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Στο δεύτερο μέρος αυτής ριζοσπαστικής μας «σαπουνόπερας» θεωρητικής δια-

μάχης, εξετάζουμε κριτικά τρία σημαντικά επαναστατικά ρεύματα που πηγαί-

νουν πέρα από τον αντικειμενισμό του ορθόδοξουΜαρξισμού - την ομάδα Σοσια-

λισμός ή Βαρβαρότητα (Socialisme ou Barbarie), την Καταστασιακή Διεθνή και

το ιταλικό ρεύμα της Αυτονομίας, καθώς και προσπάθειες επανεπιβεβαίωσης

της ορθόδοξης γραμμής.

Το αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η θεωρία ότι ο καπιταλισμός είναι σε πτώση ή

αποσύνθεση. Αυτός ο χαρακτηρισμός της «εποχής» μας συνδέεται με το σχήμα σύμφωνα

με το οποίο η νεανική περίοδος του καπιταλισμού είναι η περίοδος του εμπορευματικού

καπιταλισμού που διήρκεσε από το τέλος της φεουδαρχίας μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα,

η περίοδος της υγιούς ωριμότητας ήταν η φιλελέυθερη περίοδος της «ελεύθερης αγοράς»

[laissez-faire] στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ενώ η είσοδός του στην περίοδο του

ιμπεριαλισμού και των μονοπωλιακού καπιταλισμού, με τις μορφές της κοινωνικοποίησης

και του σχεδιασμού της παραγωγής, σηματοδοτεί την αρχή της μεταβατικής εποχής προς

την μετα-καπιταλιστική κοινωνία.

Στο πρώτο Μέρος είδαμε πώς η ιδέα αυτή της πτώσης ή παρακμής του καπιταλισμού έχει

τις ρίζες της στον Μαρξισμό της Δεύτερης Διεθνούς και πώς διατηρήθηκε από τους δύο

διεκδικητές του μανδύα των αληθινών συνεχιστών της «κλασσικής μαρξιστικής παράδο-

σης», - τον τροτσκιστικό Λενινισμό και τον αριστερό ή συμβουλιακό κομμουνισμό. Και οι

δύο αυτές παραδόσεις ισχυρίζονταν ότι προασπίζονταν τον γνήσιο Μαρξισμό απέναντι

στους ρεφορμιστές μαρξιστές που είχαν καταλήξει να υπερασπίζονται τον καπιταλισμό.

Προτείναμε ότι μια ρίζα της πρακτικής αποτυχίας της Δεύτερης Διεθνούς ήταν ότι ο «κλασ-

σικός μαρξισμός» είχε θεωρητικά χάσει την επαναστατική πλευρά της κριτικής του Μαρξ

στην πολιτική οικονομία και είχε μετατραπεί σε μια αντικειμενιστική ιδεολογία των πα-

ραγωγικών δυνάμεων. Η ιδέα της πτώσης του καπιταλισμού που υποστήριζαν αυτές οι

παραδόσεις είναι η εντονότερη έκφραση της αποτυχίας τους να αποσπαστούν από τον

αντικειμενιστικό μαρξισμό. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο τροτσκισμός και ο

αριστερός κομμουνισμός διατηρούσαν την θέση τους παρά την περί του αντιθέτου ένδειξη

που έδινε η μεγαλύτερη ανάπτυξη/άνθηση στην ιστορία του καπιταλισμού, ένας αριθμός

επαναστατών προσπάθησαν να αναπύξουν μια επαναστατική θεωρία για τις καινούριες

συνθήκες, και είναι σε αυτά τα ρεύματα στα οποία θα στραφούμε τώρα. Θα ασχοληθούμε

με τρεις ομάδες που αποσπάστηκαν από την ορθοδοξία - την ομάδα Σοσιαλισμός ή Βαρ-

βαρότητα, την Καταστασιακή Διεθνή και το ιταλικό ρεύμα του εργατισμού/Αυτονομίας.

Θα δούμε επίσης την προσπάθεια επανεπιβεβαίωσης της θεωρίας της πτώσης και την

απόρριψή της μέσα στο ρεύμα του αντικειμενισμού.
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Η ρήξη με την ορθοδοξία

Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα

Η ομάδα Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα (S or B), της οποίας βασικός θεωρητικός ήταν ο

Καστοριάδης (γνωστός και ως Cardan ή Chalieu),𝛼 ήταν μια μικρή γαλλική ομάδα που

αποσπάστηκε από τον ορθόδοξο Τροτσκισμό. Είχε σημαντική επιρροή σε μεταγενέστε-

ρους επαναστάτες. Στην Βρετανία η ομάδα Αλληλεγγύη (Solidarity), διέδωσε τις ιδέες της

Socialisme ou Barbarie μέσα από μπροσούρες που ακόμα κυκλοφορούν ως η πιο προσιτή

επεξεργασμένη κριτική στον Λενινισμό.

Αναμφίβολα μια από τις καλλίτερες πτυχές της ΣήΒ ήταν η εστίαση σε νέες μορφές της

αυτόνομης πάλης των εργατών έξω από τις επίσημες οργανώσεις τους και ενάντια στις

ηγεσίες τους.1 Η ομάδα ΣήΒ αν και μικρή είχε παρουσία τόσο σε εργοστάσια όσο και

αναγνωρισμένους/γνωστούς προλεταριακούς αγώνες έξω από τους τόπους παραγωγής.

Μέρος αυτού που επέτρεψε στην ομάδα ΣήΒ να φτάσει σε αυτήν την θεωρητικοποίηση

και συμμετοχή στις πραγματικές μορφές των εργατικών αγώνων ήταν η απόρριψη των

πραγμοποιημένων𝛽 κατηγοριών του ορθόδοξου Μαρξισμού. Στο «Σύγχρονος Καπιταλισμός

και Επανάσταση», ο Καστοριάδης συνόψισε αυτόν τον αντικειμενισμό ως την άποψη ότι

«μια κοινωνία δεν θα εξαφανιζόταν ποτέ μέχρι να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητές της για

οικονομική επέκταση· επιπλέον η «ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων» θα ανέπτυσσε

τις «αντικειμενικές αντιθέσεις» της καπιταλιστικής οικονομίας. Θα παρήγαγε κρίσεις - και

αυτές θα επέφεραν προσωρινές ή μόνιμες καταρρεύσεις ολόκληρου του συστήματος»2,.𝛾

Ο Καστοριάδης απορρίπτει την ιδέα ότι οι νόμοι του καπιταλισμού απλά ενεργούν πάνω

στους καπιταλιστές και τους εργάτες. Όπως λέει: «Σε αυτή την «παραδοσιακή» αντίληψη

οι επαναλαμβανόμενες και βαθύτερες κρίσεις του συστήματος καθορίζονται από τους

«έμφυτους νόμους» του. Τα γεγονότα και οι κρίσεις είναι στην πραγματικότητα ανεξάρτητα

από τις πράξεις των ανθρώπων και των τάξεων. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αλλάξουν την

λειτουργία αυτών νόμων. Μπορούν μόνο να παρέμβουν για να καταργήσουν το σύστημα

σαν ολότητα/συνολικά».3 Η ΣήΒ υιοθέτησε την άποψη ότι ο καπιταλισμός είχε, μέσω

των κρατικών δαπανών και της Κεϋνσιανής διαχείρισης της ζήτησης, αντιμετωπίσει την

τάση του προς κρίση αφήνοντας μόνο έναν «μαλακό κύκλο εργασιών». Η επίθεση του

Καστοριάδη στην προσκόλληση του ορθόδοξου Μαρξισμού σε μια θεωρία κρίσης του 19ου

αιώνα εφαρμοσμένης στις συνθήκες των μέσων του 20ου είχε καταφέρει ένα χτύπημα/had

bite. Οι συνθήκες είχαν αλλάξει - στην μεταπολεμική άνθηση ο καπιταλισμός κατάφερνε

να διαχειρίζεται τις κρίσεις του.

Αντί όμως να πάρει αυτή τη θέση ως υπονομευτική της αντικειμενικής βάσης για επαναστα-

τική αλλαγή, η ΣήΒ δήλωσαν θετικά έναν διαφορετικά σύλληψης της σχέσης ανάμεσα στην

𝛼 Αναφορά εδώ για τα ψευδώνυμα του Καστοριάδη!
𝛽 Αναφορά στην έννοια της πραγμοποίησης, βασική στις αναλύσεις του Aufheben, αλλά και γενικά.
𝛾Οι παραπομπές από τις ελληνικές εκδόσεις;
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καπιταλιστική ανάπτυξη και την ταξική πάλη.Όπως το θέτει ο Καστοριάδης, η «πραγματική

δυναμική της καπιταλιστικής κοινωνίας [είναι] η δυναμική της ταξικής πάλης». Η ταξική

πάλη λαμβάνεται με αυτό να σημαίνει όχι απλά την μόνιμα αναμενόμενη ημερομηνία της

επανάστασης αλλά την μέρα με τη μέρα/καθημερινή πάλη. Σε αυτή τη στροφή της ΣήΒ,

μέσα στην θεωρία της για τον καπιταλισμό, στην καθημερινή πραγματικότητα της ταξικής

πάλης βλέπουμε την στροφή από την προοπτική του κεφαλαίου σε αυτήν της εργατικής

τάξης. Οι ορθόδοξοι μαρξιστές κυριαρχούνταν στην μηχανιστική θεωρία της πτώσης και

της κατάρρευσης από την προοπτική του κεφαλαίου, και μια τέτοια προοπτική επηρεάζει

επίσης και την πολιτική κάποιου. Η απόρριψη της θεωρίας της κρίσης ήταν για την ΣήΒ

η απόρριψη της συνακόλουθης πολιτικής αφού όπως το θέτει Καστοριάδης, η αντικειμε-

νιστική θεωρία της κρίσης ισχυρίζεται ότι η ίδια η εμπειρία των εργατών της θέσης τους

στην κοινωνία τους κάνει απλά να υποφέρουν τις αντιθέσεις του κεφαλαίου χωρίς να τις

καταλαβαίνουν. Μια τέτοια κατανόηση μπορεί να έρθει μόνο μέσα από μια «θεωρητική»

γνώση των οικονομικών «νόμων» του κεφαλαίου. Έτσι για τους μαρξιστές θεωρητικούς οι

εργάτες:

«ωθούμενοι από την εξέγερσή τους ενάντια στην φτώχεια, αλλά ανίκανοι

να καθοδηγήσουν τους εαυτούς τους (μιας και η περιορισμένη εμπειρία τους

δεν μπορεί να τους δώσει ένα προνομιακό σημείο θεώρησης της κοινωνικής

πραγματικότητας στο σύνολό της)...μπορούν μόνο να αποτελούν το πεζικό στην

διάθεση ενός γενικού Επιτελείου/αρχηγείου επαναστατών στρατηγών. Οι ειδι-

κοί αυτοί ξέρουν (από μια γνώση στην οποία οι εργάτες ως τέτοιοι δεν έχουν

πρόσβαση) τί είναι ακριβώς αυτό που δεν δουλεύει στην σύγχρονη κοινωνία...»4

Με άλλα λόγια η οικονομική θεωρία που εμπεριέχεται στη θεωρία της καπιταλιστικής

παρακμής συμβαδίζει με την πολιτική πρωτοπορείας της «συνείδησης από τα έξω» του «Τι

Πρέπει Να Κάνουμε».

Στην προσπάθεια να επανδημιουργήσουν μια επαναστατική πολιτική η ΣήΒ απέρριψε

ορθά την ορθόδοξη αντίληψη ότι η σύνδεση ανάμεσα στις αντικειμενικές συνθήκες και την

υποκειμενική Επανάσταση ήταν ότι η κρίση θα επιδεινώνεται διαρκώς αναγκάζοντας το

προλεταριάτο να δράσει, με το Κόμμα (μέσα από την κατανόηση που έχει της «Κρίσης»)

να παρέχει την ηγεσία. Όντως, με την απουσία κρίσης αλλά με την παρουσία των αγώνων,

η απόρριψη του παραδοσιακού μοντέλου ήταν κάτι μια βοήθεια μάλλον παρά εμπόδιο/τρο-

χοπέδη. Στην καλλίτερη στιγμή της, η ΣήΒ στράφηκαν στην πραγματική διαδικασία της

ταξικής πάλης, μιας πάλης που ήταν όλο και περισσότερο ενάντια στην ίδια την μορφή της

καπιταλιστικής εργασίας. Όπως το θέτουν:

Το ανθρώπινο στοιχείο του μισθωτού εργάτη απειλείται όλο και λιγότερο

από μια οικονομική μιζέρια που δοκιμάζει/προκαλεί την ίδια τη φυσική του

ύπαρξη. Δέχεται επίθεση όλο και περισσότερο από την φύση και τις συνθήκες

της σύγχρονης εργασίας, από την καταπίεση και την αλλοτρίωση που υφίσταται

ο εργάτης στην παραγωγή. Στο πεδίο αυτό δεν μπορεί να υπάρχει μια μόνιμη

μεταρρύθμιση. Οι εργοδότες μπορούν ίσως να αυξήσουν τους μισθούς κατά 3%
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ετησίως αλλά δεν μπορούν να μειώσουν την αλλοτρίωση κατά 3% τον χρόνο.5

O Καστοριάδης επιτέθηκε στην άποψη ότι ο καπιταλισμός, οι κρίσεις και η πτώση του, οδη-

γούνταν από την αντίθεση ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις και την ατομική ιδιοποίηση.

Αντί γι' αυτό υποστήριξε ότι στην καινούρια φάση του «γραφειοκρατικού καπιταλισμού» η

θεμελιώδης διαίρεση ήταν αυτή ανάμεσα σε αυτούς που δίνουν εντολές και σε αυτούς που

τις εκτελούν, και η θεμελιώδης αντίθεση ήταν αυτή ανάμεσα στην ανάγκη των «διευθυν-

τών» (εντολέων) να αρνούνται την δύναμη λήψης αποφάσεων από τους »διευθυνόμενους»

(εντολοδόχους) ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να στηρίζονται/εξαρτώνται από την συμμετοχή

και την πρωτοβουλία των τελευταίων για την λειτουργία του συστήματος. Στην θέση της

έννοιας των κρίσεων του καπιταλισμού στο οικονομικό επίπεδο, ο Καστοριάδης ισχυρίστηκε

ότι ο γραφειοκρατικός καπιταλισμός υπόκειτο μόνο στις παροδικές κρίσεις της οργάνωσης

της κοινωνικής ζωής. Ενώ όμως η έννοια μιας καθολικής τάσης προς τον γραφειοκρατικό

καπιταλισμό όπου η κρίσιμη διάκριση είναι ανάμεσα σε εντολείς και εντολοδόχους έμοιαζε

χρήσιμη στην αναγνώριση/ταυτοποίηση της συνέχειας ανάμεσα στα συστήματα σε Δύση

και Ανατολή - και στις δυο καταστάσεις οι προλετάριοι δεν ελέγχουν τις ζωές τους και

δέχονται εντολές - μια τέτοια διάκριση αποτυγχάνει να συλλάβει ότι αυτό που κάνει τον

καπιταλισμό να διαφέρει από άλλες ταξικές κοινωνίες είναι ότι οι εντολείς έχουν την θέση

που έχουν μόνο εξαιτίας της σχέσης τους με το κεφάλαιο,𝛼 το οποίο στις διάφορες μορφές

του - χρήμα, μέσα παραγωγής, εμπόρευμα - είναι η αυτο-επέκταση της αλλοτριωμέ-

νης εργασίας.𝛽 Η τάση προς την γραφειοκρατικοποίηση δεν αντικαθιστά τους νόμους του

καπιταλισμού, ιδιαίτερα τον φετιχισμό των κοινωνικών σχέσεων, μάλλον τους εκφράζει σε

ένα ανώτερο επίπεδο.𝛾 Η επιστροφή των κρίσεων στις αρχές του 1970 έδειξε ότι αυτό που

ο Καστοριάδης χαρακτήρισε/προσδιόρισε ως γραφειοκρατικό καπιταλισμό δεν ήταν ένας

μόνιμος μετασχηματισμός, που κατάργησε τις οικονομικές κρίσεις, αλλά μια συγκεκριμένη

μορφή του καπιταλισμού στην οποία οι τάσεις κρίσης είχαν προσωρινά ελεγχθεί.𝛿

Ο Καστοριάδης και η ΣήΒ πίστεψαν ότι είχαν ξεπεράσει τον Μαρξ αναγνωρίζοντας σαν

«θεμελιώδη αντίθεση» του καπιταλισμού αυτήν ανάμεσα στην ανάγκη του κεφαλαίου να

«επιδιώκει τους στόχους του με μεθόδους που διαρκώς ακυρώνουν αυτούς τους ίδιους τους

στόχους», δηλαδή ότι ο καπιταλισμός πρέπει να αφαιρέσει την δύναμη της συμμετοχής

από τους εργάτες την οποία στην πραγματικότητα έχει ανάγκη. Στην πραγματικότητα

αυτή η αντίθεση όχι μόνο δεν είναι μια βελτίωση του Μαρξ, αντίθετα είναι μια έκφραση

της θεμελιώδους οντολογικής αντιστροφής που ο Μαρξ αναγνώρισε στην ρίζα του καπι-

ταλισμού - δηλ. της διαδικασίας με την οποία οι άνθρωποι γίνονται αντικείμενα και

τα αντικείμενά τους - εμπορεύματα, χρήμα, κεφάλαιο - γίνονται υποκείμενα.𝜀

𝛼Η έμφαση δική μας. Εξαιρετικά κρίσιμο σημείο. Κριτική ανάλυση των πάντων. Δες και κριτική στον
Καστοριάδη στο Blaumachen 2.

𝛽Έμφαση και πάλι δική μας. Επίσης εξαιρετικά κρίσιμο σημείο. Δες Βουαγιέ κ.λπ. τα πάντα σε συζήτηση-
κριτική!

𝛾Όλα τα θέματα στο τραπέζι!!!!
𝛿 Εδώ είναι ένα τεράστιο ζήτημα! Είναι οι κρίσεις της «φάσης της αναδιάρθρωσης» πραγματικά οικονομι-

κές κρίσεις; Πώς σχετίζονται με τον θεαματικό, στο πνεύμα του Βουαγιέ, χαρακτήρα των κρίσεων
𝜀Θεμελιώδες πραγματικά σημείο, που χαροποιεί ιδιαίτερα τον Βουαγιέ!
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Φυσικά και το κεφάλαιο πρέπει να βασιστεί στην συμμετοχή και την πρωτοβουλία μας

επειδή δεν διαθέτει από μόνο του τίποτα από αυτά.Η αντικειμενικότητα και η υποκει-

μενικότητα του κεφαλαίου είναι η αλλοτριωμένη υποκειμενικότητά μας.𝛼 Ενώ η

ιδεολογία που ρέει από τις κοινωνικές σχέσεις του κεφαλαίου είναι ότι το χρειαζόμαστε -

χρειαζόμαστε το χρήμα, χρειαζόμαστε την εργασία - η άλλη πλευρά είναι ότι το κεφάλαιο

εξαρτάται ολοκληρωτικά από μας.𝛽 Η«θεμελιώδης αντίθεση» της ΣήΒ δεν συλλαμβάνει την

πλήρη ριζοσπαστικότητα της κριτικής του Μαρξ στην αλλοτρίωση. Με άλλα λόγια παρουσί-

ασαν ως καινοτομία κάτι που στην πραγματικότητα ήταν μια «έκπτωση», «πτωχοποίηση»,

«αποδυνάμωση» της κριτικής του Μαρξ. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε ότι η θεωρία

τους ήταν μια αντίδραση σε έναν Μαρξισμό, είτε σταλινικό είτε τροτσκιστικό, που είχε

απωλέσει την θεμελιώδη σημασία της κριτικής του Μαρξ στην αλλοτρίωση και είχε γίνει

μια ιδεολογία των παραγωγικών δυνάμεων, μια καπιταλιστική ιδεολογία.

Επιπλέον, μην συλλαμβάνοντας πραγματικά την ρίζα αυτού που ήταν εσφαλμένο στον

ορθόδοξο Μαρξισμό, η ΣήΒ επέτρεψε την επανεμφάνιση μερικών από τα προβλήματά του

στην ίδια της την ιδεολογία. Μπορεί να πει κανείς ότι στην αναγνώριση της εξάρτησης

των εντολέων από τον έλεγχο των εργατών πάνω στην παραγωγική διαδικασία και στο

«συμβουλιακό», βασισμένο πάνω στην εργασία, πρόγραμμα τους για τους μισθούς,6 η ΣήΒ

έδειξε τον βαθμό στον οποίο παρέμενε προσκολλημένη σε μια «συμβουλιακή» προοπτική,

από την οποία μερικές από τις ίδιες τις μελέτες της συγκεκριμένων εργατικών αντιστάσεων

θα έπρεπε να είχαν απομακρύνει - πχ. την προοπτική του «εξειδικευμένου τεχνίτη εργάτη».

Η προοπτική και οι αγώνες που θα έφερναν σε σημείο κατάρρευσης την μεταπολεμική

άνθηση ήταν αυτοί του «μαζικού εργάτη».𝛾 Ενώ η ριζοσπαστική προοπτική του εξειδι-

κευμένου εργάτη/εργάτριας, εξαιτίας της γνώσης που είχε για την συνολική διαδικασία

παραγωγής, έτεινε προς μια έννοια εργατικού ελέγχου μέσα από τον οποίο θα μπορούσε να

απαλλαγεί από το καπιταλιστικό παράσιτο, οι αγώνες των εργατών-μάζα του Τεϋλορισμού

έτειναν προς μια απόρριψη της συνολικής αλλοτριωμένης εργασιακής διαδικασίας - την

άρνηση της εργασίας.𝛿

𝛼Κεφαλαιώδες!!!! Τι συνεπάγεται αυτή η θέση - που πρέπει να εξεταστεί ως προς την σημασία της -
για μια θεωρία ας πούμε του (μη)-υποκειμένου; Προφανώς οι Aufheben εννοούν εδώ ότι αυτή η πηγή της
υποκειμενικότητας/αντικειμενικότητας του κεφαλαίου εξηγεί την τάση προς την γραφειοκρατικοποίηση ως
αύξηση της αλλοτρίωσης

𝛽 Αυτό θα συμπληρώναμε καταδεικνύει την απλή αλήθεια που ισχυριζόμαστε για τον απόλυτο φενακισμό
(όχι φετιχισμό!) του χρήματος, ότι δεν είναι παρά μιαψευδής βίωση της πραγματικότητας (όχι ψευδαίσθηση!),
ότι η ανάγκη του είναι ψευδής, ότι ο κόσμος μπορεί να λειτουργήσει κάλλιστα χωρίς αυτό.Όλες οι διαδιακασίες
της πραγματικής ζωής μπορούν να νοηθούν χωρίς καμμιά ύπαρξη-μεσολάβηση του χρήματος/εμπορεύματος,
το χρήμα είναι μια έσχατη αφαίρεση που μπορεί η ίδια να αφαιρεθεί κυριολεκτικά, και αυτό συνιστά τοψευδές,
την φενάκη της φύσης του. Η συζήτηση πρέπει να ξεκαθαρίσει τις θεμελιώδεις συγχύσεις πάνω στοψευδές και
τηνψευδαίσθηση (το ψευδές υπάρχει ως μη-αληθές, η ψευδαίσθηση δεν υφίσταται), τοφετίχ και τηνφενάκη.

𝛾 Εδώ διαφαίνεται συμφωνία μεταξύ Aufheben και TC
𝛿 Εξαιρετικό σημείο! Βλέπουμε έτσι ότι τα απολιθώματα της αριστερής αποβλάκωσης έχουν μείνει πίσω

δύο στάδια πίσω, πίσω και από την εποχή του Τεϋλορισμού - πιστοί θα λέγαμε στο λενινιστικό τους παρελθόν,
με τις γραφικές εμμονές για «εργατικό έλεγχο». Στην καλλίτερη περίπτωση και στον βαθμό που έχουν πάρει
χαμπάρι τον τεϋλορισμό και το τέλος του (!), μάλλον συγχέοουν το τέλος του τεϋλορισμού με μια δυνατότητα
επαναφοράς του «εξειδικευμένου εργάτη». Όμως είναι σαφές ότι το τέλος του «εργάτη-μάζα» κάθε άλλο
παρά προς τον εξειδικευμένο εργάτη οδηγεί. Αντίθετα βάζει το ζήτημα που ορθά έβαζε ο εργάτης-μάζα, την
συνολική άρνηση της εργασίας - αυτό που κάθε εργάτης πάντα θα έπρεπε να βάζει ως άρνηση της αλλοτρίωσης
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Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο σχετικά με την κριτική του Καστοριάδη στον Μαρξ και

στον Μαρξισμό είναι αυτό που ταυτοποίησε σαν την ρίζα της στειρότητας του ορθόδοξου

Μαρξισμού. Αυτό που είναι λάθος με το Κεφάλαιο του Μαρξ για τον Καστοριάδη:

είναι η μεθοδολογία του. Η θεωρία του Μαρξ για τον μισθό και το συμπέρα-

σμά της, η θεωρία για την αύξηση του ποσοστού εκμετάλλευσης, ξεκινούν από

ένα αξίωμα: ότι ο εργάτης είναι εντελώς «πραγμοποιημένος»/αντικειμενοποι-

ημένος (ανηγμένος σε ένα αντικείμενο) από τον καπιταλισμό.7 Η θεωρία του

Μαρξ για τις κρίσεις ξεκινά από ένα βασικά ανάλογο αξίωμα: ότι οι άνθρωποι

και οι ταξεις (σε αυτή την περίπτωση η αστική τάξη) δεν μπορούν να κάνουν

τίποτα σχετικά με την λειτουργία της οικονομίας τους. Και τα δύο αυτά αξιώ-

ματα είναι εσφαλμένα....Και τα δύο είναι απαραίτητα για να γίνει η πολιτική

οικονομία μια «επιστήμη» που κυβερνάται από νόμους ανάλογους με αυτούς της

γενετικής ή της αστρονομίας.𝛼..Και οι εργάτες και οι καπιταλιστές εμφανίζονται

στις σελίδες του Κεφαλαίου σαν αντικείμενα...Ο Μαρξ ο οποίος ανακάλυψς

και διέδωσε αδιάλλειπτα την ιδέα του κρίσιμου ρόλου της ταξικής πάλης στιν

ιστορία, έγραψε ένα μνημειώδες έργο (το «Κεφάλαιο») από το οποίο η ταξική

πάλη σχεδόν απουσιάζει!8

Ο Καστοριάδης έχει αναγνωρίσει κάτι κρίσιμο - την σχετική περιθωριοποίηση της ταξικής

πάλης από την ίδια την μέθοδο που υιοθετήθηκε από τον Μαρξ στο «Κεφάλαιο».𝛽 Είναι

ακριβώς αυτό το «κλείσιμο» [ο τερματισμός της συζήτησης] του ζητήματος της ταξικής

πάλης και της προλεταριακής υποκειμενικότητας στο «Κεφάλαιο» που αποτελεί την θε-

ωρητική βάση της αντικειμενιστικής θεωρίας της πτώσης. Η αντίδραση του Καστοριάδη

είναι να εγκαταλείψει το Κεφάλαιο. Με ανάλογο τρόπο, ο Καστοριάδης κάνει κεντρικό

σημείο της επίθεσής του στην τάση πτώσης του ποσοστού κέρδους τον ισχυρισμό ότι οΜαρξ

πίστευε πως το πραγματικό βιωτικό επίπεδο και οι μισθοί της εργατικής τάξης παραμένουν

σταθεροί στον χρόνο.9 Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Στο Κεφάλαιο αυτό τίθεται σαν μια

προσωρινή υπόθεση - μέρος του προσωρινού «κλεισίματος» της υποκειμενικότητας στο

Κεφάλαιο. Ο Μαρξ είχε πάντα επίγνωση ότι αυτό που λαμβάνεται σαν απαραίτητα μέσα

συντήρησης είναι ένα σημείο πάλης ανάμεσα στους αντιμαχόμενους, αλλά στο Κεφάλαιο

το θεωρεί σαν σταθερό με την πρόθεση να ασχοληθεί με το ζήτημα στο «Βιβλίο πάνω στην

Μισθωτή Εργασία»,10 ένα βιβλίο που δεν γράφτηκε ποτέ. Συνεπώς η αξία της εργατικής

δύναμης αντιμετωπίζεται στοΚεφάλαιο μόνο από την σκοπιά του κεφαλαίου γιατί εκεί αυτό

που απασχολούσε ουσιαστικά τονΜαρξ ήταν να δείξει με ποιο τρόπο είναι εφικτός/δυνατός

ο καπιταλισμός. Για να υπάρχει ο καπιταλισμός θα πρέπει να πραγμοποιήσει τον εργάτη,

αλλά για να μπορεί να υπάρχει ο εργάτης και να ανεβάσει το επίπεδο των αναγκών του θα

πρέπει να παλέψει ενάντια σε αυτήν την πραγμοποίηση. ΣτοΚεφάλαιο οΜαρξ παρουσιάζει

𝛼 Το ενδιαφέρον εδώ για μας είναι να δούμε πόσο ριζική είναι η κριτική του Καστοριάδη στην οικονομία
και αν η κριτική για τον «ψευδοεπιστημονισμό» της οικονομίας συνιστά μια κριτική της οικονομίας συνολικά
αλά Βουγιέ

𝛽Φυσικά δεν πρόκειται απλά για πρόβλημα μεθόδου, αλλά τελικά μεταφυσικής! Ο Καστοριάδης προχώ-
ρησε σε πιο ριζική κριτική σε αυτήν ακριβώς την μαρξική μεταφυσική. Ο Βουαγιέ μάλλον αρκείται στο ότι ο
Μαρξ δεν υπήρξε αρκετά Χεγκελιανός
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το προλεταριάτο μέσα από μια ανάλυση της λειτουργίας του καπιταλισμού. Μια τέτοια

ανάλυση είναι ένα μέρος του σχεδίου για την ανατροπή του καπιταλισμού αλλά μόνο ένα

μέρος. Το πρόβλημα με τον αντικειμενιστικό Μαρξισμό είναι ότι θεώρησε το Κεφάλαιο ως

πλήρες. Έτσι εκλαμβάνει το προσωρινό κλείσιμο [της συζήτησης για την υποκειμενικότητα]

ως τελειωτικό. Η κριτική του Καστοριάδη συλλαμβάνει μια σημαντική μονομέρεια του

Κεφαλαίου, και είναι η αποτυχία αναγνώρισης αυτής της μονομέρειας που οδηγεί στην

μονομέρεια του ορθόδοξου Μαρξισμού.11

Αν και κατανοητή μέσα στο πλαίσιο της μεταπολεμικής άνθησης, η απόρριψη από τον

Καστοριάδη και τηνΣήΒ της θεωρίας της κρίσης και στην συνέχεια του Μαρξ ήταν μια

υπερβολική αντίδραση που έγινε η ίδια δογματική. Ο Καστοριάδης και αρκετοί άλλοι

θεωρητικοί της ΣήΒ, όπως ο Λυοτάρ και ο Λεφόρ, έγιναν ακαδημαϊκοί που αφομοιώθη-

καν/recuperators.𝛼 Ανκαι η υιοθέτηση των ιδεών τουΚαστοριάδη έδωσε στους επαναστάτες

ένα σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στους Λενινιστές στις δεκαετίες του 1950 και του

1960, όταν η κρίση επέστρεψε την δεκαετία του 1970, αυτοί που συνέχισαν να τον ακολου-

θούν έδειξαν, και αυτό είναι ειρωνικό, μπροστά στην προφανή επανεμφάνισή της, τον ίδιο

δογματισμό στην άρνηση της με αυτόν που είχαν επιδείξει οι παλιοί αριστεροί, επιμένοντας

σε αυτήν όταν απουσίαζε. Αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι αν και η ουσία της θεωρίας

της ΣήΒ είναι εσφαλμένη, η σημασία της ομάδας δεν είναι η εναλλακτική της θεωρία για

τον καπιταλισμό ούτε τα μεταγενέστερα παραληρήματα/ασυναρτησίες του Καστοριάδη𝛽

αλλά μάλλον ο τρόπος με τον οποίον η κριτική της στον ορθόδοξο Μαρξισμό έδειξε τον

δρόμο για μεταγενέστερους επαναστάτες. Η ομάδα ΣήΒ έδειξε προς μια επανακάλυψη του

επαναστατικού πνεύματος στον Μαρξ, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια ανοιχτότητα στο

πραγματικό κίνημα που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας.

(ii) Καταστασιακή Διεθνής

Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ανάλυσης του ΣήΒ ήταν η αναγνώριση του γε-

γονότος ότι οι εργάτες αγωνίζονται ενάντια στην αλλοτρίωση τόσο στο εργοστάσιο όσο

και έξω από αυτό. Οι καταστασιακοί ανέπτυξαν την κριτική στις σύγχρονες μορφές της

αλλοτρίωσης σε ένα πρωτόγνωρο/νέο επίπεδο, υποβάλλοντας την καπιταλιστική τάξη

πραγμάτων σε μια συνολική κριτική.

Αντί να πουν ότι η επανάσταση εξαρτάται από την πτώση του προλεταριάτου στην απόλυτη

φτώχεια από την καπιταλιστική κρίση, οι καταστασιακοί ισχυρίζονται ότι το προλεταριάτο

θα εξεγερθεί ενάντια στην υλικά-εμπλουτισμένη φτώχεια του. Απέναντι στην καπιταλι-

στική πραγματικότητα της αλλοτριωμένης παραγωγής και κατανάλωσης οι καταστασιακοί

προτάσσουν την ιδέα αυτού που βρίσκεται πέρα από τον καπιταλισμό12 ως της δυνατότητας

του κάθε ατόμου να συμμετέχει πλήρως στον συνεχή, συνειδητό και εμπρόθετο μετασχημα-

𝛼 Βάσιμη αυτή η κριτική στον Καστοριάδη ή ad hominem;! Και για να γίνουμε κι εμείς ad hominem, από
τους ακαδημαϊκούς του Aufheben;!!!

𝛽 Τώρα είμαστε τελείως ad hominem!!!
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τισμό κάθε πτυχής και στιγμής της ζωής. Η άρνηση του διαχωρισμού του πολιτικού και του

προσωπικού - απόρριψη της «αυτοθυσιαστικής» πολιτικής των «ζηλωτών» και συνεπώς του

αντικειμενιστικού Μαρξισμού σε μια βιούμενη ενότητα θεωρία και πρακτικής, αντικειμενι-

κότητας και υποκειμενικότητας, ήταν μια από τις κύριες συνεισφορές της Καταστασιακής

Διεθνούς (I.S). Στην πραγματικότητα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αναγνωρίζοντας ότι η

επανάσταση θα πρέπει να εμπεριέχει κάθε πλευρά της δραστηριότητάς μας και όχι απλά

την αλλαγή των σχέσεων παραγωγής οι καταστασιακοί επανεφηύραν την επανάσταση,

την οποία ο Λενινισμός είχε λανθασμένα ταυτίσει με την κατάληψη του κράτους και την

συνέχιση μιας οικονομικά καθορισμένης κοινωνίας.

Ενώ η ομάδα ΣήΒ φετιχοποίησε την άρνηση του Μαρξισμού οι καταστασιακοί επανέ-

κτησαν/ξαναβρήκαν το επαναστατικό του πνεύμα.13 Το κεφάλαιο «Το προλεταριάτο σαν

Υποκείμενο και Αναπαράσταση», στην «Κοινωνία του Θεάματος» του Ντεμπόρ, είναι

μια οξυδερκής μελέτη της ιστορίας του εργατικού κινήματος. Όσον αφορά το ζήτημα της

κρίσης και της πτώσης14 μια από τις πιο σημαντικές θέσεις του Ντεμπόρ είναι η κριτική

του στην προσπάθεια να θεμελιωθεί η προλεταριακή επανάσταση στους παλιότερους τρό-

πους παραγωγής.Η ασυνέχεια ανάμεσα στα καθήκοντα και την φύση της αστικής και της

προλεταριακής επανάστασης είναι καθοριστική/κρίσιμη.𝛼 Ο στόχος του προλεταριάτου

στην επανάσταση δεν είναι να χειριστεί πιο αποτελεσματικά τις παραγωγικές δυνάμεις·

το προλεταριάτο καταργεί τον διαχωρισμό τους και συνεπώς καταργεί επίσης τον εαυτό

του.𝛽 Το τέλος του καπιταλισμού και της προλεταριακής επανάστασης είναι διαφορετικό

από οποιαδήποτε προηγούμενη αλλαγή με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να βασίσουμε

την επανάστασή μας σε προηγούμενες. Καταρχήν υπάρχει μόνο ένα μοντέλο επανάστασης

- η αστική επανάσταση - και η επανάστασή μας πρέπει να διαφέρει κατά δυο θεμελιώδεις

τρόπους: η αστική τάξη μπορούσε να χτίσει την ισχύ της αρχικά πάνω στην οικονομία,

το προλεταριάτο δεν μπορεί· η αστική τάξη μπορούσε να χρησιμοποιήσει το κράτος, το

προλεταριάτο δεν μπορεί.𝛾 15

Τα σημεία αυτά είναι κρίσιμα στην κατανόηση του καθήκοντός μας. Η αστική τάξη έπρεπε

μόνο να επιβεβαιώσει τον εαυτό της στην επανάστασή της, το προλεταριάτο πρέπει να

αρνηθεί τον εαυτό του.𝛿 Οι ορθόδοξοι μαρξιστές θα παραδεχτούν φυσικά ότι υπάρχει κάτι

διαφορετικό στην προλεταριακή επανάσταση αλλά δεν σκέφτονται τις υποδηλώσεις αυτής

της διαφορετικότητας σοβαρά. Στην ιδέα της πτώσης του καπιταλισμού διαγράφεται αυτή

η αναλογία με τα προγενέστερα συστήματα σύμφωνα με την οποία η παλιά τάξη ξεμένει

𝛼Έμφαση δική μας
𝛽Η τοποθέτηση αυτή εμφανίζει την κεντρική θεωρία της κομμουνστικοποίησης ως απευθείας καταγόμενη

από τους καταστασιακούς. Η θεωρία της κομμουνστικοποίησης προσθέτει μάλλον ότι η διαδικασία/δυνατό-
τητα της αυτοκατάργησης του προλεταριάτου είναι ήδη παρούσα στην απώλεια της κλασσικής εργατικής
«ταυτότητας».

𝛾Πραγματικά θεμελιώδες!Όπως λέει και ο Βουαγιέ, οι δύο βασικοί πυλώνες της αστικής τάξης πραγμάτων,
Κράτος και Οικονομία (και τα συνακόλουθά τους Ιεραρχία και Εμπόρευμα), απλά δεν είναι διαθέσιμες στο
προλεταριάτο είναι αντίθετα οι βασικοί τομείς που πρέπει να συντρίψει! Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για το
προλεταριάτο, αυτός είναι και ο πυρήνας της αρνητικότητάς του που είναι η βάση της αυτοκατάργησής του.

𝛿 Το Aufheben είναι εδώ πολύ κοντά στην θέση μας. Νομίζουμε ότι έχουμε κάνει κάποια πρόοδο στην
διαύγαση της αναγκαιότητας αυτής, της καθαρής αρνητικότητας του προλεταριάτου, μέσα από τη σχετική
ανατομία της διαλεκτικής σχέσης κεφάλαιο-εργασία.
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από «καύσιμα» [χάνει την δυναμική της] και η καινούρια έχει αναπτυχθεί ήδη ώστε να την

αντικαταστήσει μέσα από μια απλή κατάληψη της πολιτικής εξουσίας που συμπληρώματος

της οικονομικής εξουσίας. Αλλά η μόνη αλλαγή ανάμεσα σε τρόπους παραγωγής που

αντιστοιχεί σε αυτό το σχήμα είναι η μετάβασηαπό τονφεουδαλισμό στον καπιταλισμό και η

μετάβαση από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό/κομμουνισμό πρέπει να είναι διαφορετική

γιατί έχει να κάνει με μια πλήρη ρήξη με την συνολική πολιτική/οικονομική τάξη. Το κράτος

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη διαδικασία γιατί από την ίδια του τη φύση𝛼 είναι

ένα όργανο επιβολής ενότητας σε μια κοινωνία διαιρεμένη οικονομικά ενώ η προλεταριακή

επανάσταση καταστρέφει αυτές τις διαιρέσεις.16

Ένα στοιχείο από αυτά που οδήγησαν τους ορθόδοξους Μαρξιστές σε μια ιδέα του σοσιαλι-

σμού που οικοδομείται μέσα από την χρήση του κράτους είναι ότι σαγηνεύτηκαν από την

«Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας» του Μαρξ, μέσα από την οποία και έγιναν πολιτικοί

οικονομολόγοι. Ενώ λοιπόν το έργο του Μαρξ δεν ήταν η πολιτική οικονομία αλλά η κριτική

της, είχε στοιχεία που επέτρεψαν την αποδυνάμωση αυτού του σχεδίου.𝛽 Όπως γράφει ο

Ντεμπόρ:

«Η ντετερμινιστική-επιστημονίστικη πλευρά της σκέψης του Μαρξ ήταν

ακριβώς το χάσμα μέσα από το οποίο η διαδιακασία στης «ιδεολογικοποίησης»,

ήδη όσο ζούσε ο ίδιος, διείσδυσε στην θεωρητική κληρονομιά που έμεινε στο ερ-

γατικό κίνημα. Η άφιξη του ιστορικού υποκειμένου εξακαλουθεί να αναβάλλεται

και είναι η οικονομία, η κατεξοχήν επιστήμη, που τείνει αυξανόμενα να εγγυά-

ται την αναγκαιότητα της μελλοντικής της άρνησης. Αλλά αυτό που εξωθείται

με αυτόν τον τρόπο απότο πεδίο της θεωρητικής ματιάς είναι η επαναστατική

πρακτική, η μόνη αλήθεια αυτής της άρνησης».𝛾 17

Αυτό που περιγράφεται στην παραπομπή είναι η απώλεια της «κριτικής» στην αφομοίωση

του Κεφαλαίου από την «κλασσική Μαρξιστική» παράδοση.𝛿 Χάνοντας την σημασία αυτής

της θεμελιώδους πτυχής στο σχέδιο του Μαρξ η δουλειά τους διολισθαίνει σε μια «Μαρξι-

στική πολιτική οικονομία». Όπως αναφέραμε σχετικά με τον Καστοριάδη μια θεωρητική

ρίζα του αντικειμενιστικού Μαρξισμού είναι η έκληψη των μεθοδολογικών περιορισμών

του Κεφαλαίου σαν τελικών/οριστικών περιορισμών στην σύλληψη της κίνησης πέρα από

𝛼 Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα! Ποια η φύση του κράτους;
𝛽 Βουαγιέ, Βουαγιέ, Βουαγιέ!
𝛾 Για τις ελλείψεις και αδυναμίες της κριτικής των καταστασιακών στον οικονομισμό τουΜαρξ δες Βουαγιέ,

ο οποίος σχολιάζει ακριβώς αυτή την Θέση 84! Εδώ έχουμε επίσης ίσως ένα instance του σχήματος της διπλής
άρνησης; η άρνηση της άρνησης της άρνησης της οικονομίας είναι η άρνηση της οικονομίας!

𝛿 Για την ακρίβεια δεν περιγράφεται μόνο αυτό! Περιγράφεται ο υπόδηλος οικονομισμός του ίδιου του
Μαρξ. Δεν είναι μόνο η εξασθένηση της «κριτικής»πτυχήςστηναντίληψη τωνμαρξιστών, είναι πολύ βαθύτερα
η εξασθένηση αυτής της κριτικής στον ίδιο τον Μαρξ, όπως εξαιρετικά αναπτύσσει ο Βουαγιέ και συνοψίζεται
στην απλή αλήθεια: ο Μαρξ θέλησε πραγματικά να κάνει μια κριτική της οικονομίας αλλά την
έκανε από την σκοπιά της ίδιας της οικονομίας! Οι Aufheben μάλλον δυσκολεύονται να φτάσουν «το
μαχαίρι στο κόκκαλο» και αποδεικνύονται εδώ πιο μαρξιστές από τους μαρξιστές αφού δικαιώνουν απόλυτα
το «κριτικό βάθος του Μαρξ» και αιτιώνται τους επιγόνους απλά για την «αδυναμία τους να το δουν» ή για
την «παραμέλησή» του. Δεν είναι όμως μόνο που οι επίγονοι δεν βλέπουν αυτό το βάθος, το ίδιο αυτό το
βάθος είναι ελλιπές!
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τον καπιταλισμό.𝛼

Αν όμως το πρόβλημα των αντικειμενιστών ήταν ο τρόπος που εξέλαβαν το Κεφάλαιο σαν

ένα γραμμικό μοντέλο της κρίσης και της πτώσης,𝛽 ένα πρόβλημα με τους καταστασιακούς

ήταν ο βαθμός στον οποίον αντέδρασαν σε αυτή την λανθασμένη χρήση της Κριτικής της

Πολιτικής Οικονομίας με τον μην την χρησιμοποιούν σχεδόν καθόλου. Για τους καταστασια-

κούς η κριτική της πολιτικής οικονομίας συνοψίζεται στον «νόμο του εμπορεύματος».𝛾

Το εμπόρευμα συλλαμβάνεται ως μια σύνθετη/πολύπλοκη κοινωνική μορφή που επηρεάζει

όλους τους τομείς της ζωής αλλά η πολυπλοκότητά του δεν αναλύεται/εξετάζεται/αντιμετω-

πίζεται πραγματικά. Η πολυπλοκότητα και οι διαμεσολαβήσεις της μορφής-εμπόρευμα - με

άλλα λόγια το υπόλοιπο του Κεφαλαίου - αξίζουν να αναλυθούν/επιλυθούν. Το εμπόρευμα

είναι η ενότητα και η αντίφαση της αξίας χρήσης και της αξίας.𝛿 Το υπόλοιπο τουΚεφαλαίου

είναι το ξεδίπλωμα αυτής της αντίφασης σε όλο και υψηλότερα επίπεδα συγκεκριμενο-

ποίησης. Η μεθοδολογική παρουσίαση είναι δυνατή επειδή η αρχή/αίτιο είναι επίσης ένα

αποτέλεσμα.𝜀 Το εμπόρευμα σαν αρχή του Κεφαλαίου είναι επίσης το αποτέλεσμα του

καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής ως ολότητας, κυοφορεί λοιπόν ήδη υπεραξία και μια

έκφραση ταξικού ανταγωνισμού. Με άλλα λόγια το εμπόρευμα με μια έννοια περιέχει

εντός του το σύνολο του καπιταλισμού. Περισσότερο από αυτό, το εμπόρευμα εκφράζει

το γεγονός ότι η ταξική κυριαρχία παίρνει την μορφή ημι-φυσικών πραγμάτων. Το ότι η

καταστασιακή κριτική μπορούσε να έχει την δύναμη που είχε βασίζεται στο γεγονός ότι το

«εμπόρευμα» όντως συνοψίζει/συμπυκνώνει τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής στην

πιο άμεση κοινωνική μορφή της «εμφάνισης/φαίνεσθαι».𝜁 Όμως, ιδιαίτερα σε σχέση με

ερωτήματα όπως αυτό της κρίσης, οι διαμεσολαβήσεις αυτής της μορφής θα πρέπει να

εξεταστούν/τεθούν.𝜂

Αντί να απορριφθεί του Κεφαλαίου (ή να αγνοηθεί) αυτό που θα έπρεπε να τονιστεί είναι η

μη-πληρότητά του, ότι αποτελεί μόνο μια πλετρά ενός συνολικού σχεδίου για τον «καπι-

ταλισμό και την ανατροπή του», στην οποία η αυτενέργεια της εργατικής τάξης έχει τον

καθοριστικό ρόλο.𝜃 Αυτό που έκανε το έργο των καταστασιακών, ξαναδίνοντας έμφαση

στον ενεργό ρόλο του υποκειμένου, ήταν ότι έθεσε «την μόνη αλήθεια αυτής της άρνη-

σης». Η απόδοση έμφασης σε αυτό, κόντρα σε όλους τους επιστημονίζοντες Μαρξιστές,

τους Αλτουσεριανούς, τους Λενινιστές κ.λπ., ήταν ορθή. Με μια θεμελιώδη έννοια είναι

πάντα σωστή. Ο ορθόδοξος Μαρξισμός, χαμμένος στην πολιτική οικονομία, είχε χάσει το

𝛼Και πάλι να πούμε: οι περιορισμοί στο Κεφάλαιο δεν είναι μόνο μεθοδολογικοί, είναι θεμελιώδεις,
φιλοσοφικοί, ουσίας.

𝛽 Αν δεν το είπαμε: το Κεφάλαιο υποτείνει μια τέτοια αντίληψη, δεν είναι αποτέλεσμα κατάχρησης!
𝛾Θεμελιώδες σημείο της καταστασιακής θεωρίας. Ανάλυση.
𝛿Έμφαση δική μας. This is hardcore marxism. Ανάλυση.
𝜀 Δες παρακάτω για το τι εννοεί ο ποιητής!
𝜁 Υπονοείται εδώ το θέαμα;
𝜂 Εξαιρετικά σημαντική παράγραφος, πρέπει να σχολιαστεί ιδιαίτερα όσον αφορά την ουσία της κριτικής

που ασκείται στους καταστασιακούς και φυσικά σε σχέση με την ουσία του εμπορεύματος.
𝜃Και πάλι προσπάθεια να αποφευχθεί μια ουσιαστική κριτική του Κεφαλαίου δια της διαφυγής της μη-

πληρότητας. Αυτό είναι προβληματικό γιατί βέβαια το Κεφάλαιο και κάθε τέτοιο σχέδιο δεν μπορεί παρά
να είναι μη-πλήρες, η υπόνοια που αφήνεται εδώ για την δυνατότητα ύπαρξης ενός πλήρους σχεδίου - του
οποίου το Κεφάλαιο αποτελεί μόνο μια πλευρά, είναι ακόμα χειρότερη.
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πραγματικό νόημα της επαναστατικής πρακτικής. Οι καταστασιακοί επανέκτησαν αυτό

το κρίσιμο στοιχείο στον Μαρξ προτιμώντας τα πρώιμα γραπτά του και το πρώτο κεφά-

λαιο του Κεφαλαίου. Οι ιδέες των καταστασιακών, που ήταν μια θεωρητική έκφραση της

επανανακάλυψης της επαναστατικής υποκειμενικότητας από το προλεταριάτο, ενέπνευσε

πολλους το 1968 και αργότερα. Είναι μια ουσιώδης αναφορά για μας σήμερα. Όμως αυτή η

επανεπιβεβαίωση του υποκειμένου στην θεωρία και την πράξη δεν νίκησε τον εχθρό σε

εκείνη την περίοδο - αντίθετα βύθισε το κεφάλαιο στην κρίση.𝛼

Στην καινούρια περίοδο που άνοιξε με την προλεταριακή αντεπίθεση στο τέλος της δεκα-

ετίας του 1960 και τις αρχές αυτής του 1970 μια κατανόηση της κρίσης - συμπεριλαμβα-

νομένης και της «οικονομικής»𝛽 της διάστασης - θα έπρεπε να γίνει και πάλι ένα κρίσιμο

στοιχείο της προλεταριακής θεωρίας. Αλλά οι καταστασιακοί είχαν υιοθετήσει ουσιαστικά

την θέση της ΣήΒ ότι ο καπιταλισμός είχε επιλύσει ουσιαστικά την τάση του προς την

οικονομική κρίση.18 Η κριτική του Ντεμπόρ στην αστική οπτική που κρυβόταν πίσω από

τα επιστημονικά προσχήματα των υποστηρικτών της θεωρίας της κρίσης είχε την αλήθειά

της, αλλά έκανε λάθος στην πλήρη απόρριψη της έννοιας της κρίσης. Στο «Αληθινό Σχίσμα

στην Διεθνή»,𝛾 οι Ντεμπόρ και Σανγκουνέττι παραδέχονται τουλάχιστον την επιστροφή

της κρίσης λέγοντας ότι: «Ακόμα και η παλιά μορφή της απλής οικονομικής κρίσης, που

το σύστημα είχε πετύχει να ξεπεράσει...επανεμφανίζεται σαν μια πιθανότητα στο κοντινό

μέλλον».19

Αυτό είναι καλλίτερο από την προσπάθεια του Καστοριάδη ακόμα και στην εισαγωγή του

σε μιαν επανέκδοση του «Σύγχρονος καπιταλισμός και Επανάσταση» το 1974, να αρνηθεί

την ουσιαστική πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης.20 Ο Καστοριάδης αποδέχεται

ακόμα και την αστική πεποίθηση ότι δεν πρόκειται παρά για ένα ατύχημα που προκλήθηκε

από το «πετρελαϊκό σοκ». Παρά τη θέση όμως των Ντεμπόρ και Σανγκουνέττι παραδοχής

της επιστροφής της κρίσης, δεν βλέπουμε μια προσπάθεια από τους καταστασιακούς να

αναλύσουν/αντιμετωπίσουν πραγματικά αυτή την επιστροφή. Όπως ανοίγει το «Αληθινό

Σχίσμα»: «Η Καταστασιακή Διεθνής επέβαλε τον εαυτό της σε μια στιγμή της παγκόσμιας

ιστορίας σαν την σκέψη της κατάρρευσης ενός κόσμου· μια κατάρρευση που τώρα έχει

αρχίσει μπροστά στα μάτια μας».21 Στην πραγματικότητα το «Αληθινό Σχίσμα» χαρακτηρί-

ζεται γενικά από την ιδέα ότι η τελική κρίση του καπιταλισμού έχει φτάσει - αν και η κρίση

αυτή θεωρείται σαν μια επαναστατική κρίση.

Στο «Αληθινό Σχίσμα» η περιγραφή της περιόδου που άνοιξε με τον Μάη του 1968 σαν

μια γενική κρίση είναι βασικά σωστή, είναι όμως ταυτόχρονα και ανεπαρκής. Όσο κι αν

συγχωρείται μπροστά στον απόηχο του Μάη του 1968, του Θερμού ιταλικού φθινοπώρου

κ.λπ. μια τέτοια αξιολόγηση/κρίση για την εποχή, αυτό που χρειαζόταν ήταν μια πραγματική

προσπάθεια σύλληψης της αλληλεπίδρασης του επαναστατημένου υποκειμένου και της

«αντικειμενικής» οικονομίας, και αυτό θα απαιτούσε μια ματιά και στο υπόλοιπο του

𝛼Περίεργη συσχέτιση!
𝛽 Γιατί τα εισαγωγικά εδώ στο «οικονομική»; Make up your mind!
𝛾 Στα ελληνικά:
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Κεφαλαίου.𝛼

Η επιστροφή των Αντικειμενιστών

Όταν η οικονομική κρίση επέστρεψε όντως οξύτερη στις αρχές της δεκαετίας του 1970, οι

υποστηρικτές της παραδοσιακής Μαρξιστικής άποψης ότι ο καπιταλισμός βρισκόταν στην

τελική του παρακμή έμοιαζαν δικαιωμένοι.𝛽.22 Μαζί με διανοητές της παλιάς αριστεράς

όπως ο Mandel για τον Τροτσκισμό και ο Mattick για τους συμβουλιακούς κομμουνιστές,

καινούριες μορφές όπως οι Cugoy, Yaffe και Kidron,23 αναδύθηκαν προασπίζοντας την

δική τους εκδοχή της γνήσιας Μαρξιστικής θεωρίας της κρίσης. Τα πολιτικά κινήματα που

συνδέοντας με τέτοιες αναλύσεις γνώρισαν επίσης μιαν ανάπτυξη/ακμή. Υπήρχαν μεγάλες

διαφωνίες ανάμεσα στις παραγόμενες θεωρίες αλλά αυτό που μοιράζονταν ήταν η οπτική

ότι η επιστροφή της κρίσης μπορούσε να εξηγηθεί αποκλειστικά με τους νόμους κίνησης

του καπιταλισμού όπως εξηγήθηκαν από τον Μαρξ στο Κεφάλαιο. Το ερώτημα ήταν σε

ποιούς από τους νόμους και σε ποιά από τις τάσεις προς την κρίση, που υπάρχουν στις

διάσπαρτες αναφορές του Μαρξ, θα έπρεπε να δωθεί έμφαση.

(i)Mandel και Mattick

Οι εναλλακτικές που πρόσφεραν οι Mandel και Mattick, ως πατρικές φιγούρες, άσκη-

σαν μεγάλη επιρροή. Ο Μάτικ κράτησε ουσιαστικά ζωντανή την θεωρία κατάρρευσης

του Grossman στην περίοδο της μεταπολεμικής άνθησης. Συγκεκριμένα, πρόσφερε μια

θεωρία του κεφαλαίου που κινείται μηχανιστικά προς την κατάρρευση βασισμένη στην

άνοδο της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου και την πτώση του ποσοστού κέρδους. Η

βασική καινοτομία του ήταν η ανάλυση του τρόπου με τον οποίον η Κεϋνσιανή μικτή οικο-

νομία καθυστερούσε/ανέβαλλε την κρίση μέσα από αντιπαραγωγικές κρατικές δαπάνες.

Ισχυρίστηκε ότι παρόλο που αυτές οι δαπάνες μπορούσαν να σταματήσουν παροδικά την

εκδήλωση/εμφάνιση της κρίσης αυτό ήταν εφικτό μόνο εξαιτίας της γενικής ανόδου της

οικονομίας μετά τον πόλεμο. Η πετυχημένη «χειραγώγηση» του οικονομικού/επιχειρημα-

τικού κύκλου θεωρήθηκε ότι εξαρτιόταν από μια υποκείμενη ευρωστία/υγεία των κερδών

στον ιδιωτικό τομέα. Όταν η υποκείμενη πτώση του ποσοστού κέρδους έφτασε ένα κρίσιμο

σημείο, τότε η αύξηση της ζήτησης από το κράτος δεν μπορούσε πλέον να προάγει μια

επιστροφή σε συνθήκες συσσώρευσης και στην πραγματικότητα το «κανάλι» αυτό «άδρευ-

σης» του ιδιωτικού τομέα από το κράτος μπορούσε να θεωρηθεί ως μέρος του προβλήματος.

Ο ισχυρισμός του ήταν τότε ότι ο Κεϋνσιανισμός μπορούσε να καθυστερήσει αλλά δεν

μπορούσε να αποτρέψει την τάση προς την κρίση και την κατάρρευση ποτ είναι εγγενείς

𝛼 Αυτό όμως απαιτεί και την πραγματική αφομοίωση των πραγματικών καινοτομικών στοιχείων που η
καταστασιακή θεωρία πχ. πρόσφερε στην ανάλυση της κίνησης του κεφαλαίου και συνεπώς μια απαγκίστρωση
από την εμμονή ότι η επανακάμπτουσα κρίση είναι απλά «οικονομική» κρίση! Elaborate!

𝛽Και το Aufheben μοιάζει να εμμένει στην οικονομικίστικη ανάγνωση της κρίσης!
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στους νόμους κίνησης του κεφαλαίου. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της ανάλυσής

του ήταν να καταστήσει την θεωρία της κρίσης βασική στις εσωτερικές αντιφάσεις της κα-

πιταλιστικής παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό ο Μάτικ απέφυγε την εστίαση που ήταν τότε

στη μόδα και ήθελε τον καπιταλισμό να υπονομεύεται από τις ήττες του ιμπεριαλισμού που

αντιπροσώπευαν οι επαναστάσεις στον τρίτο κόσμο. Έτσι δεν αρνείται το επαναστατικό

δυναμικό της εργατικής τάξης στην Δύση. Όμως η πάλη των εργατών στην Δύση θα ήταν γι

αυτόν μια αυθόρμητη αντίδραση στην τελική αποτυχία του Κεϋνσιανισμού να αποτρέψει

την κρίση συσσώρευσης. Οι νόμοι του κεφαλαίου από τους οποίους φαινόταν να πηγάζει η

κρίση και η ταξική πάλη ήταν τελείως διαχωρισμένα. Αυτό που έλειπε ουσιαστικά από την

ανάλυσή του ήταν μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίον η ταξική πάλη εμφανίζεται/εκ-

δηλώνεται κατά την περίοδο της συσσώρευσης. Η κρίση του καπιταλισμού δεν μπορεί να

κατανοηθεί στο αφηρημένο επίπεδο με το οποίο ασχολείται ο Mattick.

Ο Mandel, Βέλγος οικονομολόγος, πρόσφερε στον «Ύστερο Καπιταλισμό» μια προσέγγιση

με πολλαπλές αιτίες. Ορίζει έξι μεταβλητές, η αλληλεπίδραση των οποίων υποτίθεται ότι

εξηγεί την καπιταλιστική ανάπτυξη. Μόνο μια από αυτές τις μεταβλητές - ο ρυθμός εκμε-

τάλλευσης - έχει κάποια σχέση με την ταξική πάλη αλλά ακόμα κι δεν είναι παρά μία μεταξύ

πολλών παραμέτρων που καθορίζουν αυτή την μεταβλητή.24 Η ιστορία του κεφαλαίου είναι

και η ιστορία της ταξικής πάλης μεταξύ άλλων, από τα οποία το βασικό είναι η φύση της

άνισης ανάπτυξης και συνεπώς ο επαναστατικός ρόλος των αντι-ιμπεριαλιστικών χωρών.

Περιγράφει λοιπόν την ιστορία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής ως ωθούμενου όχι

από τον κεντρικό ανταγωνισμό εργασίας και κεφαλαίου αλλά μεταξύ καπιταλιστικών και

προ-καπιταλιστικών οικονομικών σχέσεων. Από την μια πλευρά βεβαιώνει την ορθοδοξία

του ισχυριζόμενος ότι ο ύστερος καπιταλισμός είναι απλά η συνέχεια της μονοπωλιακής/ιμ-

περιαλιστικής εποχής που διέκρινε ο Λένιν, αλλά αποκαθιστά από την άλλη την θεωρία

των μακρών κυμάτων τεχνολογικής ανάπτυξης που υπερτίθεται στην εποχή της παρακμής

δίνοντάς της περιόδους ανοδικής και καθοδικής κίνησης. Τα κύματα αυτά καθοδηγούνται

από τον παράγοντα της τεχνικής καινοτομίας.𝛼

Ούτε όμως στα καθοδηγούμενα από την τεχνολογία κύματα του Μαντέλ ούτε στην θέση

της πτώσης του ποσοστού κέρδους εξαιτίας της αύξησης της οργανικής σύνθεσης του κε-

φαλαίου δεν υπάρχει η αναγνώριση του βαθμού στον οποίον η τεχνολογική καινοτομία

είναι μια ανταπόκριση στην ταξική πάλη. Ο τεχνολογικός ντετερμινισμός στην μια ή την

άλλη μορφή βρίσκεται πίσω από τον αντικειμενιστικό Μαρξισμό και αυτός είναι ο λόγος

για τον οποίον η κριτική της αυτονομίας στην αντικειμενιστική θεώρηση της τεχνολογίας

είναι τόσο σημαντική.25 Είναι απαραίτητο να συνδέσουμε την καπιταλιστική συσσώρευση

και τις κρίσεις της με την ταξική πάλη. Η περίοδος του Κεϋνσιανισμού/Φορντισμού ήταν

μια περίοδος στην οποία η πάλη της εργατικής τάξης είχε εκφραστεί κυρίως με σταθερά

αυξανόμενους μισθούς, στην οποία τα συνδικάτα σαν αντιπρόσωποι της εργατικής τάξης

εχίνα κατευθύνει την πάλη ενάντια στην τυρρανία της εργασιακής διαδικασίας σε μισθολο-

γικές διεκδικήσεις. Κερδίζοντας σταθερές αυξήσεις στους μισθούς οι εργάτες ανάγκαζαν

𝛼Προς την τεχνο-επιστήμη.

15



το κεφάλαιο να αυξήσει την παραγωγικότητα εντατικοποιώντας τους ρυθμούς εργασίας

και κάνοντας ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση εργατικής δύναμης, που με τη σειρά της

επέτρεπε στο κεφάλαιο να παραχωρεί στους εργάτες αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς.

Με αυτή την έννοια, επιχειρηματολόγησαν οι αυτόνομοι όπως θα δούμε, η ταξική πάλη

είχε γίνει για μια περίοδο μια λειτουργική στιγμή της κυκλοφορίας του κεφαλαίου: ένας

κινητήρας συσσώρευσης. Αλλά πριν κοιτάξουμε μια τέτοια ανάλυση, αξίζει να παρατηρή-

σουμε ότι κάποιοι στοχαστές στο στρατόπεδο του αντικειμενισμού είχαν αποκοπεί από την

προβληματική της παρακμής και προσπάθησαν να κάνουν μια πιο επεξεργασμένη ανάλυση

της μεταπολεμικής περιόδου. ΗΠροσέγγιση της Ρύθμισης, (Regulation Approach, RA),

ήταν ανοιχτή σε νέες ιδέες όπως η ανάλυση της αυτονομίας για τον Φορντισμό. Όμως μια

άλλη καθοριστική επιρροή ήταν ο στρουκτουραλισμός/δομισμός και αυτό κράτησε την RA

μέσα στα όρια του αντικειμενισμού.

(ii)ΗΠροσέγγιση της Ρύθμισης, RA

ΗΠροσέγγιση της Ρύθμισης (RA) είναι σημαντική γιατί προσπάθησε να αναπτύξει μια θεω-

ρία σε σχέση με την συγκεκριμένη πραγματικότητα του σύγχρονου καπιταλισμού. Μορφές

της προσέγγισης αυτής όπως οι Aglietta και Lipietz𝛼 απομακρύνθηκαν από τις ορθόδοξες

θέσεις σχετικά με τις περιόδους του καπιταλισμού και με το τι αντιπροσώπευαν οι καπιτα-

λιστικές κρίσεις. Η ορθόδοξη περιοδολόγηση του καπιταλισμού είναι ότι αναπτύχθηκε με

το εμπορευματικό κεφάλαιο, ωρίμασε με τον ανταγωνισμό της ελεύθερης αγοράς [laissez-

faire], και στη συνέχεια παρακμάζει προετοιμάζοντας τις συνθήκες για τον σοσιαλισμό

στην περίοδο των μονοπωλίων και του ιμπεριαλισμού. Η ορθόδοξη θέση σχετικά με την

κρίση ήταν ότι στον υγιή καπιταλισμό ήταν μέρος ενός υγιούς επιχειρηματικού κύκλου

ενώ στην «εποχή των πολέμων και της επανάστασης» είναι η ένδειξη της υποκείμενης

παρακμής του και πάντα με μεγάλη πιθανότητα η τελική κρίση κατάρρευσης του συστή-

ματος συνολικά. Σε όρους της περιοδολόγησης η Προσέγγιση της Ρύθμισης εισήγαγε την

έννοια των «καθεστώτων/συστημάτων συσσώρευσης». Με άλλα λόγια την ιδέα ότι τα

στάδια της καπιταλιστικής ανάπτυξης χαρακτηρίζονται από αλληλεξαρτώμενες θεσμικές

δομές και πρότυπα κοινωνικών νορμών. Σχετικά με την κρίση η Προσέγγιση της Ρύθμι-

σης πρότεινε ότι μια παρατεταμένη κρίση μπορεί να αντιπροσωπεύει την δομική κρίση

των θεσμών ρύθμισης και των κοινωνικών νορμών που συνδέονται με το συγκεκριμένο

καθεστώς/σύστημα.

Με τον τρόπο αυτό επανερμήνευσαν, για παράδειγμα, το χάσμα ανάμεσα στον καπιταλισμό

της ελεύθερης αγοράς και τον μονοπωλιακό καπιταλισμό σαν την κίνηση από το «καθεστώς

της εκτεταμένης συσσώρευσης και της ανταγωνιστικής ρύθμισης» που υπήρχε πριν από τον

Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα καθεστώς εντατικής συσσώρευσης και μονοπωλιακής

ρύθμισης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ενδιάμεση περίοδο να είναι μια

περίοδος κρίσης του ενός καθεστώτος και μετάβασης στο επόμενο. Το πρόβλημα για τους

𝛼 Αναφορές
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ορθόδοξους Μαρξιστές ήταν να ταιριάξουν/χωρέσουν την μεταπολεμική περίοδο στην δική

τους έννοια της «μεταβατικής εποχής». Θα μπορούσαν να το κάνουν ονομάζοντας αυτήν

την περίδο ένα καινούριο στάδιο του «κρατικο-μονοπωλιακού καπιταλισμού», αλλά τότε

το πρόβλημά τους θα ήταν ότι το μονοπώλιο έπρεπε να αντιπροσωπεύει μάλλον το τέλος

του καπιταλισμού και όχι την ανάπτυξή του. Η Προσέγγιση της Ρύθμισης διατύπωσε την

άποψη ότι η μεταπολεμική περίοδος όχι μόνο δεν αποτελεί μια περίοδο πτώσης αλλά αντί-

θετα είδε την παγίωση ενός καθεστώτος εντατικής συσσώρευσης. Είδαν την περίοδο αυτή

χαρακτηριζόμενη από τις φορντικές μεθόδους παραγωγής και μαζικής κατανάλωσης, την

ενσωμάτωση των καταναλωτικών αγαθών σαν ενός βασικού κομματιού της καπιταλιστικής

συσσώρευσης και στο διεθνές επίπεδο από την αμερικανική ηγεμονία. Στον πυρήνα του, το

καθεστώς θεωρείται ότι θεμελιώνεται στην σύνδεση ανάμεσα στις βελτιούμενες βιωτικές

συνθήκες και στην αυξανόμενη παραγωγικότητα. Υπό το πρίσμα της Προσέγγισης της

Ρύθμισης, η δεκαετία του 1970 είναι μια καινούρια περίοδος δομικής κρίσης αλλά αυτή την

φορά του καθεστώτος της εντατικής συσσώρευσης.𝛼 Όως ο Νέγκρι και οι αυτόνομοι, η Προ-

σέγγιση βλέπει ένα μέρος της κρίσης να είναι η αποσύνδεση της ανόδου των μισθών και της

παραγωγικότητας καθώς και η υπονόμευση της κοινωνικής συναίνεσης. Η κατάρρευση της

αύξησης της παραγωγικότητας προκαλεί την δημοσιονομική κρίση του κράτους καθώς αυτό

παρέμενε δεσμευμένο σε μια σωρρευτική αύξηση των δημοσίων δαπανών την στιγμή που η

οικονομική βάση - μια πραγματική παρατεταμένη ανάπτυξη - για μια τέτοια δέσμευση έχει

υπονομευθεί. Στο διεθνές επίπεδο έχουμε επίσης την κατάρρευση των ευνοϊκών συνθηκών

για το παγκόσμιο εμπόριο καθώς υπονομεύεται η αμερικανική ηγεμονία. Το σημείο σχετικά

με την θέση της παρακμής είναι ότι η κρίση δεν είναι μια επιθανάτια αγωνία αλλά μια

οξύτατη δομική κρίση από την οποία το κεφάλαιο θα μπορούσε να βγει αν επαναθεμελίωνε

ένα καθεστώς συσσώρευσης.

Η ρήξη της Προσέγγισης της Ρύθμισης με το άκαμπτο σχήμα της ορθοδοξίας εμφανίζει

μια πολύ πιο εξεζητημένη και λιγότερο δογματική μαρξιστική ανάλυση. Δεν υπάρχει όμως

καμμιά αντιστροφή προοπτικής στη θεώρηση των πραγμάτων από την σκοπιά της ερ-

γατικής τάξης. Η ΠΡ παραμένει σταθερά μέσα στο πλαίσιο της λογικής του κεφαλαίου

παρεμβάλλοντας απλά ένα στρώμα/επίπεδο από αναρίθμητες περιπλοκές στην ανάλυση.

Έτσι αν και βλέπει πιθανόν σωστά την κρίση σαν μια συνολική κρίση της κοινωνικής τάξης,

το γεγονός ότι δεν βλέπει το κεφάλαιο σαν μια μάχη υποκειμένων αλλά σαν μια διαδια-

κασία στερούμενη υποκειμένου σημαίνει ότι γλιστρά στον λειτουργισμό. Υποτίθεται ότι η

τρέχουσα αναδιάρθρωση του καπιταλισμού θα οδηγήσει με επιτυχία στην θεμελίωση ενός

καινούριου καθεστώτος ευέλικτης συσσώρευσης - ο μετα-φορντισμός ή ο νεο-φορντισμός

θεωρούνται αναπόφευκτοι. Τέτοιες ιδέες ισοδυναμούν με μια νέα μορφή τεχνολογικού

ντετερμινισμού26 ο οποίος, επειδή ισχυρίζεται την αναπόφευκτη συνέχεια μάλλον παρά

την κατάρρευση του καπιταλισμού, ελκύει μάλλον τους αναθεωρητές αριστεριστές και

όχι τους επαναστάτες. Έτσι αν και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες από τις ιδέες

της Προσέγγισης, αυτή μοιάζει με τους δομιστές πατέρες της βασιζόμενη ουσιαστικά στην

λογική του κεφαλαίου. Η υιοθέτηση της οπτικής του κεφαλαίου θα είναι πάντα μια τάση

𝛼Η θέση των φάσεων αναδιάρθρωσης της TC μοιάζει να πηγάζει από δω.
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των ακαδημαϊκών διανοητών που πληρώνονται από το κράτος.27

Ο αντικειμενιστικός Μαρξισμός συλλαμβάνει εν μέρει την πραγματικότητα του καπιταλι-

σμού αλλά μόνο από τον ένα πόλο - αυτόν του κεφαλαίου. Οι κατηγορίες του Κεφαλαίου

που βασίζοναι στην πραγμοποίηση των κοινωνικών σχέσεων στον καπιταλισμό γίνονται

δεκτές από αυτό το είδος Μαρξισμού σαν δεδομένες μάλλον και όχι σαν μια επίδικη/διεκ-

δικούμενη/contested πραγματικότητα. Η υπαγωγή𝛼 της εργατικής τάξης λαμβάνεται ως

οριστική ενώ είναι κάτι που πρέπει να συντελείται επαναλαμβανόμενα. Η εργατική τάξη

γίνεται δεκτή σαν ένα γρανάζι στην ανάπτυξη του κεφαλαίου που αναπτύσσεται κάτω

από τους δικούς του νόμους. Τάσεις όπως η άνοδος της οργανικής σύνθεσης λαμβάνονται

σαν τεχνικοί νόμοι εσωτερικοί/εγγενείς στην ουσία του κεφαλαίου ενώ είναι, όπως και οι

αντίρροπες σε αυτές τάσεις, στην πραγματικότητα περιοχές διεκδίκησης. Είναι απαραί-

τητο να φτάσουμε στην διαδιακασία από τον άλλο πόλο - αυτόν της πάλης ενάντια στην

πραγμοποίηση, που είναι αυτό που ομάδες όπως η ΣήΒ και οι καταστασιακοί έκαναν. Η

απομάκρυνσή τους από την θεωρία της κρίσης ήταν κατανοήσιμη και ένα απαραίτητο

μέρος της επανανακάλυψης της επαναστατικής πρακτικής στην μεταπολεμική άνθηση.

Όταν όμως η κρίση αναδύθηκε ξανά ήταν οι αντικειμενιστές που έμοιαζαν να έχουν τα ερ-

γαλεία για να την συλλάβουν. Παρόλα αυτά απέτυχαν να διαμορφώσουν μια ικανοποιητική

πολιτική κατεύθυνση μέσα από τη θεωρία τους. Η ιδέα ήταν απλά ότι είχαν κατανοήσει

την κρίση και συνεπώς οι άνθρωποι θα συνέρρεαν κάτω από τις σημαίες τους. Όμως στην

Ιταλία αναδύθηκε ένα ρεύμα του οποίου η απόρριψη του αντικειμενισμού εμπεριείχε έναν

καινούριο τρόπο συσχέτισης με την κρίση.

Το ρεύμα του εργατισμού/αυτονομίας

Μια ισχυρή τάση στην Ιταλική Νέα Αριστερά αντιπροσωπεύεται από τους «εργατιστές»28

θεωρητικούς της δεκαετίας του 1960 όπως οι Panzieri και Τρόντι και τους αυτόνομους

του τέλους της δεκαετίας του 1960 και της δεκαετίας του 1970 ανάμεσα στους οποίους

προεξέχουν οι Νέγκρι και Bologna. Επιτέθηκαν στις πραγμοποιημένες κατηγορίες του αντι-

κειμενιστικούΜαρξισμού. Η επίθεση στον αντικειμενισμό του ορθόδοξουΜαρξισμού έθεσε

σε αμφισβήτηση επίσης και την προβληματική της κρίσης και της παρακμής που ήταν τόσο

κυρίαρχες. Μέρος της δύναμης αυτού του ρεύματος έγκειται στο ότι αντί να επικαλεστεί

τον Μαρξ απέναντι σε ένα πρόδηλα ρεφορμιστικό εργατικό κίνημα είχε να αντιμετωπίσει

τον θεωρητικά εξεζητημένο και περίοπτο Μαρξισμό του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμ-

ματος, PCI. Το PCI κατά την μετάβασή του από τον Σταλινισμό στον Ευρωσταλινισμό𝛽

είχε μετατοπιστεί από την θεώρηση της γενικής κρίσης του καπιταλισμού στην υποστή-

ριξη της συνεχούς ανάπτυξής του. Οι εργατιστές αναγνώρισαν ότι και οι δυο θέσεις είχαν

κοινή μια θεωρητική τοποθέτηση σχετικά με την καπιταλιστική οικονομία και ότι αυτό που

χρειαζόταν ήταν μια αντιστροφή της προοπτικής μέσα από την οποία βλέπει κανείς τον

𝛼Θεμελιώδης έννοια των αναλύσεων Aufheben και TC!
𝛽Ωραίος χαρακτηρισμός!
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καπιταλισμό στην οπτική της εργατικής τάξης.

O Raniero Panzieri, ένας από τους εμπνευστές/initiators του ρεύματος συνεισέφερε δυο

θεμελιώδεις κριτικές στον ορθόδοξο Μαρξισμό. Επιτέθηκε στην εσφαλμένη/ψευδή αντί-

θεση ανάμεσα στον σχεδιασμό και τον καπιταλισμό και στην ιδέα της ουδετερότητας της

τεχνολογίας που εμπεριέχεται στην ιδεολογία των παραγωγικών δυνάμεων.

(i)Η εσφαλμένη αντίθεση σχεδιασμού και καπιταλισμού

Ο Panzieri ισχυρίστηκε ότι ο σχεδιασμός δεν είναι το αντίθετο του καπιταλισμού. Ο κα-

πιταλισμός, όπως παρατήρησε ο Μαρξ, βασίζεται στον δεσποτικό σχεδιασμό στο σημείο

της παραγωγής. Ο καπιταλισμός ξεπέρασε προηγούμενους τρόπους παραγωγής μέσα από

την ιδιοποίηση της συνεργασίας στην διαδιακασία της παραγωγής. Αυτό βιώνεται από τον

εργάτη/την εργάτρια σαν έλεγχος της δραστηριότητάς του/της από κάποιον άλλον. Στον

καπιταλισμό του 19ου αιώνα αυτός ο δεσποτικός σχεδιασμός έρχεται σε αντίθεση με τον

άναρχο ανταγωνισμό στο κοινωνικό επίπεδο. Ο Panzieri επιχειρηματολόγησε ότι το πρό-

βλημα με τον ορθόδοξο Μαρξισμό και την θεωρία του για την πτώση είναι ότι εκλαμβάνει

αυτή την περίοδο του καπιταλισμού της ελεύθερης αγοράς [laissez faire] ως το αληθινό

μοντέλο, αλλαγή από το οποίο πρέπει να σημαίνει ή την παρακμή του καπιταλισμού ή την

μετάβαση στον σοσιαλισμό. Η ιδέα που ανέπτυξε ο Panzieri και αργότερα ο Τρόντι ήταν

ότι ο καπιταλισμός στα μέσα του 20ου αιώνα είχε σε έναν συγκεκριμένο βαθμό υπερβεί

την αντίθεση ανάμεσα στον σχεδιασμό και την αγορά, με το γίνει ένας πιο εξελιγμένος

καπιταλισμός χαρακτηριζόμενος από την επίτευξη της κυριάρχησης της κοινωνίας από

το Κοινωνικό Κεφάλαιο· την σταδιακή διαμόρφωση ενός Κοινωνικού Εργοστασίου.𝛼 Στο

κοινωνικό επίπεδο η καπιταλιστική κοινωνία δεν είναι απλά αναρχία αλλά κοινωνικό κεφά-

λαιο - ο προσανατολισμός όλων των σφαιρών της ζωής στην επιβολή της καπιταλιστικής

σχέσης της εργασίας.

Με αυτή τη θέση, η κεντρική αντίθεση πάνω στην οποία βασίζει ο ορθόδοξοςΜαρξισμός την

θεωρία του για την κατάρρευση, υπονομεύεται. Δεν υπάρχει θεμελιώδης αντίθεση ανάμεσα

στην καπιταλιστική κοινωνικοποίηση της παραγωγής και την καπιταλιστική ιδιοποίηση

του προϊόντος. Η «αναρχία της αγοράς» είναι μια πλευρά του τρόπου με τον οποίον το

κεφάλαιο οργανώνει την κοινωνία αλλά ο καπιταλιστικός σχεδιασμός είναι μια άλλη. Αυτές

οι δυο μορφές καπιταλιστικού ελέγχου δεν είναι σε μια θανάσιμη αντίθεση αλλά σε μια

διαλεκτική αλληλεπίδραση𝛽:

...με τον γενικευμένο σχεδιασμό το κεφάλαιο επεκτείνει την θεμελιώδη μυ-

στικοποιημένη μορφή του νόμου της αξίας από το εργοστάσιο σε ολόκληρη

την κοινωνία, όλα τα ίχνη των αρχών και των ριζών της καπιταλιστικής δια-

διακασίας μοιάζουν τώρα να έχουν πραγματικά εξαφανιστεί. Η βιομηχανία

επανενσωματώνει στον εαυτό της το χρηματιστικό κεφάλαιο και στην συνέχεια

𝛼 Εξαιρετικά ενδιαφέρον σημείο.
𝛽 Αυτή είναι η διαλεκτική!
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προβάλλει στο κοινωνικό επίπεδο την μορφή που συγκεκριμένα παίρνει από την

[που παίρνει η] απόσπαση της υπεραξίας. Η αστική επιστήμη αποκαλεί αυτή την

προβολή «ουδέτερη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, ορθολογικότητα,

σχεδιασμό».29

Ο σχεδιασμός που βλέπουμε στον καπιταλισμό δεν είναι μεταβατικής φύσης. Με την ταυτο-

ποίηση του σοσιαλισμού με τον σχεδιασμό, ο σοσιαλισμός γίνεται από άρνηση του καπιταλι-

σμού μια από τις τάσεις του. Αυτό που προέκυψε από την ανάπτυξη του μονοπωλιακού/χρη-

ματιστικού κεφαλαίου δεν ήταν η βάση για έναν μη-καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής αλλά

για μια κοινωνικά πιο ολοκληρωμένη μορφή καπιταλισμού.30 Το κεφάλαιο ξεπέρασε μερικές

απί τις δυσκολίες των προηγούμενων φάσεών του αλλά αυτή η διαδιακασία ερμηνεύτηκε

ως το τελικό του στάδιο.

(ii)Η κριτική της τεχνολογίας

Σχετική με την αποδόμηση της διχοτομίας σχεδιασμού/αναρχίας της αγοράς από τον

Panzieri είναι η πιθανόν ακόμα πιο καινοτόμος κριτική του στην τεχνολογία. Ο δεσποτικός

σχεδιασμός του καπιταλισμού λειτουργεί/ενεργεί μέσα από την τεχνολογία. Ο Panzieri

ισχυρίστηκε, ιδιαίτερα, ότι στον καπιταλισμό η τεχνολογία και η εξουσία είναι αλληλένδετες

με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς θα πρέπει να εγκαταλείψει την ορθόδοξη Μαρξιστική έννοια

της ουδετερότητας της τεχνολογίας. Για μια ακόμα φορά αυτό που μπαίνει σε κριτική είναι

η πραγμοποιημένη φύση των όρων της ορθόδοξης αντίληψης των παραγωγικών δυνάμεων

ως rattling ενάντια στα καπιταλιστικά τους δεσμά.

Δεν υπάρχει κανένας «αντικειμενικός», απόκρυφος παράγοντας εγγενής στα χαρακτη-

ριστικά της τεχνολογικής ανάπτυξης ή σχεδιασμού στην σύγχρονη καπιταλιστική κοινω-

νία που να εγγυάται τον «αυτόματο» μετασχηματισμό ή την «αναγκαία» ανατροπή των

υπαρχουσών σχέσεων. Οι καινούριες «τεχνικές βάσεις» που επιτεύχθηκαν σταδιακά στην

παραγωγή παρείσχαν στον καπιταλισμό νέες δυνατότητες για την εδραίωση/παγίωση της

εξουσίας του. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι οι δυνατότητες για την ανατροπή του συστή-

ματος δεν αυξάνονται ταυτόχρονα. Αλλά αυτές οι δυνατότητες συμπίπτουν με τον συνολικά

υπονομευτικό χαρακτήρα που τείνει να αποκτήσει η «απειθαρχία» της εργατικής τάξης

μπροστά στο ολοένα και πιο ανεξάρτητο «αντικειμενικό πλαίσιο»𝛼 του καπιταλιστικού

μηχανισμού.31

Αυτό είναι παραδειγματικό της αλλαγής που αντιπροσωπεύει η «εργατιστική» προοπτική

- η στροφή από κάποια «απόκρυφη» κίνηση των παραγωγικών δυνάμεων θεωρούμενων

καθαρά τεχνικά στην μεγαλύτερη παραγωγική δύναμη - την επαναστατική τάξη. Ο Panzieri

ανταποκρινόταν σε μια νέα μαχητικότητα της εργατικής τάξης, της ενοποίησής της ώστε

να απειλήσει το κεφάλαιο. Αλλά αυτό το «επίπεδο τάξης» όπως το αποκαλεί, «εκφράζει

τον εαυτό του όχι σαν πρόοδος/εξέλιξη αλλά σαν ρήξη· όχι σαν «αποκάλυψη» της κρυφής

𝛼 ndfsfghsl
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ορθολογικότητας στην σύγχρονη εργασιακή διαδιακασία αλλά σαν κατασκευή μια ριζικά

καινούριας ορθολογικότητας αντιτιθέμενης στην ορθολογικότητα που ασκεί/εφαρμόζει το

κεφάλαιο».32

Ενώ οι μαρξιστές της επικρατούσας τάσης, είτε φαινομενικά επαναστάτες είτε ρεφορμιστές,

ήταν και είναι προσκολλημένοι σε μια ρεφορμιστική στάση απέναντι στην καπιταλιστική τε-

χνολογία, δηλ. στην εκφρασμένη επιθυμία να την οργανώσουν μέσα από τον σχεδιασμό πιο

αποτελεσματικά και πιο ορθολογικά, ο Panzieri είδε τον πολύ μεγαλύτερο βαθμό στον οποίο

η εργατική τάξη ήταν κατά πολύ ανώτεροι διαλεκτικοί που αναγνώριζαν την «ενότητα των

«τεχνικών» και των «δεσποτικών» στιγμών της σύγχρονης οργάνωσης της παραγωγής».33

Η παραγωγή των μηχανημάτων και άλλες μορφές της καπιταλιστικής τεχνολογίας είναι

ένα ιστορικά συγκεκριμένο προϊόν της ταξικής πάλης. Το να τις βλέπουμε ως «τεχνικά»

ουδέτερες σημαίνει να συντασσόμαστε με τον καπιταλισμό. Το ότι αυτή η άποψη είχε

κυριαρχήσει στον ορθόδοξο Μαρξισμό εξηγεί γιατί τώρα κάποιοι επιθυμούν να εγκαταλεί-

ψουν την ιστορική κριτική του καπιταλισμού προτιμώντας μιαν αντι-τεχνολογική οπτική.

Το πρόβλημα της υποκατάστασης της αποφασιστικής/καθοριστικής άρνησης [Aufhebung𝛼]

του καπιταλισμού με την απλή άρνηση του «πολιτισμού» δεν έχει να κάνει με το ότι κάποιοι

από εμάς θέλουμε να έχουμε πλυντήρια αλλά με το ότι μας εμποδίζει να σχετιστούμε με το

πραγματικό κίνημα.𝛽

Η κριτική της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την αντιστροφή προοπτικής επέτρεψε στους

εργατιστές να επανακτήσουν την κριτική της πολιτικής οικονομίας ως ενός επαναστατικού

όπλου για το προλεταριάτο. Όπως έχουμε δει, ένα καθοριστικό μέρος των περισσότερων

θεωριών της κρίσης και της κατάρρευσης είναι η τάση πτώσης του ποσοστού κέρδους που

οφείλεται στην αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου ως αποτελέσματος της

αντικατάστασης της εργασίας (της πηγής της αξίας) από τις μηχανές. Οι Ιταλοί εργατιστές

πήραν μια διατύπωση τουΜαρξ που δεν είχε προσεχθεί: «Θα ήταν εφικτό να γράψει κανείς

μιαν ιστορία όλων των εφευρέσεων που εισήγαγε το κεφάλαιο από το 1830 μόνο και μόνο

για να του δώσει όπλα εναντίον των εξεγέρσεων της εργατικής τάξης»34 και την ανέπτυξαν

σε μια θεωρία που καθιστούσε την τεχνολογική πρόοδο του κεφαλαίου μια αντίδραση και

αλληλεπίδραση με την πάλη της εργατικής τάξης, με την καπιταλιστική εργασιακή διαδια-

κασία να γίνεται ένα πεδίο μιας διαρκούς ταξικής πάλης. Θεμελιώνοντας την καπιταλιστική

ανάπτυξη στην εργατική τάξη, οι εργατιστές έδωσαν νόημα στην παρατήρηση του Μαρξ

ότι η μεγαλύτερη παραγωγική δύναμη είναι η ίδια η επαναστατική τάξη.

Όταν βλέπουμε την σταθερή αύξηση στην οργανική σύνθεση σαν ένα προϊόν της πάλης της

εργατικής τάξης και της ανθρώπινης εφευρετικότητας,𝛾 η τάση πτώσης του ποσοστού κέρ-

δους αρχίζει να χάνει την αντικειμενιστική της «προκατάληψη». Η στροφή του κεφαλαίου

από μια στρατηγική της απόλυτης υπεραξίας σε μια στρατηγική της σχετικής υπεραξίας𝛿,35

του επιβλήθηκε από την εργατική τάξη και είχε ως αποτέλεσμα σε έναν «εγκλωβισμό» του

𝛼 Αναφορά!
𝛽 Σχολιασμός!
𝛾 Ανθρώπινη εφευρετικότητα; Πώς συνδέεται με την ταξική πάλη;
𝛿 Εξαιρετικά ενδιαφέρον «τεχνικό» σημείο. Δες τη σημείωση και φυσικά Βουαγιέ!
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κεφαλαίου και της εργατικής τάξης σε μια «μάχη» για την παραγωγικότητα. Οι κατηγορίες

της οργανικής και της τεχνικής σύνθεσης του κεφαλαίου απο-πραγμοποιήθηκαν σε αυτή

την εργατιστική θεωρία και συνδέθηκαν με την έννοια της ταξικής σύνθεσης, δηλ. με τις

μορφές της ταξικής υποκειμενικότητας𝛼 και της πάλης που συνοδεύουν την «αντικειμενική»

σύνθεση του κεφαλαίου. Χρησιμοποιώντας αυτήν την έννοια οι θεωρητικοί της εργατικής

αυτονομίας ανέπτυξαν την κριτική στις προηγούμενες μορφές οργάνωσης, όπως αυτή του

κόμματος-πρωτοπορείας, ως αντανακλώντων μια προηγούμενη ταξική σύνθεση και θεωρη-

τικοποίησαν τις καινούριες μορφές πάλης και οργάνωσης του εργάτη-μάζα. Αυτό φωτίζει

με έναν εντελώς καινούριο τρόπο το πρόβλημα/ζήτημα της πτώσης του καπιταλισμού και

της μετάβασης στον κομμουνισμό:

...το λεγόμενο αναπόφευκτο της μετάβασης στον σοσιαλισμό δεν βρίσκε-

ται στο επίπεδο της υλικής σύγκρουσης· μάλλον - και ακριβώς στη βάση της

οικονομικής ανάπτυξης του καπιταλισμού - σχετίζεται με το «ανυπόφορο» του

κοινωνικού χάσματος και μπορεί να εκδηλωθεί/φανερωθεί μόνο σαν απόκτηση

της πολιτικής συνείδησης. Αλλά για αυτόν ακριβώς τον λόγο η ανατροπή του

συστήματος από την εργατική τάξη είναι μια άρνηση της συνολικής οργάνωσης

με την οποία εκφράζεται η καπιταλιστική ανάπτυξη - και πρώτα και κύρια της

τεχνολογίας όπως αυτή συνδέεται με την παραγωγικότητα.36

Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρώτο κύμα του ιταλικού εργατισμού στη δεκαετία του 1960

απέρριψε την άποψη ότι η περίοδος του laissez-faire σηματοδοτεί την «κανονική» ύπαρξη

του καπιταλισμού ενώ ότι συνέβη μετά από αυτήν την περίδο είναι η παρακμή ή η πτώση του

υπέρ μιας ανάλυσης των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του σύγχρονου καπιταλισμού.

Αυτό τους επέτρεψε να δουν την τάση προς τον κρατικό σχεδιασμό σαν μια έκφραση στο

έπακρο των τάσεων του καπιταλισμού: Κοινωνικό Κεφάλαιο. Ξέκοψαν επίσης από τον

ορθόδοξο Μαρξισμό μέσα από μια αντιστροφή οπτικής βλέποντας την εργατική τάξη σαν

την κινητήρια δύναμη του κεφαλαίου, αντιστροφή που υποστηριζόταν/συνοδευόταν από

μια μαχητική έρευνα των αγώνων του εργάτη-μάζα.

(iii)Η βασισμένη στην ταξική πάλη θεωρία της κρίσης

Υπάρχουν ομοιότητες με την ανάλυση της ομάδας ΣήΒ αλλά οι θέσεις των αυτόνομων, έτσι

όπως βασίζονταν σε μια επανερμηνεία των εργαλείων που πρόσφερε η κριτική της πολιτι-

κής οικονομίας από τον Μαρξ παρά στην απόρριψή τους, μπορούσαν να ανταποκριθούν

καλλίτερα στην κρίση που εμφανίστηκε στην δεκαετία του 1970. Στην πραγματικότητα,

η κρίση της δεκαετίας του 1970 έδειξε την ακρίβεια της υπόθεσης του Τρόντι το 1964 ότι:

«Τα πρώτα αιτήματα που βάζουν οι ίδιοι οι προλετάριοι, την στιγμή που δεν μπορούν να

απορροφηθούν από τον καπιταλιστή, λειτουργούν αντικειμενικά σαν μορφές άρνησης που

θέτουν το σύστημα σε κίνδυνο...απλό πολιτικό μπλοκάρισμα/φράξιμο στον μηχανισμό των

αντικειμενικών νόμων».37 Η ειρηνική πρόοδος του καπιταλισμού κλονίστηκε/γκρεμίστηκε

𝛼 Σύνθεση του «υποκειμένου»!
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στο τέλος της δεκαετίας του 1960 και η θεωρία των Ιταλών εργατιστών προχώρησε πα-

ραπέρα στο να το καταλάβει αυτό, όπως ακριβώς οι πρακτικές των Ιταλών εργατών στη

διάρκεια της δεκαετίας του 1970 πήγαν παραπέρα στην επίθεσή τους στην σχέση-κεφάλαιο.

Όπως είδαμε με τον Μάτικ, η απάντηση του ορθόδοξου Μαρξισμού στον Κεϋνσιανισμό

ήταν το επιχείρημα ότι δεν μπορούσε να μεταβάλλει πραγματικά τους νόμους κίνησης του

κεφαλαίου και το μόνο που μπορούσε ήταν να καθυστερήσει την κρίση. Σε ένα επίπεδο αυτό

είναι σωστό αλλά το πρόβλημα είναι ότι έτσι η οικονομία θεωρείται σαν ένας μηχανισμός

και όχι ως η πραγμοποιημένη εμφάνιση των ανταγωνιστικών κοινωνικών σχέσεων. Το

προχώρημα της θεωρίας της αυτονομίας όπως εκφράστηκε σε δυο δοκίμια του Νέγκρι το

196838 ήταν η σύλληψη του Κεϋνσιανισμού ως μιας αντίδρασης στην επίθεση της εργατικής

τάξης το 1917, σαν μια προσπάθεια να μεταστραφεί ο ανταγωνισμός της εργατικής τάξης

σε όφελος του κεφαλαίου. Ο Κέυνς ήταν ένας στρατηγικός στοχαστής για το κεφάλαιο και

ο Κεϋνσιανισμός διοχετεύοντας την πάλη της εργατικής τάξης στην αύξηση των μισθών

που πληρώνονταν από την αύξηση της παραγωγικότητας ήταν ουσιαστικά όχι απλά δια-

χείριση της ζήτησης στην οικονομία αλλά διαχείριση της εργατικής τάξης από το κράτος,𝛼

μια διαχείριση που γίνεται ολοένα και πιο βίαιη καθώς η εργατική τάξη την αρνείται. Η

εύθραυστη/επισφαλής ισορροπία που αντιπροσώπευε ξέσπασε/ξετινάχτηκε σε κρίση από

την επίθεση της εργατικής τάξης στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και την δεκαετία του 1970

διαρρηγνύοντας το «συμβόλαιο/συμφωνία» παραγωγικότητας πάνω στην οποία βασιζόταν

η συσσώρευση. Ολόκληρη η μεταπολεμική Κεϋνσιανή/Φορντική περίοδος θεωρείται στην

ανάλυση των αυτόνομων σαν η περίοδος του κράτους-σχεδιαστή που τώρα ξετυλίχτηκε σε

κρίση και είχε αντικατασταθεί από την ουσιαστική χρήση της κρίσης από το κράτος ώστε

να μπορέσει αυτό να διατηρήσει τον έλεγχο.

Η θεωρία της κρίσης με βάση την ταξική πάλη είναι μια αναγκαία διόρθωση των αντι-

κειμενιστικών απόψεων. Το θεμελιώδες σημείο στον Μαρξισμό της αυτονομίας είναι η

μεταστροφή της καπιταλιστικής κρίσης από μοιρολατρικό αποτέλεσμα των αντικειμενικών

νόμων που στέκονται πάνω από την εργατική τάξη σε μια αντικειμενική έκφραση της

ταξικής πάλης. Η έννοια μιας εποχής παρακμής ή πτώσης παρακάμπτεται ουσιαστικά από

αυτή την θεωρία των συγκεκριμένων αγώνων της τάξης. Η ιστορία του καπιταλισμού δεν

είναι μια αντικειμενική εκδίπλωση των νόμων του κεφαλαίου αλλά μια διαλεκτική πολιτικής

σύνθεσης και ανασύνθεσης. Η σοβαρή κρίση που άνοιξε τη δεκαετία του 1970 θεωρείται

λοιπόν σαν το αποτέλεσμα των αγώνων του φορντικού εργάτη-μάζα. Το υποκείμενο, που

είχε δημιουργηθεί από την επίθεση του κεφαλαίου στην σύνθεση της τάξης μετά τον Πρώτο

Παγκόσμιο Πόλεμο που σχεδόν το είχε καταστρέψει, είχε ανασυνθέσει πολιτικά τον εαυτό

του σε μια απειλή για το κεφάλαιο. Η κρίση του κεφαλαίου είναι η κρίση της κοινωνικής

σχέσης.

Στην διάρκεια της δεκαετίας του 1970 οι αυτόνομοι παρήγαγαν την πιο ανεπτυγμένη θεω-

ρητικοποίηση της άρνησης της εργασίας και μια κριτική της «καταστροφιστικής» θεωρίας

της κρίσης προς όφελος μιας δυναμικής θεωρίας της καπιταλιστικής κρίσης και της προλε-

𝛼 Εξαιρετικό σημείο!
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ταριακής υποκειμενικότητας. Οι αυτόνομοι ανέπτυξαν μια θεωρία της κρίσης στη βάση

της ταξικής πάλης που το παράδειγμά της είναι το σλόγκαν «Η Κρίση των Αφεντικών είναι

μια Νίκη των Εργατών». Αυτό τους θέτει σε έντονη αντίθεση με την ορθόδοξη μαρξιστική

εξήγηση της κρίσης39 σε όρους των εσωτερικών αντιθέσεων του κεφαλαίου με την γενική

κρίση να προκαλείται από την πτώση του καπιταλισμού ως αποτελέσματος του περιορι-

σμού των παραγωγικών δυνάμεων από τις παραγωγικές σχέσεις. Η ιδέα ότι το κεφάλαιο

περιορίζει τις παραγωγικές δυνάμεις αν και ορθή με μια έννοια, ξεχνά ότι σε περιόδους

που είναι ισχυρή η εργατική τάξη περιορίζει τις παραγωγικές σχέσεις με την καπιταλιστική

τους έννοια - η εργατική τάξη περιορίζει τις παραγωγικές δυνάμεις γιατί η ανάπτυξή τους

είναι αντίθετη προς τα συμφέροντά της, τις ανάγκες της.𝛼 Η σημασία της αντίστασης του

προλεταριάτου στην καπιταλιστική εργασία δεν πρέπει να παραλειφθεί σε ένα σοσιαλιστικό

όνειρο «εργασίας για όλους».𝛽 Όπως το θέτει ο Νέγκρι: «Απελευθέρωση των παραγωγικών

δυνάμεων: σίγουρα, αλλά σαν δυναμικής μιας διαδιακασίας που οδηγεί στην κατάργηση,

στην άρνηση στην πιο καθολική μορφή.Ηστροφήαπό την απελευθέρωση-από-την-εργασία

στο προχώρημα-πέρα-από-την-εργασία αποτελεί το κέντρο, την καρδιά του ορισμού του

κομμουνισμού».40

Η θεωρία της αυτονομίας ήταν από κάποιες απόψεις μια αισιόδοξη προβολή τάσεων στην

υπάρχουσα ταξική πάλη. Αυτό δούλευε καλά όταν η ταξική πάλη προχωρούσε και συνεπώς

οι επαναστατικές τάσεις υλοποιούνταν σε παραπέρα δράσεις. Έτσι ο Τρόντι ανέπτυξε, για

παράδειγμα, την έννοια ενός καινούριου είδους κρίσης που προκαλούσε η άρνηση των

εργατών γιατί την είδε να προεικονίζεται στην μάχη της Piazza Fontana (γεγονότα το 1962

όταν οι απεργοί εργάτες της FIAT επιτέθηκαν στα επίσημα συνδικάτα με έντονη βιαιότητα).

Το θερμό Ιταλικό Φθινόπωρο το 1969, όταν οι εργάτες κατέβαιναν σε απεργία αμέσως μετά

την επιστροφή τους στη δουλειά ύστερα από μια άλλη απεργία έδειχνε την ισχύ αυτής της

προβολής. Παρόλα αυτά μια τέτοια θεωρητική προβολή/πρόβλεψη, την οποία είχαν επίσης

κάνει οι καταστασιακοί βλέποντας την ανάδυση άγριων απεργιών ιδιαίτερα στην Αγγλία

σαν ένα σημάδι των επερχόμενων εξελίξεων,41 κατέστη ανεπαρκής κατά την αντεπίθεση

του κεφαλαίου σε αυτή την άρνηση οι τάσεις που αργότερα υλοποιήθηκαν ήταν αυτές της εκ

νέου επιβολής της εργασίας. Οι θεωρητικοί της αυτονομίας προσπάθησαν να το συλλάβουν

αυτό με έννοιες όπως αυτή της μετατόπισης από το κράτος-σχεδιαστή στο κράτος-κρίσης.𝛾

Ηθεωρία της κρίσης με βάση την ταξική πάλη έχασε τον δρόμο της κατά κάποιο τρόπο στην

δεκαετία του 1980, γιατί ενώ τη δεκαετία του 1970 η θραύση των αντικειμενικών νόμων

του κεφαλαίου ήταν ολοφάνερη, με την μερική επιτυχία του κεφαλαίου το αναδυόμενο

υποκείμενο χτυπήθηκε. Μοιάζει στη δεκαετία του 1980 ότι οι νόμοι του κεφαλαίου επελαύ-

νουν ανεξέλεγτα πάνω στις ζωές μας [given free reign to run amok through our lives]. Μια

θεωρία που να συνδέει τις εκδηλώσεις της κρίσης με τις συγκεκριμένες συμπεριφορές της

𝛼 Αυτό σηκώνει συζήτηση, αν μη τι άλλο γιατί μια εκδοχή της ορθόδοξης άποψης θα μπορούσε να την
ενσωματώσει ως «εσωτερική στην κίνηση του κεφαλαίου».

𝛽 ????
𝛾Κράτος έκτακτης ανάγκης, θα λέγαμε.
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εργατικής τάξης έβρισκε πολύ λίγες επιθετικές ενέργειες και όμως η κρίση παρέμενε.𝛼 Η

θεωρία έγινε λιγότερη κατάλληλη για τις συνθήκες. Η τάση του Νέγκρι προς την ακραία

αισιοδοξία και τον υπερτονισμό των τάσεων ως πραγματικοτήτων, αν και όχι ιδιαίτερα κακή

σε καιρούς μιας προλεταριακής υπονόμευσης, έγινε σταδιακά ένα πραγματικό πρόβλημα

στην θεωρία του, επιτρέποντάς του να διολισθήσει στην δική του θέση για την κατάρρευση.

Έξω από την σχέση με το επαναστατικό κίνημα τα γραπτά του Νέγκρι πάσχουν εξαιρετικά.

Σε κείμενα όπως το «Κομμουνιστές όπως Εμείς» και στη συνεισφορά του στον Ανοιχτό

Μαρξισμό βλέπουμε σε μια νέα υποκειμενιστική μεταμφίεση ακόμα και την θεωρία μιας

κατάρρευσης του κεφαλαίου/ανάδυσης του κομμουνισμού πίσω από την πλάτη μας.42

Εν κατακλείδι, η αυτονομία είναι μια απαραίτητη αλλά όχι πλήρης κίνηση, εκφράζει το

κίνημα της εποχής της αλλά, τουλάχιστον στην περίπτωση του Νέγκρι, εξασθενεί όταν

απομονώνεται από αυτήν. Μπορούμε να πούμε ότι όπως ακριβώς το 1968 έδειξε τα όρια

αλλά και την ισχύ των καταστασιακών ιδεών, η περίοδος της κρίσης και της επαναστατικής

δραστηριότητας στην Ιταλία την δεκαετία 1969-1979 έδειξαν την ισχύ και τα όρια του

εργατισμού και της θεωρίας της αυτονομίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιστρέψουμε

πίσω στους αντικειμενιστές αλλά ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Η θεωρία της

αυτονομίας γενικά και η θεωρία της κρίσης με βάση την ταξική πάλη συγκεκριμένα έκαναν

ουσιαστική δουλειά στην κριτική των πραγμοποιημένων κατηγοριών του αντικειμενιστικού

Μαρξισμού. Μας επιτρέπουν να τις δούμε σαν «τρόπους ύπαρξης της ταξικής πάλης».43

Αν απέτυχαν σε κάποιες στιγμές υπερτόνισαν αυτό το στοιχείο, αποτυγχάνοντας να δουν

την πραγματική έκταση στην οποία οι κατηγορίες έχουν όντως μια αντικειμενική ζωή σαν

πτυχές του κεφαλαίου, παραμένει αναγκαίο να διατηρήσουμε την σημασία της αντιστροφής.

Χρειαζόμαστε έναν τρόπο σύλληψης της αντικειμενικότητας και της υποκειμενικότητας

που δεν είναι ούτε η «μηχανική» των αντικειμενιστών ούτε ο αντίθετος ισχυρισμός ότι «όλα

είναι ταξική πάλη».

Η ομάδα ΣήΒ, οι καταστασιακοί και οι αυτόνομοι έκαναν όλοι, με διαφορετικούς τρό-

πους, σημαντικές συνεισφορές στην ανάκτηση του επαναστατικού πυρήνα της κριτικής

του Μαρξ στην πολιτική οικονομία. Το έκαναν αποσπόμενοι από την καταστροφιστική

θεωρία της πτώσης και της κατάρρευσης. Αλλά το επαναστατικό κύμα του οποίου ήταν

μέρος υποχώρησε. Η μεταπολεμική άνθηση είναι τώρα μια ξεθωριασμένη μνήμη. Σε σχέση

με την εποχή στην οποία αυτά τα επαναστατικά ρεύματα ανέπτυξαν τις θεωρίες τους η

καπιταλιστική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι πολύ πιο αβέβαιη. Η

τάση του καπιταλισμού προς την κρίση είναι ακόμα πιο εμφανής και όμως η ταξική πάλη

είναι στην πιο χαμηλή άμπωτη/ebb. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτού του άρθρου θα

δούμε πιο πρόσφατες προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος της κατανόησης του κόσμου

στον οποίον ζούμε, όπως αυτή της ομάδας Radical Chains και θα προβάλλουμε την δική

μας συνεισφορά σε αυτή την λύση.

𝛼 Αυτό ισχύει και σήμερα.
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Σημειώσεις

1 Η «τάση Johnson-Forest» στην Αμερική ανέπτυσσε μια παρόμοια «από τα κάτω» και μη-εργατίστικη προ-

σέγγιση

2 Κ.Καστοριάδης, «Σύγχρονος Καπιταλισμός και Επανάσταση», σελ. 85.

3 ό.π. σελ. 48.

4 ό.π., σελ. 44.

5 «Επαναπροσδιορίζοντας την Επανάσταση», σελ. 17.𝛼

6 Δείτε το «Εργατικά Συμβούλια και η Οικονομία της Αυτοδιαχείρισης».

7 Κατά παράδοξο τρόπο, ενώ αυτή η πραγμοποίηση είναι κεντρικό μέρος της κριτικής του Καστοριάδη στον

Μαρξ, ο ίδιος δηλώνει ότι ένα άλλο πρόβλημα με τον Μαρξ είναι «η χρήση που κάνει της κατηγορίας της

πραγμοποίησης ενώ αντίθετα ο σύγχρονος καπιταλισμός θα έπρεπε να κατανοηθεί από «την τάση του για

γραφειοκρατική-ιεραρχική οργάνωση», στο «Επαναπροσδιορίζοντας την Επανάσταση», σελ. 6.

8 Σύγχρονος Καπιταλισμός και Επανάσταση», σελ. 43.

9 Δείτε το Παράρτημα στο «Σύγχρονος Καπιταλισμός και Επανάσταση». Μέρος του υπόλοιπου αυτού του

Παραρτήματος αποτελεί ένα επιχείρημα για μαι επιστροφή στον ορισμό του κεφαλαίου από τον Adam Smith.

10 Όπως γράφει στον Ένγκελς στις 2/4/1858, «Σε όλη την έκταση αυτής της ενότητας [γενικά στο Κεφάλαιο] οι

μισθοί υποτίθεται αδιαφοροποίητα ότι βρίσκονται στο ελάχιστο σημείο τους. Η αλλαγή στους ίδιους τους

μισθούς και η αύξηση ή η πτώση αυτού του ελαχίστου θα μελετηθούν κάτω από [στην ενότητα] την μισθωτή

εργασία».

11 Περισσότερα πάνω στο κρίσιμο αυτό σημείο σχετικά με την ανάγνωση του Μαρξ δείτε το: F.C. ShortalI, «The

Incomplete Marx», (Aldershot: Avebury, 1994).

12 Αρνούνταν την χρήση της λέξης «κομμουνισμός» εξαιτίας των συσχετίσεών της. Στο οποίο θα μπορούσε

κανείς να πει ότι η εναλλακτική τους της καθολικής αυτοδιαχείρισης δεν ξέφευγε επίσης από τις δικές της

αρνητικές συνδηλώσεις.

13 «Έίστε Μαρξιστές»; - Τόσο όσο ο ίδιος ο Μαρξ όταν είπε «Δεν είμαι μαρξιστής», στην «Ανθολογία της

Καταστασιακής Διεθνούς».

14 Οι καταστασιακοί εξέφρασαν σε κάποιες στιγμές την ιδέα μιας γενικής κρίσης του καπιταλισμού, το φτάσιμό

του σε ένα αδιέξοδο. Κάποιες φορές εξέφρασαν επίσης την άποψη ότι ο σύγχρονος καπιταλισμός ήταν σε

πτώση ή αποσύνθεση. Όμως δεν έβλεπαν αυτή την εξέλιξη μέσα από μια αντικειμενική λογική της οικονομίας

αλλά μάλλον ως απορρέουσα από την υποκειμενική άρνηση του προλεταριάτου να συνεχίσει «όπως πριν».

Σε έναν βαθμό αυτό το βάσισαν στην αντίθεση ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις και τις παραγωγικές

𝛼 να δοθεί αναφορά στο έργο αυτό!
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σχέσεις𝛼 αλλά μόνο στον βαθμό που το χάσμα ανάμεσα στο τρόπο που ο καπιταλισμός τις ανέπτυσσε και στην

πιθανή χρήση τους από το προλεταριάτο καθώς αυτοκαταργείται είχε φτάσει ένα ακραίο επίπεδο ορατό στο

υποκείμενο. Αυτή η προοπτική είναι κρίσιμα αλλά δεν θα πρέπει να συγχέεται με την θεωρία της πτώσης όπως

είναι κλασσικά κατανοητή, όπου υπάρχει μια γραμμική εξελικτική λογική βάσει της οποίας οι παραγωγικές

δυνάμεις θα ωθήσουν το προλεταριάτο να απελευθερωθεί. Το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που είναι δυνατό και

σε αυτό που πραγματικά υπάρχει𝛽 μπορεί να καλυφθεί/διανυθεί μόνο μέσα από ένα άλμα.

15 «...η αστική επανάσταση έχει τελειώσει· η προλεταριακή επανάσταση είναι ένα σχέδιο που γεννιέται στην

βάση της προηγούμενης επανάστασης αλλά διαφέρει από αυτήν ποιοτικά. Αγνοώντας κανείς την πρωτοτυπία

και τον ιστορικό ρόλο της αστικής τάξης αποκρύπτει την συγκεκριμένη πρωτοτυπία του προλεταριακού

σχεδίου, που δεν μπορεί να πετύχει τίποτα αν δεν κουβαλά τις δικές του σημαίες και αν δεν γνωρίζει το

«αχανές των καθηκόντων του». Η αστική τάξη ήρθε στην εξουσία επειδή είναι η τάξη της αναπτυσσόμενης

οικονομίας. Το προλεταριάτο δεν μπορεί να έρθει στην εξουσία παρά μόνο αν γίνει η τάξη της συνείδησης.𝛾

Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων δεν μπορεί να εγγυηθεί μια τέτοια εξουσία, ακόμα και μέσα από

την αυξανόμενη` αποστέρηση που επιφέρει. Μια Ιακωβίνικη κατάληψη της εξουσίας δεν μπορεί να είναι

το όργανό της. Καμμιά ιδεολογία δεν μπορεί να βοηθήσει το προλεταριάτο να εμφανίσει τους ειδικούς του

στόχους σαν γενικούς [να μεταμφιέσει τους ειδικούς του στόχους σε γενικούς], επειδή το προλεταριάτο δεν

μπορεί να διατηρήσει καμμιά μερική πραγματικότητα που είναι όντως δικιά του𝛿», στο Η Κοινωνία του

Θεάματος, Θέση 88.

16 Αυτό δεν σημαίνει ότι το προλεταριάτο δεν χρησιμοποιεί βία για να πραγματοποιήσει τους στόχους του και

να αποτρέψει μια επιστροφή στον καπιταλισμό, αλλά μόνο ότι αυτή η βία είναι ποιοτικά διαφορετική από

την βία του κράτους, που δεν μπορεί παρά να είναι η εξουσία/ισχύς του διαχωρισμένου.𝜀

17 στοΗ Κοινωνία του Θεάματος, Θέση 84.

18 Δείτε την Θέση 82, στην «Κοινωνία του Θεάματος».

19 Ντεμπόρ και Σανγκουνέττι: Το Αληθινό Σχίσμα στη Διεθνή», Θέση 14, (Λονδίνο: Chronos Publications, 1990).

20 «Σύγχρονος Καπιταλισμός και Επανάσταση», σελ. 10-11.

21 «Το Αληθινό Σχίσμα στη Διεθνή», Θέση 1.

22 Η ομάδα ICC, International Communist Current, φτάνει να προσπαθεί να εξηγήσει το 1968 με όρους της

προηγούμενης αντικειμενικής κρίσης. Παρά την κυριαρχία στην «αγορά» της θεωρίας της κρίσης με βάση την

πτώση του ποσοστού κέρδους, εξακολουθούν να προωθούν μια θέση στη βάση των ιδεών της Λούξεμπουργκ.

Τέτοια αφοσίωση στη «μάρκα» πρέπει πραγματικά να χειροκροτηθεί.

23 Οι Yaffe και Kidron συμμετείχαν και οι δύο στο International Socialists (πρόδρομο του SWP) που προσπάθησε

να διαφοροποιηθεί με την θεωρία της Οικονομίας του Διαρκούς Πολέμου, Permanent Arms Economy. Η θε-

ωρία αυτή προσπαθεί ουσιαστικά να εξηγήσει την μεταπολεμική άνθηση με βάση έναν μοναδικό παράγοντα -

τις πολεμικές δαπάνες. Πίσω από την καινοτομία της απόδοσης σις πολεμικές δαπάνες ενός σταθεροποιητικού

𝛼 και γι αυτό τους αιτιάται ο Βουαγιέ!
𝛽 το «δυνάμει» και το «ενεργεία», θα λέγαμε!
𝛾Θα προσθέταμε της συνείδησης του αρνητικού, της συνείδησης της αρνητικότητάς του.
𝛿 Το προλεταριάτο εν ολίγοις είναι η τάξη της ολότητας.
𝜀 Σημαντικότατο σημείο. Η βία/ισχύς του προλεταριάτου είναι η εξουσία/ισχύς της ολότητας, του καθολι-

κού!
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ρόλου, η θεωρία ήταν ουσιαστικά μια ορθόδοξη Μαρξιστική οικονομική θεωρία. Στην εκδοχή που υποστήριξε

ο Cliff το στοιχείο της ορθοδοξίας ήταν η υποκατανάλωση. Οι πολεμικές δαπάνες είχαν την δυνατότητα

(αρχκιά πολύ προσωρινά, στην συνέχεια όσο καθυστερούσε να έρθει η καταστροφή με μεγαλύτερη διάρκεια)

να μεταθέτουν/offlet μιαν αναπόφευκτη κρίση υπερπαραγωγής κεφαλαίου απέναντι στην περιορισμένη

καταναλωτική δύναμη των μαζών. Όταν στο εσωτερικό της μαρξιστικής οικονομικής θεωρίας συνέβη η

μετατόπιση - η πτώση του ποσοστού κέρδους κυριάρχησε στο προσκήνιο όλο και περισσότερο και η υποκατα-

νάλωση θεωρήθηκε πολύ χονδροειδής - ο Kidron προέβαλε μια καινούρια εκδοχή που άλλαξε αυτό που οι

πολεμικές δαπάνες υποτίθεται ότι μετρίαζαν. Οι αντιπαραγωγικές πολεμικές δαπάνες αντί να καθυστερούν

το σημείο στο οποίο η παραγωγή του κεφαλαίου ξεπερνά τις δυνατότητες κατανάλωσής του, θεωρούνται ως

μια αντίρροπη τάση στην τάση της πτώσης του ποσοστού κέρδους.

Το ουσιαστικό σημείο είναι ότι η θεωρία έμεινε μέσα στις υποθέσεις της αντικειμενιστικής μαρξιστικής

οικονομίας. Στον βαθμό που αποσπάστηκε από την ανάλυση του Λένιν για τον ιμπεριαλισμό δεν ήταν εξαιτίας

του ότι ο Λένιν δεν έδωσε κανέναν χώρο στην πάλη της εργατικής τάξης στην ανάλυση αυτή. Όχι, για

τους Διεθνείς Σοσιαλιστές, ο ιμπεριαλισμός ήταν απλά «το προτελευταίο στάδιο - ένα ακόμα στάδιο στην

αντικειμενιστική λογική του κεφαλαίου. Το τελικό στάδιο θα ήταν αυτό της Οικονομίας του ΔιαρκούςΠολέμου,

και εξηγείται, όπως και ιμπεριαλισμός του Λένιν, αποκλειστικά με όρους του κεφαλαίου. Ακόμα και στην

ανεπτυγμένη της μορφή, η θεωρία ήταν συνονθύλευμα που έκανε τα πιο νεαρά «όπλα» στους Διεθνείς

Σοσιαλιστές, όπως ο Yaffe, που ήταν καλλίτερα διαβασμένος στους κλασσικούς Μαρξιστές, να απαιτούν

την επιστροφή σε μια φονταμενταλιστική θεωρία με βάση την πτώση του ποσοστού κέρδους και τελικά

να φεύγουν για να σχηματίσουν την RCG με σκοπό να αναπτύξουν μια τέτοια θεωρία. Από τότε, ο Chris

Harman έδωσε σχήμα στη θεωρία στογγυλεύοντας κάποια από τις «τραχιές άκρες» της, χρησιμοποιώντας

ακόμα και τον Grossman και μερικούς άλλους θεωρητικούς της κατάρρευσης για να την υποστηρίξει. Εν

πάσει περιπτώσει, από την δεκαετία του 1970 και μετά, το SWP επέστεψε στα γνωστά, συμφωνώντας ότι οι

πολεμικές δαπάνες δεν μπορούν πλέον να μετριάσουν την τάση προς την κρίση.

24 Στο «Ύστερος Καπιταλισμός», σελ. 40. Είναι περίεργο ότι ο Mattick, που θα περίμενε κανείς να συντάσ-

σεται πολιτικά εναντίον του Μαντέλ, ισχυρίζεται ότι ο «Ύστερος Καπιταλισμός» αποδίδει πολύ μεγάλη

βαρύτητα στην ταξική πάλη. Ο Mattick εισήγαγε την βασισμένη στην πτώση του ποσοστού κέρδους θεωρία

κατάρρευσης του Grossman σε ένα καινούριο ακροατήριο/κοινό. Ότι συναντάμε αυτό το μη-λενινιστικό

επιχείρημα εναντίον της σπουδαιότητας της ταξικής πάλης δείχνει ότι το πρόβλημα του αντικειμενισμού

διαπερνά την διαχωριστική γραμμή Λενινισμού/αντι-Λενινισμού. Στην πραγματικότητα, στην Βρετανία η

θέση των Μάτικ/Grossman σχετικά με την φύση της κρίσης υιοθετήθηκε από έναν συνεπή Λενινιστή, τον

David Yaffe. Για τον Yaffe, η ταξική πάλη απουσίαζε στην διάρκεια της μεταπολεμικής άνθησης αλλά οι

οικονομικοί συντελεστές/παράμετροι είχαν προφανώς αυξηθεί με την απουσία αυτή.

25 Δείτε την επόμενη ενότητα.

26 Η επίθεση στον λειτουργισμό και τον ντετερμινισμό της Προσέγγισης αναπτύσσεται εκτενώς στο «Μεταφορ-

ντισμός και Κοινωνική Μορφή» (υπό την έκδοση των Bonefeld και Holloway) και αξιολογείται/εξετάζεται

στο Aufheben 2 (Καλοκαίρι 1993).

27 Από την άλλη πλευρά, η ανάλυση των αυτονόμων δεν έχασε ποτέ την οπτική της εργατικής τάξης. Το θέμα

είναι ότι αν και κάποιοι από τους Ιταλούς θεωρητικούς ήταν ακαδημαϊκοί ήταν επίσης κομμάτι ενός επα-

ναστατικού ρεύματος. Ίσως είναι «διανοούμενοι επιχορηγούμενοι από το κράτος» αλλά όταν οι μισοί από

αυτούς συνελλήφθησαν και φυλακίστηκαν για χρόνια είναι εύλογο να σκεφθούμε ότι οι ιδέες τους ήταν

αντίθετες με τη θέση τους.

28 Ο ιταλικός «εργατισμός» δεν αναφέρεται, όπως ηαγγλοσαξωνική χρήση του όρου, στην ιδέα ότι μόνο ο αγώνας
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στην «βάση» [shop-floor𝛼] έχει νόημα, αλλά στην προσπάθεια θεωρητικής ανάλυσης του καπιταλισμού από

την σκοπιά/προοπτική της εργατικής τάξης

29 «Υπεραξία και Σχεδιασμός», στο Εργασιακή Διαδικασία και Ταξικές Στρατηγικές, μπροσούρα της CSE, No.1,

σελ. 21.

30 Ενώ κάποιοι από όσους επηρεάστηκαν από τον Μποντρίγκα έγιναν αρχετυπικοί δογματικοί υπερασπιστές

της θεωρίας της κατάρρευσης, άλλοι ανέπτυξαν μερικές από τις ιδέες του σε μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση

παράλληλα με αυτή των εργατιστών. Τα μέλη της ομάδας Invariance (Jacques Camatte και άλλοι) ανέπτυξαν

την θεωρία ότι η αυξανόμενη κοινωνικοποίηση της παραγωγής εξέφραζε όχι την παρακμή του κεφαλαίου

αλλά την μετατόπιση από την τυπική υπαγωγή στην πραγματική υπαγωγή της εργασίας από το κεφάλαιο, δηλ.

την μετατόπιση από την καπιταλιστική επιστασία/επιτήρηση μιας εργασιακής διαδικασίας που εξαρτάται από

τις δεξιότητες και την κατανόηση των εργατών σε μια πλήρη καπιταλιστική κυριαρχία της όλης διαδιακασίας.𝛽

Επιπλέον είδαν μια μετατόπιση από την τυπική στην πραγματική κυριαρχία του κεφαλαίου πάνω στην

κοινωνία. Μπορούμε όμως να πούμε ότι η εστίασή τους στην αυτονομία του κεφαλαίου δεν αναγνώρισε

επαρκώς ότι αυτή η διαδιακασία είναι υπό διαρκή αμφισβήτηση· αυτό τους οδήγησε να δουν την επανάσταση

σαν μια καταστροφική έκρηξη της καταπιεσμένης υποκειμενικότητας.

31 R.Panzieri, «ΗΚαπιταλιστικήΧρήση τωνΜηχανών: οΜαρξ εναντίον τωνΑντικειμενιστών», στο «Περίγραμμα

μιας Κριτικής της Τεχνολογίας», εκδ. P. Slater, (Ink Links, 1980), σελ. 49.

32 ibid., σελ. 54.

33 ibid., σελ. 57.

34 Κεφάλαιο, Τόμος 1, σελ. 563.

35 Με άλλα λόγια, από μια στρατηγική αύξησης της εκμετάλλευσης μέσω της επιμήκυνσης της εργάσιμης

μέρας, σε μια στρατηγική αύξησης της παραγωγικότητας, συνεπώς αύξησης του τμήματος της υφιστάμενης

εργάσιμης μέρας στη διάρκεια του οποίου ο εργάτης παράγει υπεραξία.

36 «Η Καπιταλιστική Χρήση των Μηχανών: ο Μαρξ εναντίον των Αντικειμενιστών», στο «Περίγραμμα μια

Κριτικής της Τεχνολογίας», ό.π., σελ. 60.

37 Τρόντι, «Η Αυτονομία της Εργατικής Τάξης και η Κρίση» (Red Notes και CSE Books), σελ. 17.

38 «Ο Κέυνς και οι Καπιταλιστικές Θεωρίες του Κράτους μετά το 1929» και «ΟΜαρξ σχετικά με τον Κύκλο και

την Κρίση», και τα δύο στο «Revolution Retrieved» (London: Red Notes, 1988)

39 Στην πραγματικότητα ο ορθόδοξος Μαρξιστής ζηλωτής μας θα σκεφθεί ότι είναι λάθος να προτείνει κανείς

ότι η κρίση είναι έργο της εργατικής τάξης. «Όχι, όχι, όχι» θα πει, «αυτό είναι δεξιό επιχείρημα· η κρίση είναι

η αποτυχία του κεφαλαίου· η εργατική τάξη - ευλογημένη η τραγιάσκα της - είναι ελεύθερη από οποιαδήποτε

ανάμειξη σε αυτό - η κρίση δείχνει τον ανορθολογισμό του καπιταλισμού και την ανάγκη του σοσιαλισμού».

Αλλά αυτό είναι ακριβώς αυτό στο οποίο επιτέθηκαν οι αυτόνομοι - η θεώρηση του σοσιαλισμού ως επίλυσης

της τάσης του κεφαλαίου προς την κρίση.

𝛼 Δες σημειώσεις στην μετάφραση του κειμένου της TC για την αυτοοργάνωση
𝛽Περί υπαγωγής, τυπικής και πραγματικής. Περιττό να πούμε ότι αυτά όλα απηχούν πολύ TC!
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40 «Ο Μαρξ πέρα από τον Μαρξ», (Λονδίνο: Autonomedia/Pluto, 1991), σελ. 160.

41 Για να μην αναφέρουμε τον Μαρξ και τους ανθρακωρύχους της Σιλεσίας.

42 Για παράδειγμα, στη σελ. 88 του «Ανοιχτός Μαρξισμός ΙΙ: «νέες τεχνικές συνθήκες της ανεξαρτησίας

του προλεταριάτου καθορίζονται μέσα στο υλικό πέρασμα της ανάπτυξης και συνεπώς, για πρώτη φορά,

υπάρχει η πιθανότητα μιας ρήξης στην αναδόμηση που δεν είναι αφομοιώσιμη και που είναι ανεξάρτητη

από την ωρίμανση της ταξικής συνείδησης». Μοιάζει να σκέφτεται ότι αυτή η δυνατότητα συνδέεται με

την άυλη εργασία των προγραμματιστών! Φαίνεται ότι αρκετοί ριζοσπάστες διανοητές δείχνουν μια τάση

να χάνουν την διαύγειά τους καθώς μεγαλώνουν𝛼 ή, ακριβέστερα, όταν το κίνημα με το οποίο συνδέονται

υποχωρεί. Ίσως είναι ζήτημα χρήσης του Νέγκρι εναντίον του Νέγκρι όπως (πρέπει κάποιες φορές να)

κάνουμε χρησιμοποιώντας τον Μαρξ εναντίον του Μαρξ, και ίσως θα έπρεπε να δούμε την θεωρία της

παρακμής σαν μια διολίσθηση των επαναστατών όταν το κίνημα του οποίου είναι μέρος υποχωρεί (μετά το

1848, μετά το 1917, μετά το 1977). Όταν το κίνημα με το οποίο συνδέεται κανείς φαίνεται να χάνει την δύναμή

του υπάρχει ο πειρασμός να αποδώσει κανείς ισχύ στην πλευρά του κεφαλαίου - ένας πειρασμός στον οποίον

θα πρέπει να αντισταθεί.

43 Δείτε: R. Gunn «Μαρξισμός και Φιλοσοφία» , στο Κεφάλαιο και Τάξη (Capital & Class), τ. 37.

𝛼 That's bad man and ad hominem!!!!
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