά κι 
αν με ρωτήσετε γιατί θα πρέπει προς δική μου ντροπή 
να σας ομολογήσω ότι δεν είμαι σε θέση να δώσω κα
μιά εξήγηση, γιατί απλούστατα ούτε καν γνωρίζω. 
Όταν έφυγα από το Βερολίνο για τη Φράιμπουργκ, 
ήταν κιόλας το 1919, η ζωή στη Φράιμπουργκ ήταν 
πέρα για πέρα απολιτική. Όταν επέστρεψα έπειτα στο 
Βερολίνο, το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε κιόλας δια- 
σπαστεί. Ξένη επιρροή, ρούσικη επιρροή, που ακριβώς 
δεν θεωρούσα και τόσο ευνοϊκή, άρχισε να κάνει την 
εμφάνισή της κι αυτός ίσως να ’ναι ένας από τους λο- 
γους που δεν προσχώρησα. Πολιτικοποιήθηκα ωστόσο 
πολύ περισσότερο στη διάρκεια του καιρού αυτού. 
Ήταν πια φανερό ότι επερχόταν ο φασισμός κι αυτό 
ακριβώς με παρακίνησε σε μια εντατική μελέτη των 
έργων του Μαρξ και του Χέγκελ. Η μελέτη του Φρόυ- 
ντ ήρθε λίγο κατοπινά. Κι όλα αυτά με την πρόθεση να 
καταλάβω, για ποιο λόγο αλήθεια σε μια εποχή, όπου 
πραγματικά υπήρχαν οι συνθήκες μιας αυθεντικής 
επανάστασης, η επανάσταση αυτή κατέρρευσε ή συνε- 
τρίβει με αποτέλεσμα να ξαναγυρίσουν στην εξουσία οι 
παλιές δυνάμεις και όλη η υπόθεση να ξαναρχίσει πάλι 
απ’ την αρχή σε πολύ χειρότερη μορφή. Το 1933, ίσως 
μάλιστα να ’ταν κιόλας τέλος του Δεκέμβρη του 1932, 
μετανάστευσα. Τον καιρό εκείνο είχα δημιουργήσει ένα 
όνομα στο Ινστιτούτο Κοινωνιολογικών Ερευνών, που 
διευθυνόταν από τον Χορκχάιμερ. Αρχικά έμεινα για 
ένα περίπου χρόνο στην Ελβετία για να φύγω ύστερα,
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τον Ιούλη του 1934, στις Ημωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής, όπου εργάστηκα στο πανεπιστήμιο της Κο- 
λούμπια κάνοντας παραδόσεις. Το 1940 πήγα στην 
Ουάσιγκτων, όπου και δούλεψα στα χρόνια του πολέ
μου. Πήγα δηλαδή —για να εξηγούμαστε γερμανικότα- 
τα— για να κάνω ό,τι μπορούσα και ό,τι περνούσε από 
το χέρι μου, ώστε να συμβάλω στην ήττα του ναζιστι- 
κού καθεστώτως.

Δημοσιογράφος:

Άνθρωποι που ασκούν κριτική ενεντίον σας, σας κα τη 
γορούν για την τοτινή συνεργασία σας στην αμερικανι
κή  υπηρεσία πληροφοριών OOS1. Τι κάματε συγκεκρι
μένα εκεί αλήθεια;

X . Μαρκούζε:

Ήμουνα πολιτικός αναλυτής. Η OOS, το τμήμα όπου 
εργαζόμουν, ήταν ένα είδος ινστιτούτο ερευνών που πα
ρακολουθούσε τις πολιτικές εξελίξεις στις εμπόλεμες 
χώρες. Ήμουνα υπεύθυνος για τις χώρες τις Κεντρι
κής Ευρώπης. Αν σήμερα οι επικριτές μου με κατηγο
ρούν γ ι’ αυτό, τούτο δείχνει μόνο την παχυλή αμάθεια 
αυτών των επικριτών, που φαίνεται να έχουν λησμονή
σει πως τον καιρό εκείνο επρόκειτο για έναν πόλεμο 
κατά του φασισμού και ότι εγώ είμαι ο τελευταίος που 
θα έπρεπε να ντρέπεται για τη συμβολή του στον πό
λεμο αυτό. Θα ’θελα ακόμα να προσθέσω ότι και ύστε

1. Γραφείο Στρατηγικών Υπηρεσιών.
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ρα από το τέλος του πολέμου περέμεινα ακόμη στην 
Ουάσιγκτων. Βασικός λόγος γ ι’ αυτό υπήρξε η αρρώ
στια της γυναίκας μου από καρκίνο, γεγονός που μας 
έκανε να μην μπορούμε να φύγουμε.
Τον καιρό αυτό, δηλαδή από το 1945-1949, εργάστη
κα σε υπηρεσίες, όπου τόσο εγώ όσο και οι φίλοι μου 
κάναμε το παν δουλεύοντας ενάντια σε μια πολιτική, 
που όλο και περισσότερο γινόταν αισθητά αντικομμου- 
νιστική. Εδώ οι επικριτές μου φαίνεται να ξαναξέχασαν 
ότι τον καιρό εκείνο οι επιθέσεις του MCCARTHY 
στρέφονταν ακριβώς ενάντια σ’ αυτές τις ομάδες μέσα 
στο Σαίητ Ντηπάρτμεντ, όχι γιατί ήταν πολύ εθνικι
στικές, αλλά γιατί κατά την γνώμη του ήταν κομμου
νιστικές. Μόνο μετά τον πόλεμο ανέλαβα κανονική δι
δασκαλία, πρώτα στο πανεπιστήμιο Μπράντεϊς και 
έπειτα στο πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο της Καλ- 
λιφόρνιας. Τα τελευταία χρόνια, κι ας πούμε από το 
1963-64 περίπου, η φιλοσοφία μου, η στάση μου γινό
ταν όλο και πιο ριζοσπαστική, γιατί πιστεύω πως δια
κρίνω, ότι η παλιά εμπειρία επαναλαμβάνεται και ότι 
σε τούτη επίσης τη χώρα η πολιτική έχει την τάση να 
κλίνει όλο και περισσότερο προς την εξτρεμιστική Δε
ξιά, ότι η δημοκρατία όλο και περισσότερο καταργείται, 
δυναμώνει όλο και περισσότερο η καταπίεση από μέ
ρους της μειοψηφίας και ακολουθείται μια επιθετική 
εξωτερική πολιτική, που βρήκε κιόλας την έκφρασή 
της σε δυο λεγάμενους «μικρότερους πολέμους». Σκέ- 
φτηκα, ότι σαν διανοούμενος όφειλα να κάνω το παν 
για να αντιδράσω στην πολιτική αυτή, γεγονός που μου 
πρόσδωσε ένα κάποιο ρόλο μέσα στο φοιτητικό κίνημα,
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ένα ρόλο που και σήμερα ακόμα μου καταλογίζεται (αν 
και κατά τη γνώμη μου σε πολύ ελάχιστο βαθμό), αλ
λά γύρω απ’ αυτό θα ξαναμιλήσουμε παρακάτω. Το 
1969 δεν ξαναπροσπάθησα πια να ανανεώσω το συμ
βόλαιο εργασίας στο πανεπιστήμιο που δούλευα, γιατί 
ήξερα από πριν ότι δεν θα εγκρινόταν η ανανέωσή του. 
Στην διάρκεια του 1969-70 (στην πραγματικότητα 
από το 1968-69) λάβαινα πολύ συχνά απειλητικά 
γράμματα και μερικά απ’ αυτά μιλούσαν και για δολο
φονία. Αυτό εντάθηκε τον τελευταίο καιρό απ’ αφορμή 
την υπόθεση της Αντζελας Νταίηβις, ακριβώς γιατί 
ήταν δική μου φοιτήτρια. Για την ώρα όμως; Έχω την 
πρόθεση να παραμείνω εδώ. Και ό,τι θα μπορώ ακόμα 
να γράψω και να κάνω, θά το γράψω και θα το κάνω.



Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΟΥ ΚΑΡΑ ΠΟΠΠΕΡ

Έγινα μαρξιστής γύρω στα 1915 σε ηλικία 13 χρονών 
και αντιμαρξιστής το 19.19 λίγο πριν κλείσω τα δεκα
εφτά. Σοσιαλιστής όμως έμεινα μέχρι τα τριάντα μου, 
αν κι όλο περισσότερο αμφέβαλα, ότι ελευθερία και σο
σιαλισμός μπορούν να συμβιβαστούν.
Αποφσιστική σημασία για μένα είχε ένα γεγονός που μ’ 
έσπρωξε να γίνω αντιμαρξιστής. Ήταν τότε στη Βιέν
νη, στη γενέτειρά μου. Αφορμή στάθηκε μια διαδήλω
ση από άοπλους σοσιαλιστές και κομμουνιστές εργάτες 
που πυροβολήθηκαν απ’ την αστυνομία με αποτέλεσμα 
να σκοτωθούν μερικοί νεαροί εργάτες. Φρίκη και αγα
νάκτηση άναψαν μέσα μου ενάντια στην αστυνομία, αλ
λά και ενάντια στον ίδιο μου τον εαυτό, γιατί είχα το 
συναίσθημα πως σαν μαρξιστής έφερνα κι εγώ ηθική, 
τουλάχιστον, ευθύνη για το ατύχημα αυτό. Γιατί είναι 
ακριβώς η μαρξιστική θεωρία που αξιώνει την όξυνση 
και την ένταση της ταξικής πάλης. Αυτή είναι που 
ισχυρίζεται πως τόσο γρηγορότερα θα φτάσουμε στο 
σοσιαλισμό, όσο περισσότερο θα οξύνεται η ταξική πά
λη, πως η επανάσταση απαιτεί θύματα, αλλά και πως 
ο καπιταλισμός προξενεί κάθε μέρα περισσότερα θύμα
τα απ’ ό,τι ολόκληρη η σοσιαλιστική επανάσταση. 
Αυτό λέει ο μαρξισμός. Εγώ όμως αναρωτιόμουν, αν 
πράγματι μπορούμε να βεβαιώσουμε κάτι τέτοιο. Αρχι
σα να διαβάζω το Μαρξ. Και βρήκα πόσο λίγο θεμε-



16 ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΜΑΡΚΟΥΖΕ-ΚΑΡΛ ΠΟΠΠΕΡ



ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ή ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 17

λιωμένη είναι η μαρξιστική πίστη πάνω σ’ ένα κυρίαρ
χο κακοήθες κοινωνικό σύστημα, η πίστη ενάντια στον 
αποκαλούμενο γερασμένο καπιταλισμό και η πίστη 
στην ιστορική αναγκαιότητα του σοσιαλισμού. Εκείνο 
που πραγματικά υπήρχε ήταν οι άνθρωποι με τις δυ
στυχίες και τις χαρές τους. Ήμουν ατομιστής με το 
νόημα που μου ήταν ξεκάθαρο: ότι αυτό που υπάρχει 
είναι τα ξεχωριστά άτομα- πως ανάμεσά τους θα πρέ
πει να δημιουργήσουν σχέσεις δικαιοσύνης- και πως έν
νοιες όπως ανθρωπότητα, αλλά ακόμα και τάξη, απο- 
τελούν αφαιρέσεις που καμιά φορά μπορούν να γίνουν 
πολύ επικίνδυνες. Γιατί, τι πρέπει να πούμε για κείνους 
τους μαρξιστές που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τα συ
γκεκριμένα άτομα για το καλό μιας αφηρημένης αν
θρωπότητας; Και που πιστεύουν, πως όσο περισσότε
ρο θα υποφέρουν οι άνθρωποι τόσο το καλύτερο για την 
επανάσταση και επομένως για την ανθρωπότητα; 
Ασφαλώς υπήρξαν οξύτατες αντιθέσεις συμφερόντων, 
αλλά είναι στο έπακρο αμφισβητήσιμο, αν η όξυνση αυ
τών των αντιθέσεων οδηγεί σε μια καλύτερη η και σε 
μια χειρότερη κοινωνία, όπως λ.χ. σε μια φασιστική 
κοινωνία.
Η δική μου κριτική απέναντι στο μαρξισμό, αρχικά, δε 
μου κλόνισε τις σοσιαλιστικές μου πεποιθήσεις. Για 
μένα ο σοσιαλισμός ήταν ένα ηθικό αίτημα — τίποτα 
περισσότερο πέρα από την ιδέα της δικαιοσύνης. Μου 
φαινόταν άδικο και ανυπόφορο να βλέπω ένα κοινωνικό 
σύστημα, όπου υπήρχε μεγάλη φτώχεια και μεγάλος 
πλούτος. Ωστόσο όταν άρχισα να καταλαβαίνω, όλο 
και περισσότερο, ότι ο κρατικός σοσιαλισμός κάνει το



18 ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΜΑΡΚΟΤΖΕ-ΚΑΡΛ ΠΟΠΠΕΡ

κράτος δυσκίνητο και τους γραφειοκράτες ισχυρούς 
απέναντι στους πολίτες, εγκατέλειψα τις σοσιαλιστικές 
πεποιθήσεις: από τότε έπαψα πια να πιστεύω, ότι ο σο
σιαλισμός είναι συμβιβάσιμος με την ελευθερία. Στα 28 
μου διορίστηκα δάσκαλος στη Βιέννη. Στο μεταξύ εί
χα γράψει ένα σωρό πράγματα, αλλά δεν δημοσίευσα 
σχεδόν τίποτα. Ύστερα από παρακίνηση φίλων μου 
έγραψα δυο βιβλία. Το ένα, το δεύτερο, με τίτλο «Η λο
γική της έρευνας» δημοσιεύτηκε το 1934. Με τούτο το 
βιβλίο μπήκα στην ακαδημαϊκή ζωή. Τον καιρό εκείνο 
βασίλευε στην Αυστρία η φασιστική δικτατορία. Πα
ράλληλα μου είχε γίνει πια φανερό, ότι ο Χίτλερ πολύ 
γρήγορα θα προσαρτήσει την Αυστρία. Επειδή έτυχε 
να είμαι και εβραϊκής καταγωγής, αποφάσισα να εκ- 
πατρισθώ. Το βιβλίο μου στάθηκε αφορμή να προσκλη
θώ για παραδόσεις στην Αγγλία. Και το 1936, την 
παραμονή των Χριστουγέννων, στη Νέα Ζηλανδία. 
Όταν τον Μάρτη του 1938 πληροφορήθηκα εκεί την 
είσοδο του- Χίτλερ στην Αυστρία, πήρα την απόφαση 
να φέρω στη δημοσιότητα την κριτική μου πάνω στο 
φασισμό και το μαρξισμό, να δημοσιεύσω δηλαδή το βι
βλίο μου «Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της». Την 
άνοιξη του 1945 μετατέθηκα από την Νέα Ζηλανδία 
στην Αγγλία και από το 1946 ως το 1949 δίδασκα 
στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Στα ενδιάμεσα ήμουν 
επισκέπτης - καθηγητής στην Αμερική και για σύντο
μο χρονικό διάστημα στην Αυστρία, την Ιαπωνία και 
την Αυστραλία. Εδώ και ένα χρόνο έγινα συνταξιούχος 
— ή κάτι τέτοιο, όπως λέμε. Αλλά εργάζομαι περισσό
τερό από ποτέ.



ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χέρμπερτ Μαρκούζε: Η  νέα κοινωνία

Ισχυρίστηκαν και μου καταλογίζουν μάλιστα και τον 
ισχυρισμό αυτό, ότι η σύγχρονη καπιταλιστική κοινω
νία, που έφτασε σε υψηλό βαθμό ανάπτυξης ιδιαίτερα 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπαψε κιόλας να είναι κοι
νωνία ταξική. Ότι η αντίθεση ανάμεσα σε φτωχούς και 
πλούσιους έχει δήθεν αμβλυθεί και ότι η ταξική πάλη 
έπαψε πια να υπάρχει γενικά. Ότι το σύστημα κατόρ
θωσε να εξαλείψει ή τουλάχιστον να αμβλύνει τις αντι
θέσεις που είχε αποκαλύψει ο Μαρξ. Για όλα αυτά φυ
σικά ούτε καν συζήτηση μπορεί να γίνεται, αλλά και 
ούτε μπορούσα ποτέ να τα ισχυριστώ. Γεγονός είναι 
μόνο, ότι η αντίθεση ανάμεσα στους φτωχούς και τους 
πλούσιους έχει γίνει μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια 
απ’ ότι παλιότερα. Γεγονός είναι, ότι οι αντιθέσεις, οι 
εσωτερικές αντιθέσεις του κεφαλαιοκρατικού συστήμα
τος, εξακολουθούν να υπάρχουν και εκδηλώνονται με 
μιαν ιδιαίτερη, με μια πολύ εντονότερη οξύτητα απ’ 
ό,τι προηγούμενα, στη γενικότερη αντίθεση ανάμεσα 
στον τεράστιο κοινωνικό πλούτο, που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε μια ζωή πραγματικά χωρίς φτώχεια και 
χωρίς αλλοτριωμένη εργασία, και στον καταπιεστικό 
και καταστρεπτικό τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται 
και διανέμεται ο άφθονος αυτός πλούτος. Η ταξική πά
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λη συνεχίζεται, για την ώρα ακόμα, με καθαρά οικονο
μική μόνο μορφή, οικονομικές διεκδικήσεις, διεκδική
σεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διεκδι
κήσεις που μπορούν ακόμα να εκλπηρωθούν μέσα στα 
πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος, αν και η εκ
πλήρωσή τους μέσα στα συγκεκριμένα πλαίσια γίνεται 
όλο και δυσκολότερη, όπως βλέπουμε από τις μεγάλες 
απεργίες και τον πληθωρισμό στα τελευταία χρόνια. 
Απ’ την άλλη πάλι είναι σωστό, ότι η σύγχρονη καπι
ταλιστική κοινωνία παρουσιάζει αποφασιστικές διαφο
ρές σε σύγκριση με παλιότερες παριόδους· και αυτές οι 
διαφορές βρίσκονται στην ουσία σ ’ αυτό που έχω ονο
μάσει ενσωμάτωση της πλειοψηφίας της εργατικής 
τάξης στο υπάρχον σύστημα. Μια ενσωμάτωση της 
οποίας θα επιθυμούσα να περιορίσω την πιο χαρακτη
ριστική μορφή στην κοινωνία των ΗΠΑ.
Η ενσωμάτωση αυτή της εργατικής τάξης, που καμιά 
φορά προχωρεί τόσο μακριά, ώστε η εργατική τάξη να 
μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα αληθινό στήριγμα του 
συστήματος —ιδιαίτερα η συνδικαλιστική της ηγεσία 
και ακόμα πιο ιδιαίτερα σ’ ό,τι αφορά την υποστήριξη 
της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής— αυτή λοιπόν 
η ενσωμάτωση δεν είναι καθόλου επιφανειακή ή ιδεο
λογική. Έχει τους πολύ βάσιμους λόγους της. Ο σύγ
χρονος δηλ. καπιταλισμός μπόρεσε, κυρίως πάνω στην 
βάση της τεράστια αυξανόμενης παραγωγικότητας 
της εργασίας, να εξυψώσει το βιοτικό επίπεδο της 
πλειοψηφίας του πληθυσμού. Οι περισσότεροι ειδικευ
μένοι εργάτες ζουν σήμερα οπωσδήποτε πολυ καλύτε
ρα απ’ ό,τι ζούσαν παλιότερα, συμμετέχουν στις ανέ
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σεις (κομφόρ) της λεγάμενης καταναλωτικής κοινω
νίας και είναι πέρα για πέρα αυτονόητο, πέρα για πέρα 
λογικό και ασφαλώς κάτι περισσότερο από μια προπα
γάνδα ή από μία «πλύση εγκεφάλου», ότι δεν είναι δια
τεθειμένοι να εγκαταλείψουν τα σχετικά αυτά πλεονε
κτήματα, χάρη μιας προσφυγής στο «σοσιαλισμό», 
που γ ι’ αυτούς ή είναι μια καθαρή ουτοπία ή, έχει την 
όψη που παρουσιάζεται σήμερα στη Σοβιετική Ένωση 
και στα δορυφόρα κράτη.
Κοντά σ’ αυτό, και πάνω στη βάση αυτής της αυξα
νόμενης παραγωγικότητας της εργασίας και της ολο
ένα μεγαλύτερης πληθώρας του πλούτου των εμπορευ
μάτων, μπορεί να προστεθεί και το γεγονός της χειρα
γώγησης και κατεύθυνσης της συνείδησης και του 
ασύνειδου που για το σύγχρονο καπιταλισμό έχει γίνει 
ένας από τους πιο απαραίτητους μηχανισμούς ελέγχου. 
Θα πρέπει δηλαδή να κεντρίζονται όλο και νέες κάθε 
τόσο ανάγκες, να δημιουργούνται κίνητρα τέτοιων ανα
γκών, για να εξωθούν τους ανθρώπους να αγοράζουν τα 
νέα προϊόντα που παράγονται πείθοντάς τους, ότι τους 
είναι πραγματικά απαραίτητα και πως τα εμπορεύμα
τα αυτά καλύπτουν πραγματικά τις ανάγκες τους. Το 
αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι παραδίδονται πέρα 
για πέρα στο φετιχισμό του κόσμου των εμπορευμάτων 
και κατ’ αυτόν τον τρόπο αναπαράγουν, από τις ίδιες 
τους τις ανάγκες, το κεφαλαιοκρατικό σύστημα. Τα 
εμπορεύματα πρέπει να αγοραστούν, μια και τα αγορά
ζουν όλοι οι άλλοι, και αφού στην πραγματικότητα οι 
ανάγκες είναι αποτέλεσμα του επιπέδου κεντρισμού 
της επιθυμίας γι’ αυτά τα εμπορεύματα.
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Αυτό θα πει, ότι τα εμπορεύματα πρέπει να πληρώνο
νται· και επειδή γίνονται όλο και πιο ακριβά, ο αγώνας 
για την ύπαρξη γίνεται και πιο έντονος, αν και με ένα 
ορθολογιστικό καταμερισμό της εργασίας και του κοι
νωνικού πλούτου, ο αγώνας αυτός θα μπορούσε στην 
πραγματικότητα να απαλυνθεί και να γίνει σε βαθμό 
αφάνταστο μέχρι τώρα ηπιότερος. Αλλά στη σημερινή 
κεφαλαιοκρατική κοινωνία σημειώνεται η αντίστροφη 
τάση. Και ακριβώς εξαιτίας του υπάρχοντος κοινωνι
κού πλούτου ο αγώνας για την ύπαρξη γίνεται οξύτε- 
ρος και όχι απαλότερος. Η ενσωμάτωση του εργάτη 
μέσα στο σύστημα παραμένει. Αλλά, όπως είπαμε, πι
στεύω ότι γίνεται πιο αδύνατη. Πιστεύω ακόμα ότι οι 
εσωτερικές αντιθέσεις δρουν δυνατότερα σήμερα απ’ 
ό,τι δρούσαν εδώ και πριν ένα χρόνο και ότι ακόμα, και 
μέσα σ’ αυτές τις λεγάμενες μεσαίες τάξεις και την 
αστική τάξη, όλο και περισσότερο δυναμώνει η συνεί
δηση, ότι στην καταναλωτική κοινωνία,.στη λεγάμενη 
καταναλωτική κοινωνία, η σχετική οικονομική άνθη
ση, που εξακολουθεί να υπάρχει, ίσως να είναι πολύ 
ακριβά πληρωμένη.Και είναι πολύ ακριβά πληρωμένη 
όχι μονάχα εξαιτίας της εξουθενωτικά απάνθρωπης ερ
γασίας, που απαιτεί, κατά μέρος, η αυτοματοποιημένη 
βιομηχανία, όπου ένας εργάτης επί οχτώ ώρες συνέ
χεια δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να βιδώνει τις ίδιες βί
δες ή να πατάει το ίδιο κουμπί ή να εφαρμόζει το ίδιο 
εξάρτημα πάνω σ’ ένα άλλο εξάρτημα. Το τίμημα γ ι’ 
αυτές τις εξουθενωτικές πνευματικά και σωματικά ερ
γασίες είναι εξαιρετικά υψηλό, όταν σκεφτεί κανείς ότι 
το είδος αυτού του υπαρξιακού αγώνα θα μπορούσε σή-
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μέρα να μην είναι πια αναγκαίο, αφού σε σχέση με τον 
υπάρχοντα κοινωνικό πλούτο και με τις δυνατότητες 
μιας ορθολογιστικής εκμετάλλευσης και κατανομής 
των υπαρχόντων αποθεμάτων θα μπορούσε καλλιστα 
να καταργηθεί -στο μεγαλύτερο της μέρος- αυτή η ερ
γασία με την αυτοματοποίηση. Πράγμα που θα περιε- 
λάμβανε φυσικά σε μεγάλο μέρος και την κατάργηση 
της παράλογης σπατάλης, που κυριαρχεί στη λεγάμε
νη καταναλωτική κοινωνία προς όφελος της επιτακτι
κής ανάγκης της κατάργησης της φτώχειας και της 
αθλιότητας, που εξακολουθούν να υπάρχουν στην υψη
λά αναπτυγμένη κεφαλαιοκρατική κοινωνία και που 
διαρκώς αναπαράγονται.
Μια άλλη πλευρά που δείχνει ότι το τίμημα της κατα
ναλωτικής κοινωνίας είναι πολύ υψηλό, είναι το γεγο
νός, που γίνεται όλο και πιο φανερό στις μέρες μας: η 
σταθερότητα και η οικονομική άνθηση στις Ηνωμένες 
Πολιτείες συνοδεύονται νομοτελειακά από νέους αποι- 
κιοκρατικούς πολέμους, από την εξαθλίωση και την 
καταστροφή μεγάλου μέρους του Τρίτου Κόσμου. Αυ
τό είναι μια κριτική της καταναλωτικής κοινωνίας, 
που δείχνει ότι η μαρξιστική ανάλυση μπορεί ακόμα 
και σήμερα να «σταθεί», με μόνη τη διαφορά πως ορι
σμένες βασικές έννοιές της, ιδιαίτερα η έννοια προλε
ταριάτο, θα έπρεπε να διατυπωθούν διαφορετικά. 
Υπάρχει ακόμα και ένα άλλο, και από πρώτη ματιά, 
οπωσδήποτε εξαιρετικά σημαντικό επιχείρημα υπερ 
της ανεπτυγμένης καπιταλιστικής κοινωνίας. Το γεγο
νός δηλαδή ότι η κοινωνία αυτή διατηρεί τη δημοκρα
τία και επιτρέπει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη λειτουργία
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του πολυκομματισμού. Είναι λοιπόν αυτονόητο, και 
πρεπει να το παραδεχτούμε, γιατί αποτελεί γεγονός, 
οτι η ελευθερία στις ΗΠΑ είναι σήμερα μεγαλύτερη 
απ’ ο,τι στη Σοβιετική Ένωση και απείρως μεγαλύτε
ρη απ’ ό,τι στις νέες φασιστικές και μισοφασιστικές δι
κτατορίες, που ξεπηδούν παντού στον κόσμο. Απ’ την 
αλλη παλι δεν θα πρέπει να παραβλέπει κανείς σε ποιο 
βαθμό είναι χειραγωγημένη και περιορισμένη αυτή η 

. δημοκρατία. Στην ουσία μάλιστα δεν υπάρχει σ’ αυτή 
τη χωρα καμιά αληθινή αντιπολίτευση με την έννοια, 
πως μια τέτοια αντιπολίτευση θα μπορούσε να έχει στη 
διάθεσή της τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης. Δεν 
υπάρχει, λόγου χάρη, ούτε μια και μοναδική, αληθινά 
αντιπολιτευόμενη εφημερίδα όπως υπάρχει στη Γαλλία 
και την Ιταλία. Η Αριστερά, η ριζοσπαστική Αριστε
ρά, δεν έχει καμιά δίοδο στα μέσα της μαζικής ενημέ
ρωσης, επειδή απλούστατα δεν μπορεί να συγκεντρώ
σει τα υπέρογκα χρηματικά ποσά που είναι απαραίτη
τα για να μπορεί να αγοράζει τον ίδιο τον χρόνο στα 
κανάλια της τηλεόρασης και στο ραδιόφωνο με τους 
αντίπαλους της. Στη δημοκρατία αυτή η Αριστερά βρί
σκεται εκ των προτέρων σε μειονεκτική θέση. Εκτός 
απο αυτο είναι πασίγνωστο το γεγονός ότι οι δύο με
γάλοι κομματικοί μηχανισμοί, το Δημοκρατικό και Ρε- 
πουμπλικανο κομμά, μονοπωλούν τη δημοκρατική δια
δικασία, ότι τα δυο αυτά μεγάλα κόμματα είναι κατά 
βάθος ταυτόσημα σ’ όλους τους σκοπούς τους, ότι λοι
πόν δεν μπορεί ούτε λόγος να γίνεται για μια πραγμα
τική δημοκρατία, που να προέρχεται από τα κάτω. 
Αυτή η τάση να μοιράζεται η δημοκρατία ανάμεσα στα
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κυρίαρχα κόμματα, που συμφωνούν κατά βάθος στους 
σκοπούς τους και στις πολιτικές επιδιώξεις τους, είναι 
στο έπακρο προχωρημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
αλλά πιστεύω ότι γίνεται ολοφάνερη στην Ευρώπη, ιδι
αίτερα στην Αγγλία και ίσως ακόμα στην Ομοσπον
διακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Δημοσιογράφος:

Πώς βλέπετε εσείς λοιπόν το ζήτημα της εναλλακτι
κής λύσης στο πρόβλημα της κοινωνίας;

X. Μαρκούζε:

Ναι, το πρόβλημα της Αλλαγής, μου φαινόταν και μου 
φαίνεται και σήμερα ακόμα πάρα πολύ απλό. Αυτό που 
θέλουν οι νέοι σήμερα είναι μια κοινωνία χωρίς πολέ
μους και εκμετάλλευση, χωρίς καταπίεση, χωρίς φτώ
χεια και σπατάλη. Λοιπόν, η ανεπτυγμένη βιομηχανι
κή κοινωνία διαθέτει σήμερα όλα τα τεχνικά, επιστη
μονικά και φυσικά αποθέματα, που είναι απαραίτητα 
για την οικοδόμηση μιας τέτοιας κοινωνίας. Εκείνο 
όμως που εμποδίζει την απελευθέρωση αυτή είναι 
απλούστατα το υπάρχον σύστημα και τα συμφέροντα. 
Και αυτοί που δουλεύουν μέρα-νύχτα για την υπερά
σπιση του συστήματος καταφεύγουν όλο και σε πιο βί
αια μέσα. Η εναλλακτική λύση λοιπόν, η Αλλαγή, το 
άλλο μοντέλο δεν μου φαίνεται πως είναι τόσο δύσκολο 
να προσδιοριστεί. Ποια συγκεκριμένη μορφή θα πάρει, 
είναι φυσικά άλλο ζήτημα. Πιστεύω ωστόσο, πως με 
βάση την εξάλειψη της πείνας, την εξάλειψη της τε
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ράστιας σπατάλης και καταστροφής των αποθεμάτων, 
θα μπορούσε να βρεθεί ένας τρόπος ζωής, όπου οι άν
θρωποι θα καθορίζουν αληθινά τη δική τους μοίρα.

Δημοσιογράφος:

Και ποιο δρόμο βλέπετε εσείς προς την κοινωνία αυτή; 

X. Μαρκούζε:

Ο δρόμος προς την κοινωνία αυτή είναι φυσικά κάτι 
που μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί μόνο μέσα στην 
πάλη για την ίδια αυτή κοινωνία. Κάτι που θα πρέπει 
να ειπωθεί μιας εξαρχής: ο δρόμος αυτός θα είναι για 
τις διάφορες χώρες ένας δρόμος πολύ διαφορετικός, 
ανάλογος με το βαθμό της ανάπτυξης αυτών των χω
ρών, της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, της 
ανάπτυξης της συνειδητότητας, των πολιτικών παρα
δόσεων κ.λπ. Θα επιθυμούσα ωστόσο να περιοριστώ 
στις κρίσεις μου, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια και 
γνωρίζω τόσο καλά αυτή τη χώρα και να τονίσω εντο
νότατα μιας εξαρχής, ότι η κατάσταση, λόγου χάρη, 
στη Γαλλία και στην Ιταλία είναι μια κατάσταση πο
λύ διαφορετική. Υπάρχει φυσικά και το ζήτημα της 
αλλαγής, το ζήτημα του υποκειμένου της αλλαγής, το 
ζήτημα: ποιος αποτελεί το επαναστατικό υποκείμενο; 
Το ερώτημα μου φαίνεται ανόητο, αφού το επαναστα
τικό υποκείμενο μπορεί να αναπτυχθεί μονάχα μέσα 
στην διαδικασία της αλλαγής. Δεν είναι κάτι που 
υπάρχει και που θα μπορούσε απλώς να συναντήσει 
κανένας οπουδήποτε. Το επαναστατικό υποκείμενο
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γεννιέται μέσα στην πράξη, με την ανάπτυξη της συ- 
νειδητότητας, την ανάπτυξη της δράσης.

Δημοσιογράφος:

Θα μπορούσε το υποκείμενο να είναι σήμερα η εργατι
κή τάξη;

X. Μαρκούζε:

Με κατηγόρησαν πως έχω δήθεν ισχυρισθεί, ότι η ερ
γατική τάξη δεν αποτελεί πια επαναστατικό υποκείμε
νο. Αυτό είναι φυσικά μια διαστρέβλωση όλων όσων 
έχω πει. Αυτό που είπα είναι, πως η εργατική τάξη 
στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελεί σήμερα υποκεί
μενο τής επανάστασης. Δεν πρόκειται για μια αξιολο
γική κρίση, αλλά απλώς όπως πιστεύω, για μια ανα
γνώριση ενός πραγματικού γεγονότος («STATEMENT 
OF FACT»).
Και πάλι η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική στη 
Γαλλία και την Ιταλία, όπου υπάρχει μια ισχυρή πολι
τική παράδοση της εργατικής τάξης, όπου το βιοτικό 
επίπεδο δεν έχει φτάσει ακόμα στο ύψος των Ηνωμέ
νων Πολιτειών, και όπου για το λόγο αυτό το ριζοσπα
στικό δυναμικό της εργατικής τάξης είναι πολύ πιο 
ισχυρό απ’ ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δημοσιογράφος:

Έχετε τονίσει με μεγάλη έμφαση το ρόλο των φοιτη
τών. Ποιος είναι ο ρόλος που παίζουν στην αλλαγή της 
κοινωνίας;
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X . Μαρκούζε:

Ποτέ δεν ισχυρίστηκα, ότι το φοιτητικό κίνημα μπορεί 
σήμερα να αντικαταστήσει το εργατικό κίνημα σαν πι
θανό υποκείμενο της επαναστατικής πάλης. Αυτό που 
είπα είναι, πως το φοιτητικό κίνημα λειτουργεί σήμε
ρα σαν καταλύτης, σαν «προπονητής» του επαναστα
τικού κινήματος και παίζει στη σημερινή πραγματικό
τητα έναν εξαιρετικά αποφασιστικό ρόλο. Πιστεύω, 
πως οι ηττοπαθείς ισχυρισμοί, ότι δεν μπορεί να είναι 
επαναστατικό ένα κίνημα, που τις πιότερες φορές πε
ριορίζεται μέσα στα πανεπιστήμια και τα σχολεία, και 
πως είναι απλώς ένα κίνημα διανοουμένων, μιας 
«ελίτ», οι ισχυρισμοί αυτοί απλώς είναι έξω από την 
πραγματικότητα. Πάνω δηλαδή απ’ το γεγονός, ότι 
στα πανεπιστήμια και στα σχολεία διαπαιδαγωγούνται 
και ασκούνται τα στελέχη της μελλοντικής κοινωνίας 
και επομένως η ανάπτυξη της συνειδητότητας, της 
κριτικής σκέψης μέσα στα πανεπιστήμια και τα σχο
λεία αποτελεί ένα αποφασιστικό καθήκον.

Δημοσιογράφος:

Από τι μπορεί αλήθεια να γεννηθεί σήμερα μια επανά
σταση; Κ ατά  πάσα πιθανότητα όχι πια από τη φτώ
χεια, τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες.

X . Μαρκούζε:

Αυτό εξαρτάται εντελώς από την κατάσταση στις διά
φορες χώρες. Όπου κυριαρχεί η φτώχεια αυτή θα παί
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ξει φυσικά ένα αποφασιστικό ρόλο. Σε άλλες χώρες όχι. 
Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της επανάστασης του 20ου 
και του 21ου αιώνα πιθανώς να καθορίζεται από το γε
γονός ότι δεν γεννιέται πρωταρχικά από τη δυστυχία, 
αλλά -ας πούμε— από τη γενική απανθρωπιά, τον 
αντιουμανισμό, την απέχθεια απέναντι στη διασπάθιση 
του πλούτου και την «αφθονία» της λεγάμενης κατα
ναλωτικής κοινωνίας, την απέχθεια απέναντι στην 
κτηνωδία και την αγνωμοσύνη των ανθρώπων. Γι’ αυ
τό και το κύριο αίτημα της επανάστασης αυτής -για 
πρώτη φορά, αλήθεια, μέσα στην ιστορία— θα είναι: να 
βρεθεί ένας τρόπος ζωής αντάξιος του ανθρώπου και να 
δημιουργηθούν νέες, εντελώς, μορφές διαβίωσης. Δεν 
πρόκειται δηλαδή για μια ποσοτική μόνο, αλλά και για 
μια αληθινά ποιοτική αλλαγή.

Δημοσιογράφος:

Επανάσταση από απέχθεια — όεν χτυπάει, αλήθεια, 
σαν κάτι το μη  μαρξιστικό;

X. Μαρκούζε:

Δεν είναι καθόλου κάτι το μη μαρξιστικό, γιατί η ίδια 
η απέχθεια έχει αρκετά ισχυρά αντικειμενικά και κοι
νωνικά αίτια. Η απέχθεια δεν είναι παρά μονάχα η έκ
φραση της αντίφασης, της όλο και περισσότερο ισχυ
ροποιούμενης αντίφασης που διαπερνά κυριαρχικά όλη 
την καπιταλιστική κοινωνία: της αντίφασης δηλαδή 
ανάμεσα στον τεράστιο κοινωνικό πλούτο και την 
άθλια και καταστροφική χρησιμοποίησή του. Και η
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αντίφαση αυτή εκφράζεται σ’ ένα υψηλό επίπεδο συ- 
νειδητότητας, σαν απέχθεια απέναντι στην υπάρχουσα 
κοινωνία.

Δημοσιογράφος:

Κύριε καθηγητά, δεν θα ήταν, αλήθεια, δυνατό να δη- 
μιουργηθεί μ ια  ουμανιστική και χειραφετημένη κοινω
νία με μεταρρυθμίσεις;

X . Μαρκούζε:

Μεταρρυθμίσεις είναι δυνατόν και θα πρέπει να επιδιώ
κονται. Ό,τι θα μπορούσε να συμβάλλει στο μετριασμό 
της φτώχειας, της αθλιότητας και της καταπίεσης θα 
πρέπει να επιδιώκεται. Αλλά η εκμετάλλευση και η 
καταπίεση ανήκουν μέσα στην ίδια την φύση της κε
φαλαιοκρατικής παραγωγής, το ίδιο όπως ανήκει ο πό
λεμος και η συγκέντρωση της οικονομικής δύναμης 
στη φύση της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής. Αυτό 
όμως θα πει, ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε μια μέ
ρα στο σημείο, που οι μεταρρυθμίσεις θα σκοντάψουν 
στα όρια του συστήματος, εκεί όπου η εφαρμογή μιας 
μεταρρύθμισης θα απειλούσε τις ρίζες της κεφαλαιο
κρατικής παραγωγής, δηλαδή το κέρδος.
Στο σημείο αυτό, το σύστημα θα αντισταθεί και ενά- . 
ντια στις μεταρρυθμίσεις, προς το συμφέρον της αυτο
συντήρησής του. Και το ερώτημα θα ανακύψει πάλι: 
Είναι δυνατή μια επανάσταση;
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Δημοσιογράφος:

Πώς περίπου βλέπετε εσείς να είναι οργανωμένη η χει
ραφετημένη μετακαπιταλιστική κοινωνία; Θα μπορού
σε κανείς να οικοδομήσει μ ια  τέτοια ιδιόρρυθμη κοινω
νία στις βιομηχανικές χώρες της δύσης, λόγου χάρη, 
πάνω στη βάση του συστήματος των συμβουλίων; Με 
τρόπο όμως που να διατηρηθεί η ικανότητά τους σε 
απόδοση και το τεχνολογικό τους επίπεδο;

X. Μαρκούζε:

Πώς συγκεκριμένα θα είναι η μετακαπιταλιστική κοι
νωνία και ποιες θα είναι οι μορφές οργάνωσής της, δεν 
είμαστε σήμερα σε θέση να το προσδιορίσουμε. Θα 
ήταν ανόητο, αν κάναμε κάτι τέτοιο. Εμείς δεν είμα
στε ελεύθεροι άνθρωποι και έτσι δεν μπορούμε να προσ
διορίσουμε από πριν, πώς θα φτιάξουν τη ζωή τους και 
την κοινωνία τους οι ελεύθεροι άνθρωποι. Φυσικά, ορι
σμένους βασικούς θεσμούς μπορούμε να τους σκιαγρα
φήσουμε.
Το «σύστημα των συμβουλίων» είναι μια ιστορικά πο
λύ επιβαρυμένη έννοια. Ωστόσο, πιστεύω, ότι η βασική 
τους ιδέα ισχύει ακόμη. Σας είπα, ότι σε μια ελεύθερη 
κοινωνία οι άνθρωποι θα καθορίζουν οι ίδιοι τη ζωή 
τους και τη συμβίωσή τους. Αυτό πρώτ’ απ’ όλα ση
μαίνει ότι θα καθορίζουν οι ίδιοι και πώς θα πρέπει να 
καταμερισθεί η κοινωνικά αναγκαία εργασία και προς 
ποιους σκοπούς θα πρέπει να στρέφεται αυτή η κοινω
νικά αναγκαία εργασία. Κι αυτό στην αρχή θα γίνεται 
πιθανότατα από τοπικές και περιφερειακές συνελεύ
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σεις, επιτροπές, συμβούλια, ή πέστε τα όπως εσείς νο
μίζετε, που θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τι θα πρέπει 
να έχει προτεραιότητα και πώς θα πρέπει να γίνεται ο 
καταμερισμός της αναγκαίας κοινωνικής εργασίας.

Δημοσιογράφος:

Αλλά ποιος μας εγγυάται, ότι η κατάργηση του κεφα
λαιοκρατικού τρόπου παραγωγής θα οδηγήσει σε μια  
κοινωνία, όπου το άτομο θα είναι ελεύθερο και θα μπο
ρεί να βρει την ολοκλήρωσή τόυ; Οι υπάρχουσες σο
σιαλιστικές κοινωνίες δεν δικαιολογούν την αισιοδοξία.

X. Μαρκούζε:

ΓΓ αυτό, φυσικά, δεν υπάρχει καμιά εγγύηση. Η ιστο
ρία δεν είναι κανένα ασφαλιστικό ίδρυμα. Εγγυήσεις 
κανένας δεν μπορεί να περιμένει. Εκείνο που μπορεί να 
υποστηριχθεί είναι, ότι η κατάργηση της κεφαλαιο
κρατικής κοινωνίας θα προσφέρει σε κάθε περίπτωση, 
οπωσδήποτε, τη βάση, που πάνω της θα μπορέσει να 
αναπτυχθεί μια ελεύθερη κοινωνία.

Δημοσιογράφος:

Πώς, κατά τη γνώμη σας, θα όφειλε να δρα σήμερα 
πολιτικά η νέα Αριστερά; Θα συνιστούσατε εσείς μ ια  
πολιτική συμμαχίας αυτών των ομάδων με άλλες κρι
τικά τοποθετημένες απέναντι στο σύστημα, αλλά όχι 
μαρξιστικές, δυνάμεις; Λόγου χάρη, ακόμα και με κοι
νοβουλευτικές δυνάμεις;
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X. Μαρκούζε:

Η ερώτηση αυτή θα πρέπει να απαντηθεί διαφορετικά, 
ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης των κεφαλαιοκρατι
κών χωρών. Εκεί που υπάρχει αντεπανάσταση, γίνεται 
αναγκαία μια πολιτική συμμαχιών. Αλλά για τη νέα 
Αριστερά η πολιτική αυτή μπορεί να έχει μονάχα προ
σωρινό χαρακτήρα και όχι χαρακτήρα μιας πολιτικής 
αρχών. Και μπορεί να στρέφεται μονάχα πρός συγκε
κριμένους σκοπούς μάσα σε ειδικές καταστάσεις, όπως 
λ.χ. διαδηλώσεις, τοπικές εκλογές κ.λπ. Πιστεύω, 
πως κάθε- ριζική αντιπολίτευση στις μέρες μας μονάχα 
εξωκοινοβουλευτική αντιπολίτευση μπορει να είναι.

Δημοσιογράφος:

Θα επιτρεπόταν στη νέα Αριστερά, κατά  την εξωκοι
νοβουλευτική της δράση, να εφαρμόζει ακόμα και βία 
ενεντίον του κυρίαρχου συστήματος;

X. Μαρκούζε:

Πιστεύω, λοιπόν, πως το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να 
γίνει αντικείμενο συζήτησης σε μια τηλεοπτικη συνο
μιλία, αλλά να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης με 
τους ενδιαφερόμενους συνομιλητές, μέσα στον κύκλο 
των συζητητών αυτών και σε σχέση με τις συγκεκρι
μένες καταστάσεις. Γενικά στο ζήτημα της βίας θα 
μπορούσα να επαναλάβω τα όσα έχω ήδη πει, οτι δη
λαδή η βία έχει θεσμοποιηθεί σε τεράστιο βαθμό μέσα 
στην ίδια τη σύγχρονη κοινωνία, καί το κύριο πρόβλη
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μα είναι πριν απ’ όλα από ποιον προέχεται η βία. Πι
στεύω ότι θα μπορούσε οπωσδήποτε κανείς να πει για 
την περίοδο της αντεπανάστασης που άρχισε, ότι η βία 
προέρχεται από την σύγχρονη κοινωνία και πως απ’ 
αυτη τη σκοπιά η αντιπολίτευση βρίσκεται μπροστά 
στο πρόβλημα της βίας, της βίας με την έννοια της 
αμυνας και όχι ασφαλώς της βίας σαν επίθεση.

Δημοσιογράφος:

ilira τελευταία ερώτηση: βάζετε σαν προϋπόθεση για 
τη χειραφετημένη κοινωνία σας μ ια  νέα ανθρωπολογι- 
κή διάρθρωση του ανθρώπου; Ενός ανθρώπου που είναι 
παντα καλός, ενός ανθρώπου που ενεργεί πάντα με 
πνεύμα αΧληλεγγλύης;

X. Μαρκούζε:

Όχι δεν πιστεύω στην προϋπόθεση αυτή. Εκείνο που 
θετω σαν προϋπόθεση δεν είναι ένας άνθρωπος που 
ενεργεί πάντα ορθά και με πνεύμα αλληλεγγύης, αλλά 
ένας άνθρωπός που κατ’ αρχήν και πριν απ’ όλα και 
ισως για πρώτη φορά μέσα στην ιστορία μπορεί να δρα 
αληθινά ορθά και με πνεύμα αλληλεγγύης. Πιστεύω 
ότι με αφετηρία τις κατακτήσεις της βιομηχανικής 
κοινωνίας προσφέρονται οι δυνατότητες, να χειραφετη
θούν σε πλατιά κλίμακα τα κίνητρα του ανθρώπου που 
σήμερα συνθλίβονται προς το συμφέρον της καπιταλι
στικής κυριαρχίας. Και πως με αφετηρία τα χειραφε
τημένα αυτά κίνητρα —ουσιστικά τα κίνητρα ζωής και 
όχι τα κίνητρα της καταστροφής- για πρώτη φορά μέ
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σα στην ιστορία θα μπορούσε πράγματι κάτι τέτοιο, 
όπως η αλληλεγγύη, να γίνει πραγματικότητα. Γιατί 
τα κίνητρα της ζωής είναι αντίθετα με τα επιθετικά 
κίνητρα και περιέχουν μέσα τους σε εμβρυακή κατά
σταση τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις για μια 
καλύτερη ζωή, για μια μεγαλύτερη απόλαυση της ζω
ής, και μάλιστα όχι κόντρα στους άλλους ανθρώπους, 
αλλά μαζί με τους άλλους.





ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Καρλ ΙΙόππερ: Η νέα κοινωνία
Για πρώτη φορά επισκέφτηκα την Αγγλία τα χρόνια 
του 1935-36. Είχα πάει εκεί από την Αυστρία, όπου 
κυριαρχούσε μια σχετικά ήπια δικτατορία, που όμως 
απειλούνταν από τον εθνικοσοσιαλιστή γείτονα. Στον 
ελεύθερο αέρα της Αγγλίας μπορούσα πια να αναπνέω. 
Ήταν όπως όταν ανοίγει κανείς τα παράθυρα. Ο τ ίτ
λος «Ανοιχτή Κοινωνία» προέρχεται απ ’ αυτή και μό
νο την εμπειρία. Τι είναι όμως εκείνο που θεωρώ σαν 
χαρακτηριστικό γνώρισμα σε μια ανοιχτή κοινωνία; Θα 
επιθυμούσα να αναφέρω δυο σημεία: Πρώτον, ότι σε 
μια κοινωνία θα πρέπει να είναι δυνατή η ελεύθερη συ
ζήτηση και ότι η ελεύθερη συζήτηση θα πρέπει να επι
δρά πάνω στην πολιτική. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να 
υπάρχουν θεσμοί για την προστασία της ελευθερίας και 
των οικονομικά αδύνατων ανθρώπων. Και πρώτα-πρώ
τα γύρω απ’ το δεύτερο σημείο! Το κράτος θα πρέπει 
να προστατεύει τους πολίτες του με νομικούς και κοι
νωνικούς θεσμούς από τη στεγνή βία και να είναι σε 
θέση να τους προστατεύει από την κατάχρηση οικονο
μικής βίας. Αυτό γίνεται κιόλας τώρα και θα μπορού
σε να γίνει ακόμα καλύτερα. Θα πρέπει ακριβώς να δη
μιουργήσουμε θεσμούς που να προστατεύουν τους οικο
νομικά αδύνατους από τους οικονομικά ισχυρούς, δηλα
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δή θεσμούς για την προστασία από την εκμετάλλευση. 
Γιατι η πολίτικη βια είναι σε θέση να ελέγχει την οι
κονομική βια. Οι μαρξιστές υποτιμούν τις δυνατότητες 
της πολιτικής και ιδιαίτερα αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν 
«τυπική ελευθερία».
Τονίζω, λοιπόν, τον κεντρικό ρόλο των πολιτικών θε
σμών για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Εκείνο που 
εχει σημασία είναι ακριβώς όχι τόσο, κυριαρχεί, 
αλλα πώς θα μπορούσε κανείς να επηρεάσει και να 
ελέγχει τους κυρίαρχους.
Και ετσι έρχομαι στο πρώτο μου σημείο, στη σπουδαι- 
οτητα της δημόσιας συζήτησης. Από τις χώρες με ένα 
λίγο ή πολύ ανοιχτό κοινωνικό σύστημα η σπουδαιότε
ρη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την τύχη τους 
εξαρτώνται όλες οι άλλες. Δεν έχουν περάσει παρά μό
νο εκατό χρόνια από την απελευθέρωση της Αμερικής 
απ την δουλειά, απ’ εκείνον τον πεντάχρονο σχεδόν 
εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στο Βορρά και το Νότο. Αυ
τός ο πόλεμός ηταν μια απ’ τις φοβερότερες κρίσεις 
που πέρασε η χώρα, μια κρίση συνειδήσεως. Σήμερα οι 
Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια παρόμοια κρίση 
συνειδήσεως και μάλιστα ξάνα γύρω απ’ το πρόβλημα 
των νέγρων και ταυτόχρονα γύρω απ’ το πρόβλημα 
του Βιετνάμ.
Βλεπουμε εδω καθαρα, ποιο είναι το σπουδαιότερο 
στοιχείο για μια ελεύθερη κοινωνία: η ελευθερία γνώ
μης, η ύπαρξη αντιπολίτευσης. Οι μεγαλύτερες εφημε
ρίδες, οι σχολιαστές του ραδιοφώνου και της τηλεόρα
σης με τη μεγαλύτερη επιρροή ασκούν οξύτατη αντι
πολίτευση. Η αντιπολίτευση αξιώνει την αποχώρηση
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των αμερικανικών στρατευμάτων από το Βιετνάμ και 
κάτω απ’ την επίδραση της η κυβέρνηση αποδέχεται 
αυτή την άποψη σαν πρόγραμμά της. Εδώ έχουμε δη
λαδή ένα μοναδικό στο είδος του περιστατικό που είναι 
διανοητό μόνο σε μια ανοικτή κοινωνία: μετά από έναν 
μακρόχρονο πόλεμο η κυβέρνηση αναγκάζεται εξαιτίας 
της ελεύθερης συζήτησης να αποδέχεται, ότι ο πόλε
μος ήταν ένα βαρύ σφάλμα, και ότι θα πρέπει να τερ
ματιστεί όσο το δυνατόν συντομότερα.
Δεν θέλω, εδώ φυσικά να παρουσιάσω, την αμερικανι
κή δημοκρατία σαν ιδανική. Η Αμερική είναι μια χώ
ρα, όπου συμβαίνουν πάρα πολλές βιαιοπραγίες και 
εγκλήματα. Από τη δολοφονία του Προέδρου Κέννεντυ 
η Αμερική έχει παραδόξως αλλάξει πολύ γρήγορα. Πα- 
λιότερα οι διαθέσεις ήταν επλιδοφόρες. Τώρα όμως η 
χώρα έχει πέσει σε κατάθλιψη, που έγινε ακόμα πιο 
βαθιά με τις δολοφονίες του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και 
του Ρόμπερτ Κέννεντυ και με τον πόλεμο του Βιετνάμ. 
Οι Αμερικανοί δεν είναι πια σίγουροι, πως η χώρα τους 
και η μορφή διακυβέρνησής τους είναι τα καλύτερα. 
Αυτές οι βιαιοπραγίες είναι κατά μέρος επακόλουθο της 
αμερικανικής παράδοσης, δεν είναι όμως επακόλουθο 
της μορφής διακυβέρνησης ή του λεγάμενου συστήμα
τος κυριαρχίας. Είναι γεγονός πως οι μορφές διαβίω
σης και οι πεποιθήσεις μεταβάλλονται πολύ γρήγορα 
στην Αμερική: οι ανοιχτές κοινωνίες δεν είναι πολύ 
σταθερές, ακριβώς επειδή είναι εκτεθειμένες στην κρι
τική συζήτηση. Οι δικτατορίες είναι σταθερότερες και 
φυσικά πολύ περισσότερο οι ουτοπίες, που παρουσιάζο
νται πάντα σαν στατικές.
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Δημοσιογράφος:

Λέτε ότι το κράτος θα μπορούσε να προστατεύσει με 
πολιτικούς θεσμούς τους πολίτες του από την οικονο
μική βία. Ασφαλώς θα μπορούσε, αλλά οι μαρξιστές 
αντιλέγουν ότι ακριβώς οι θεσμοί αυτοί κυριαρχούνται 
από κυρίαρχες ομάδες και χάνουν έτσι κάθε αποτελε- 
σματικότητα.

Κ. Πόππερ:
Αυτό το θεωρώ πέρα για πέρα υπερβολικό. Φυσικά σε 
μια δημοκρατία κάθε θεσμός κυριαρχείται πότε από τη 
μια και πότε από την άλλη ομάδα. Αυτό είναι αρκετά 
καθαρό. Αλλά η ιδέα, πως οι θεσμοί σε μια δημοκρατία 
κυριαρχούνται αποκλειστικά από την αστική τάξη, αυ
τό πάλι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μορφή του μαρ
ξιστικού παραμυθιού περί ταξικής δικτατορίας: ότι δη
λαδή κάθε κράτος είναι και κράτος-δικτατορια και ότι 
η λεγάμενη τυπική δημοκρατία δεν είναι τίποτα άλλο 
παρά δικτατορία ταξική. Όπως σας είπα, κάτι τέτοιο 
το θεωρώ παραμύθι.

Δημοσιογράφος:
Δεν διαφαίνονται, όμως, στοιχεία μιας ταξικής κοινω
νίας, όταν λόγου χάρη στην Ομοσπονδιακή Δημοκρα
τία της Γερμανίας στην πολύ μικρή ομάδα των οικο
νομικά ανεξάρτητων κατανέμεται το 70% του νεοσχη- 
ματιζόμενου πλούτου, ενώ η εφτά φορές μεγαλύτερη 
ομάδα των εργαζομένων καρπώνεται το υπόλοιπο
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30%; Όταν το φορολογικό σύστημα παρέχει μονό
πλευρα προνόμια σε ένα μικρό στρώμα; Όταν άνθρω
ποι, που ’χουν ιδιοποιηθεί το κεφάλαιο χωρίς καμιά δι
κή τους απόδοση, συσσωρεύουν όλο και περισσότερο 
πλούτο, ενώ ο κύριος όγκος των εργαζομένων κατανα
λώνει ολόκληρο το εισόδημά του και έτσι δεν μπορεί 
ποτέ, κατά κανόνα, να γίνει κάτοχος κεφαλαίου;

Κ . Πόππερ:

Εδώ βάζετε πολλές ερωτήσεις μονομιάς. Η λέξη «τά
ξη» μπορεί να έχει πολλές παραπλανητικές σημασίες. 
Οι μαρξιστές ισχυρίζονται, ότι όλες οι δημοκρατίες εί
ναι καλυμμένες ταξικές δικτατορίες, όμως αυτός ο πα
ραπλανητικός ισχυρισμός πολύ λίγη σχέση έχει με τις 
μεγάλες διαφορές που υπάρχουν στην κατανομή του 
πλούτου. Γιατί είναι νοητή μια ελεύθερη κοινωνία, με 
ίσες δυνατότητες για όλους —όλοι θα έχουν την ίδια 
μόρφωση και ο φόρος κληρονομιάς θα κατανέμει τον 
πλούτο δίκαια— όπου όμως θα παρουσιάζονται μεγάλες 
ανισότητες, στη δινομή του νεοδημιουργούμενου πλού
του. Οσο δεν θα υπάρχει φτώχεια, είναι ζήτημα αν αυ
τό θα μπορεί να θεωρηθεί σαν κάτι το κακό: Τα μεγά
λα πλουτη επενδύονται σχεδόν στο σύνολό τους καθι
στώντας έτσι δυνατή τη δοκιμασία πειραματικών ανα
νεώσεων. Στην κοινωνία ωστόσο αυτή θα ήταν δυνα- 
τόν να υπάρχουν όχι μόνο πλούσιοι αλλά και φτωχοί. 
Αυτό θα ήταν πολύ κακό, αλλά οι φτωχοί και οι πλού
σιοι δεν θα αποτελούσαν ωστόσο καμία τάξη με μαρξι
στική έννοια.
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Η παρατήρησή σας όμως αναφερόταν στην Ομοσπον
διακή Δημοκρατία της Γερμανίας που της απευθύνε
τε την κατηγορία, ότι τα νεοδημιούργητα πλούτη κα- 
τανέμονται πολύ ανισόμερα. Αυτό αποδείχνει λίγα 
πράγματα για τον ταξικό της χαρακτήρα και τίποτα 
για μια ταξική δικτατορία. Ισχυρίζεστε ακόμη, ότι το 
φορολογικό σύστημα παρέχει, μονόπλευρα, προνόμια σ’ 
ένα μικρό στρώμα. Άν έχει έτσι το πράγμα, τότε σε μια 
δημοκρατία υπάρχει και διέξοδος, όπως μπορεί να δει κα
νείς στο αγγλικό και αμερικανικό σύστημα φορολογίας. 
Στη Μεγάλη Βρεταννία το μισό και πάνω του εθνικού 
εισοδήματος πηγαίνει στο κράτος με τη μορφή φόρων: 
φόρων εισοδήματος, άμεσων και έμμεσων φόρων. Αλλά 
γ ι’ αυτό ακριβώς η φορολογική πίεση είναι πιθανότατα 
τόσο μεγάλη, ώστε να δεινοπαθεί ολόκληρη η οικονο
μία, συμπεριλαμβανομένων και των πιο κακά αμειβο- 
μένων. Αυτό δείχνει το ασύστατο της μαρξιστικής δι
δασκαλίας, ότι όλες οι δημοκρατίες είναι καλυμμένες 
δικτατορίες. Και αν ίσως κανείς, όπως εσείς, μπορεί να 
μιλάει για «στοιχεία μιας ταξικής κοινωνίας», τότε 
μπορεί κανείς να πει απ’ την άλλη, ότι οι διάφορες δη
μοκρατίες πραγματοποιούν διαφορετικούς βαθμούς 
προσέγγισης σε μια αταξική κοινωνία.

Δημοσιογράφος:

Δεν νομίζετε, ότι η τυπικά δημοκρατική πολιτική διάρ
θρωση τότε μόνο μπορεί «να πάρει σάρκα και οστά», 
όταν βρίσκει ανταπόκριση στο οικονομικό πεδίο;



46 ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΜΑΡΚΟΥΖΕ-ΚΑΡΛ ΠΟΠΠΕΡ

Κ . Πόππερ:

Ας μου επιτραπεί ίσως να διατυπώσω την ερώτηση 
σας σε πιο απλή γλώσσα: Δεν είναι μήπως η συνυπαρ- 
ξη πλούτου και φτώχειας ένα αβάσταχτο κοινωνικο 
κακό; Η απάντησή μου είναι: η φτώχεια αποτελει ενα 
μεγάλο κακό και γίνεται ένα εξοργιστικό κακο, οταν 
συνυπάρχει με τον πλούτο. Αλλα ακόμη χειρότερό κα
κό, κι απ’ αυτή την αντίθεση φτώχειας-πλουτου, είναι 
η αντίθεση ανελευθερίας και ελευθερίας — η αντίθεση 
ανάμεσα σε μια Νέα τάξη, την κυρίαχη δικτατορία, και 
τους εξόριστους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή 
οπουδήποτε αλλού δυσανασχετούντες συμπολίτες.
Τη μεγαλύτερη αξία μιας δημοκρατίας τη βλέπω, λοι
πόν, στη δυνατότητα μιας ελεύθερης ορθολογιστικής 
συζήτησης και στην επίδραση αυτής της κριτικής συ
ζήτησης πάνω στην πολιτική. Έτσι, λοιπον, στέκομαι 
σε οξύτατη αντίθεση απέναντι σ’ εκείνους που πιστευ- 
ουν στη βία. Ιδιαίτερα απέναντι στους φασίστες. Ανά
λογά όμως πράγματα ισχυρίζονται και οι επαναστατες 
μαρξιστές ή ακόμη και οι νεο-μαρξιστες. Οτι δεν υπάρ
χει δήθεν καμία δυνατότητα «αντικειμενικής» συζήτη
σης: ότι δηλαδή πριν προχωρήσει κανείς σε μια συζη- 
τηση με κάποιον, θα πρέπει να γνωρίζει, αν αυτός ο 
κάποιος είναι επαναστατικά - μαρξιστικα τοποθετημέ
νος απέναντι στην κοινωνία- με αλλα λόγια αν απορρί
πτει τη λεγάμενη «καπιταλιστική» κοινωνία. Αυτο 
σημαίνει, πως μια συζήτηση πάνω στα καίρια προβλή
ματα γίνεται αδύνατη.
Οι φασίστες αντι-διανοούμενοι και οι επαναστατες μαρ
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ξιστές είναι, λοιπόν, στο σημείο αυτό σύμφωνοι, πως με 
έναν αντίπαλο δεν μπορεί και δεν πρέπει κανείς να συ- 
ζητεί. Και οι δυο τους απορρίπτουν μια κριτική συζή
τηση των θέσεων τους.
Αλλά, ας σκεφτεί κανείς, τι σημαίνει αυτή η άρνηση. 
Σημαίνει για κείνον που έρχεται στην εξουσία, την κα
ταπίεση κάθε αντιπολίτευσης. Σημαίνει την άρνηση 
της ανοιχτής κοινωνίας, την άρνηση της ελευθερίας 
και την αποδοχή μιας φιλοσοφίας της βίας.
Κάτω από την επίδραση αυτών των ιδεών οι μαρξιστές 
και νεο-μαρξιστές είναι τυφλοί απέναντι στις κατακτή
σεις της δημοκρατίας, η οποία είναι η μόνη, που τους 
δίνει τη δυνατότητα να διαδίδουν τις ιδέες τους. Η θε
ωρία τους, τους διδάσκει πως η πολιτική ελευθερία εί
ναι άνευ αξίας, μια και δεν είναι τίποτα παραπάνω πα
ρά μια καλυμμένη δικτατορία.
Αυτό όμως είναι πέρα για πέρα αντιρεαλιστικό κι απ’ ο,τι 
μπορεί κιόλας κανείς να δει, η πιο πρόσφατη αναζωογό
νηση του μαρξισμού λαβαίνει χώρα σε όλες τις ανοιχτές 
κοινωνίες της Δύσης και μόνο σ’ αυτές. Οι δημοκρατίες 
είναι πάντα ανοιχτές για ιδέες και ιδιαίτερα για αντιπολι
τευόμενες ιδέες. Μακριά από το να είναι καλυμμένες δι
κτατορίες, οι δημοκρατίες αυτές είναι πάντα έτοιμες να 
αμφισβητήσουν τον ίδιο τους τον εαυτό: ξέρουν πολύ κα
λά, πως πάρα πολλά πράγματα δεν είναι έτσι όπως έπρε- 
πε να είναι. Οι ιδέες έχουν την ευκαιρία να νικούν μόνο σε 
μια ανοιχτή κοινωνία. Και οι μαρξιστές που πιστεύουν ότι 
οι δημοκρατίες είναι μόνο καλυμμένες δικτατορίες, δεν 
βλέπουν ότι όλες οι δικτατορίες, είτε δεξιές είτε αριστε
ρές, είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα.
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Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα εσφαλμένων θεωριών, που 
τους κάνουν τυφλούς απέναντι στη σημασία της κριτι
κής πάλης των ιδεών, της κριτικής συζήτησης.

Δημοσιογράφος:

Κύριε καθηγητά, η «Ανοιχτή Κοινωνία» σας προϋπο
θέτει πάνω α π ’ όλα έναν πλουραλισμό δυνάμεων, μια 
ισότητα δυνατοτήτων, που ναι μεν καλώς υπάρχει στα  
Συντάγματα των δυτικών Δημοκρατιών, αλλά όχι 
όμως και στην πολιτική τους πραγματικότητα. Πι
στεύετε, ότι η «Ανοιχτή Κοινωνία» σας υπάρχει κιο- 
λας ή θα πρέπει ν ’ αρχίσει κανείς τώρα με την οικοδό
μηση της;

Κ . Πόππερ:

Πιστεύω, ότι η κοινωνία αυτή υπάρχει τόσο σαν πραγ
ματικότητα όσο και σαν ιδανικό. Υπάρχουν δηλαόη 
διαφορετικοί βαθμοί ελευθερίας. Στη μια δημοκρατία η 
κοινωνία θα είναι ωριμότερη, περισσότερο αναπτυγμέ
νη απ’ ό,τι στην άλλη δημοκρατία.
Πόσο καλή ή κακή θα είναι, εξαρτάται από πολλά 
πράγματα: από την προϊστορία της, τις παραδόσεις 
της- από τους πολιτικούς θεσμούς της· από τις μέθο- 
δες παιδείας της· και τελικά απ’ τους ανθρώπους που 
δίνουν πρώτα-πρώτα ζωή σ’ αυτούς τους θεσμούς. Θα 
πρότεινα να θέταμε ένα αρκετά σαφές όριο ανάμεσα 
στις δημοκρατίες και τις δικτατορίες. Όταν υπάρχουν 
θεσμοί που καθιστούν δυνατό να ξεφορτώνεται κανείς 
την κυβέρνηση χωρίς προσφυγή στη βία, χωρίς δηλα
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δή να την τουφεκίζει, τότε ζει κανείς σε μια δημοκρα
τία. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό μιας δημοκρατίας. 
Αλλά κι όταν υπάρχει δημοκρατία είναι ακόμα μακρι
νός ο δρόμος προς μιαν αληθινά ανοιχτή κοινωνία. 
Πρόκειται για μια πορεία που συντελείται βαθμιαία. 
Πιστεύω στη λογική, με την έννοια ότι πιστεύω, πως 
θα οφείλαμε όλοι μας να κοπιάσουμε να αποδεχτούμε 
μια τέτοια τοποθέτηση, όπως σας την περιέγραψα πιο 
πάνω. Δεν πιστεύω, φυσικά, ότι αυτό είναι εύκολο ή 
ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πάντα λογικοί: μόνο σπάνια 
είναι. Δεν πιστεύω επίσης στη βία της λογικής ή τη 
δύναμη της λογικής. Πιστεύω πολύ περισσότερο ότι 
έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στη λογική και τη βία. 
Και πιστεύω πως η λογική είναι η μοναδική διέξοδος. 
Η άλλη θα ήταν η προσφυγή στη βία- μια προσφυγή 
όμως στη βία, που θα μπορούσε να αποφευχθεί, είναι 
εγκληματική.
Οι μαρξιστές όμως δεν πιστεύουν στη λογική, γιατί νο
μίζουν ότι πίσω από όλα τα επιχειρήματα κρύβονται 
μονάχα τα εγωιστικά συμφέροντα των ανθρωπων.
Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία πως είναι σωστό, ότι τα 
συμφέροντα, ιδιαίτερα τα οικονομικά συμφέροντα των 
ανθρώπων, παίζουν ένα μεγάλο ρόλο στην πολιτική. 
Αλλά είναι και σαφές, ότι και άλλα επίσης πράγματα 
παίζουν ένα ρόλο, όπως λόγου χάρη η επιθυμία να είναι 
κανείς δίκαιος.
Η μαρξιστική πρακτική είναι θεμελιωμένη πάνω σε 
μια στο έπακρο έξυπνη, αφηρημένη θεωρία, και, ως το 
σημείο αυτό είναι όχι τόσο πλήρως αντι-πνευματική 
όσο η φασιστική πρακτική. Ωστόσο είναι αλήθεια, πως
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η πρακτική αυτή καταλήγει στο ίδιο: στην ουσία είναι 
αντι-πνευματική και παράλογη, αν και είναι θεμελιω
μένη πάνω σε μια πολύ ακονισμένη θεωρία.
Η βία οδηγεί πάντα όλο και βαθύτερα μέσα στη βια. 
Και οι βίαιες επαναστάσεις σκοτώνουν τους επαναστά
τες και διαφθείρουν τα ιδανικά τους. Επιζούν μόνον 
εκείνοι που είναι οι πιο επιδέξιοι στην «τέχνη του επι- 
ζήν».
Εκείνο που σίγουρα θα έφερνε μια αριστερή επανάστα
ση, είναι η απώλεια της ελευθερίας της κριτικής, της 
άσκησης, αντιπολίτευσης. Αν η προκύπτουσα δικτατο
ρία είναι δικτατορία της Δεξιάς ή δικτατορία της Αρι- 
στεράς, εξαρτάται κατά μέρος από την τύχη και δια
φέρει μόνο στην ορολογία. Ισχυρίζομαι, ότι μόνο σε μια 
δημοκρατία, σε μια ανοιχτή κοινωνία έχουμε τις δυνα
τότητες να αποβάλουμε τα κακώς κείμενα. Αν κατα
στρέψουμε τούτο το κοινωνικό σύστημα με μια βίαιη 
επανάσταση, τότε δεν γινόμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα 
πολλά θύματα της επανάστασης, αλλά και δημιουργοί 
μιας κατάστασης που κάνει αδύνατη την εξάλειψη των 
κοινωνικών δεινών, της αδικίας και καταπίεσης. Είμαι 
υπέρ της ατομικής ελευθερίας και μισώ όσο κανένας 
άλλος τις κρατικές εξουσίες, την αλαζονεία των υπη
ρεσιών. Αλλά, δυστυχώς, το κράτος είναι ένα αναγκαίο 
κακό· εντελώς χωρίς κράτος δεν γίνεται. Και θα ισχύ
ει δυστυχώς ο κανόνας: όσο περισσότεροι άνθρωποι το- 
σο περισσότερο κράτος. Με τη βία πολύ εύκολα μπο
ρεί κανείς να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Εκείνο 
που είναι αναγκαίο, είναι να εργαστούμε για μια λογι
κότερη κοινωνία, όπου όλο και περισσότερο να λύνονται
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ορθολογιστικά οι συγκρούσεις. Λέω «λογικότεροι!» 
Γιατί δεν υπάρχει δηλαδή καμιά λογική κοινωνία, αλ
λά υπάρχει πάντα μια, που είναι λογικότερη από την 
υπάρχουσα, γΓ αυτό και θα οφείλαμε να την επιδιώ
ξουμε. Είναι ένα ρεαλιστικό αίτημα και όχι ουτοπία.
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ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
ΤΟΥ ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΜΑΡΚΟΥΖΕ

Δημοσιογράφος:

Κύριε καθηγητά, το πολιτικό σας πρόγραμμα απορ
ρέει φυσικά από μ ια  ορισμένη επιστημονικοθεωρητική 
τοποθέτηση. Ας μιλήσουμε λοιπόν γ ι ’ αυτήν: Κ α τ ’ 
αρχήν: αιτιολογούνται γενικά, καθαρώς επιστημονι
κά, οι ηθικοκοινωνικοί κανόνες ή είναι θεμελιωμένοι 
σε λογικές μεν, αΧλά, σε τελευταία ανάλυση, όχι και 
πλήρως ορθολογιστικά αιτιολογημένες υποκειμενικές 
αξιολογήσεις;

X. Μαρκούζε:

Σίγουρα δεν είναι θεμελιωμένοι πάνω σε υποκειμενικές 
αξιολογήσεις. Όλα εξαρτώνται από το τι εννοείτε εσείς 
σαν «επιστήμη» και «επιστημονικότατα». Αν λ.χ. πι
στεύετε πως το μοντέλο των φυσικών επιστημών είναι 
το μοναδικό μοντέλο επιστημονικότητας, τότε φυσικά 
οι κοινωνικές επιστήμες και οι κανόνες ή οι αξίες που 
δεσπόζουν σ’ αυτές είναι αντιεπιστημονικές. Θεωρώ 
όμως την ταύτιση της επιστημονικότητας και του φυ- 
σικο-επιστημονικού μοντέλου σαν μια υπεροπτική μο
νομέρεια ή απλώς σαν σφάλμα. Υπάρχει μια επιστημο
νικότατα που στηρίζεται στην κριτική ανάλυση των 
γεγονότων και περικλείνει πεδία που είναι πέρα για πέ
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ρα απρόσιτα στη φυσικο-επιστημονική μεθοδολογία και 
στην «κβαντοποίηση».1
Θα έλεγα μάλιστα σχετικά μ’ αυτό, ότι η επιστημονι
κότατα, όπως επικρατεί ή θα όφειλε τουλάχιστον να 
επικρατεί στις κοινωνικές επιστήμες, είναι υπό μια ορι
σμένη έννοια, πιο ακριβής και πιο ορθή απ’ ό,τι στο 
φυσικοεπιστημονικό μοντέλο.

Δημοσιογράφος:

Θα ήταν δυνατόν, λοιπόν, να υπάρξουν επιστημονικές 
μέθοδες έξω από την εμπειρική επαλήθευση και την 
επαγωγική λογική;

X. Μαρκούζε:

Έξω από την εμπειρική επαλήθευση και την επαγωγι
κή λογική. Αυτό τα περικλείει απλούστατα όλα, όσα 
θα μπορούσε κανείς να διανοηθεί. Θα έλεγα, η επιστη
μονικότατα των κοινωνικών επιστημών βασίζεται, 
επαναλαμβάνω, πάνω σε μια κριτική ανάλυση των γε
γονότων, που περικλείει κι αυτή μια ανάλυση τάσεων, 
ιστορικών δυνατοτήτων, που μπορούν κατά κάποιο 
τρόπο να εκτεθούν. Και τούτο είναι το πλαίσιο, μέσα 
στο οποίο κινείται η κοινωνικοεπιστημονική μέθοδος.

Δημοσιογράφος:

Ας μου επιτραπεί να συμπεράνω από την απάντησή

1. Σ τη φιλοσοφία ο όρος σημαίνει μετατροπή των ιδιοτήτων της ύλης 
και των αντικειμένων σε μονάδες και μαθηματικά μεγέθη. (Σ. μετ.)
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σας, ότι —σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς μαρξι
στές— εσείς δεν υιοθετείτε τη «Διαλεκτική», σαν ένα 
δεύτερο είδος Λογικής που οφείλεται να υπερέχει της 
επαγωγικής Λογικής;

X. Μαρκούζε:

Πολύ σωστά! Δε βρίσκω κανένα νόημα στην κατάτα
ξη της Διαλεκτικής σαν «Κλάδου» του ακαδημαϊκού 
καταμερισμού εργασίας.

Δημοσιογράφος:

Ποια η σχέση μεταξύ θεωρίας και πράξης; Θα μπο
ρούσε απ ’ εδώ να νοηθεί μόνο ότι ο επιστήμονας, ο θε
ωρητικός οφείλει να παίρνει θέση απέναντι σε πολιτικά 
ζητήματα ή και κάτι άλλο πέρα απ ’ αυτό;

X. Μαρκούζε:

Όπως είπατε και σεις πρόκειται για μια προσωπική, 
μια ιδιωτική σχέση θεωρίας και πράξης. Πιστεύω ότι 
ακόμα υπάρχει μια αντικειμενική, ουσιαστική σχέση 
θεωρίας και πράξης Πιστεύω λ.χ., ότι η έννοια ελευθε
ρία, η έννοια δικαιοσύνη, η έννοια ανθρωπιά και ανθρω
πότητα, αν αναλυθούν και αναπτυχθούν αληθινά, περι
κλείουν την πάλη ενάντια στην υπάρχουσα εκμετάλ
λευση, ενάντια στην υπάρχουσα απανθρωπιά. Η σχέση 
ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη είναι λοιπόν μια 
σχέση ουσιαστική και εσωτερική. Ή για να εκφρα
στούμε διαφορετικά: οι θεωρητικές έννοιες γίνονται νό
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θες, όταν δεν θα εμπεριέχουν τη σφαίρα της πράξης. 

Δημοσιογράφος:

Ένα άλλο ακόμα σημείο: Η ανοχή που δείχνει η «αστι
κή» δημοκρατία, η επιλογή του τύπου της αντιπροσω
πευτικής δημοκρατίας, ξεκινάει από την εκδοχή, ότι 
στην πολιτική δεν υπάρχει —ή μόνο σπάνια— αντικειμε
νική αλήθεια και θα πρέπει γι ’ αυτό να κρατάει κανείς 
ανοιχτό το σύστημα για νέες ιδέες. Η τάση του μαρξι
σμού που θεωρεί ότι μπορεί να ερμηνεύει όχι μόνο γε
γονότα αλλά και κανόνες και πολιτικές και ηθικές 
αξιολογήσεις, δεν θα ήταν δυνατόν να εμποδίσει την ει
σχώρηση νέων ιδεών. Δεν κρύβεται εδώ μ ια δογματική 
—για να μην πω ολοκληρωτική— τάση;

Χ.Μαρκοόζε:

Έστω ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία ξεκινάει 
από την εκδοχή, ότι το σύστημα θα πρέπει να μένει 
ανοιχτό για νέες ιδέες. Ποια είναι όμως η πραγματικό
τητα; Αν αυτή την εκδοχή την εννοεί κανείς στα σο
βαρά τότε δεν αρκεί να υπάρχει μόνο η ελευθερία της 
σκέψης, η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία του τύπου 
-  θα πρέπει να υπάρχουν ή να δημιουργηθούν οι αντι
κειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις για κατα
νόηση και διάδοση των ιδεών. Στις ΗΠΑ μπορεί σχε
δόν κανείς να λέει και να δημοσιεύει όλα όσα θέλει. Αλ
λά: πρώτον, η τιμωρία δεν περιμένει και πολύ: απώλεια 
της επαγγελματικής θέσης, αποκλεισμός από διδακτο
ρική διατριβή, παρακολούθηση, κι αν χρειαστεί αστυ
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νομία και δικαστήριο. Δεύτερον, η πίεση των μονοπω- 
λημένων μέσων μαζικής ενημέρωσης και η καθολική 
ενσωμάτωση στο σύστημα είναι τόσο αποτελεσματική, 
ώστε μπορούν και ανέχονται ακόμη την ελευθερία λό
γου και διάδοσης —κάτι που αποδείχνει το «κλειστό» 
και όχι το «ανοιχτό» του συστήματος. Κι όμως είναι 
αυτονόητο πως θα πρέπει να χαιρετίζουμε και να υπε
ρασπίζουμε αυτή την ελευθερία του λόγου και του τύ
που. Αποτελεί προϋπόθεση του αγώνα και του σκοπού 
μας. Και κάτι, όσον αφορά μια αληθινή σοσιαλιστική 
κοινωνία: θα είναι ανοιχτή για νέες ιδέες— αλλιώς δεν 
θα είναι σοσιαλιστική.

Δημοσιογράφος:

Κύριε καθηγητά, συμμερίζεστε την άποψη ότι ο μαρ
ξισμός αποτελεί ένα κλειστό σύστημα ιδεών, όπως όλες 
οι γνώσεις, όλοι οι ισχυρισμοί, θα μπορούσαν να εξα
χθούν αυστηρώς επαγωγικά από τις βασικές αρχές του 
διαλεκτικού και ιστορικού υλισμού;
Ή θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μαρξισμό σαν ένα 
σύνολο πολιτικο-ηθικών αξιωμάτων, που ναι μεν θα 
μπορούσαν να αποδειχτούν επιστημονικά, αλλά που 
μπορούν όμως να ξεκοπούν από το παραδοσιακό φιλο
σοφικό τους βάθρο;

X . Μαρκούζε:

Ο Μαρξισμός δεν αποτελεί κανένα «κλειστό σύστημα 
ιδεών». Η αντικειμενικότητά του ή η καθολική του 
ισχύς είναι αυτή της ιστορίας, μέσα στην οποία είναι ο
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ίδιος μια δραστική δύναμη και μέσα στην οποία ανανε
ώνεται — δίχως να εγκαταλείπει το βάθρο των εννοιών 
του. Βάθρο του έχει τη διαλεκτική ανάλυση του κοι
νωνικού προτσές από την οποία πηγάζει η ανθρώπινη 
—όχι: η «φυσική!»— αναγκαιότητα της αλλαγής της 
κοινωνίας.



ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
ΤΟΥ ΚΑΡΑ ΠΟΠΠΕΡ

Δημοσιογράφος:

Στη  «Λογική της έρευνας» και στις «Εικασίες και 
ανασκευές» έχετε αναπτύξει την επιστημονικοθεωρη- 
τική σας τάση: τον «Κριτικό ορθολογισμό». Θα μπο
ρούσατε να μας σκιαγραφήσετε εδώ ακόμη μ ια φορα 
τις βασικές ιδέες;

Κ. Πόππερ:
Ο Σωκράτης είχε πει κάποτε στην περίφημη απολογία 
του: «"Εν οίδα  ο τ ι ovSev οιδα». Παρ’ όλα αυτα το 
δελφικό μαντείο «aveiXev μ τβ ίν α  σοφώτβρον εί
να ι»' και ύστερα από κάποια άλλη περίσκεψη ο Σω
κράτης βρίσκει την εξής λύση: Έχω συνείδηση της 
αμάθειάς μου. Ίσως αυτή η συνείδηση να αποτελεί τα 
στενά μου όρια που με κάνουν να είμαι λιγότερο σοφός 
απ’ ό,τι οι άλλοι, οι οποίοι, ούτε καν ξέρουν πως δεν ξέ
ρουν τίποτα.
0  Σωκράτης είχε πει ακόμη, ότι ο πολιτικός ή ο δη
μόσιος άντρας θα όφειλε να είναι σοφός. Μ’ αυτό εν- 
νούσε: Ένας πολιτικός θα όφειλε να γνωρίζει πολύ πε
ρισσότερο από τους άλλους ανθρώπους ότι είναι αμα
θής. Γιατί επωμίζεται μια σοβαρή ευθύνη. Και η ευθύ
νη αυτή θα όφειλε να τον οδηγήσει στην ενόραση, στα 
όριά του, και στην'πνευματική σεμνότητα.
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Συμφωνώ με τον Σωκράτη. Και μπορώ εδώ να διατυ
πώσω με τον καλύτερο τρόπο την κύρια κατηγορία μου 
εναντίον όλων των σύγχρονων μαρξιστών: οι μαρξιστές 
νομίζουν ότι ξέρουν πολλά. Τους λείπει πέρα για πέρα 
η σεμνότητα του διανοούμενου. Επιδεικνύονται με τις 
γνώσεις και με μια θαυμάσια ορολογία.
Η κατηγορία δεν ισχύει για τον Μαρξ και τον 
Ένγκελς. Αυτοί υπήρξαν μεγάλοι και γνήσιοι στοχα
στές, που είχαν νέες ιδέες και που συχνά ήταν δύσκο
λο να διατυπωθούν. Όποιος έχει να πει κάτι το νέο και 
το σπουδαίο, ενδιαφέρεται να γίνει κατανοητός. Και θα 
δώσει τη μεγαλύτερη αξία να γράψει όσο απλά και κα
τανοητά μπορεί. Τίποτα δεν είναι πιο εύκολο από το να 
γράψει κανείς δυσνόητα. Κατηγορώ, λοιπόν, τους σύγ
χρονους επαναστάτες μαρξιστές, ότι λένε μεγάλα λόγια 
και προσπαθούν να μας εντυπωσιάσουν με λιγοστές 
ιδέες και πολλά λόγια. Τίποτα δεν τους είναι πιο ξένο 
απ’ οτι η σεμνότητα του διανοούμενου. Ακριβώς γιατί 
δεν έχουν μαθητεύσει κοντά στο Σωκράτη, ούτε κοντά 
στον Καντ, αλλά κοντά στον Χέγκελ. Πιστεύω λοι
πόν, όπως και ο Σωκράτης, ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα 
ή ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ λίγα. Η αμάθειά μας εί
ναι άπειρη. Αλλά αυτό δεν εξαντλεί το πρόβλημα. Φυ
σικά δεν επιτρέπεται να αγνοούμε την ύπαρξη των φυ
σικών επιστημών και τις μεγαλειώδεις επιτυχίες τους. 
Κι όμως αν κοιτάξουμε κάπως από πιο κοντά αυτές 
τις επιστήμες, τότε βρίσκουμε ότι δεν αποτελούνται 
από θετικές και σίγουρες γνώσεις, αλλά από τολμηρές 
υποθέσεις που με μια οξεία κριτική μπορούμε συνεχώς 
να τις βελτιώνουμε ή να τις αναιρούμε. Έτσι ερχόμα
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στε σε μια βαθμιαία προσέγγιση της αλήθειας. Αλλά 
δεν κατέχουμε καθόλου θετικές, σίγουρες γνώσεις. Ό,τι 
υπάρχει είναι οι υποθετικές γνώσεις.
Και πριν απ’ όλα υπάρχει μια επιστημονική πρόοδος. 
Γιατί η κριτική συζήτηση των «υποθέσεων» μας αξιο
λογεί αυτές τις υποθέσεις πάντοτε έτσι, ώστε να προ
τιμούμε εκείνες που μας φαίνονται σαν η καλύτερη 
προσέγγιση στην αλήθεια και που αντέχουν καλύτερα 
σε κάθε προσπάθεια ανασκευής.
Στην επιστήμη, λοιπόν, δεν υπάρχουν νεκρά σημεία, 
κανένα σημείο για το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε: 
«Τώρα φτάσαμε στην αλήθεια». Αλλά υπάρχουν μόνο 
τολμηρές υποθετικές θεωρίες, που προσπαθούμε να 
υποβάλουμε σε κριτική και να τις ξεπεράσουμε με κα
λύτερες.
Στην επιστήμη ισχύει λοιπόν ο κανόνας: όσο περισσό
τερες επιστημονικές επαναστάσεις, τόσο το καλύτερο. 
Για την ιστορία, λοιπόν, της επιστήμης ισχύει στην 
πράξη το μαχητικό κήρυγμα του Μαρξ: Διαρκής επα
νάσταση!
Μου επιρρίπτουν γ ι’ αυτό την κατηγορία πως είμαι δή
θεν ασυνεπής / Και ισχυρίζονται, ότι μια τέτοια επανα
στατική επιστημονική θεωρία θα έπρεπε να με οδηγή
σει να γίνω επαναστάτης στην πολιτική σφαίρα. Αλλά 
αυτό είναι μια κακόβουλη παρεξήγηση. Ακριβώς η ρι- 
ζοσπαστικότητα στον πνευματικό τομέα, η τολμηρή 
ανακάλυψη νέων επαναστατικών θεωριών και το επα
ναστατικό γκρέμισμα παλιών θεωριών, αυτά είναι 
ακριβώς που μας κάνουν ικανούς στο πεδίο της πράξης 
να αποφεύγουμε όλες τις βιαιότητες. Και για να κάνω
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ακόμη πιο κατανοητή αυτή τη θέση, θα ήθελα να πα
ρομοιάσω την πάλη για την ύπαρξη στον κόσμο των 
ζώων και των φυτών με την «πάλη για την ύπαρξη» 
των «υποθέσεων» μας.
Τα φυτά και τα ζώα υπόκεινται σε αλλαγές και με
ταλλαγές και οι μεταλλαγές που καθιστούν δυνατή μια 
καλύτερη προσαρμογή στις συνθήκες του περιβάλλο
ντος σταθεροποιούνται μέσω της φυσικής επιλογής. 
Αυτό όμως δεν θα πει τίποτ’ άλλο παρά ότι οι λιγότε- 
ρο καλοπροσαρμοσμένες ή κακές μεταλλαγές εξαλεί
φονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξαφανίζονται εκεί
να τα φυτά ή τα ζώα, που είναι φορείς τους: δεν επι- 
ζούν ή γεννούν τόσο λίγους απογόνους που τελικά σβή
νουν. Μια «υπόθεση» μπορεί να παρομοιαστεί με μια 
μεταλλαγή. Αντί για νέες μεταλλαγές οι άνθρωποι δια
τυπώνουν κάποτε νέες «υποθέσεις» ή θεωρίες. Όταν 
είναι άκριτοι, τότε εξοντώνουν και τους φορείς αυτών 
των αβάσιμων ή και των «υποθέσεων» μαζί με τις ιδέ
ες τους. Αλλά η λογική, η κριτική συζήτηση μας δίνει 
τη δυνατότητα να υποβάλουμε σε έλεγχο τις «υποθέ
σεις» μας και να τις απορρίπτουμε σαν λαθεμένες, χω
ρίς να εξοντώνουμε τους θεμελιωτές ή τους εκπροσώ
πους τους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάχτηση της 
κριτικής μεθόδου. Κάνει δυνατή την αναγνώριση και 
καταδίκη των άστοχων «θεωριών», χωρίς την καταδί
κη των φορέων τους.
Η μέθοδος της κριτικής συζήτησης αφήνει τις «υπο
θέσεις» να πεθαίνουν για μας· ενώ η μη κριτική μέθο
δος των φανατικών, μας μετατρέπει σε «μάρτυρες» για 
τις ιδέες μας. Αν είναι κακές, τότε καταστρεφόμαστε
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μαζί μ’ αυτές. Η οξεία κριτική, η κριτική δοκιμασία 
των «υποθέσεων» μας μπαίνει λοιπόν στη θέση της βί
αιης πάλης για την επιβίωση. Το ίδιο μπορεί και η 
επαναστατική άνοδος των ιδεών, θεωριών ή «υποθέσε- 
ών» μας να μπει στη θέση των βίαιων επαναστάσεων, 
που έχουν στοιχίσει τόσα πολλά ανθρώπινα θύματα. 
Είναι ενδιαφέρον, ότι, τελευταία, μου απέδωσαν στη 
Γερμανία τον τίτλο του θετικιστή, κι αυτό άνθρωποι 
που είναι φανερό πως δεν καταλαβαίνουν καθόλου τι 
λένε. Οι θετικιστές είναι φιλόσοφοι που στρέφονται ενά
ντια στις τολμηρές θεωρίες: θέλουν να κολλούν όσο γί
νεται πιο κοντά στα δοσμένα και στα αισθητά. Όσο για 
μένα υπήρξα πάντα αντίπαλος του δογματισμού και 
από τα πρώτα μου κιόλας δημοσιεύματα καταπολέμη
σα αυτό το θετικισμό. Ενώ ο θετικισμός διδάσκει: 
«Μείνε στο αισθητό», εγώ διδάσκω: «Μη φοβάσαι την 
επεξεργασία τολμηρών «υποθέσεων», αλλά υπόβαλλέ 
τις σε άσπλαχνη κριτική δοκιμασία!»

Δημοσιογράφος:

Κύριε καθηγητά, διεκόικείτε λοιπόν μ ια επανάσταση 
στην επιστήμη, στη  νόηση, όχι όμως και στην πολιτι
κή πράξη! Και υποστηρίζετε ότι η επιστήμη η ίδια πο
τέ δεν μπορεί να δώσει σίγουρες γνώσεις, αλλά μόνο 
«υποθέσεις» που ισχύουν ώσπου να ανασκευαστούν. 
Πώς έχουν τα  πράγματα στο κοινωνικό πεδίο;

Κ. Πόππερ:

Ακριβώς έτσι! Και στο κοινωνικό πεδίο έχουμε ιδέες



64 ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΜΑΡΚΟΥΖΕ-ΚΑΡΛ ΠΟΠΠΕΡ

και θεωρίες. Επεξεργαζόμαστε θεωρίες για την εξάλει
ψη των κοινωνικών δεινών, προσπαθούμε να μελετή
σουμε κριτικά τις συνέπειές τους για να κρίνουμε, έπει
τα με τον αντίστοιχο τρόπο, τις θεωρίες.

Δημοσιογράφος:

Αλλά τι σημαίνουν εδώ τα «κοινωνικά δεινά;» Αυτή η 
έννοια συναρτάται με ορισμένες αξιολογικές αντιλή
ψεις. Πώς όμως μπορεί να αποδειχτεί ποια α π ’ αυτά 
τα α ιτήματα είναι σωστά και ποια όχι;

Κ . Πόππερ:

Αυτό δεν μπορεί να αποδειχτεί. Το ίδιο, όπως δεν μπο- 
ρει να αποδειχτεί τίποτα και στις φυσικές επιστήμες. 
Αλλά μπορεί κανείς να το συζητήσει. Και μπορεί να 
παραβάλει τις διάφορες κοινωνικές αντιλήψεις και τις 
πρακτικές τους συνέπειες. Σε τελευταία ανάλυση η 
αποδοχή ή απόρριψη τέτοιων κοινωνικών αξιολογήσε
ων είναι ζήτημα απόφασης.

Δημοσιογράφος:

Ώστε δεν θα μπορούσε κανείς να αποδείξει τελικά την 
ισχύ κάποιων κοινωνιολογικών αξιωμάτων. Θα μπο
ρούσε μόνο να κρίνει υπέρ ή εναντίον τους! Πράγματι 
η ιδέα σας της «Ανοιχτής Κοινωνίας» βασίζεται σα 
σύνολο μόνο σε μια τέτοια θεμελιώδη κρίση: την ορθο
λογιστική κρίση και στο κοινωνικό επίσης πεδίο. Θα 
μπορούσατε να μας εξηγήσετε κάπως εκτενέστερα αυ
τή σας την άποψη;
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Κ. Πόππερ:

Ο ορθολογισμός εκτιμά και το επιχείρημα και τη θεω
ρία και την επαλήθευση με την εμπειρία. Αλλά αυτή 
την ορθολογική κρίση δεν μπορεί κανείς να τη θεμε
λιώσει πάλι με το επιχείρημα και την εμπειρία. Αν και 
μπορούμε να το συζητούμε γΓ αυτή, η βάση της τελι
κά βρίσκεται σε μια άλογη πηγή, στην πίστη στη λο
γική, που δεν είναι καθαρή πνευματική κρίση αλλά ηθι
κή. Επιδρά πάνω σ’ όλη μας τη στάση απέναντι στους 
άλλους ανθρώπους και στα προβλήματα της κοινωνι
κής ζωής. Έτσι, στενά δεμένη μαζί της είναι μια πί
στη στην ορθολογική «μονάδα» του ανθρώπου, στην 
αξία κάθε ανθρώπου. Ο ορθολογισμός μπορεί να συνε
νωθεί καλύτερα με μια ανθρωπιστική αντίληψη, απ’ 
ό,τι ο ανορθολογισμός με την άρνησή του της χειραφέ
τησης. Αν και τα ανθρώπινα άτομα είναι άνισα από 
πολλές απόψεις. Αλλά αυτό δεν αντίκειται στην αξίω
ση για ίση μεταχείριση και ίσα δικαιώματα.
«Ισότητα απέναντι στο νόμο» δεν αποτελεί πραγματι
κότητα, αλλά ένα πολιτικό αίτημα που στηρίζεται πά
νω σε ηθική κρίση. Η πίστη στη λογική, στη λογική 
και του άλλου επίσης, περικλείει την ιδέα της αμερο- 
ληψίας και της ανοχής, την άρνηση κάθε αξίωσης 
στην αυθεντία.





ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ερώτηση:

Ποιο είναι το τελευταίο κίνητρο του φιλοσόφου Χέρ- 
μπερτ Μαρκούζε, που τον έκανε να στρατευτεί τόσο 
πολύ για μια ριζοσπαστική πολιτική;

Χέρμπερτ Μαρκούζε:

Να στρατευτώ; Δες τε, λοιπόν, σε ό,τι με αφορά, δεν 
πρόκειται για καμία ιδιαίτερη στράτευση. Πρόκειται 
για κάτι το εντελώς φυσικό, το εντελώς αυθόρμητο. 
Απλούστατα, σήμερα δεν μπορώ καν να σκεφτώ χωρίς 
ταυτόχρονα να «συσκέπτομαι» για το τι συμβαίνει γύ
ρω μου, για το τι γίνεται στον κόσμο. Και μάλιστα όχι 
μόνο στο κοντινό μου περιβάλλον, αλλά και στα Γκέτ- 
το στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νοτιοανατολική 
Ασία, στη Λατινική Αμερική, παντού όπου η εξαθλίω
ση και η θηριωδία και η καταπίεση σε κοιτάνε κατά
ματα και τα φαινόμενα αυτά τα αισθάνεσαι, τα διαβά
ζεις, τα ξέρεις, έστω κι αν ακόμα δεν θέλεις να κοιτά
ξεις προς τα εκεί. Θα ’λεγα, αυτό δεν είναι για μένα 
καμιά ιδιαίτερη στράτευση, αλλά η φυσική έκφραση 
της ύπαρξής μου.

Ερώτηση:

Κύριε καθηγητά, για τελευταία φορά ακόμη μ ια ερώτη-
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ση γενικά: επανασταση, δηλαδή βίαιη επιβολή αυτού που 
διαγνώσαμε σαν το καλύτερο, είναι αδιανόητο για σας;

Κ αρλ Πόππερ:

Εδώ θα πρέπει κανείς να κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε 
μια επανάσταση ενάντια σε μια δημοκρατία, συμπερι
λαμβανόμενος κι αυτής που οι μαρξιστές ονομάζουν 
απλώς τυπική δημοκρατία, και μια επανάσταση ενά
ντια σε μια πραγματική δικτατορία, που δυστυχώς μό
νο σπάνια μπορεί να παραμερίσει τη δικτατορία. Η λέ
ξη «επανάσταση» μπορεί να σημαίνει μια όχι βίαιη και 
μια βίαιη ανατροπή. Ο μαρξισμός έχει αφήσει ανοιχτό 
αυτο το διφορούμενο. Και η ηθελημένη συνέπεια της βί
αιης ανατροπής είναι συχνά η δικτατορία. Έτσι έγινε 
στην Αγγλική Επανάσταση του 17ου αιώνα, που οδή
γησε στη δικτατορία του Κρόμβελλ· στη Γαλλική 
Επανάσταση που οδήγησε στο Ροβεσπιέρο και το Να- 
πολεοντα- και στη Ρούσικη Επανάσταση που οδήγησε 
στο Σταλιν. Προκύπτει, λοιπόν, ότι τα επαναστατικά 
ιδεώδη και οι φορείς τους πέφτουν πάντα θύματα της 
επαναστασης. Μη βίαιες αλλαγές είναι κάτι το εντελώς 
διάφορο. Μας κάνουν ικανούς να προσέχουμε, να παρα
τηρούμε και να μεταβάλουμε έγκαιρα ανεπιθύμητα επα
κόλουθα των μέτρων μας, όταν παρουσιάζονται τέτοια 
επακολουθα. Δημιουργούν έτσι μιαν ατμόσφαιρα, όπου η 
δημοσία κριτική για τις υπάρχουσες κοινωνικές κατα- 
στασεις δεν πνίγεται με τη βία· και ένα πλαίσιο, όπου 
γίνονται δυνατές παραπέρα μεταρρυθμίσεις.
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Χέρμπερτ Μαρκούζε. Γερμανός Φιλόσο
φος και Κοινωνιολόγος. Γεννήθηκε το 
1898 στο Βερολίνο. Σπούδασε στα Πα
νεπιστήμια του Βερολίνου και Φραιμπουρ- 
γκ. Συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Κοι
νωνικών Ερευνών της Φρανκφούρτης μέ
χρι το 1933. Μέλος της Σχολής της Φρα- 
γκφούρτης. Μετανάστευσε στις Η.Π.Α. 
και δίδαξε στα Πανεπιστήμια Κολούμπια, 
Χάρβαρντ, Μπράντεϊς και Καλιφόρνια. Οι 
φιλοσοφικές του απόψεις επηρεάστηκαν 
από τους Χέγκελ, Φρουντ, Χαιντεγκερ και 
από την μαρξιστική θεωρία. Προσπάθη
σε να συνδυάσει μαρξισμό και φροϋδισμό. 
Επηρέασε βαθιά το φοιτητικό κίνημα 
της δεκαετίας του 1960. Σπουδαιότερα 
έργα του: Ο μονοδ ιάσ τατος  άνθρωπος, 
Έρως κα ι πολιτισμός, Λογική και επανά
σταση . Πέθανε στις Η.Π.Α. το 1979.

Σερ Καρλ Πόππερ. Αυστριακός φιλόσο
φος. Γεννήθηκε στη Βιέννη το 1902. 
Σπούδασε μαθηματικά, φυσική, φιλοσο
φία, ψυχολογία, ιστορία μουσικής, στο 
Πανεπιστήμιο τής Βιέννης. Επηρεάστη
κε από τον «Κύκλο της Βιέννης» (Κάρ- 
ναπ, Κραφτ, Σλίκ). Μετανάστευσε στην 
Αγγλία όπου δίδαξε λογική και επιστημο
νική μεθοδολογία. Δίδαξε επίσης σε Πα
νεπιστήμια Ν. Ζηλανδίας, Αυστραλίας, 
Η.Π.Α., Καναδά και Ευρώπης. Υπήρξε 
ο εισηγητής του κριτικού ορθολογισμού. 
Σπουδαιότερο έργο του: Η ανοιχτή  κο ι
νωνία κα ι οι εχθροί της  στο οποίο ασκεί 
οξύτατη κριτική στους Πλάτωνα, Χέγκελ 
και Μαρξ. Πέθανε το 1994 στην Αγγλία.



Το πρόβλημα της Αλλαγής, μου φαινόταν και μου φαίνεται 
και σήμερα ακόμα πάρα πολύ απλό. Αυτό που θέλουν οι 
νέοι σήμερα είναι μια κοινωνία χωρίς πολέμους και εκμε
τάλλευση, χωρίς καταπίεση, χωρίς φτώχεια και σπατάλη. 
Λοιπόν, η ανεπτυγμένη βιομηχανική κοινωνία διαθέτει σή
μερα όλα τα τεχνικά, επιστημονικά και φυσικά αποθέματα, 
που είναι απαραίτητα για την οικοδόμηση μιας τέτοιας κοι
νωνίας . Εκείνο όμως που εμποδίζει την απελευθέρωση αυτή 
είναι απλούστατα το υπάρχον σύστημα και τα συμφέροντα. 
Και αυτοί που δουλεύουν μέρα-νύχτα για την υπεράσπιση 
του συστήματος καταφεύγουν όλο και σε πιο βίαια μέσα. 
Η εναλλακτική λύση λοιπόν, η Αλλαγή, το άλλο μοντέλο 
δε μου φαίνεται πως είναι τόσο δύσκολο να προσδιοριστεί.

Ο ορθολογισμός μπορεί να συνενωθεί καλύτερα με μια αν
θρωπιστική αντίληψη, απ’ ό,τι ο ανορθολογισμός με την 
άρνησή του της χειραφέτησης. Αν και τα ανθρώπινα άτο
μα είναι άνισα από πολλές απόψεις. Αλλά αυτό δεν αντίκει- 
ται στην αξίωση για ίση μεταχείρηση και ίσα δικαιώματα. 
«Ισότητα απέναντι στο νόμο» δεν αποτελεί πραγματικό
τητα, αλλά ένα πολιτικό αίτημα που στηρίζεται πάνω σε 
ηθική κρίση. Η πίστη στη λογική, στη λογική και του 
άλλου επίσης, περικλείει την ιδέα της αμεροληψίας και της 
ανοχής, την άρνηση κάθε αξίωσης στην αυθεντία.
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