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ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ του 1867, µετά από δύο 
δεκαετίες ηράκλειας εργασίας, ο Μαρξ κα-
τάφερε τελικά να παραδώσει το χειρόγρα-
φο του Τόµου Ι του µεγάλου του έργου. Σε 
συµφωνία µε τον εκδότη του, Οτο Μάισνερ, 
σχεδίαζε να παρουσιάσει το «Κεφάλαιο» 
σε τρία µέρη. Κατά τον ίδιο τον Μαρξ, ήταν 
«αναµφίβολα, ο πιο τροµερός πύραυλος που 
έχει εκτοξευθεί µέχρι σήµερα στα κεφάλια 
της αστικής τάξης».

Παρά τη µακρά εργασία της σύνθεσης 
πριν από το 1867, η δοµή του «Κεφαλαίου» 
θα επεκταθεί σηµαντικά τα επόµενα χρόνια, 
και ο Τόµος Ι συνέχισε επίσης να απαιτεί την 
εντατική ενασχόληση του Μαρξ, ακόµη και 
µετά τη δηµοσίευσή του. Ενα από τα πιο εµ-
φανή παραδείγµατα αυτής της υποχρέωσης 
ήταν η γαλλική µετάφραση του «Κεφαλαί-

ου», που δηµοσιεύτηκε σε 44 µέρη 
µεταξύ 1872 και 1875. Αυτός ο 

τόµος δεν ήταν µια απλή µε-
τάφραση, αλλά µια έκδοση 
«εντελώς αναθεωρηµένη 
από τον συγγραφέα».

Μετά από κάποιες δι-
ακοπές λόγω της κακής 

υγείας του και µετά από µια 
περίοδο έντονης πολιτικής 

δραστηριότητας για τη ∆ιεθνή 
Ενωση Εργαζοµένων, ο Μαρξ ξεκί-

νησε µια επανέκδοση του Τόµου I στις αρχές 
της δεκαετίας του 1870. ∆υσαρεστηµένος 
για τον τρόπο µε τον οποίο είχε εκθέσει τη 
θεωρία της αξίας, ξαναδιατύπωσε όσα είχε 
δηµοσιεύσει το 1867. Μια ανατύπωση που 
περιελάµβανε τις αλλαγές που έκανε ο Μαρξ 
εµφανίστηκε το 1872. Αυτή η χρονιά είχε θε-
µελιώδη σηµασία για τη διάδοση του «Κε-
φαλαίου», καθώς εµφανίστηκαν και η ρω-
σική και η γαλλική µετάφραση. Η τελευταία 
εµφανίστηκε σε τεύχη µε εκδότη τον Μορίς 
Λασάτρ. Το πρώτο εκδόθηκε πριν από 150 
χρόνια, στις 17 Σεπτεµβρίου.

Ο ΜΑΡΞ συµφώνησε ότι θα ήταν καλό να 
κυκλοφορήσει µια «φτηνή λαϊκή έκδοση». 
«Χαιρετίζω την ιδέα σας να δηµοσιεύσετε 
τη µετάφραση […] σε τµήµατα», έγραψε. «Με 
αυτή τη µορφή το βιβλίο θα είναι πιο προσιτό 
στην εργατική τάξη και για µένα αυτή η σκέ-
ψη υπερτερεί κάθε άλλης», απάντησε στον 
εκδότη του. Ωστόσο, περίµενε ότι η «µέθο-
δος ανάλυσης» που είχε χρησιµοποιήσει «θα 
απαιτούσε κάπως επίπονη ανάγνωση στα 
πρώτα κεφάλαια». ∆εν ένιωθε ότι µπορούσε 
να κάνει τίποτα άλλο για αυτό το «µειονέ-
κτηµα», παρά µόνο να προειδοποιήσει τους 
αναγνώστες: «∆εν υπάρχει βασιλική οδός 
για την επιστήµη και µπορούν να φτάσουν 
στις φωτεινές κορυφές της µόνον όσοι δεν 
υπολογίζουν τον κόπο να περάσουν από τα 
δύσβατα µονοπάτια της».

Στο τέλος, ο Μαρξ χρειάστηκε να αφιε-
ρώσει πολύ περισσότερο χρόνο στη µετά-
φραση από όσο είχε αρχικά σχεδιάσει. Οπως 
έγραψε στον Ρώσο οικονοµολόγο Νικολάι 
Ντάνιελσον, ο Ρόι είχε «συχνά µεταφράσει 
υπερβολικά κατά λέξη» και τον ανάγκασε να 
«ξαναγράψει ολόκληρα αποσπάσµατα στα 
γαλλικά». Η κόρη του, Τζένι, είχε πει στον οι-
κογενειακό φίλο Λούντβιχ Κούγκελµαν ότι ο 
πατέρας της ήταν «υποχρεωµένος να κάνει 
αµέτρητες διορθώσεις», ξαναγράφοντας «όχι 
µόνο ολόκληρες προτάσεις αλλά ολόκληρες 
σελίδες». Ο Ενγκελς έγραψε ότι η γαλλική 
µετάφραση είχε αποδειχτεί µια «πραγµατική 
καταπόνηση» για τον Μαρξ και ότι «έπρεπε 
να ξαναγράψει το όλο θέµα από την αρχή».

Κατά την αναθεώρηση της µετάφρασης, 
εξάλλου, ο Μαρξ αποφάσισε να εισαγάγει 
ορισµένες προσθήκες και τροποποιήσεις. Στο 

υστερόγραφο της γαλλικής 
έκδοσης, δεν δίστασε να της 
προσδώσει «µια επιστηµονι-
κή αξία ανεξάρτητη από το 
πρωτότυπο», δηλώνοντας 
ότι τη νέα έκδοση «θα πρέπει 
να τη συµβουλεύονται ακόµη 
και οι αναγνώστες που γνω-
ρίζουν γερµανικά». Το πιο εν-
διαφέρον σηµείο, ειδικά για 
την πολιτική του αξία, αφορά την ιστορική 
τάση της καπιταλιστικής παραγωγής. Ενώ 
στην προηγούµενη έκδοση του «Κεφαλαί-
ου» ο Μαρξ είχε γράψει ότι «η χώρα που 
είναι πιο ανεπτυγµένη βιοµηχανικά δείχνει 
µόνο, σε λιγότερο ανεπτυγµένες, την εικό-
να του δικού τους µέλλοντος», στη γαλλική 
έκδοση η φράση «λιγότερο ανεπτυγµένες» 
αντικαταστάθηκε µε τη φράση «αυτές που 
την ακολουθούν στη βιοµηχανική σκάλα». 
Αυτή η διευκρίνιση περιόρισε την τάση της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης µόνο στις δυτικές 
χώρες που ήταν ήδη βιοµηχανοποιηµένες.

ΕΙΧΕ ΠΛΕΟΝ πλήρη επίγνωση ότι το σχήµα 
µιας γραµµικής προόδου από τον «ασιατι-
κό, στον αρχαίο, τον φεουδαρχικό και τον 
σύγχρονο αστικό τρόπο παραγωγής», που 
είχε σχεδιάσει στη «Συµβολή στην Κριτική 
της Πολιτικής Οικονοµίας» (1859), δεν επαρ-
κούσε για την κατανόηση της κίνησης της 
Ιστορίας. ∆εν έβλεπε την ιστορική εξέλιξη µε 
όρους ακλόνητης γραµµικής προόδου προς 

ένα προκαθορισµένο τέλος. Η πιο έντονη πο-
λυγραµµική αντίληψη που ανέπτυξε ο Μαρξ 
στα τελευταία του χρόνια τον οδήγησε να 
εξετάσει ακόµη πιο προσεκτικά τις ιστορι-
κές ιδιαιτερότητες και την ανοµοιοµορφία 
της πολιτικής και οικονοµικής ανάπτυξης 
σε διαφορετικές χώρες και κοινωνικά πλαί-
σια. Την τελευταία δεκαετία της ζωής του, o 
Μαρξ µελέτησε κοινωνίες εκτός Ευρώπης 
και εκφράστηκε ξεκάθαρα ενάντια στις κα-
ταστροφικές συνέπειες της αποικιοκρατίας. 
Ηταν πολύ επιφυλακτικός µε τη µεταφορά 
ερµηνευτικών κατηγοριών σε εντελώς δια-
φορετικά ιστορικά ή γεωγραφικά πεδία. Ολα 
αυτά είναι πιο ξεκάθαρα χάρη στη γαλλική 
έκδοση του «Κεφαλαίου».

ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 1878, στην οποία 
ο Μαρξ ζύγιζε τις θετικές και τις αρνητικές 
πλευρές της γαλλικής έκδοσης, έγραψε 
στον Ντάνιελσον ότι περιείχε «πολλές ση-
µαντικές αλλαγές και προσθήκες», αλλά ότι 
«είχε επίσης υποχρεωθεί µερικές φορές να 
απλοποιήσει το θέµα». Ο Ενγκελς ήταν αυ-
τής της άποψης και δεν συµπεριέλαβε όλες 
τις αλλαγές που έκανε ο Μαρξ στην τέταρ-
τη γερµανική έκδοση του «Κεφαλαίου» που 
δηµοσίευσε το 1890, επτά χρόνια µετά τον 
θάνατο του Μαρξ. Ο Μαρξ δεν µπόρεσε να 
ολοκληρώσει µια τελική αναθεώρηση του 
Τόµου Ι του «Κεφαλαίου», που περιλάµβανε 

τις βελτιώσεις και τις προ-
σθήκες µε τις οποίες σκό-
πευε να βελτιώσει το βιβλίο 
του. Στην πραγµατικότητα, 
ούτε η γαλλική έκδοση 
του 1872-75, ούτε η τρίτη 
γερµανική έκδοση, που κυ-
κλοφόρησε το 1881, δεν 
µπορούν να θεωρηθούν 
η οριστική εκδοχή που θα 
ήθελε ο Μαρξ. Η γαλλική 
µετάφραση του «Κεφα-
λαίου» έπαιξε µεγάλο 
ρόλο στη διάδοση του 
έργου του Μαρξ σε όλο 
τον κόσµο. Χρησιµοποι-
ήθηκε ως η πρώτη πύλη 
στο έργο του Μαρξ για 

τους αναγνώστες σε διάφορες χώρες. Η ιτα-
λική µετάφραση (1882-84) έγινε απευθείας 
από τη γαλλική έκδοση, όπως και η ελλη-
νική µετάφραση (1927). ∆εδοµένου ότι τα 
γαλλικά ήταν ευρύτερα γνωστά από τα γερ-
µανικά, χάρη σε αυτήν την έκδοση η κριτική 
του Μαρξ στην πολιτική οικονοµία µπόρεσε 
να φτάσει πιο γρήγορα στην Ισπανία και σε 
πολλές χώρες της ισπανόφωνης Αµερικής. 
Το ίδιο ακριβώς ίσχυε και για τις πορτογα-
λόφωνες χώρες. Η γαλλική έκδοση έπαιξε 
εξέχοντα ρόλο στην Αλγερία, η οποία τη δε-
καετία του 1960 ήταν ένα σηµαντικό κέντρο 
για τη διάδοση των µαρξιστικών ιδεών σε 
«αδέσµευτες» χώρες. Το ίδιο και στην Ασία.

Εκατόν πενήντα χρόνια από την πρώτη 
της έκδοση, η γαλλική µετάφραση του «Κε-
φαλαίου» εξακολουθεί να προκαλεί το εν-
διαφέρον όσων ασχολούνται µε την κριτική 
του Μαρξ στον καπιταλισµό, όπως προκύπτει 
από νέες σηµαντικές µελέτες του έργου του.
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