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Η φιλοσοφία της πράξης
του Γκέοργκ Λούκατς

Με τη µαρξιστική φιλοσοφία της πράξης, την οποία διατύπωσε 
κατά τη δεκαετία του 1920, ο Γκέοργκ Λούκατς έθεσε τα θεµέλια 
του εγελιανού µαρξισµού και της κριτικής θεωρίας. Εντούτοις, η 
πρόσληψη του έργου του καθορίστηκε εν πολλοίς από τις µονό-
πλευρες αναγνώσεις σηµαντικών θεωρητικών, όπως ο Λουί 
Αλτουσέρ, ο Τέοντορ Αντόρνο, ο Γιούργκεν Χάµπερµας και ο Άξελ 
Χόνετ. Το παρόν βιβλίο προτείνει µία νέα ανασυγκρότηση του 
πρώιµου µαρξιστικού έργου του Λούκατς, η οποία αποκαθιστά τη 
διαλεκτική του πολυπλοκότητα, αναδεικνύοντας το ρίζωµά του 
στη νεοκαντιανή, «προµαρξιστική» του περίοδο.

Στο προµαρξιστικό έργο του, ο Λούκατς επιχείρησε τη διατύπωση 
µιας κριτικής του φορµαλισµού από τη σκοπιά µιας αµφιλεγόµε-
νης µυστικιστικής ηθικής της επαναστατικής πράξης. Εν συνεχεία, 
ανακάλυψε µία πιο συνεκτική και ρεαλιστική απάντηση στα φιλο-
σοφικά του διλήµµατα µέσω µιας διαλεκτικής εκδοχής του µαρξι-
σµού. Συγχρόνως, όµως, διατήρησε τις νεοκαντιανές του επιφυ-
λάξεις απέναντι στην ιδεαλιστική διαλεκτική. Έτσι, στην αντίληψή 
του για τον ιστορικό υλισµό συνδύασε µία µη ιδεαλιστική, µη 
συστηµατική, ιστορική διαλεκτική µε την έµφαση στη συνειδητή 
µετασχηµατιστική πράξη. Ανασυγκροτηµένη µε αυτό τον τρόπο, η 
φιλοσοφία της πράξης του Λούκατς καταλαµβάνει κεντρική θέση 
στο πλαίσιο µιας σύγχρονης ριζοσπαστικής κριτικής θεωρίας.
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Ο Κωνσταντίνος Καβουλάκος είναι καθη-
γητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. 
Είναι συγγραφέας των βιβλίων: Ästheti-
zistische Kulturkritik und ethische Utopie. 
Georg Lukács’ neukantianisches Frühwerk 
(De Gruyter, 2014), Τραγωδία και ιστορία. 
Η κριτική του νεωτερικού πολιτισµού στο 
νεανικό έργο του Γκέοργκ Λούκατς (Αλε- 
ξάνδρεια, 2012), Πέρα από τη µεταφυσική 
και τον επιστηµονισµό. Ο διεπιστηµονικός 
υλισµός του Max Horkheimer (Αλεξάν-
δρεια, 2001), Γιούργκεν Χάµπερµας: Τα 
θεµέλια του Λόγου και της κριτικής κοινω-
νικής θεωρίας (Πόλις, 1996). Έχει επιµελη-
θεί τέσσερις συλλογικούς τόµους και έχει 
µεταφράσει αρκετά κείµενα της κριτικής 
θεωρίας.

Φωτογραφία εξωφύλλου: 
Henri Cartier-Bresson,
Hyères, Γαλλία, 1932
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σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου  
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Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Αλέξανδρος Κιουπκιολής, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα 

Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ
Κώστας Σταμάτης, καθηγητής, Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ
Άρης Στυλιανού, αν. καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ
και ο συγγραφέας

Πέμπτη 28 Μαρτίου και ώρα 19.00 
στο βιβλιοπωλείο-πολυχώρο Μαλλιάρης – Παιδεία “Ανατόλια”

Δημ. Γούναρη 39, Καμάρα, Θεσσαλονίκη
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