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Πρόλογος 

Το κείμενο του Πιερ Μασερέ [Pierre Macherey] «Φουκώ και Μαρξ. 
Το παραγωγικό υποκείμενο» προέρχεται από μια διάλεξη που δό

θηκε στις ΙΟ Μαίου 2012 σε σεμινάριο για καθηγητές φιλοσοφίας 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην πόλη Λιλ της Γαλλίας. Ο 

συγγραφέας δεν ακολουθεί το μονοπάτι που πηγαίνει από τον 

Μαρξ [Marx] στον Φουκώ [Foucault], ένα εγχείρημα εξίσου θεμιτό 
ασφαλώς, αλλά αντιθέτως το -μάλλον πιο δύσβατο- μονοπάτι που 

οδηγεί από τον δεύτερο στον πρώτο. Συνεπώς, δεν εστιάζει τόσο 

στα κείμενα του Φουκώ όσο σε συγκεκριμένα χωρία και μέρη του 

Κεφαλαίου, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκονται οι έννοιες της 

απόλυτης και της σχετικής υπεραξίας, της συνεργασίας και της 

εργασιακής δύναμης, τις οποίες προσεγγίζει στηριζόμενος σε ανα

λύσεις και επεξεργασίες του Φουκώ. Με άλλα λόγια, επιχειρεί να 

διαβiισει τη θεωρία του Μαρξ για την καπιταλιστική εκμετάλλευση 

και εν γένει για τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής υπό το φως 

ορισμένων θεμελιωδών εννοιών του Φουκώ, όπως οι σχέσεις εξου

σίας, η δύναμη, η βιοεξουσία και η βιοπολιτική. Αναδεικνύεται έτσι 

όχι μόνον ο πλούτος, το βiιθoς και η δραματική επικαιρότητα του 

μαρξικού κειμένου, αλλά και η δυνατότητά του να προεκτείνεται 

πέραν των αυστηρών ορίων του, συναντώντας στην προκειμένη 

περίπτωση τις αναλύσεις του Φουκώ, ενός εκ των σημαντικότερων 



ιο 

υλιστων φιλοσόφων του προηγούμενου αιωνα, και τελικά να αποτε

λεί πολύτιμο εργαλείο για την ανάλυση των μετασχηματισμων του 

σύγχρονου καπιταλισμού. 

Με αυτό το βιβλίο του Πιερ Μασερέ αρχίζει και το ταξίδι των 

εκδόσεων Εκτός Γραμμής. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον 

συγγραφέα, που με χαρά αποδέχτηκε την πρότασή μας να ξεκινή

σουμε με το δικό του κείμενο για τον Φουκω και τον Μαρξ. Από 

αυτή την άποψη, δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι το πρωτο υλικό 

αποτύπωμα των εκδόσεων Εκτός Γραμμής είναι ενδεικτικό και των 

επόμενων βημάτων. δεδομένου ότι στόχος αυτού του συλλογικού 

εγχειρήματος είναι πράγματι να εκδοθούν βιβλία «εκτός γραμμής», 

που θα μπορουν να αποτελέσουν, καθένα με τον δικό του τρόπο. 

εμπειρία της σκέψης, προτροπή σε προβληματισμό και σε δράση' 

δηλαδή θεωρητικές πρακτικές ... 

Εκτός Γραμμής 

Ιούλιος 2013 
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