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Η «Θεωρία της Παρακμής ή η Παρακμή της Θεωρίας» είναι ίσως ένα από το πιο γνωστά

και δημοφιλή πρώιμα άρθρα του Aufheben, εδώ και καιρό πλέον εξαντλημένο. Για μας

ήταν, όμως, ιδιαίτερα σημαντικό καθώς αποφασίζαμε για το τι να συμπεριλάβουμε στον

παρόντα τόμο, ότι η «Η Θεωρία της Παρακμής...» ήταν η πρώτη μας απόπειρα, σε ένα

εκτενές «θεωρητικό» άρθρο, να αναπτύξουμε αρκετές από τις θέσεις, τις οποίες είχαμε

μπορέσει απλά να σκιαγραφήσουμε στο άρθρο της σύνταξης/editorial του πρώτου τεύχους

του Aufheben, που προσδιορίζουν από πού προερχόμαστε.

Φυσικά από τότε που γράφτηκε αυτό το άρθρο το Aufheben έχει προχωρήσει. Πράγματι,

πρέπει να ειπωθεί ότι ήδη τη στιγμή που είχε τελικά γραφτεί και δημοσιευθεί το τρίτο

μέρος του άρθρου, είχε ήδη γίνει σαφές σε μας ότι, παρά τις αρετές του, υπήρχαν σοβαρές

αδυναμίες στο «Η Θεωρία της Παρακμής ή η Παρακμή της Θεωρίας». Ξαναδιαβάζοντας

το άρθρο περισσότερο από δέκα χρόνια αργότερα, αυτές οι αδυναμίες είναι ακόμα πιο

κραυγαλέες. Αρμόζει λοιπόν σε μια εισαγωγή όπως αυτή να επισημάνουμε τα πιο χτυπητά

προβλήματα που βρίσκουμε τώραμε το κείμενο και να δώσουμε μια κάποια εξήγηση σχετικά

με το πώς προέκυψαν. Αλλά πριν δούμε μερικές από τις αδυναμίες του ίδιου του κειμένου

θα ξεκινήσουμε ανακαλώντας το πολιτικό συγκείμενο μέσα στο οποίο έφτασε να γραφτεί.

Στις πρώιμες μέρες μας είδαμε τους εαυτούς μας σαν μέρος αυτού που τότε βλέπαμε να ορί-

ζεται με την ευρεία έννοια σαν χώρος/περιβάλλον/milieu της «υπεραριστεράς». Εκείνη την

περίοδο το κίνημα ενάντια στον «Κεφαλικό Φόρο» [Poll Tax𝛼] είχε οδηγήσει σε μια κάποια

αναζωογόνηση της «υπεραριστεράς» στην Βρετανία, η οποία είχε αναπτυχθεί αρκετά από

την δεκαετία του 1960 αλλά είχε γνωρίσει έντονη και απότομη πτώση σαν αποτέλεσμα της

ήττας της απεργίας των ανθρακωρύχων το 1985. Άλλωστε το κίνημα ενάντια στον Κεφα-

λικό Φόρο έμοιαζε να ανοίγει την δυνατότητα για καινούριες μορφές «αδιαμεσολάβητης»

ταξικής πάλης. Την ίδια στιγμή, οι μεθοδεύσεις της «αριστεράς», που αποκορυφώθηκαν

με τις απειλές τηςMilitant𝛽 στην τηλεόραση ότι θα καταδώσει ονόματα ανθρώπων που

συμμετείχαν στις ταραχές ενάντια στον Κεφαλικό Φόρο στην αστυνομία,𝛾 έμοιαζαν τόσο

να επιβεβαιώνουν όλες τις παλιές κριτικές της «υπεραριστεράς» στην «αριστερή πτέρυγα

του κεφαλαίου» όσο και να επανεπιβεβαιώνουν την ανάγκη για μια δριμεία/οξεία στάση

ενάντια στην αριστερά. Παρά την παλινδρόμηση/τράβηγμα προς τα πίσω/άμπωτη την

επαύριο του κινήματος ενάντια στον Κεφαλικό Φόρο, και την ζοφερή/θλιβερή αποτυχία της

«πραγματικά υπάρχουσας υπεραριστεράς» να συντονίσει την δράση της κατά τη διάρκεια

του Πολέμου του Κόλπου το 1991,1 οι συνεχιζόμενες οικονομικές κρίσεις, η πτώση της ΕΣΣΔ

και η επακόλουθη κρίση της αριστεράς όλα έμοιαζαν να προσφέρουν την δυνατότητα για

την ανάπτυξη μιας επαναστατικής πολιτικής πιο μακροπρόθεσμα.2

Σαν αποτέλεσμα, αυτό που είδαμε σαν ένα από τα πρωταρχικά μας καθήκοντα εκείνη

𝛼 αναφορά
𝛽 «Η εφημερίδαMilitant εκδόθηκε για πρώτη φορά από μια μικρή ομάδα «πρωτοπόρων» το 1964, και

αναδείχθηκε στο προσκήνιο την δεκαετία του 1970. Η τάση Militant πάλεψε ενάντια στην κυβέρνηση της
Θάτσερ καθώς και στην απόρριψη του σοσιαλισμού από την γραφειοκρατία των Εργατικών», από το λήμμα
τηςWikipedia.

𝛾Η ίδια η Militant διέψευσε αυτές τις κατηγορίες, στμ.
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την περίοδο ήταν να διευκολύνουμε την θεωρητική και πολιτική επανασυγκρότηση του

χώρου της «υπεραριστεράς». Για τον σκοπό αυτό, πολύ σύντομα μετά την έκδοση του

Aufheben αρ.1 το Φθινόπωρο του 1992, αποδεχτήκαμε την πρόσκληση που μας πρόσφεραν

οι Wildcat𝛼 (UK) για την πραγματοποίηση μιας δημόσιας συνάντησης/συζήτησης στο

Λονδίνο ώστε να παρουσιάσουμε τα επιχειρήματα που είχαμε διατυπώσει/προβάλλει στο

άρθρο «Η ΟΝΕ στον Ταξικό Πόλεμο».3 Είχαμε ελπίσει, αν και με αφέλεια μάλλον, ότι θα

μπορούσαμε να αποφύγουμε στείρες αντιπαραθέσεις γύρω από αφηρημένα ή ιστορικά

ζητήματα, τα οποία θα ήγειραν αναπόφευκτα πολυφορεμένες ιδεολογικές διαιρέσεις μέσα

στον χώρο, προωθώντας αντίθετα τη συζήτηση γύρω από πιο τρέχοντα και συγκεκριμένα

πολιτικά και οικονομικά προβλήματα σχετικά με τις προσπάθειες της ευρωπαϊκής αστικής

τάξης να δημιουργήσει μια Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, και τη σχέση που είχε κάτι

τέτοιο με την τρέχουσα κατάσταση της ταξικής πάλης τόσο στην Βρετανία όσο και στην

Ευρώπη.

Δεν μπορούμε να πούμε ότι η συνάντηση είχε ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση. Όμως, για

να αποκρούσουν, αναμφίβολα, αυτό που είδαν σαν την πιο πρόσφατη «μοντερνιστική

ομαδούλα/γκρουπούσκουλο» που αναδύθηκε μέσα από τον αναρχικό «βούρκο/βάλτο»,

και που πιθανόν απειλούσε να υπονομεύσει τις με κόπο κερδισμένες «προλεταριακές»

θεωρητικές τους θέσεις, η ICC [International Communist Current] εμφανίστηκανμε δύναμη.

Η ενορχηστρωμένη αντίδραση από τις πολυπληθείς τάξεις της ICC, που είχαν μάλιστα

καταλάβει τις μπροστινές σειρές, στα επιχειρήματα του άρθρου «Η ΟΝΕ στον Ταξικό

Πόλεμο» εξυπηρέτησε όχι μόνο στο κλείσιμο οποιασδήποτε σοβαρής αντιπαράθεσης στη

συνάντηση, αλλά ήταν μάλλον και απόλυτα προβλέψιμη.

Ακούσαμε, με απόλυτη βεβαιότητα, ότι ο καπιταλισμός είχε παρακμάσει ήδη το 1914. Όχι

μόνο αυτό, αλλά μετά από σχεδόν ογδόντα χρόνια παρακμής, ο καπιταλισμός έχει απο-

συντεθεί τόσο ώστε τώρα έχει εισέλθει στην τελική φάση της παρακμής - την «φάση της

αποσύνθεσης».Ήταν συνεπώς αρκετά αδιανόητο ότι η αστική τάξη θα μπορούσε να προχω-

ρήσει πέρα από τα οργανωτικά ύψη του έθνους-κράτους. που είχε επιτύχει στην διάρκεια

της ανοδικής περιόδου τον 19ο αιώνα. Στην φάση της αποσύνθεσης δεν μπορούσε να υπάρ-

ξει οικονομική ή πολιτική ανασυγκρότηση της αστικής τάξης, μόνο αποσύνθεση. Αυτή η

αποσύνθεση, έλεγαν, επιβεβαιωνόταν άμεσα από την πρόσφατη τότε διάλυση της Γιου-

γκοσλαβίας. Κατά συνέπεια, η προσπάθεια δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Νομισματικής

Ένωσης ήταν απλά καταδικασμένη σε αποτυχία. Δεν υπήρχε λοιπόν κανένα νόημα να

συζητήσει κανείς τέτοια ζητήματα περισσότερο.

Πρέπει να ειπωθεί ότι εκείνη την περίοδο η ICC διατηρούσε ακόμα μια υπέρμετρη επιρροή

επάνω μας. Αν και διαφωνούσαμε με αρκετά από τα λεγόμενά τους και είχαμε οπωσδήποτε

γίνει επιφυλακτικοί με την δογματική πολιτική πρακτική τους, βλέπαμε ακόμα την ICC

να προσφέρει ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την πλοήγησή μας και θαυμάζαμε την

άκαμπτη υπεράσπιση, από την πλευρά τους, των «επαναστατικών αρχών» απέναντι στις

σειρήνες του «αριστερισμού» και του «ρεφορμισμού». Παρόλα αυτά, η δογματική «παρέμ-

𝛼 αναφορά
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βασή» τους στη συνάντηση μας παρακίνησε να επανεκτιμήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε

την θέση μας σχετικά με την ICC και, συγκεκριμένα, σχετικά με το καθοριστικό τους δόγμα

- την θεωρία τους για την παρακμή.

Όμως, όπως τονίσαμε στην ίδια την «Θεωρία της Παρακμής ή η Παρακμή της Θεωρίας»,

η θεωρία της παρακμής απέχει πολύ από το να είναι το μοναδικό «συντηρητικό» για την

ICC ή ακόμα, πιο γενικά, για τον αριστερό κομμουνισμό. πραγματικά, μια θεωρία της

παρακμής ή της κατάρρευσης έχει γίνει το σήμα κατατεθέν όλων σχεδόν των διαφόρων

τμημάτων/κλάδων του επαναστατικού Μαρξισμού που ισχυρίζονταν ότι υπερασπίζονται

την Μαρξιστική ορθοδοξία της Δεύτερης και της Τρίτης Διεθνούς στον εικοστό αιώνα απέ-

ναντι στον ρεβιζιονισμό και τον ρεφορμισμό. Σαν τέτοια, μια αντιπαράθεση με την θεωρία

της παρακμής έμοιαζε να προσφέρει έναν εύκολο δρόμο για μια κριτική του «ορθόδοξου

Μαρξισμού» συνολικά.4

Αλλά γιατί να σταματήσουμε εκεί; Στην βάση αυτή της «κριτικής» θα ήταν δυνατόν, ή έτσι

έμοιαζε, να εκτιμήσουμε τις αρετές και τα όρια όλων αυτών των ετερόδοξων ρευμάτων·

όπως η ομάδα Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα, οι Καταστασιακοί και τα διάφορα κομμάτια

της Αυτονομίας και του αυτόνομου Μαρξισμού, που είχαν αναδυθεί σε αντίθεση με τον

ορθόδοξο Μαρξισμό στις πρόσφατες δεκαετίες και που μας είχαν τόσο εμπνεύσει. Η κρι-

τική της θεωρίας της παρακμής, επομένως, έμοιαζα να προσφέρει τα μέσα να «έρθουμε

αντιμέτωποι» με όλες τις πλευρές του επαναστατικού Μαρξισμού, που μας είχαν εμπνεύσει

με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, με «την μία»/in one fowl swoop!

Σαν αποτέλεσμα, αυτό που αρχικά είχε προβλεφθεί να χωρά άνετα στα όρια ενός εκτετα-

μένου άρθρου στο Aufheben απειλούσε να πάρει τις διαστάσεις ενός ευμεγέθους βιβλίου.

Αυτή η ένταση ανάμεσα στο τι αποσκοπούσε να είναι αρχικά το άρθρο και σε αυτό που

«μπορούσε πιθανόν να γίνει», δημιούργησε σημαντικές πιέσεις και εντάσεις τόσο στην ίδια

την επιχειρηματολογία του άρθρου όσο και στην ίδια την συλλογικότητα του Aufheben.

Αυτό που θα έπαιρνε μόλις μερικούς μήνες έρευνας και συγγραφής γινόταν κάτι που, εκείνη

τη στιγμή, έμοιαζε σαν ένα «έπος»/saga χωρίς τέλος, που η παραγωγή του κάθε επεισοδίου

γινόταν όλο και πιο μαρτυρική/βασανιστική από του προηγούμενου.5 Τελικά, μετά από τρία

ολόκληρα χρόνια, έγινε αναγκαίο να λυτρώσουμε το άρθρο από την μιζέρια του βάζοντας

ένα απότομο τέλος στην όλη άσκηση.6

Κενά

Με ποιον τρόπο λοιπόν φανερώνονται στο πραγματικό κείμενο της «Θεωρίας της Παρα-

κμής...» οι εντάσεις και οι πιέσεις που αναπτύχθηκαν στην παραγωγή του άρθρου; Δεν

προτείνουμε εδώ μιαν εξαντλητική κριτική στο άρθρο. Αντίθετα θα επικεντρωθούμε σε κάνα

δυο από τις ρωγμές/κενά που προεξέχουν και που αναφύησαν/προέκυψαν στο κείμενο.

Το άρθρο σίγουρα προσφέρει έναν καλά διερευνημένο κριτικό απολογισμό/account των
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διαφόρων κομματιών του επαναστατικού Μαρξισμού που αναδύθηκαν στον εικοστό αιώνα.

Αυτό το κάνει θέτοντας μερικά, όπως τα βλέπουμε ακόμα και σήμερα, σημαντικά και ενδια-

φέροντα σημεία. Όμως, καθώς φτάνει κανείς στο μάλλον απότομο και μη ικανοποιητικό

«μη-συμπέρασμα», γίνεται αμέσως φανερό ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την

συνολική επιχειρηματολογία της «Θεωρία της Παρακμής...».

Για να φέρουμε το άρθρο σε ένα συμπέρασμα ήταν απαραίτητο να απαντήσουμε αυτό που

ήταν, άλλωστε, υποτίθεται το βασικό ερώτημα - είναι οι θεωρίες της παρακμής αληθείς;

Έχει εισέλθει ο καπιταλισμός στην εποχή της παρακμής του; Αλλά μόλις ακριβώς θέσαμε

ευσυνείδητα το ερώτημα έγινε φανερό ότι, αφού είχαμε ξοδέψει/αναλώσει δεκάδες χιλιάδες

λέξεων, δεν είχαμε προχωρήσει αρκετά στο να το απαντήσουμε. Χρησιμοποιώντας την

μάλλον ανεπαρκή/χωλή δικαιολογία ότι το να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα σήμαινε να

αντιμετωπίσουμε τον Μαρξισμό στην ολότητά του, το μόνο που είμαστε ικανοί να κάνουμε

ήταν να αναδείξουμε διάφορα σημεία που θα μπρούσαν να συνεισφέρουν στην διαμόρφωση

μιας απάντησης αν καταφέρναμε τελικά να πετύχουμε να απαντήσουμε το ερώτημα. Αν και

τα σημεία αυτά θα ήταν κατάλληλα να απαντήσουν το ερώτημα κατά πόσον ο καπιταλισμός

ήταν σε παρακμή, κανένα από αυτά δεν είχαν αναπτυχθεί επαρκώς στο κυρίως σώμα του

κειμένου.

Μόλις διαβάσει κανείς το συμπέρασμα, δεν είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσει ότι το

επιχείρημα έχει κατά κάποιον τρόπο ξεφύγει εφαπτομενικά σε κάποιο σημείο και έχει

απελπιστικά χαθεί. Αλλά για να δούμε πού χαθήκαμε και τις παραπέρα συνέπειες που είχε

αυτό για την συνολική συνοχή του άρθρου, είναι απαραίτητο να πάμε πίσω στην αρχή του.

Στην «Εισαγωγή» είχε παρατηρηθεί σωστά ότι οποιαδήποτε μελέτη της θεωρίας της παρα-

κμής εγείρει έναν αριθμό άλλων σχετικών ζητημάτων. Κάποια από τα ζητήματα αυτά που

θίχτηκαν σαν παραδείγματα ήταν είτε εφαπτομενικά είτε ενός μάλλον τεχνικού χαρακτήρα

και, ως τέτοια, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αν και όταν ήταν απαραίτητο στην

πορεία του άρθρου. Όμως, υπήρχαν άλλα ζητήματα που ήταν πολύ πιο θεμελιώδη και

απαιτούσαν μια συζήτηση από την αρχή του άρθρου ή τουλάχιστον θα έπρεπε να τα είχαμε

σκεφθεί καλά πριν το ξεκίνημα του.

Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Αντί να φροντίσουμε να προετοιμάσουμε τα θεμέλια των επιχει-

ρημάτων που θα αναπτύσσονταν στο άρθρο, βιαστήκαμε να πάμε σε μια αδικαιολόγητη

κριτική ανασκόπηση των αρχών και της ανάπτυξης του Μαρξισμού του εικοστού αιώνα

που είχε μιαν όλο και πιο χαλαρή σύνδεση με το ζήτημα της θεωρίας της κατάρρευσης. Το

αποτέλεσμα αυτής της αποτυχίας προετοιμασίας των κανονικών θεμελίων του άρθρου ήταν

όχι μόνο ότι το άρθρο εξοστρακίστηκε/έχασε τον δρόμο του αλλά και ότι η όλη συνοχή του

κατέστη ανεπανόρθωτα ελαττωματική.

Σαν ενδεικτικά παραδείγματα των προβλημάτων με το άρθρο θα θεωρήσουμε εν συντομία

τις συνέπειες της αποτυχίας μας να σκεφθούμε τα δυο θεμελιακά ζητήματα που είχαν

τουλάχιστον αναφερθεί στην εισαγωγή - δηλαδή την «περιοδολόγηση του καπιταλισμού»

και το οντολογικό ερώτημα της σχέσης του υποκειμένου και αντικειμένου.
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Περιοδολόγηση

Όπως ξέρει καθένας που έχει σοβαρά μελετήσει ιστορία, αν πρόκειται να συλλάβουμε την

πολύπλοκη κίνηση της πραγματικής συγκεκριμένης ιστορίας είναι απαραίτητο να χρησι-

μοποιήσουμε μια κάποια μορφή περιοδολόγησης. Επιπλέον, αν η ιστορία δεν πρόκειται

να θεωρηθεί σαν απκή χρονολόγηση λίγο-πολύ τυχαίων γεγονότων, είναι απαραίτητο να

χρησιμοποιήσουμε κάποιες έννοις όπως οι τάσεις, η διαδικασία και η ανάπτυξη και κάνον-

τας κάτι τέτοιο θα βασιστούμε/αντλήσουμε από βιολογικές μεταφορές όπως η γέννηση, η

ανάπτυξη και η παρακμή.

Όμως όπως επίσης ξέρει καθένας που έχει μελετήσει σοβαρά την ιστορία, η περιοδολόγηση,

ιδιαίτερα όταν αφορά μεγάλες περιοδολογήσεις ενός ολόκληρου κοινωνικού συστήματος,

είναι εγγενώς επιβαρυμένη/φορτωμένη με προβλήματα και κινδύνους. Η περιοδολόγηση

είναι απαραίτητα μια διαδικασία αφάιρεσης στην οποία αυτές που θεωρούνται σαν ουσια-

στικές τάσεις που ενοποιούν περιόδους και τις διαφοροοποιούν μεταξύ τους αφαιρούνται

από την σύνθετη και αντιφατική συγκεκριμένη πραγματικότητα. Σαν αποτέλεσμα, οποια-

δήποτε περιοδολόγηση υπόκειται, σε πιο προσεκτική εξέταση, σε αντιφάσεις τόσο από

ασυνέχειες μέσα στις καθορισμένες/προσδιορισμένες περιόδους όσο και συνέχειες που

διαπερνούν αυτές τις προσδιορισμένες περιόδους. Ο διάβολος, θα λέγαμε, είναι στις λε-

πτομέρειες. Κάθε θεωρία περιοδολόγησης θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσει, μέσα από

εννοιολογική και εμπειρική έρευνα, εξηγώντας τέτοιες αντιφατικές τάσεις και φαινόμενα

αν θέλει να αναπαράξει το συγκεκριμένο στην σκέψη.

Όλο αυτό όμως απαιτεί προσπάθεια. Είναι πολύ πιο εύκολο να διαποτίσει κανείς τις πε-

ριγραφές/προσδιορισμούς των περιόδων, που είναι συχνά αρκετά αφηρημένες ή ακόμα

και κατ' όνομα/nominal, με μια πλαστή/spurious επεξηγηματική δύναμη που στη συνέ-

χεια εξαλείφει/obviates την ανάγκη περαιτέρω θεωρητικής ανάπτυξης. Σαν αποτέλεσμα,

η θεωρία παραμένει μέσα στην άνετη/βολική ζώνη της αφηρημένης γενικότητας - που

σκοπεύουν/εννοούν να εξηγήσουν τα πάντα γενικά αλλά στην πραγματικότητα δεν εξηγούν

τίποτα συγκεκριμένα. Αλλά μια θεωρία που παραμένει αφηρημένη αναπόφευκτα παρα-

κμάζει σε ένα δόγμα. Η θεωρία της ICC για την παρακμή αποτελεί πιθανόν ένα πρώτης

τάξης παράδειγμα.

Μια συζήτηση αυτών των γενικών προβλημάτων της Περιοδολόγησης, μαζί με μια συστη-

ματική εκτίμηση άλλων προσπαθειών παροχής μιας περιοδολόγησης συγκεκριμένα του

καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, θα είχαν προσφέρει το θεμέλιο μιας διεξοδικής εμπειρι-

κής και εννοιολογικά βασισμένης κριτικής των θεωριών της καπιταλιστικής κατάρρευσης.7

Θα παρείχε επίσης την βάση για να δείξουμε τον τρόπο που τέτοιες περιοδολογήσεις παρεμ-

ποδίζουν/αναστέλλουν/inhibit την ανάπτυξη της θεωρίας. Τουλάχιστον θα δικαιλογούσαμε,

αν μη τι άλλο, την αντιστροφή «κατηγορήματος-υποκειμένου» στον τίτλο.8

Στην πραγματικότητα δεν προχωρήσαμε πολύ μακριά σε μια διεξοδική «κριτική» στην

θεωρία της παρακμής.9 Άλλωστε τι νόημα είχε να σπαταλήσουμε χρόνο και κόπο να κόψουμε
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ένα κλαδί όταν, με ένα καλοζυγισμένο χτύπημα του τσεκουριού, ολόκληρο το δέντρο του

«ορθόδοξου Μαρξισμού», το κλαδί της παρακμής και όλα τα υπόλοιπα, θα μπορούσε να

κοπεί από τις οντολογικές του ρίζες; Δυστυχώς, όπως θα δούμε, δεν σημαδέψαμε με το

τσεκούρι όσο καλά έπρεπε ούτε είχαμε δώσει αρκετό χρόνο για να ακονίσουμε τη λεπίδα

του.

Οντολογία

Όπως και με την περιοδολόγηση, έτσι και τα «οντολογικά» ζητήματα που θα ήταν θεμε-

λιώδη σε ολόκληρο το άρθρο ούτε συζητήθηκαν στην Εισαγωγή ούτε είχαν δουλευτεί όπως

έπρεπε εκ των προτέρων. Ποιος ή τι ήταν το υποκείμενο; Ποιο ήταν το αντικείμενο; Και

πώς σχετίζονταν; Αυτά ήταν ζητήματα που αφέθηκαν να δουλευτούν καθώς θα προχω-

ρούσαμε/στην πορεία.10 Αυτή η αποτυχία να σκεφτούμε τουλάχιστον τέτοια «οντολογικά»

ζητήματα από την αρχή, οδήγησε και σε σοβαρές αμφισημίες και μοιραία σφάλματα/ολι-

σθήματα που θα υπονόμευαν την συνοχή του συνολικού επιχειρήματος του άρθρου και μας

άφησαν εκτεθειμένους σε οξεία αλλά δικαιολογημένη κριτική.

Θα θίξουμε δύο από τις πιο κραυγαλέες εμφανίσεις/manifestations αυτής της αποτυχίας να

λύσουμε επαρκώς τα «οντολογικά» ζητήματα από την αρχή. Θα ξεκινήσουμε με ένα από

τα πιο εμφανή λάθη που θα κάναμε στην συζήτησή μας για τις αφετηρίες του ορθόδοξου

Μαρξισμού.

Ένας αντικειμενιστικός Μαρξισμός;

Φυσικά με την άνοδο του Χεγκελιανού Μαρξισμού έχει γίνει κοινός τόπος ο ισχυρισμός

ότι το Κεφάλαιο του Μαρξ, όπως υποδηλώνει και ο υπότιτλός του, ήταν πρώτα και κύρια

μια εμμενής κριτική της πολιτικής οικονομίας. Μέσα από αυτή την κριτική των πραγ-

μοποιημένων κατηγοριών που είχαν παραχθεί και συστηματοποιηθεί από την κλασσική

πολιτική οικονομία, ο Μαρξ είχε επιδιώξει να καταδείξει με ποιο τρόπο το κεφάλαιο, ως η

αυτο-επέκταση της αλλοτριωμένης εργασίας, είχε την τάση να αναγάγει τον ανθρώπινο

παράγοντα συνολικά στην δική του κίνηση. Ως αποτέλεσμα, το κεφάλαιο μπορούσε να

θεωρηθεί ότι επιφέρει μιαν «οντολογική αντιστροφή», στην οποία το κεφάλαιο το ίδιο

γίνεται το υποκείμενο-αντικείμενο της σύγχρονης ιστορικής εποχής.𝛼

Όμως, για να κάνει αυτή την εμμενή κριτική στην πολιτική οικονομία, ο Μαρξ έπρεπε

απαραίτητα να αναπτύξει τις πραγμοποιημένες κατηγορίες της. Για να δείξει τον τρόπο

με τον οποίο το κεφάλαιο τείνει να υπαγάγει τον ανθρώπινο παράγοντα στους δικούς

του αντικειμενικούς νόμους κίνησης, ήταν απαραίτητο να δείξει ποιοι ήταν αυτοί οι νόμοι

κίνησης και πώς λειτουργούσαν. Ως τέτοιοι, από λογική αναγκαιότητα, η ταξική πάλη και

η ανθρώπινη υποκειμενικότητα ήταν, ως επί το πλείστον, εξασθενημένοι και «κλειστοί»

𝛼Θεμελιώδες!
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στις σελίδες του Κεφαλαίου. Έτσι, αν διαβαστεί σαν ένα πλήρες και κλειστό κείμενο, το

Κεφάλαιο μπορεί να «δανείσει» τον εαυτό του σε αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε

«αντικειμενιστική» ή «οικονομίστικη» ανάγνωση.

Στο κυρίαρχο διανοητικό κλίμα του ύστερου 19ου αιώνα, στην διάρκεια του οποίου οι

φυσικές επιστήμες είχαν αποκτήσει ιδιαίτερο κύρος σε βάρος των αφηρημένης/speculative

φιλοσοφίας, ήταν πολύ εύκολο για την πρώτη γενιάΜαρξιστών να παραβλέψουν την μορφή

τουΚεφαλαίουως κριτικής της πολιτικής οικονομίας. Αντίθετα, τοΚεφάλαιο διαβαζόταν συ-

νήθως ως προς το άμεσο περιεχόμενό του απλά σαν μια κλειστή και αυτάρκης επιστημονική

πραγματεία της πολιτικής οικονομίας. Θα μπορούσε λοιπόν να ειπωθεί ότι όπως ακριβώς οι

φυσικοί επιστήμονες είχαν ανακαλύψει τους αντικειμενικούς νόμους κυβερνούν την φύση

έτσι κι ο Μαρξ μπορούσε να θεωρηθεί ότι απογύμνωσε τους ουσιώδεις αντικειμενικούς

οικονομικούς νόμους που κυβερνούν τελικά την καπιταλιστική κοινωνία.

Και είναι αλήθεια ότι μια τέτοια «αντικειμενιστική» ανάγνωση του Κεφαλαίου μπορούσε

εύκολα να οδηγήσει σε έναν χονδροειδή οικονομικό ντετερμινισό και, μερικές φορές, σε μια

πολιτική μοιρολατρεία. Σίγουρα αρκετοί από όσους ήταν εξοικειωμένοι με το Κεφάλαιο στα

τέλη του 19ου αιώνα είχαν βγάλει τέτοια συμπεράσματα. Όμως, οι κύριοι θεωρητικοί τόσο

της Δεύτερης όσο και της Τρίτης Διεθνούς, στην βάση μιας παρόμοιας «οικονομίστικης» και

«κλειστής» ανάγνωσης του Κεφαλαίου, αντετίθεντο σε αυτό που είδαν ως ντετερμινιστική

οικονομική εκλαϊκευση του Μαρξισμού.

Οι ορθόδοξοι θεωρητικοί θα δέχοντας εύκολα ότι το Κεφάλαιο του Μαρξ ήταν μια επι-

στημονική πραγματεία που αποκάλυψε την λειτουργία των αντικειμενικών νόμων που εν

τέλει κυβερνούν την καπιταλιστική κοινωνία. Όμως θα ισχυρίζονταν ότι παρόλο που ένας

φυσικός επιστήμονας θα έπρεπε να υιοθετήσει μια σκεπτικιστική θέση ώστε να ενεργήσει

σαν ένας αντικειμενικός παρατηρητής ώστε να κατανοήσει τους φυσικούς νόμους που

κυβερνούν τον φυσικό κόσμο, από την στιγμή που αυτοί οι νόμοι γίνονταν γνωστοί θα

μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τους σκοπούς των ανθρώπων. Ανάλογα, από τη στιγμή

που οι οικονομικοί νόμοι της καπιταλιστικής κοινωνίας γίνονταν γνωστοί θα μπορούσαν

εξίσου να αξιοποιηθούν για να επιφέρουν τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας.

Έτσι η θετική οικονομική επιστήμη του Κεφαλαίου του Μαρξ θα έπρεπε να συμπληρωθεί

με αυτό, που με όρους εκείνης της πρώιμης εποχής, θα μπορούσε να ονομαστεί η τέχνη και

επιστήμη της πολιτικής.

Αυτή η απάντηση όμως στον οικονομικό ντετερμινισμό του εκλαϊκευμένου Μαρξισμού

πρόδωσε και επανενδυνάμωσε έναν «υποκείμενο δυισμό» μέσα στον ορθόδοξο Μαρξισμό

της εποχής εκείνης. Όπως έχει συχνά επισημανθεί, αυτός ο δυισμός - που διαχωρίζει ριζικά

ευθύς εξαρχής το υποκείμενο από το αντικείμενο - μπορεί να ειδωθεί ως η πηγή πολλών

από τα θεωρητικά και πολιτικά προβλήματα που αναδύθηκαν εντός της Μαρξιστικής

ορθοδοξίας.11

Εν ολίγοις, λοιπόν, αν είχαμε σκεφτεί αρκετά θα μπορούσαμε να είχαμε πει ότι μια «αν-

τικειμενιστική» και «κλειστή» ανάγνωση του Κεφαλαίου οδήγησε, τουλάχιστον εν μέρει,
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στα προβλήματα του «οντολογικού δυισμού» μέσα στον ορθόδοξο Μαρξισμό, που με την

σειρά τους οδήγησαν σε μια διχοτομία ανάμεσα στην πολιτική και την οικονομική θε-

ωρία. Αντίθετα, στην βιασύνη μας να χρησιμοποιήσουμε τον «Δούρειο Ίππο»/stalking

horse (!) της κριτικής της θεωρίας της παρακμής σαν μέσο για μια κριτική του «ορθόδοξου

Μαρξισμού» συνολικά, το επιχείρημά μας καθίσταται συγκεχυμένο και αμφιλεγόμενο με

οδυνηρές/ολέθριες συνέπειες.

Μπορεί να ισχυριστεί κανείς βέβαια ότι οι θεωρίες της καπιταλιστικής παρακμής είχαν

τις ρίζες τους στην «αντικειμενιστική» ανάγνωση του Κεφαλαίου που κληρονομήθηκε

από την Δεύτερη Διεθνή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο «ορθόδοξος Μαρξισμός» συνολικά

μπορεί απλά να αναχθεί σε έναν «αντικειμενιστικό Μαρξισμό». Άσχετα από το πόσοι

Μαρξιστές της εποχής εκείνης είχαν σκεφθεί ότι ο καπιταλισμός ήταν καταδικασμένος

να καταρρεύσει εξαιτίας των ίδιων των εσωτερικών και αντικειμενικών νόμων του, λίγοι

σκέφτονταν ότι αυτό θα ήταν μια επαρκής συνθήκη για την επίτευξη του σοσιαλισμού. Ο

σοσιαλισμός μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από συνειδητή θέληση, την αποφασιστικότητα

και δράση των ζηλωτών/μαχητών του κόμματος και εν τέλει της εργατικής τάξης. Ακόμα

και οι πιο προσηλωμένοι/αφοσιωμένοι/πιστοί του οικονομικού ντετερμινισμού θα έβλεπαν

την λειτουργία των αντικειμενικών νόμων του καπιταλισμού να θέτουν τελικά μια επιλογή,

έστω και αν πρόκειται για μια μάλλον αποκαλυπτική επιλογή, ανάμεσα στον πόλεμο και

την επανάσταση· σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα;

Φυσικά δεν μπορούσαμε να αγνοήσουμε αυτή την υποκειμενική στιγμή στον «ορθόδοξο

Μαρξισμό». Πραγματικά, τα περισσότερα από τα γραπτά του Λένιν, του Τρότσκυ και της

Λούξεμπουργκ, για παράδειγμα, θα ήταν σε μεγάλο βαθμό ακατανόητα αν αντιμετωπίζον-

ταν απλά σαν «καθαροί αντικειμενιστές», ή ακόμα απλά σαν οικονομικοί ντετερμινιστές.

Όχι μόνο αυτό, αλλά είμαστε εκείνη την εποχή σίγουρα εξοικειωμένοι με τις κριτικές στον

ορθόδοξο Μαρξισμό για το ότι βασίζεται σε έναν «οντολογικό δυισμό». Άλλωστε είχαμε

κάνει το διάβασμά μας στον Κορς και τον Λούκατς. Στην πραγματικότητα η κατανόησή

μας για τον «ορθόδοξο Μαρξισμό» αντλούσε άμεσα από τέτοιες κριτικές στον δυισμό.

Όμως η βεβιασμένη ισοπέδωση της κριτικής μας στην θεωρία της παρακμής με την κριτική

του ορθόδοξου Μαρξισμού σήμαινε ότι στα κρίσιμα εκείνα σημεία στα οποία η κριτική μας

θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρη και πειστική, το επιχείρημά μας παρέπαιε. Αν ο ορθόδοξος

Μαρξισμός είναι «αντικειμενιστικός» πώς θα πρέπει να εξηγήσουμε αυτή την υποκειμε-

νιστική στιγμή; Αντί να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια εξήγηση γι αυτό, καταλήξαμε

να απορρίψουμε την υποκειμενική στιγμή σαν κατά κάποιον τρόπο μη-ουσιώδη. Οι θεω-

ρίες τόσο της Δεύτερης όσο και της Τρίτης Διεθνούς ανήχθησαν στον κοινό οικονομικό

τους ντετερμινισμό, που στην συνέχεια αντιπαραβλήθηκε με τις διαφορετικές ουσιαστικά

μη-θεωρητικές πολιτικές πρακτικές τους.

Η συνέπεια αυτού όμως είναι ότι όταν φτάνουμε στην ουσία της κριτικής μας απέναντι

στον ορθόδοξο Μαρξισμό ξεπέφτουμε σε έναν χονδροειδή αναρχισμό - ο Λένιν, ο Τρότσκυ,

η Λούξεμπουργκ και οι όμοιοί τους αποκηρύσσονται στην βάση του ότι έχουν απλά μια

«στοχαστική/αφηρημένη», «ντετερμινιστική» ίσως ακόμα και «μοιρολατρική» θεωρία.
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Αυτό το ολίσθημα το άρπαξαν ανυπόμονα/πρόθυμα και το γελοιοποίησαν δεόντως η ICC

στην απάντησή τους στην «Πτώση της Θεωρίας...». Όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό το σφάλμα

τους επέτρεψε ακόμα να ερμηνεύσουν το επιχείρημά μας σαν μια απλή αντιπαράθεση του

καθαρού αυτοκαθοριζόμενου υποκειμενισμού της αφηρημένης ελευθερίας με τον αντικει-

μενισμό του Μαρξισμού - επιτρέποντάς τους να μας δώσουν και ένα στοιχειώδες μάθημα

στην διαλεκτική της ελευθερίας και της αναγκαιότητας, για αρχή.

Όπως λένε:

Σύμφωνα με το Aufheben, η θεωρία της καπιταλιστικής κατάρρευσης (δηλ.

ο Μαρξισμός) ανάγει «...την επαναστατική πολιτική δραστηριότητα σε μια αντί-

δραση σε μια αναπόδραστη στιγμή...Περιλαμβάνει μια ουσιαστικά στοχαστική

στάση μπροστά στην αντικειμενικότητα του καπιταλισμού...». Συνέπειά της

είναι ότι «ο σοσιαλισμός δεν θεωρείται σαν η ελεύθερη δημιουργία του προλε-

ταριάτου αλλά σαν το φυσικό αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης».

Όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τον Μαρξισμό θα μπορούσαν εύκολα να

εξαπατηθούν από αυτά τα επιχειρήματα, ιδιαίτερα καθώς τείνουν να αναμασούν

την δίαιτα των σημερινών επίσημωνμέσωνπου συνδέουν τονΜαρξισμό με αυτές

ακριβώς τις απωθητικές ποιότητες. Ποιος εκτος από έναν σοσιαλδημοκράτη

ή Σταλινικό μοναχό θα διάλεγε την ζοφερή/βλοσυρή ιστορική αναγκαιότητα

από την ελεύθερη δημιουργικότητα ή να προτιμά την θεωρητική σκέψη από την

δραστηριότητα;

Αλλά οι εναλλακτικές που θέτει το Aufheben είναι εντελώς ψευδείς: η ελευ-

θερία δεν έγκειται σε οποιαδήποτε φανταστική ανεξαρτησία από την αναγκαιό-

τητα αλλά στην αναγνώριση της αναγκαιότητας και της δράσης που βασίζεται

σε αυτή την αναγκαιότητα. Η ελευθερία και η αναγκαιότητα δεν είναι αμοιβαία

αποκλειόμενες, είναι αντίθετα που αλληλοδιαπλέκονται. Το πώς συμβαίνει αυτό

θα πρέπει επίσης να ανακαλυφθεί συγκεκριμένα. Το ίδιο και με τις σχέσεις

ανάμεσα στην θεωρία και την πρακτική, το υποκείμενο και το αντικείμενο, την

συνείδηση και το είναι. Στην τοποθέτηση του ζητήματος με αυτόν τον τρόπο

απλά ακολουθούμε τα βήματα τωνΜαρξ και Ένγκελς...και του Χέγκελ, ο οποίος,

όπως λέει ο Ένγκελς ήταν ο πρώτος που κατανόησε την πραγματική σχέση

ανάμεσα στην ελευθερία και την αναγκαιότητα.12

Ένας υποκειμενιστικός Μαρξισμός;

Η κριτική έννοια του «αντικειμενιστικού Μαρξισμού», που έγινε κεντρική στην πορεία

του άρθρου, ήταν ξεκάθαρα ελλατωματική/ανεπαρκής αν όχι προβληματική. Άλλωστε,

αν υπάρχει ένας «αντικειμενιστικός Μαρξισμός» αυτό δεν συνεπάγεται ότι υπάρχει και

κάποιο είδος «υποκειμενιστικού Μαρξισμού» - ό,τι κι αν σημαίνει αυτό; Και δεν θα ήταν

ένας τέτοιος «υποκειμενιστικός Μαρξισμός» εξίσου μονομερής με έναν «αντικειμενιστικό

Μαρξισμό»;
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Παρόλα αυτά, ο «αντικειμενιστικός Μαρξισμός» έμοιαζε να συλλαμβάνει με κάποιο τρόπο

αυτά που είδαμε ως τις πιο κραυγαλέες αποτυχίες του παραδοσιακού Μαρξισμού: τον «πα-

ραγωγισμό» του, την παθητική και αντιδραστική αντίληψή του για την εργατική τάξη, την

αντίληψή του για τον κομμουνισμό κ.ο.κ. Ακόμα περισσότερο, αν και είμασταν «ντροπαλοί»

στο να χρησιμοποιήσουμε τον όρο «υποκειμενιστικός Μαρξισμός», αυτό που εμφανιζόταν

σαν ενοποιητικό γνώρισμα των περισσότερων από τα ετερόδοξα ρεύματα που εμφανίστη-

καν σε αντίθεση με τον επίσημο Μαρξισμό της ΕΣΣΔ και των Σταλινικών Κομμουνιστικών

Κομμάτων ήταν η κεντρικότητα του ατόμου και η υποκειμενικότητα της τάξης. Πραγματικά,

ήταν η έμφαση στις ανάγκες και τις επιθυμίες, η κεντρικότητα της συνειδητής μετασχημα-

τιστικής αυτενέργειας της εργατικής τάξης, και οι απαιτήσεις για την άμεση κατάργηση

της μισθωτής εργασίας που μας είχαν εμπνεύσει περισσότερο στα γραπτά της Σοσιαλισμός

ή Βαρβαρότητα, των Καταστασιακών και στα διάφορα τμήματα της Αυτονομίας και του

αυτόνομου Μαρξισμού, τα οποία και εξετάσαμε στο δεύτερο Μέρος του άρθρου.

Εκείνη την περίοδο, αισθανόμαστε ότι οφείλαμε μεγάλη αφοσίωση/υποταγή σε τέτοια ετε-

ρόδοξα ρεύματα, ιδιαίτερα στους Αυτόνομους τους οποίους βλέπαμε να δίνουν θεωρητική

έκφραση στα υψηλότερα σημεία της ταξικής πάλης στην πρόσφατη ιστορία. Σίγουρα η κρι-

τική μας σε αυτά τα ρεύματα στο δεύτεροΜέρος ήταν επιφανειακή και μάλλον σιγανή/υπο-

τονική. Δεν εξετάσαμε, για παράδειγμα, την περιοδολόγηση που ήταν το υπόστρωμα των

θεωριών αυτών των ρευμάτων· ούτε διερευνήσαμε τις στιγμές εκείνες όταν τέτοια ρεύματα

μεταστράφηκαν τα ίδια προς τον οικονομίστικο ή ακόμα και τεχνολογικό ντετερμινισμό.

Αλλά ακόμα πιο σημαντικά, η κριτική μας ήταν υποτονική γιατί είχαμε αποδεχθεί πολύ

εύκολα τις υποκείμενες «οντολογικές» υποθέσεις τέτοιων «υποκειμενιστικών» ρευμάτων.

Έτσι, πιο συγκεκριμένα, δεχτήκαμε άκριτα την υπόθεση μιας ήδη συσταθείσης «ριζοσπα-

στικής προλεταριακής υποκειμενικότητας» που με κάποιο τρόπο υπήρχε έξω και ενάντια

στο κεφάλαιο.𝛼 Ήταν έτσι πολύ εύκολο να παραβλέψουμε τον τρόπο με τον οποίο τέτοια

ρεύματα πέρασαν «ξώφαλτσα»/παρέλειψαν/συγκάλυψαν τα ίδια τα πραγματικά προβλή-

ματα της κατανόησης του πώς μια τέτοια «ριζοσπαστική προλεταριακή υποκειμενικότητα»

συγκροτήθηκε από την υποκειμενικότητα των ατόμων-προλετάριων μέσω των σύνθετων

διαμεσολαβήσεων της σχέσης ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία.

Αντίθετα, η όλη μας κριτική «εξατμίστηκε» σε ένα απλό ζήτημα έμφασης. Διορθώνοντας

την έμφαση που ο «ορθόδοξος Μαρξισμός» έδινε στον «αντικειμενισμό», αυτά τα ρεύματα,

στην ένταση/φωτιά της επίθεσης της εργατικής τάξης στις δεκαετίες του 1960-70, είχαν

«λυγίσει το ραβδί» λίγο υπερβολικά προς την άλλη κατεύθυνση. Ήταν απαραίτητο τώρα,

σε πιο νηφάλιους καιρούς, να διορθώσουμε με «κάποιον τρόπο» αυτή την υπερδιόρθωση.

Η αποτυχία μας να αναπτύξουμε αυτό το «με κάποιον τρόπο», σήμαινε ότι ήταν εύκολο

να κατηγορηθούμε για απλό μετριασμό, επαναφέροντας τον αντικειμενισμό σε κείνες τις

περιόδους που υπήρχε μια κάμψη/ύφεση της ταξικής πάλης.13

Όμως, θα πρέπει να πούμε ότι ήδη με την έκδοση του δεύτερου Μέρους της «Θεωρίας

𝛼 Εξαιρετικό σημείο!
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της Πτώσης ή η Πτώση της Θεωρίας» είχαεμε αρχίσει ήδη να αφήνουμε πίσω τις μάλλον

συγκεχυμένες και αμφιλεγόμενες/διφορούμενες «οντολογικές» θέσεις αυτού του άρθρου,

ιδιαίτερα μέσα από την κριτική ενασχόληση/εμπλοκή μας με τον αυτόνομο Μαρξισμό.14

Συμπέρασμα

Θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι το «Θεωρία της Πτώσης ή η Πτώση της Θεωρίας» είναι

τελικά εσφαλμένη και στην σύλληψη και στην εκτέλεσή του. Σίγουρα αν επρόκειτο να το

γράψουμε σήμερα θα το κάναμε με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο και θα κατέληγε να είναι

ένα πολύ διαφορετικό άρθρο. Παρόλα αυτά, αν ο αριθμός των σχολίων, των μεταφράσεων

και των ανατυπώσεών του λέει κάτι, «Η Θεωρία της Πτώσης» παραμένει ένα από τα πιο

δημοφιλή άρθρα μας. Είναι σίγουρο ότι αν διαβαστεί σαν ένα έργο-εν-εξελίξει παρά σαν

ένα τελική/οριστική διατύπωση ή «κριτική» τότε διατηρεί μια σημαντική αξία.

Αν μη τι άλλο, «Η Θεωρία της Παρακμής» προσφέρει μια χρήσιμη και καλά τεκμηριωμένη

εισαγωγή σε πολλές από τις πιο σημαντικές τάσεις του επαναστατικού Μαρξισμού. Επι-

πλέονμ τα περισσότερα από τα σχόλια και σημεία κριτικής που παρουσιάζει θα λέγαμε ότι

εξακολουθούν, καθαυτά, να είναι ουσιαστικά ορθά. «Η Θεωρία της Πτώσης ή η Πτώση της

Θεωρίας» μας δείχνει να δουλεύουμε τις ιδέες μας και δοκιμαστικά/διστακτικά να ερχόμα-

στε αντιμέτωποι με τα μαρξιστικά και άλλα επανασταστικά ρεύματα που μας επηρέασαν.

Σαν τέτοιο, σηματοδοτεί ένα σημαντικό, και ίσως αποκαλυπτικό, ορόσημο στην ανάπτυξη

του Aufheben.

Σημειώσεις

1 Δείτε το «Μαθήματα από την Πάλη ενάντια στον Πόλεμο του Κόλπου», στο Aufheben αρ.1, Φθινόπωρο 1992.

2 Εκ των υστέρων/with hindsight αυτή η αναβίωση εμφανίζεται μόνο σαν ένα σύντομο «ινδικό καλοκαίρι».

Μια μεταγενέστερη προσπάθεια ανασυγκρότησης του χώρου της «υπεραριστεράς» γύρω από την κοινή

τακτική έκδοση ενός «Δελτίου» έπεσε επίσης στο κενό/ran in the sands όταν το Aufheben δέχτηκε επίθεση

από διάφορες πλευρές επειδή προσπάθησε, μαζί με τους Radical Chains, να γεφυρώσουν τον ποταμό αίματος

που χώριζε την υπεραριστερά και την αριστερά μετά την Κροστάνδη! Ήδη την εποχή του κινήματος ενάντια

στον Νόμο για την Ποινική Δικαιοσύνη [Criminal Justice Bill] το 1995 είχε γίνει φανερό, τουλάχιστον για

τους περισσότερους από μας στο Aufheben, ότι, όσο ευφυείς και ευανάγνωστοι κι αν ήταν σαν άτομα και όσο

κι αν μας είχαν εμπνεύσει κάποτε πριν από χρόνια τα γραπτά τους, συλλογικά και πάνω απόλα πρακτικά

η «πραγματικά υπάρχουσα υπεραριστερά» ήταν περισσότερο από άχρηστη. Ήταν τότε που αρχίσαμε να

αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από την Θεωρία και την πρακτική της «υπεραριστεράς».

3 Οι πρακτικές σχέσεις/επαφές που είχαμε εδραιώσει με τουςWildcat (UK) στη διάρκεια και αμέσως μετά το

κίνημα ενάντια στον Κεφαλικό Φόρο μας είχαν ενθαρρύνει να είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι σχετικά με τις

προοπτικές επανασυγκρότησης της «υπεραριστεράς» από ό,τι θα είμασταν διαφορετικά.
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4 Ή όπως διατυπώνεται στο κλείσιμο της «Θεωρίας της Παρακμής...»: «το να έρθουμε αντιμέτωποι με τις

θεωρίες της καπιταλιστικής παρακμής συνεπάγεται/εμπλέκει το να έρθουμε αντιμέτωποι με τον Μαρξισμό»,𝛼

Aufheben αρ.4, Καλοκαίρι 1995, σελ.34.

5 Για να λύσουμε αυτή την ένταση ανάμεσα σε αυτό που ήταν η αρχική πρόθεση να είναι το άρθρο και σε αυτό

«που πιθανόν μπορούσε να γίνει» (αλλά που ίσως να μην γινόταν ποτέ αν δεν ξεκινούσε κάπως), πήραμε

την, μοιραία όπως αποδείχτηκε απόφαση, να εκδόσουμε το άρθρο σε μέρη καθώς αυτά γράφονταν, χωρίς

ένα πλήρως επεξεργασμένο σχέδιο, χωρίς καν ένα συμπέρασμα. Αυτό αποδείχτηκε να είναι μια προσωρινή

ανακούφιση/παρηγοριά.

6 Για να γίνει αυτό συστήθηκε μια ειδική επιτροπή που «κατέσχεσε» όλες τις σημειώσεις που σχετίζονταν με

τον ένα ή τον άλλο τρόπο με το άρθρο. Όλο το υλικό που κατασχέθηκε, εκτός από μερικά φύλλα που έτυχαν

ειδικής εξαίρεσης, κάηκαν στη συνέχεια σε μια τελετή (δείτε σχετικά τις φωτογραφίες στο Aufheben αρ.4,

Καλοκαίρι 1995, σελ.30). Υπήρχαν διαμαρτυρίες από κάποιες πλευρές γι αυτά τα δρακόντεια μέτρα. Κάποιοι

ισχυρίστηκαν ότι το μόνο που χρειαζόταν ήταν ακόμα περισσότερος χρόνος για να «τελειώσει» το άρθρο.

Όπως θα επιχειρηματολογήσουμε, όμως, το άρθρο ήταν θεμελιακά προβληματικό και θα έπρεπε να σκιστεί

και να ξαναγραφτεί. Άλλωστε, όταν έχεις πέσει μέσα σε έναν λάκκο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις

είναι να σταματήσεις να σκάβεις!

7 Για μια συζήτηση των διαφόρων προσπαθειών περιοδολόγησης του ΚΤΠ, δείτε το «Παγκόσμια Συσσώρευση

του κεφαλαίου και η περιοδολόγηση της μορφής του καπιταλιστικού κράτους», του Simon Clarke στο Open

Marxism, Τόμος I, εκδ. Bonefeld, Gunn and Psychopedis, Pluto Press, 1992.

8 Αυτή την έλλειψη πρωτοτυπίας της αντιστροφής - η θεωρία της παρακμής: η παρακμή της θεωρίας – την

άρπαξε η ICC στην απάντησή τους στο άρθρο. Παίρνοντάς την σαν μια καθαρή απόδειξη ότι είμαστε απλά

μια ακόμα «μοντερνιστική» ομάδα που είχε παραδιαβάσει τους Καταστασιακούς, γράφουν απαξιωτικά/περι-

φρονητικά:

Ο τίτλος του εν λόγω άρθρου είναι «Παρακμή: η θεωρία της πτώσης ή η πτώση της θεωρίας».

Μια προσπάθεια διαλεκτικού Χεγκελιανού χιούμορ που δεν είναι καθόλου πρωτότυπη. Η GCI

(Groupe Communiste Internationaliste) είχε ξεκινήσει την κριτική της στη θεωρία πριν λίγα χρό-

νια και το άρθρο τους τιτλοφορούνταν «Ηθεωρία της παρακμής ή η παρακμή της θεωρίας». Πιο

πρόσφατα, η Internationalist Perspective𝛽 αποφάσισε να «κάνει σκουπίδι» την ιδέα της ICC ότι

έχουμε μπει στην τελική φάση της παρακμής, την φάση της αποσύνθεσης. Αυτή την φορά το άρ-

θρο είχε τον «ευφυή» τίτλο «Η θεωρία της αποσύνθεσης ή η αποσύνθεση της θεωρίας». Έχουμε

μια περίπτωση μεγάλων πνευμάτων που σκέφτονται παρόμοια; στο «Πολεμική με το Aufheben:

Μια επίθεση στην Παρακμή είναι επίθεση στον Μαρξισμό», World Revolution αρ. 168, Οκτώ-

βριος 1993. Διαθέσιμο στο: http:/en.internationalism.org/wr/168_polemic_with_aufheben

.

9 Η«ΜαύρηΤετάρτη» τονΟκτώβριο του 1992, όταν ηαγγλική λίρααποβλήθηκε από τονΕυρωπαϊκόΜηχανισμό

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, έμοιαζε να δικαιώνει τον ισχυρισμό της ICC ότι η ΟΝΕ ήταν καταδικασμένη

σε αποτυχία. Εκ των υστέρων, όμως, η «Μαύρη Τετάρτη» σηματοδοτεί επίσης την αρχή, ιδιαίτερα στο

Ηνωμένο Βασίλειο, μιας καινούριας παρατεταμένης περιόδου καπιταλιστικής συσσώρευσης που συνέβαλε

στην ανασκευή της θεωρίας τους για την παρακμή περισσότερο από όσα άρθρα θα μπορούσαμε να γράψουμε.

Όμως, η αποτυχία μας να αντιμετωπίσουμε σοβαρά τα γενικότερα προβλήματα της περιοδολόγησης μας

𝛼 μεταφρασμένο στα ελληνικά...
𝛽 αναφορά
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άφησαν ελάχιστα προετοιμασμένους να αντιμετωπίσουμε άλλες αμφίβολες/αμφιλεγόμενες προσπάθειες

περιοδολόγησης του καπιταλισμού. Πράγματι, στο τρίτο Μέρος φλερτάραμε με την εσφαλμένη/fallacious

προσπάθεια περιοδολόγησης του ΚΤΠ σε όρους της μετάβασης από την τυπική στην πραγματική υπαγωγή της

εργασίας στο κεφάλαιο. Αυτή η περιοδολόγηση είχε γίνει της «μόδας» στις δεκαετίες του 1960-70, ιδιαίτερα

μεταξύ των γαλλόφωνων «υπερ-αριστερών».𝛼 Η περιοδολόγηση αυτή ήταν ελκυστική σε μας εκείνη την

εποχή καθώς έμοιαζε να θεμελιώνει την ιστορία του καπιταλισμού σε όρους της σχέσης «κεφάλαιο-εργασία»

παρά σε όρους των σχέσεων «κεφαλαίου-κεφαλαίου» που ήταν εμφανείς στην παραδοσιακή Μαρξιστική

περιοδολόγηση της μετάβασης από τον laissez-faire καπιταλισμό στον μονοπωλιακό καπιταλισμό. Μας έγινε

όμως καθαρό αργότερα ότι η προσπάθεια να κατασκευαστεί μια περιοδολόγηση του καπιταλισμού στη βάση

μιας συνολικής/μιας δια παντός μετάβασης από την τυπική στην πραγματική υπαγωγή της εργασίας στο

κεφάλαιο είναι και εννοιολογικά λάθος και αστήρικτη.

10 Πραγματικά, μόνο με την συνόψιση του πρώτου Μέρους στην αρχή του δεύτερου, έγινε καθαρό ότι αυτό

που είδαμε σαν θεμελιώδες «οντολογικό» πρόβλημα και της Δεύτερης και της Τρίτης Διεθνούς ήταν ότι

βασίζονταν σε έναν «αντικειμενιστικό Μαρξισμό».

11 Το πιο καθαρό ίσως παράδειγμα των πολιτικών συνεπειών που θα μπορούσαν να ανακύψουν από αυτόν τον

«οντολογικό δυισμό» μπορούμε να το δούμε στο «Τι να κάνουμε;» του Λένιν. Στο έργο αυτό μπορούμε να

ισχυριστούμε ότι το επαναστατικό υποκείμενο δεν είναι το προλεταριάτο αλλά οι επαγγελματίες επαναστάτες.

Βγαλμένοι κυρίως μέσα από τη διανόηση αυτά τα επαναστατικά υποκείμενα υποτίθεται ότι στέκονται έξω από

το αντικείμενο που πρόκειται να μετασχηματιστεί - δηλ. την καπιταλιστική κοινωνία. Από τη στιγμή που θα

οπλιστούν με την επιστήμη του Μαρξισμού οι επαγγελματίες επαναστάτες επιδιώκουν να μετασχηματίσουν

την κοινωνία αξιοποιώντας τις στοιχειώδεις δυνάμεις της ταξικής πάλης οργανώνοντας και «εισάγοντας»

από τα έξω συνείδηση στις εργαζόμενες μάζες - οι οποίες, φυσικά, κρίνονται ικανές να φτάσουν από μόνες

τους μόνο στο επίπεδο της «συνδικαλιστικής συνείδησης».

12 «Πολεμική με το Aufheben:Μια Επίθεση στηνΠαρακμή είναι μια επίθεση στονΜαρξισμό»,World Revolution

αρ. 168,Οκτώβριος 1993. Διαθέσιμο και στο:http://en.internationalism.org/wr/168_polemic_with_aufheben.

Το κύριο «χτύπημα» της πολεμικής της ICC ήταν να μας χαρακτηρίσουν σαν ακαδημαϊκούς που προσπαθού-

σαν να δηλητηριάσουν τον Μαρξισμό με μια «θανάσιμη δόση αναρχισμού». Με αρκετό μέρος της αρχής της

πολεμικής να αφιερώνεται στο γελοίο επιχείρημα ότι επειδή έχουμε έναν «ξιπασμένο» γερμανικό τίτλο θα

πρέπει να είμαστε ακαδημαϊκοί της πολυθρόνας, μας ήταν σχετικά εύκολο, εκείνη τη στιγμή, να απορρίψουμε

εκ των προτέρων ολόκληρη την κριτική τους. Όμως, εκ των υστέρων, πρέπει να παραδεχτούμε ότι σε κάποια

σημεία της πολεμικής τους τα επιχείρηματά τους ήταν αρκετά οξυδερκή και κοφτερά. Είχαν σίγουρα την

ικανότητα να εκμεταλλευτούν επιδέξια το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε ακόμα ξανασκεφτεί κριτικά

πολλές από τις έννοιες και τα σχήματα που είχαμε κληρονομήσει τόσο από τον αναρχισμό όσο και από

διάφορα ετερόδοξα ρεύματα του Μαρξισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά την «επαναστατική υποκειμενικότητα».

13 Αυτή ήταν μια από τις πιο οξυδερκείς κριτικές που προέβαλε η Théorié Communiste (TC), στην εισαγωγή

τους στην γαλλική μετάφραση της «Θεωρίας της Πτώσης ή Πτώση της Θεωρίας» – μια μετάφραση της οποίας

στα Αγγλικά αναπαράχθηκε στο Aufheben αρ.11, 2003. Όμως, η σκοπούμενη/υποτιθέμενη λύση της ίδιας της

Théorie Communiste στο πρόβλημα της διχοτομίας του ορθόδοξου Μαρξισμού ανάμεσα στο αντικειμενικό

και το υποκειμενικό δεν αντέχει σε ένα στενό έλεγχο. Όπως γίνεται φανερό μέσα από μια εξέταση τόσο

της υιοθέτησης εκ μέρους τους μιας θετικιστικής αντίληψης της ιστορίας, με τον post hoc ντετερμινισμό

στον οποίον οι υποκειμενικές ιδέες και πράξεις ανάγονται στα αντικειμενικά τους αποτελέσματα, και με την

σχηματική και δομικιστική περιοδολόγησή τους του καπιταλισμού, σύμφωνα με την οποία οι αντικειμενικές

υλικές κοινωνικές σχέσεις μιας περιόδου υποτίθεται ότι εκφράζονται άμεσα και αναμφίβολα υποκειμενικά, η

𝛼Μπηχτή στην TC!
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«αμοιβαία διαπλοκή του υποκειμενικού και του αντικειμενικού» της Théorie Communiste καταλήγει απλά να

συνθλίβει/καταρρέει το υποκειμενικό στο αντικειμενικό. Σαν αποτέλεσμα, όχι μόνο δεν ξεπερνά τις διχοτομίες

του ορθόδοξου Μαρξισμού αλλά τελικά πέφτει σε έναν μοιρολατρικό αντικειμενισμό – (αν και, ίσως, έναν

αντικειμενισμό της «ολότητας» και όχι του «οικονομικού»). Και ως τέτοιοι, αναπαράγουν ουσιαστικά, αν και

με έναν πιο εξεζητημένο και εμπεριεκτικό τρόπο, το θεωρητικό και πολιτικό αδιέξοδο του οικονομικίστικου

εκλαϊκευμένουΜαρξισμού, τον οποίον όπως ήδη επισημάναμε, οι κύριες φιγούρες του ορθόδοξουΜαρξισμού

είχαν ξεπεράσει περισσότερο από εκατό χρόνια πριν.𝛼

14 Δείτε την εισαγωγή στα άρθρα για την Αυτονομία στον παρόντα τόμο.𝛽

𝛼Η πιο οξεία και συμπυκνωμένη κριτική στην TC από το Aufheben μέχρι τώρα!
𝛽 αναφορά στον τόμο!
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