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Το Aufheben παρουσιάζει την απάντηση και την κριτική της Theorié Communiste πάνω στα άρθρα

του σχετικά με την παρακμή.

Τον προηγούμενο αιώνα (μερικά χρόνια πριν), η γαλλική ομάδα Théorié Communiste (TC),

μετέφρασε και εξέδωσε τα άρθρα μας σχετικά με την «παρακμή» (Aufheben, τεύχη 2-4),

μαζί με μια κριτική. Δημοσιεύουμε εδώ αυτή την κριτική, μαζί με μια μικρή παρουσίαση

από την ίδια την TC των θεωρητικών τους θέσεων. H TC γράφει με ένα αρκετά δύσκολο

ύφος αλλά πραγματεύεται πολύ σημαντικά ζητήματα. Αν και δεν συμφωνούμε πλήρως ούτε

με την συνολική προοπτική της TC ούτε με όλα τα σημεία κριτικής τους στο κείμενό μας,

βρίσκουμε αυτό που λένε μια πρόκληση. Αν βρίσκονται στο σωστό μονοπάτι τότε έχουν

προχωρήσει πέρα από το αδιέξοδο της επαναστατικής θεωρίας όπως αυτή αντιπροσωπεύε-

ται από την «υπεραριστερά». Δουλεύουμε πάνω σε μια απάντηση [στο κείμενο της TC]

που θα δημοσιευθεί στο επόμενο τέυχος του Aufheben, αλλά ανακαλύψαμε ότι χρειάζεται

να μεταφράσουμε περισσότερα κείμενά τους για να καταλάβουμε την οπτική τους πιο

καθαρά. Καθώς αρκετές από τις πολιτικές τάσεις στις οποίες αναφέρεται η TC θα είναι

μάλλον δυσνόητες/obscure σε πολλούς από τους μη-Γάλλους αναγνώστες, γράψαμε για

το παρόν τεύχος μια εισαγωγή στην δική τους εισαγωγή, με μερικές σκέψεις πάνω στην

σχέση ανάμεσα στον κομμουνισμό, το εργατικό κίνημα και την υπεραριστερά, καθώς και

τις «γαλλικές» αντιπαραθέσεις από τις οποίες ξεπήδησε και η ίδια η TC.

Εισαγωγή: το εργατικό κίνημα, ο κομμουνισμός και η

υπερ-αριστερά

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 φάνηκε σε μια ολόκληρη τάση που ήταν ήδη κριτική απέναντι

στην ιστορική υπεραριστερά ότι η αμφισβήτηση από αυτή όλων των πολιτικών και συνδικαλιστικών

διαμεσολαβήσεων που μορφοποιούν το ανήκειν του προλεταριάτου, ως τάξης, στον καπιταλιστικό

τρόπο παραγωγής απείχε πολύ από το να είναι αρκετή...

Το κεντρικό θεωρητικό ζήτημα λοιπόν γίνεται: πώς μπορεί το προλεταριάτο, δρώντας αποκλειστικά

σαν τάξη αυτού του τρόπου παραγωγής, στην αντίθεσή του με το κεφάλαιο μέσα στον καπιταλιστικό

τρόπο παραγωγής, να καταργήσει τις τάξεις, και συνεπώς τον εαυτό του, με άλλα λόγια: να παράξει

τον κομμουνισμό;

- Theorié Communiste

Κομμουνισμός

O κομμουνισμός είναι η αυτο-κατάργηση του προλεταριάτου, πράγμα που σημαίνει, του

καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, γιατί το κεφάλαιο είναι μια κοινωνική σχέση με το

προλεταριάτο έναν από τους πόλους της. Αυτό είναι θεμελιώδες στην συνεισφορά τουΜαρξ

στην κομμουνιστική θεωρία, κάτι που εκφράζεται πολύ καλά στο ακόλουθο απόσπασμα

από την Αγία Οικογένεια:
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Ο πλούτος και το προλεταριάτο είναι αντίθετα· σαν τέτοια συγκροτούν μια ενιαία

ολότητα. Είναι και τα δύο δημιουργήματα του κόσμου της ατομικής ιδιοκτησίας. Το

ερώτημα είναι ακριβώς το ποια θέση κατέχει το καθένα σε αυτή την αντίθεση. Δεν είναι

αρκετό να τις δηλώσουμε σαν δυο πλευρές μιας ενιαίας ολότητας.

Η ατομική ιδιοκτησία σαν ατομική ιδιοκτησία, σαν πλούτος, είναι αναγκασμένη να

διατηρεί τον εαυτό της, και συνεπώς το αντίθετό της, το προλεταριάτο, στην ύπαρξη.

Αυτή είναι η θετική πλευρά της αντίθεσης, αυτο-ικανοποιούμενη (αυτάρεσκη;) ατομική

ιδιοκτησία.𝛼

Το προλεταριάτο, αντίθετα, είναι αναγκασμένο ως προλεταριάτο να καταργήσει

τον εαυτό και συνεπώς το αντίθετό του, την ατομική ιδιοκτησία, η οποία καθορίζει

την ύπαρξή του, και το καθιστά προλεταριάτο. Είναι η αρνητική πλευρά της αντί-

θεσης, η «ανησυχία»/restlessness μέσα στον ίδιο τον εαυτό της, η διαλυόμενη και

αυτο-διαλυόμενη ατομική ιδιοκτησία.𝛽

Η τάξη των ιδιοκτητών και η τάξη του προλεταριάτου παρουσιάζουν την ίδια αυτο-

αποξένωση [self-estrangement]. Αλλά η πρώτη τάξη αισθάνεται άνετα και ενδυναμω-

μένη σε αυτή την αυτο-αποξένωση, αναγνωρίζει την αποξένωση σαν την ίδια την δύναμή

της και έχει/βρίσκει σε αυτήν την όψη/εμφάνιση της ανθρώπινης ύπαρξης. Η τάξη του

προλεταριάτου αισθάνεται εκμηδενισμένη/εξαϋλωμένη μέσα στην αποξένωση· βλέπει

σε αυτήν την ίδια της την αδυναμία και την πραγματικότητα μιας απάνθρωπης ύπαρξης.

Είναι, για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση του Χέγκελ, μέσα στον εξευτελισμό της η

αγανάκτηση για αυτόν τον εξευτελισμό, μια αγανάκτηση στην οποία οδηγείται αναγ-

καστικά από την αντίθεση ανάμεσα στην ανθρώπινη φύση της και τις συνθήκες της

ζωής της, που είναι η ολοκληρωτική, απόλυτη και εμπεριεκτική/ολοκληρωμένη/ολική

άρνηση αυτής της φύσης.

Μέσα σε αυτή την αντίθεση, ο ατομικός ιδιοκτήτης είναι συνεπώς η συντηρητική

πλευρά, ο προλετάριος η καταστροφική πλευρά. Από τον πρώτο πηγάζει η δράση της

διατήρησης της αντίθεσης, από τον δεύτερο η δράση της εξαΰλωσής της.

Πραγματικά, η ατομική ιδιοκτησία οδηγεί τον εαυτό της μέσα από την ίδια την

οικονομική της κίνηση προς την διάλυσή της, αλλά μόνο μέσα από μια ανάπτυξη που

δεν εξαρτάται από την ίδια, που είναι ασυνείδητη και συντελείται, από την ίδια την

φύση των πραγμάτων, ενάντια στην θέλησή της μόνο στον βαθμό που παράγει το προ-

λεταριάτο σαν προλεταριάτο, φτώχεια που έχει συνείδηση της πνευματικής και φυσικής

της ένδειας, αποκτήνωση που έχει συνείδηση της αποκτήνωσής της, και συνεπώς της

αυτοκατάργησής του. Το προλεταριάτο εκτελεί την ποινή, που η ατομική ιδιοκτησία

απαγγέλλει στον εαυτό της παράγοντας το προλεταριάτο, όπως ακριβώς η μισθωτή

εργασία εκτελεί την ποινή που απαγγέλλει εις βάρος της, παράγοντας πλούτο για τους

άλλους και φτώχεια για την ίδια. Όταν το προλεταριάτο νικά, δεν γίνεται κατά κανέναν

τρόπο η «απόλυτη» πλευρά της κοινωνίας, γιατί το προλεταριάτο είναι νικηφόρο μόνο

καταργώντας τον εαυτό του και το αντίθετό του. Τότε το προλεταριάτο εξαφανίζεται

μαζί με το αντίθετό του, που το καθορίζει, την ατομική ιδιοκτησία.

Όταν οι σοσιαλιστές συγγραφείς αποδίδουν αυτόν τον κοσμο-ιστορικό ρόλο στο

προλεταριάτο δεν είναι καθόλου...επειδή θεωρούν τους προλετάριους θεούς. Μάλλον το

αντίθετο. Καθώς στο πλήρως διαμορφωμένο προλεταριάτο ολοκληρώνεται πρακτικά η

αφαίρεση ολόκληρης της ανθρωπιάς, ακόμα και η επίφαση της ανθρωπότητας· αφού οι

συνθήκες ζωής του προλεταριάτου συνοψίζουν όλες τις συνθήκες ζωής της κοινωνίας σή-

μερα στην πιο απάνθρωπη μορφή τους· αφού ο άνθρωπος έχει χάσει τον εαυτό του μέσα

στο προλεταριάτο, αλλά την ίδια στιγμή έχει αποκτήσει όχι μόνο θεωρητική επίγνωση

αυτής της απώλειας αλλά, μέσα από την επείγουσα, μη-αφαιρέσιμη, μη-μεταμφιέσιμη,

𝛼 μείζονα μεταφραστικά θέματα εδώ! αποδίδουμε ως αυτο-ικανοποιούμενη το self-satisfied.
𝛽Θεμελιώδες! Σε αυτήν ακριβώς την αρνητικότητα θέλουμε να στηρίξουμε τη θέση μας για το προλετα-

ριάτοως καθαρή αρνητικότητα στην επαναστατική του προοπτική. Είναι σημαντική η διάκριση θετικής και αρ-
νητικής «πλευράς» στην αντίθεση, βασική στοιχείο για την ανάλυση της κατηγορικής διαλεκτικής σχέσης.
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απόλυτα επιτακτικη ανάγκη - την πρακτική έκφραση της αναγκαιότητας - οδηγείται

άμεσα στο να εξεγερθεί ενάντια σε αυτή την απανθρωπιά, έπεται ότι το προλεταριάτο

μπορεί και πρέπει να αυτοχειραφετηθεί. Αλλά δεν μπορεί να αυτοχειραφετηθεί αν δεν

καταργήσει τις συνθήκες της ίδιας της ζωής του. Και δεν μπορεί να καταργήσει τις

συνθήκες της ίδιας της ζωής του χωρίς να καταργήσει όλες τις απάνθρωπες συνθήκες

της κοινωνικής ζωής σήμερα οι οποίες συνοψίζονται στην ίδια την κατάστασή του. Δεν

περνά μάταια μέσα από το σκληρό σχολείο της εργασίας που το χαλυβδώνει. Δεν είναι

ζήτημα του τι θεωρεί σαν στόχο του, την δεδομένη στιγμή, ο ένας ή ο άλλος προλετάριος

ή ακόμα και το προλεταριάτο συνολικά. Είναι ζήτημα του τι είναι το προλεταριάτο και

τι, σύμφωνα με αυτό το είναι του, θα αναγκαστεί ιστορικά να κάνει. Ο σκοπός και η

ιστορική του δράση προδιαγράφονται ορατά και αμετάκλητα στην ίδια την κατάσταση

της ζωής του καθώς και σε ολόκληρη την οργάνωση της αστικής κοινωνίας σήμερα. Δεν

χρειάζεται να εξηγήσουμε σε αυτό το σημείο ότι ένα μεγάλο κομμάτι του αγγλικού και

του γαλλικού προλεταριάτου έχει ήδη συνείδηση του ιστορικού του καθήκοντος και

εργάζεται διαρκώς και σταθερά για να αναπτύξει αυτή την συνείδηση προς μια πλήρη

διαύγεια.1

Αν και, στα μεταγενέστερα γραπτά του, ο Μαρξ θα χρησιμοποιούσε γενικά την λέξη «κεφά-

λαιο» (ή «εμπόρευμα») αντί της «ατομικής ιδιοκτησίας», για μας υπάρχει μια θεμελιώδης

συνέχεια ανάμεσα σε αυτό που εκφράζεται εδώ και στο μεταγενέστερο έργο του.2 Όμως

και παρά την αισιοδοξία του Μαρξ ότι ένα μεγάλο μέρος του προλεταριάτου το 1845 ανέ-

πτυσσε μια συνείδηση του ιστορικού του καθήκοντος - δηλαδή της αυτοκατάργησής του - η

ιδεολογία του εργατικού κινήματος έγινε γρήγορα μια ιδεολογία της εργασίας, η αξιοπρέ-

πεια της εργασίας, η εξύμνηση/αποθέωση της βιομηχανίας, της προόδου κ.λπ. Αν κανείς

κοιτάξει την τροχιά του ιστορικού εργατικού κινήματος, θα συμπεράνει εύκολα ότι όχι μόνο

δεν προσπάθησε να καταργήσει το προλεταριάτο και τις συνθήκες που το δημιουργούν

αλλά αντίθετα - τουλάχιστον όπως αντιπροσωπεύεται από τις κυρίαρχες παραδόσεις του -

ενέργησε προς την επιβεβαίωση (ακόμα και την γενίκευση) την προλεταριακής συνθήκης

και την επίτευξη αναγνώρισης για την εργατική τάξη σαν εργάτες, δηλαδή σαν υποκείμενα

μέσα στην αστική κοινωνία. Αντί για το επαναστατικό σύνθημα «Καταργήστε το μισθωτό

σύστημα!», που πρότεινε ο Μαρξ,3 το εργατικό κίνημα χάραξε στη σημαία/λάβαρό του το

συντηρητικό μότο «Ένα δίκαιο ημερομίσθιο για ένα δίκαιο μεροκάματο!».

Αυτή η αποτίμηση της έκβασης σε αντίθεση με τις διακηρυγμένες προθέσεις του εργατικού

κινήματος μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις κυρίαρχες παραδόσεις του, τόσο τις «μαρ-

ξιστικές» (σοσιαλδημοκρατία και Σταλινισμός) όσο και στις μη-μαρξιστικές (εργατισμός,

συνδικαλισμός και αναρχο-συνδικαλισμός). Το πιο ακραίο παράδειγμα είναι φυσικά τα

μεγάλα τμήματα του εργατικού κινήματος που υποστήριξαν την ΕΣΣΔ, όπου η ταύτιση του

σοσιαλισμού με τον εκσυγχρονισμό της «εθνικής οικονομίας», η προλεταριοποίηση των

αγροτών, το χτίσιμο τεράστιων εργοστασίων και οι παραινέσεις για εργασιακή πειθαρχία

και παραγωγικότητα - με λίγα λόγια με τον καπιταλισμό - έφτασε στο απόγειό της και

έγινε μοντέλο για τον εκσυγχρονισμό του «τρίτου κόσμου» σε ολόκληρη την υφήλιο. Την

βλέπουμε όμως και πέρα από όσους ταυτίζονται άμεσα με τον Σταλινισμό: στο αγκάλιασμα

από τους συνδικαλιστές των ιδεολογιών της παραγωγικότητας,4 στον ορισμό από τον σο-

σιαλδημοκράτη Noske του σοσιαλισμού ως «το να εργάζεσαι πολύ», στην υιοθέτηση από

τον Λένιν του Τεηλορισμού και της σιδηράς εργασιακής πειθαρχίας, στα επιχειρήματα του
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Τρότσκυ για την στρατιωτικοποίηση της εργασίας και τον κριτικά εκφρασμένο θαυμασμό

του για τα βιομηχανικά επιτεύγματα του Στάλιν,5 στο «πέσιμο με τα μούτρα»/flinging των

αναρχοσυνδικαλιστών ζηλωτών για την οργάνωση της παραγωγής ενάντια στην αντίσταση

των Ισπανών εργατών.6 Μια επιπλέον ένδειξη της χρεωκοπίας του επίσημου εργατικού

κινήματος ήταν ο αρκετά ομαλός τρόπος με τον οποίο τα κινήματα των φασιστών και των

Ναζί7 μπόρεσαν να ενσωματώσουν, στα καθεστώτα που αυτά τα κινήματα εγκαθίδρυσαν,

τις πτυχές του εκείνες που δεν χρειάστηκε να καταστρέψουν.8

Φυσικά, όλα θα μπορούσαν να συνοψιστούν με όρους προδοσιών: η προδοσία των σοσιαλ-

δημοκρατικών κομμάτων και των συνδικάτων, που κινητοποιούσαν τους εργάτες στην

σφαγή τους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην συνέχεια έδρασαν για να σώσουν τον

καπιταλισμό απέναντι στις εργατιές εξεγέρσεις· η προδοσία του Στάλιν (ή νωρίτερα, των

ηγετών των Μπολσεβίκων, ανάλογα με την πολιτική τοποθέτηση καθενός), που μετέτρεψε

την Σοβιετική Ένωση από ένα όραμα ελπίδας για τους εργάτες σε ολόκληρο τον κόσμο, σε

ένα φτωχοκομείο· η προδοσία των αναρχικών ηγετών9 στην Ισπανία επειδή συμμετέσχαν

στην κυβέρνηση και αδρανοποίησαν την εργατική αντίσταση στην Σταλινική καταπίεση.10

Σε αυτή την άποψη, οι τάσεις αυτές ήταν κάποια στιγμή στο πλευρό των εργατών αλλά

σε κρίσιμες στιγμές περνούν στην πλευρά του κεφαλαίου και αυτό το κάνουν μέσω των

αποτυχιών/ελλείψεων των ηγεσιών τους. Το ζητούμενο είναι η υπεράσπιση μιας καθαρής

παράδοσης του - ανάλογα με την ιδεολογική οπτική κάποιου - κλασσικού Μαρξισμού ή

του αληθινού αναρχισμού, μια κόκκινη ή μαύρη γραμμή, από το πώς αυτές οι παραδόσεις

εκφράστηκαν ιστορικά. Στις υποθέσεις αυτές είναι λανθάνουσα γενικά η ιδέα ότι, με την

σωστή ηγεσία ή οργάνωση, αυτά τα ιστορικά κινήματα θα είχαν πετύχει και ο κομμουνισμός

θα είχε «νικήσει»· συνεπώς το καθήκον είναι να ξαναχτίσουμε (ή να διατηρήσουμε ή να

δημιουργήσουμε) οργανώσεις που την επόμενη φορά δεν θα μας προδώσουν.

Πρέπει όμως να ρωτήσουμε, πώς κατέστησαν εφικτές αυτές οι ιδεολογίες· πώς κατέληξε η

εργατική τάξη να εκφράζεται με αυτούς τους τρόπους; Πώς κάθε μια από αυτές τις οργανω-

τικές εκφράσεις του προλεταριάτου - σοσιαλδημοκρατία, Τριτοδιεθνιστικός κομμουνισμός,

επαναστατικός συνδικαλισμός, αναρχο-συνδικαλισμός - όλες κατέληξαν να υποστηρίζουν

τον καπιταλισμό; Κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον όρο «αριστερισμός11» για να

συλλάβει αυτά τα φαινόμενα αλλά παραμένει αλήθεια ότι ο αριστερισμός δεν εξηγεί τα

πράγματα, ο αριστερισμός πρέπει να εξηγηθεί.

Όπως τονίζει ο Ντεμπόρ12 το κίνημα των εργατών δεν μπορεί απλά να αναχθεί στις ιδεο-

λογικές του αναπαραστάσεις. Ιστορικά, η ταξική πάλη, συμπεριλαμβανομένης αυτής που

διεξήγαγαν εργάτες που ταυτίζονται με τα κινήματα που περιγράφηκαν, δεν έχουν παρα-

μείνει πάντα εντός των ορίων που υπαγορεύουν οι ιδεολογίες τους. Σε καθημερινό επίπεδο,

η συμπεριφορά των εργατών συχνά αντιφάσκει με τις πολιτικές τους «δεσμεύσεις», τις

θέσεις που υιοθετούν τα συνδικάτα των οποίων είναι μέλη ακόμα και από τις ίδιες τις

προηγούμενες εκπεφρασμένες απόψεις τους. Οργανωτικά (ακόμα και πριν από τον Πρώτο

ΠΠ), εργάτες στα προπύργια της Δεύτερης Διεθνούς εκφράζονταν μέσα από πολιτικές

απεργίες κόντρα στον διαχωρισμό της πολιτικής και της οικονομικής δράσης που είχε
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συμφωνηθεί ανάμεσα στα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και τα συνδικάτα.13 Εκφράζοντας

μια ακόμα πιο θεμελιώδη ρήξη, εργάτες ανταποκρίθηκαν στην υποστήριξη της Δεύτερης

Διεθνούς και των συνδικάτων στον Πρώτο ΠΠ εγκαταλείποντας αυτές τις οργανώσεις και

δημιουργώντας εναλλακτικές - εργοστασιακές επιτροπές/ομάδες αγώνα, αποσχισθέντα

κόμματα κ.λπ. Αργότερα, η αντίθεση στον τρόπο που η Ρώσικη Επανάσταση εξελισσόταν

ξεπηδούσε διαρκώς, μέσα και έξω από το κόμμα, στην Ρωσία και αλλού. Μεγάλος αριθμός

αναρχικών εργατών αντιτέθηκε στην γραμμή της CNT τόσο σχετικά με τις οικονομικές θυ-

σίες για τον πόλεμο όσο αργότερα σχετικά με τις Πρωτομαγιές.14 Σε ένα άλλο παράδειγμα,

στην διάρκεια του Δεύτερου ΠΠ οι εργάτες της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Αμερική

ανταποκρίθηκαν καταφατικά στις συνδυασμένες προσπάθεις των εργοδοτών, κρατικών

και σταλινικών, για την υπογραφή μιας δέσμευσης για μη-απεργία...αλλά στην συνέχεια

απήργησαν έτσι κι αλλιώς!15

Συνεπώς, εκτός από τα σημάδια της αποδοχής του ρόλου τους από τους εργάτες, υπάρχει

τόσο μια καθημερινή αντίθεση ανάμεσα στους εργάτες και τις προσπάθειες των οργανώ-

σεών «τους» να τους ενσωματώσουν στην καπιταλιστική κοινωνία, όσο και στιγμές που

η εργατική τάξη κινήθηκε προς μια ρήξη με τους αντιπροσώπους της. Είτε θεωρώντας

εαυτούς ως θεμελιώδεις ρήξεις από τις κυρίαρχες παραδόσεις του εργατικού κινήματος

είτε, πιο συχνά, ως υπερασπιστές του επαναστατικού πυρήνα που αυτές οι παραδόσεις

εγκατέλειπαν, πολιτικά/θεωρητικά ρεύματα έχουν συχνά αναδυθεί μέσα από αυτή την

αντίθεση.16

Υπερ-αριστερισμός

Η «ιστορική υπερ-αριστερά» αναφέρεται σε έναν αριθμό τέτοιων ρευμάτων που αναδύθη-

καν μέσα από μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της πάλης ενάντια στον καπιταλισμό - το

επαναστατικό κύμα που έθεσε τέρμα στον Πρώτο ΠΠ. Ο υπερ-αριστερισμός προσφέρει

μια εξήγηση του γιατί το εργατικό κίνημα απέτυχε να ανατρέψει τον καπιταλισμό και γιατί,

συγκεκριμένα, η Ρώσικη Επανάσταση δεν μπόρεσε να πετύχει [failed to deliver]. Όποια και

αν είναι η μετέπειτα ιστορία της, η υπεραριστερά δεν ξεπήδησε σαν μικρές σέκτες ή ομάδες

διαφωνούντων αλλά σαν κομμάτι ενός μαζικού κοινωνικού κινήματος όταν η κυρίαρχη

παράδοση της σοσιαλδημοκρατίας απαξιώθηκε συνολικά και έμοιαζε ότι το νόημα του

εργατικού κινήματος και του κομμουνισμού έπρεπε να «ξαναπιαστεί» [up for grabs]. Στην

Δυτική Ευρώπη μεγάλος αριθμός εργατών ήρθε σε ρήξη με τις σοσιαλδημοκρατικές πολι-

τικές και προσελκύστηκε από την Τρίτη Διεθνή που σχηματίστηκε από το Μπολσεβίκικο

Κόμμα. Όμως, στην κρίσιμη χρόνια της δημιουργίας μετά το 1917, πολλά κομμάτια του παγ-

κόσμιου κομμουνιστικού κινήματος, συμπεριλαμβανομένης μιας πλειοψηφίας όσων ήταν

στην Ιταλία και τη Γερμανία (τις περιοχές της Δυτικής Ευρώπης που έμοιαζαν πιο κοντά

στην επανάσταση), είχαν ή θα μπορούσαν να αναπτύξουν μια διαφορετική κατανόηση

του τι ισοδυναμεί με μια κομμουνιστική ρήξη με την σοσιαλδημοκρατία από αυτήν που

επεδείκνυε η ηγεσία τωνΜπολσεβίκων. Αυτές οι διαφορές θα οδηγούσαν σε διασπάσεις. Το
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1920, στην προπαρασκευή του πρώτου κανονικού17 συνεδρίου της Τρίτης Διεθνούς, o Λένιν

ανέπτυξε τις κατ' αυτόν διαφορές ανάμεσα στον «Μπολσεβικισμό» και αυτές τις άλλες

τάσεις στην διάσημη (ή διαβόητη) μπροσούρα του «Ο Αριστερισμός: Μια παιδική ασθένεια

του Κομμουνισμού» (πρωτότυπο: «Ο Αριστερός Κομμουνισμός: μια παιδική ασθένεια».)

Οι δύο υπεραριστερές

Μια από τις δύο κύριες πτέρυγες της ιστορικής υπερ-αριστεράς, η Ολλανδική/Γερμανική

αριστερά, αποχώρησε από την Τρίτη Διεθνή στην βάση της διαμάχης/αντιπαράθεσης που

άνοιξε η πολεμική του Λένιν, για ζητήματα όπως το είδος των κομμάτων που θα έπρεπε να

συγκροτούν οι κομμουνιστές, η στάση που θα έπρεπε να κρατήσουν απέναντι στο κοινο-

βούλιο και τα συνδικάτα κ.λπ. Η άλλη κύρια τάση - η ιταλική αριστερά του Μπορντίγκα -

ουσιαστικά πήρε το μέρος του Λένιν σχετικά με αυτά τα ζητήματα αντιτιθέμενη ουσιαστικά

αργότερα μόνο στην πρωτοκαθεδρία της Μόσχας πάνω στο παγκόσμιο κομμουνιστικό

κίνημα, σχετικά με ζητήματα όπως αυτά του Ενιαίου Μετώπου και του «Σοσιαλισμού σε

Μια Χώρα». Έτσι, και στη βάση της απόσχισής της από τηνΜόσχα, και σε ζητήματα όπως ο

εθνικισμός, τα συνδικάτα18 και ο ρόλος του «κόμματος»,19 η ιταλική αριστερά εμφανίζεται

πολύ απομακρυσμένη από την ολλανδική/γερμανική αριστερά. Όμως, και ενώ δεν υπάρχει

χώρος στο παρόν κείμενο για να καταπιαστούμε με την λεπτομερειακή ιστορία αυτών των

ρευμάτων20 και της εξέλιξης των θέσεών τους, υπάρχουν επαρκείς λόγοι σύνδεσης των

δύο παραδόσεων. Παρά την φαινομενικά θεμελιώδη διαφορά τους σχετικά με τον ρόλο

του κόμματος, που οδηγεί σε αμοιβαία έλλειψη κατανόησης ανάμεσα στους ζηλωτές της

κάθε παράδοσης, η πολιτική τους ανάλυση συγκεκριμένων κρίσιμων ζητημάτων, όπως η

κατανόηση της αντεπαναστατικής φύσης της ΕΣΣΔ και του κομμουνιστικού της κόμματος,

η αντίθεση στα ενιαία και λαϊκά μέτωπα και η διατήρηση μιας επαναστατικής αντίθεσης

στους καπιταλιστικούς πολέμους, τις ταυτίζει ως την υπεραριστερά απέναντι στον Τρο-

τσκισμό, ο οποίος υπερασπίστηκε την ΕΣΣΔ, συμμετείχε σε σοσιαλδημοκρατικά κόμματα

κ.λπ. Σε αυτό που αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό ιστορικό παράδειγμα - μια δοκιμασία

στη «φωτιά» - ενώ η «αριστερά», συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων Τροτσκιστών,

γενικά υπερασπίστηκε την δημοκρατία και/ή την ΕΣΣΔ απέναντι στον φασισμό στον Ισπα-

νικό εμφύλιο και στον Δεύτερο ΠΠ, και οι δύο «πτέρυγες» της υπεραριστεράς ξεσήκωναν

ενάντια στην υποσήριξη προς τις αστικοδημοκρατικές δυνάμεις απέναντι στην φασιστική

εκδοχή και ενάντια στην συμμετοχή σε οποιαδήποτε καπιταλιστική σύγκρουση. Σε όλες

αυτές τις περιοχές δημιουργήθηκε μια ξεκάθαρη γραμμή ανάμεσα στους υποστηρικτές της

υπεραριστεράς και του Τροτσκισμού. Παρόλα αυτά, σήμερα ο όρος «υπεραριστερά» δεν

χρησιμοποιείται μόνο για να περιγράψει τους σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές αυτών των

ιστορικών παραδόσεων της κομμουνιστικής αριστεράς· μπορούμε να την δούμε σαν μια

περιοχή που καθορίζεται από συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις και στάσεις, οι οποίες μπορεί

να λαμβάνονται ή όχι από την ιστορική υπεραριστερά.
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Ένας πόλεμος θέσεων;

Ο υπερ-αριστερισμός παρουσιάζει τον εαυτό ως έχοντα ένα σύνολο πολιτικών θέσεων δια-

κριτών ή ακόμα και αντίθετων στις συνήθεις «αριστερίστικες» θέσεις. Ενώ οι αριστεριστές

για μεγάλο διάστημα θεωρούσαν την ΕΣΣΔ και παρόμοια καθεστώτα ως σοσιαλιστικά,

με κάποιο τρόπο, ή τουλάχιστον μετα-καπιταλιστικά, ο υπεραριστερισμός είδε αυτά τα

καθεστώτα πολύ γρήγορα ως καπιταλιστικά· ενώ οι αριστεριστές υποστήριζαν γενικά τα

συνδικάτα σαν τις έσχατες αμυντικές οργανώσεις της εργατικής τάξης (ενώ ασκούσαν

κριτική στην γραφειοκρατία τους), οι υπερ-αριστεριστές απέρριπταν τυπικά τα συνδικάτα

επειδή ενσωμάτωναν την εργατική τάξη στο κεφάλαιο, δίνοντας αντίθετα έμφαση στην

ανάγκη να αποσπαστούν οι εργάτες από αυτά και να δράσουν ανεξάρτητα· ενώ οι αριστε-

ριστές γενικά καλούσαν σε συμμετοχή στις κοινοβουλευτικές εκλογές με την μορφή της

«κριτικής υποστήριξης» στα ρεφορμιστικά κόμματα της εργατικής τάξης ή ίσως σε υπο-

στήριξη μιας στρατηγικής του αποκαλούμενου «επαναστατικού κοινοβουλευτισμού»,21 ο

υπερ-αριστερισμός απορρίπτει τέτοιες μεθόδους γιατί προωθούν αυταπάτες· ενώ ο αριστε-

ρισμός υποστηρίζει τον εθνοαπευθερωτικό αγώνα, ο υπεραριστερισμός εκφράζει εχθρότητα

προς κάθε εθνικισμό· ενώ ο αριστερισμός, για να «κερδίσει τους εργάτες», υιοθετεί γενικά

στρατηγικές «Ενιαίου Μετώπου» ή ακόμα και «Λαϊκού Μετώπου» ενότητας με σοσιαλ-

δημοκράτες ή ακόμα και φιλελεύθερους, ο υπεραριστερισμός τα βλέπει ως αποτυχία να

διαχωρίσει κανείς την επαναστατική κομμουνιστική πολιτική από την αστική πολιτική·

ενώ οι αριστεριστές οδηγούνται συχνά από μερικές από αυτές τις θέσεις να επιλέγουν

πλευρά στους καπιταλιστικούς πολέμους, οι υπερ-αριστεριστές τείνουν να παίρνουν μια

διεθνιστική τάση αντίθεσης προς όλες τις πλευρές. Οι διαφορές εδώ είναι τόσο βαθιές που

μπορεί να δει κανείς γιατί η υπεραριστεριστές βλέπουν τους εαυτούς τους ως κομμουνιστές

και τους αριστεριστές σαν την αριστερή πτέρυγα του κεφαλαίου.

Όμως, με το που ξεχωρίσει κανείς τον υπεραριστερισμό σαν ένα σύνολο θέσεων ή «ταξικών

γραμμών», αρχίζουν να γίνονται φανερά διάφορα προβλήματα. Υπάρχει μια τάση για

πολλούς που ταυτίζονται με την υπερ-αριστερά να ορίζονται αρνητικά σε σχέση με την

αριστερά. Υπάρχει η ταξική πάλη, η αριστερά σχετίζεται με αυτήν με έναν τρόπο, η υπερ-

αριστερά αποκηρύσσει αυτόν τον τρόπο. Η αρνητική πλευρά γίνεται το «αρνητικό» της

αριστεράς.22 Όταν μια οργάνωση, ή ακόμα περισσότερο ένα άτομο, εμφανίζεται να υιοθετεί

κάποιες θέσεις της υπερ-αριστεράς ενώ ταυτόχρονα διατηρεί κάποιες «αριστερίστικες»,23

όσοι ταυτίζονται με την αληθινή, δηλαδή την υπερ-αριστερή, κομμουνιστική παράδοση

οδηγούνται σε πράξεις διαχωρισμού/οριοθέτησης ή αποκήρυξης που μοιάζουν ως η υπερά-

σπιση μιας καθαρότητας. Αυτό που ανατρέπει μια τέτοια ιδεολογική «επιχείρηση» είναι

το γεγονός ότι, όπως έχουμε ήδη υπαινιχθεί, οι ομάδες που ανήκουν φανερά στην υπερ-

αριστερά δεν συμφωνούν ούτε καν οι ίδιες σε όλες αυτές τις θέσεις. Μπροστά σε μια τέτοια

αντίφαση, είναι πιθανόν να γίνει κανείς «ζηλωτής» της μιας ή της άλλης παράδοσης,24 για

τον αποκλεισμό των άλλων ή την υιοθέτηση μιας «μεικτής» προσέγγισης. Αλλά όποια κι

αν είναι (που δεν είναι άσχετα) αυτά τα λεπτά σημεία στις αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις

πτέρυγες της ιστορικής υπερ-αριστεράς, τα οποία δεν μπορούμε να διερευνήσουμε εδώ,
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υπάρχει για μας ένα πολύ πιο θεμελιώδες ζήτημα.

Αν, για να επαναλάβουμε μια προσφιλή μιας διατύπωση, ο κομμουνισμός είναι το αληθινό

κίνημα, αυτό δεν είναι θεμελιακά σχετικά με την υιοθέτηση ενός συνόλου αρχών, γραμμών

και θέσεων.25 Φυσικά, οι θέσεις της υπεραριστεράς ξεπήδησαν μέσα από την ταξική πάλη,

αλλά αυτές οι θέσεις ήταν λίγο-πολύ σωστές όταν διατυπώθηκαν - είναι προσεγγίσεις,

μια έκφραση του «πώς το είδαν οι επαναστάτες κατά το καλλίτερο δυνατό τρόπο» - και

συνεπώς χρειάζεται να γίνει κάτι παραπάνω από το απλά να συμφωνεί κανείς με αυτές

και να προσηλυτίζει. Η ταξική πάλη μπορεί να ειδωθεί σαν ένα κύμα το οποίο έφτασε στο

μέγιστοπλάτος του γύρωστο 1919 και καθώς υποχωρούσε οι αριστερές ιδέες «ξεβράστηκαν»

σαν «απομεινάρια μετά το ναυάγιο» στα απόνερά του. Αυτό που αντιπροσωπεύουν οι

παραδόσεις αυτές είναι μια προσπάθεια διατήρησης των ιστορικών μαθημάτων αυτού

του μέγιστου/κορύφωσης της ταξικής πάλης παρά το γεγονός της υποχώρησης αυτού του

κινήματος. Επιπλέον, τα όρια αυτού του κύματος της ταξικής πάλης - η αδυναμία της να

γενικευθεί σαν παγκόσμια επανάσταση - οδήγησε σε διαφορετικές/ποικίλες επαναστατικές

εμπειρίες σε διαφορετικές χώρες που εκφράστηκαν σε διαφορετικά μαθήματα που βγήκαν

από αυτές, και είναι αυτό που βρίσκεται στην ρίζα των ιστορικών διαιρέσεων ανάμεσα

στις διάφορες Αριστερές. Μέρος του τιμήματος που αυτές οι τάσεις πλήρωσαν από την

διατήρηση των λίγο-πολύ επαναστατικών ιδεών στις συνθήκες της λίγο-πολύ πλήρους

συνθηκολόγησης του εργατικού κινήματος με τον Σταλινισμό, τον αντιφασισμό και την

κινητοποίηση για ένα ακόμα σφαγείο ήταν ότι οι ιδέες αυτές έγιναν λίγο-πολύ «παγωμένες»

και ιδεολογικοποιημένες. Όταν η θεωρία γίνεται ένας «-ισμός» - ένα συγκεκριμένο σύνολο

θέσεων διαχωρισμένων από την ταξική πάλη - αυτό είναι ένα σημάδι της υποχώρησης του

κινήματος.𝛼 Υπάρχει μια δυσκαμψία στον τρόπο που πολλές από τις ομάδες και τα άτομα

που ταυτίζονται με την «υπεραριστερά» εκφράζονται. Για αρκετούς, η αναπαραγωγή και ο

ισχυρισμός αυτών των θέσεων μηχανικά στο «πρόσωπο» της ταξικής πάλης λειτουργεί για

να επανενδυναμώσει την ταυτότητά τους ως «επαναστατών», ενώ μειώνει την ικανότητά

τους να αναγνωρίζουν και να συνδέονται με τα πραγματικά κοινωνικά κινήματα. Tο να

πιστεύει κανείς ότι οι θέσεις είναι απλά επαναστατικές ή ότι η υιοθέτησή τους κάνει κάποιον

επαναστάτη πραγμοποιεί/reifies το να είναι κανείς επαναστάτης. Ο κομμουνισμός είναι

η προσπάθεια έκφρασης του πραγματικού κινήματος· αλλά το πραγματικό κίνημα δεν

παρουσιάζεται πλήρως μέχρι να επιτυχει· συνεπώς η κομμουνιστική θεωρία είναι μόνο

μερική - μια επιδίωξη/στόχευση - και η θεωρητική δουλειά δεν τελειώνει ποτέ. Προχωρά

μέσα από το προχώρημα της ταξικής πάλης και του στοχασμού πάνω σε αυτήν. Για να το

θέσουμε διαφορετικά, η θεωρία δεν υιοθετεί ποτέ την οπτική της ολότητας/πληρότητας

αλλά μόνο μιας επιδίωξής της.26 Είναι ανεπαρκές και ανιστορικό να υποθέτουμε ότι η

υπεραριστερά έχει τις σωστές ιδέες που απλά ηττήθηκαν από τις λάθος ιδέες, και σε αυτή

την βάση να επικαλούμαστε την κριτική της στα συνδικάτα και τα αριστερίστικα πολιτικά

κόμματα όταν προκύπτει η ευκαιρία.

Όπως είπαμε στο άρθρο της σύνταξης του πρώτου τεύχους μας,27 οι δεκαετίες του 1960-70

𝛼 Απόλυτα θεμελιώδης διατύπωση!
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είδαν μια επανεμφάνιση μιας σειράς θεωρητικών ρευμάτων που περιελάμβαναν την υπερα-

ριστερά. Αλλά ενώ ένας αριθμός από αυτά τα ρεύματα που ξεπήδησαν απλά αναμασούσαν

τις θεωρίες που ανακάλυπταν σαν ιδεολογία, κάποια άλλα εργάζονταν για να αναπτύξουν

θεωρία επαρκή για τις νέες συνθήκες. Το καθήκον που έμπαινε για την νέα γενιά ήταν

να πάρει ιδέες, όπως αυτές της ιστορικής υπεραριστεράς, με έναν μη-ιδεολογικό τρόπο.

Η ειρωνεία είναι ότι ο τόπος που η κληρονομιά της υπεραριστεράς αναλήφθηκε με έναν

δυναμικό και πρωτότυπο τρόπο δεν ήταν η Γερμανία, η Ολλανδία ή η Ιταλία αλλά η Γαλλία.

Υπάρχει μια πραγματική έννοια με την οποία η «μοντέρνα» υπεραριστερά έχει υπάρξει

κατεξοχήν ένα γαλλικό φαινόμενο.

Ο υπερ-αριστερισμός σαν μια γαλλική παράδοση28

Το κίνημα του 1968, ή τουλάχιστον τα πιο προχωρημένα του στοιχεία, έκλιναν προς μια

«συμβουλιακή» προοπτική: παραγμένος από την Ολλανδική/Γερμανική Αριστερά, ο συμ-

βουλιασμός απέρριπτε τον Λενινισμό και το κόμμα και τοποθετούσε την πίστη του στα

«εργατικά συμβούλια».29 Μια πλήρης έκπληξη για την αριστερά, ο χαρακτήρας αυτού

του κινήματος είχε με τον καλλίτερο τρόπο περιγραφεί στις αναλύσεις της μη-ορθόδοξων

ομάδων επηρεασμένων από την υπεραριστερά30 όπως η Καταστασιακή Διεθνής (ΚΔ) και η

Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα (ΣήΒ), και οι οργανώσεις που τις διαδέχθηκαν όπως η ICO.31

Στον απόηχο του 1968, υπήρξε μια έντονη αύξηση στην υπεραριστερά. Με την ΚΔ να

μην δέχεται νέα μέλη, αλλά μάλλον να είναι απασχολημένη να αποβάλλει αυτά που είχε

ήδη,32 ήταν η ICO που προσέλκυσε ένα μεγάλο τμήμα της μαζικής εισροής. Επεκτάθηκε

μαζικά ώστε να καταστεί η μεγαλύτερη ομάδα της υπεραριστεράς στη Γαλλία, με μερικές

εκατοντάδες μέλη. Είχε δεσμούς με αρκετές τοπικές «συμβουλιακές» ομάδες που ξεπήδη-

σαν σε ολόκληρη τη Γαλλία, μία από τις οποίες ήταν και αυτή από την οποία προήλθε και

ηTC - την ομάδε Cahiers du Communisme de Conseils (Τετράδια πάνω στον Συμβουλιακό

Κομμουνισμό), με βάση την Μασσαλία.

Όμως, η επάρκεια της προοπτικής του συμβουλιακού κομμουνισμού ετίθετο όλο και πιο

έντονα υπό αμφισβήτηση από άτομα και ομάδες,33 που οικειοποιούνταν ιδέες προερχόμενες

από την Ιταλική Αριστερά, ιδιαίτερα την κριτική της στην αυτοδιαχείριση.34 Σημαντική

πτυχή του δυναμισμού της γαλλικής υπεραριστεράς έγκειται στο γεγονός ότι ένας από τους

βασικούς τρόπους που οι ιδέες του Μπορντίγκα και της ιταλικής αριστεράς εισάγονταν

στην Γαλλία35 εκείνη την περίοδο, δεν ήταν μέσω παραδοσιακών αριστερών κομμουνιστών

αλλά από λιγότερο ορθόδοξες μορφές όπως ο Camatte και άλλους γύρω από το περιοδικό

Invariance, και τον Gilles Dauvé και την ομάδαMouvement Communiste. Σε ένα κείμενο

που έχει μεταφραστεί σαν κομμάτι της «Έκλειψη και Επανανάδυση του Κομμουνιστικού

Κινήματος»,𝛼 ο Dauvé ισχυρίζεται ορθά ότι ένα πρόβλημα με την (συμβουλιακή) υπερα-

ριστερά είναι ότι αντιτίθεται στην γραφειοκρατία, τον κρατικό έλεγχο και το Λενινιστικό

κόμμα με ένα άλλο σύνολο οργανωτικών μορφών - την εργατική δημοκρατία, την αυτοδια-

𝛼 αναφορά!
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χείριση και τα συμβούλια - χάνοντας έτσι το ζήτημα του περιεχομένου του κομμουνισμού.

Αν η καθοριστική πολιτική του 1968 - το κοινωνικό περιεχόμενο είναι άλλη υπόθεση - ήταν

«αυτοδιαχειριστική», τότε η κριτική αυτή ήταν σημαντική.36

Μια άλλη ομάδα που αναφέρει η TC, η Révolution International/ICC,37 επίσης συνδέεται

με την δυσαρέσκεια απέναντι στον «συμβουλιασμό». Όμως, απέρριψε ως επί το πλείστον

οποιαδήποτε νέο τρόπο σκέψης σαν «μοντερνισμό» χάριν ενός πιο φονταμενταλιστικού -

«έχουμε φτάσει ήδη στις σωστές θέσεις» - Αριστερού Κομμουνισμού βασισμένου σε μια

επιλεκτική ιδιοποίηση της κληρονομιάς της Ολλανδο-γερμανικής και της ιταλικής αριστε-

ράς. Κατάφερε να στρατολογήσει πολλές από τις συμβουλιακές ομάδες και άτομα που

εμφανίστηκαν στη Γαλλία και άλλες χώρες στην βάση της γραμμής ότι η επανάσταση επί-

κειται και αυτό που είναι απαραίτητο είναι να οργανωθεί και να οικοδομηθεί μια αριστερή

κομμουνιστική οργάνωση/κόμμα.

Είναι τα λιγότερο οργανωτικά καθορισμένα/σταθεροποιημένα και θεωρητικά περισσότερο

απορητικά ρεύματα, μέρος των οποίων είναι και η TC, που είναι πιο ενδιαφέροντα για μας.

Όπως το θέτει ο Loren Goldner, αντιπαραθέσεις στην γαλλική υπεραριστερά το διάστημα

1968-73 επαναπροσέγγισαν το ζήτημα του καπιταλισμού σε όρους της (θεωρίας της) αξίας

για να «επιμείνουν ορθά ότι ο κομμουνισμός δεν είναι ούτε η «εθνικοποιημένη ιδιοκτησία»

ή «ο εργατικός έλεγχος της παραγωγής» αλλά το θετικό ξεπέρασμα της εμπορευματικής

παραγωγής και όλων των κατηγοριών της: αξία, μισθωτή εργασία, κεφάλαιο, το προλετα-

ριάτο σαν κοινωνική σχέση, όλα συλλαμβανόμενα σαν ένα ολοκληρωμένο όλον».38 Αυτό

που διαμόρφωσε τις αντιπαραθέσεις και τους επέτρεψε να υπερβούν μια υπεραριστερή

έκδοση του Μαρξισμού της Δεύτερης Διεθνούς ήταν τα πρόσφατα τότε διαθέσιμα κείμενο

του Μαρξ, τα Grundrisse και τα «Αποτελέσματα της Άμεσης Διαδικασίας της Παραγωγής»

(γνωστό και ως «Χαμένο Έκτο Κεφάλαιο» του Κεφαλαίου). Ο Μπορντίγκα και ο κύκλος

γύρω από αυτόν, συμπεριλαμβανομένου του Camatte, ήταν από τους πρώτους που αναγνώ-

ρισαν την σπουδαιότητα αυτών των κειμένων. Όποια κι αν ήταν τα προβλήματά τους,39

η δύναμη του Camatte και άλλων έγκειτο στο ότι δεν πήραν τις θεωρητικές ιδέες είτε της

Ολλανδο-γερμανικής αριστεράς και/ή της ιταλικής αριστεράς, ή ακόμα και του Μαρξ, σαν

πλήρη και ολοκληρωμένα δόγματα που απλά χρειάζεται να διαδοθούν, αλλά προσπάθησαν

να προσεγγίσουν την πραγματικότητα με έναν μη-ιδεολογικό τρόπο.

Ένα παράδειγμα της χρησιμότητας μιας μη-δογματικής πρόσληψης των ιδεών της ιταλικής

αριστεράς ήταν ότι η «εργοστασιακίστικη» και οικονομικίστικη θεώρηση της αυτοδιαχεί-

ρισης από την Ολλανδο-γερμανική αριστερά μπορούσε να υποβληθεί στην κριτική της

ιταλικής αριστεράς αλλά, την ίδια στιγμή, η αντίληψη της ιταλικής αριστεράς ότι η επα-

νάσταση είναι πρώτα απόλα μια πολιτική πράξη θα μπορούσε να ανατραπεί από την ιδέα

ότι η επανάσταση δεν είναι θεμελιακά ούτε πολιτική ούτε οικονομική αλλά κοινωνική𝛼:

η κομμουνιστικοποίηση - η άμεση άρνηση των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων και,

ιδιαίτερα, της μορφής-επιχείρηση, και η αντικατάστασή τους από ανθρώπινες σχέσεις.

Αν στην περίοδο πριν και μέχρι και τον Μάη του 1968, η ΚΔ ήταν η πιο δυναμική επανα-

𝛼 ενδιαφέρον!
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στατική τάση, μπορεί να επιχειρηματολογήσει κανείς ότι τα επόμενα χρόνια, ήταν άλλες

τάσεις πιο ανοιχτές (κριτικά) στην ιταλική αριστερά και στα μόλις δημοσιευμένα κείμενα

της Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας του Μαρξ, που ήταν στην «αιχμή» της θεωρίας

και της κριτικής. Κομμάτι της δύναμης της ΚΔ ήταν ότι δεν είχαν απλά υιοθετήσει τον

συμβουλιακό κομμουνισμό, αλλά με την κριτική του πολιτισμού και της καθημερινής ζωής,

τις πρακτικές της περιπλάνησης/drift και του αντιπερισπασμού/diversion κ.λπ. έδωσαν

ώθηση και εμβάθυναν το νόημα της επανάστασης. Ανάλογα, οι καλλίτερες γαλλικές ομάδες

της «υπεραριστεράς», μην υιοθετώντας απλά μια αριστερή κομμουνιστική ιδεολογία αλλά

χρησιμοποιώντας τα μόλις διαθέσιμα κείμενα τουΜαρξ για να ξανασκεφτούν το ξεπέρασμα

του καπιταλισμού, προχώρησαν παραπέρα σε μια σύλληψη του τι ήταν νεωτερικό στα γεγο-

νότα του 1968 και στις καινούριες εξελίξεις στην ταξική πάλη που συνέχισαν να συμβαίνουν

στον αναπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο. Χωρίς να συμφωνούμε με όλες τις καινοτομίες

αυτών των ρευμάτων, μας φαίνεται καθαρό ότι η κομμουνιστική θεωρία προήχθη από την

γαλλική υπεραριστερή σκηνή αν μη τι άλλο μέσα από την αμφισβήτηση των ορίων του

«υπεραριστερισμού». Είναι μέσα από αυτό το περιβάλλον/χώρο που ξεπήδησε η TC.

H TC για τον αντικειμενισμό

Η TC τοποθετεί τον αντικειμενισμό και άλλα ζητήματα που εγείρονται από τα άρθρα

μας σχετικά με την «Παρακμή» μέσα σε ένα ιστορικό σχήμα που βασίζεται στις έννοιες

του Μαρξ για την τυπική και πραγματική υπαγωγή της εργασίας,40 και ένα ολόκληρο

σύνολο κατηγοριών που έχουν αναπτύξει τα τελευταία τριάντα χρόνια. Η κριτική της TC σε

συγκεκριμένες ενότητας των άρθρων μας για την «Παρακμή» είναι σε πολλές περιπτώσεις

έγκυρη - για παράδειγμα, η συζήτησή μας για την Ρωσική επανάσταση και ο τρόπος που

αντιμεωπίζουμε τον αυτόνομο Μαρξισμό - και αλληοδιαπλέκονται με αυτή τη συνολική

οπτική. Η εντύπωσή μας είναι ότι η TC θέτει σίγουρα μερικά από τα σωστά ερωτήματα.

Μια δυσκολία που βρίσκει ο αναγνώστης (όπως και αυτοί που τους ζητήσαμε να μετα-

φράσουν για μας) είναι ότι η TC εκφράζεται με έναν δύσκολο και μερικές φορές δυσ-

νόητο/σκοτεινό τρόπο. Φαίνεται να επιμένουν και να επαναλαμβάνουν έναν αριθμό από

μάλλον αφηρημένες σχηματοποιήσεις - για παράδειγμα, τις ιδέες της αμοιβαίας πλοκής

του κεφαλαίου και του προλεταριάτου και της αυτο-προϋπόθεσης του κεφαλαίου - για

να συλλάβουν το κεφάλαιο και την ταξική πάλη. ΗTC έχει την αίσθηση ότι η «αμοιβαία

πλοκή του κεφαλαίου και του προλεταριάτου» απουσιάζει από τα άρθρα μας. Όμως, αν

και σε κάποια σημεία των άρθρων δεν ξεφεύγουμε από τον διαχωρισμό του κεφαλαίου/κα-

πιταλισμού από την ταξική πάλη, αυτό που σίγουρα μας φαίνεται άστοχο είναι η σκέψη

τηςTC ότι οι αδυναμίες των άρθρων βασίζονται στην «προτίμηση [του Aufheben] στην

έννοια της αλλοτρίωσης παρά στην έννοια της εκμετάλλευσης». Αντίθετα, θα λέγαμε ότι το

σημείο στα άρθρα μας που η έννοια της «αμοιβαίας πλοκής» είναι πιο έντονα παρούσα

είναι στην πραγματικότητα ακριβώς όταν χρησιμοποιούμε την κατηγορία της αλλοτρίωσης.

Θα επιστρέψουμε στο σημείο αυτό στην απάντησή μας στην κριτική της TC.
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Όσο περισσότερο διαβάζουμε την TC τόσο πιο φανερό μας γίνεται ότι οι κατηγορίες τους

βασίζονται σε μια ενδελεχή ανάγνωση της Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας του Μαρξ,

και συγκεκριμένα των Grundrisse και των Αποτελεσμάτων.... Η δύσκολη γραφή της TC

οφείλεται εν μέρει στο ότι κινούνται από το αφηρημένο επίπεδο της θεωρίας τωνGrundrisse

σε μια πιο συγκεκριμένη εξέταση της ταξικής πάλης. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κριτική -

παίρνουμε πολλά από τα Grundrisse και δεν υπάρχει κάτι λάθος στο να γράφει κανείς σε

αυτό το επίπεδο τώρα (αν και είναι πιθανόν ότι έτσι περιορίζει το αναγνωστικό του κοινό).

Μια πιθανότητα που μπορούμε να σκεφτούμε είναι ότι η σταθερή επιστροφή της TC σε

συγκεκριμένα αφηρημένα σχήματα, ακόμα και με το τίμημα να γίνεται η γραφή τους επα-

ναληπτική και δυσανάγνωστη, μπορεί να έχει κάποια πλεονεκτήματα σαν άμυνα/ανίσταση

στο μονοπάτι της ελάσσονος αντίστασης απέναντι στην αστική σκέψη, στο να σταματά

κανείς το ολίσθημα σε εκείνη την μορφή σκέψης που αποδέχεται και αναπαράγει φετιχο-

ποιημένες εμφανίσεις και διαχωρισμούς.41 Έτσι, ενώ η αφηρημένη θεωρία της TC είναι

αναμφίβολα δύσκολη, κάποιος μπορεί να πει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια κατανόησης

των σύνθετων διαδικασιών της ιστορίας θα είναι δύσκολη, όπως είναι του ίδιου του Μαρξ.

Κάποιος θα πρέπει να αντιμετωπίζει τα προβλήματα σύμφωνα με/στο επίπεδο δυσκολίας

που αυτά απαιτούν. Όμως, μια αρετή των αφαιρέσεων του Μαρξ είναι ότι κινούνται, επι-

τρέπουν μια σύλληψη της πραγματικότητας και την διανοίγουν - συμβαίνει αυτό με τις

αφαιρέσεις της TC; Το αφαιρετικό επίπεδο της θεωρίας του Μαρξ συνοδεύεται συνήθως

από κείμενα στα οποία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να είναι κατανοητά, να παρουσιάζει

τις πρακτικές συνέπειες και υποδηλώσεις. όπως τις βλέπει, του πιο θεωρητικού του έργου

πίσω στην πραγματική κίνηση, την οποία, όπως και η TC, βλέπει ως την πραγματική πηγή

της θεωρίας του. Και η TC έχει, αντίστοιχα, να πει ενδιαφέροντα πράγματα για την ταξική

πάλη, τόσο στην παρελθούσα όσο και στην παροντική της εξέλιξη, την οποία περιγράφει

ως «ριζοσπαστικό δημοκρατισμό» και «κίνημα της άμεσης δημοκρατίας».

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας απολογισμός/καταγραφή της ιστορίας και της προοπτικής της TC

από την ίδια την TC, ακολουθούμενη από μια δική μας συνόψιση της κύριας ώθησης των άρθρων

για την «Παρακμή», που χρησιμεύει σαν μια εισαγωγή στην κριτική από την TC.

Théorié Communiste: Υπόβαθρο και Προοπτική𝛼

Το πρώτο τεύχος της επιθεώρησης/review Théorie Communiste (TC) κυκλοφόρησε το 1977.

Η αρχική ομάδα που συμμετείχε σε αυτό είχε συγκροτηθεί το 1975. Προηγουμένως, κάποια

από τα μέλη αυτής της ομάδας είχαν εκδόσει την επιθεώρηση Intervention Communiste

(εμφανίστηκαν δύο τεύχη το 1972 και το 1973) και είχαν συμμετάσχει στην έκδοση «Cahiers

du Communisme de Conseils» - Notebooks on Council Communism. Έχοντας εκδοθεί

στην Μασσαλία ανάμεσα στο 1968 και το 1973, αυτό το περιοδικό συνδεόταν στενά με

𝛼 Αναφορά στο κείμενο και στη μετάφρασή του επίσης στο Blaumachen, τ. 4.
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την ομάδα ICO («Informations et Correspondance Ouvriére» - «Νέα και Ανταποκρίσεις

των Εργατών», που έκτοτε έχει μετεξελιχθεί στην ομάδα «Echanges et Mouvement» -

«Ανταλλαγές και Κίνημα»). Η ομάδα διαχωρίστηκε από τα «Cahiers du Communisme

de Conseils» από την στιγμή που η τελευταία άρχισε να συγχωνεύται με την Révolution

Internationale (γνωστή ως International Communist Current). Το σύντομο ιστορικό που

ακολουθεί μας επιτρέπει, εν μέρει, να καταλάβουμε τα προβλήματα και τα ερωτήματα που

υπήρχαν στο ξεκίνημα της TC.

Στην αρχή της δεκαετίας του 1970 ένα ολόκληρο ρεύμα ήδη κριτικό απέναντι στην υπερα-

ριστερά άρχισε να βρίσκει ανεπαρκείς διάφορες πλευρές στην ανάλυσή της, ιδιαίτερα την

κριτική τους για όλες τις πολιτικές και συνδικαλιστικές διαμεσολαβήσεις που μορφοποιούν

το ανήκειν του προλεταριάτου, ως τάξης, στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Στον

ισολογισμό που κάνουμε του κύματος της ταξικής πάλης στα τέλη της δεκαετίας του 1960,

η έκκληση για δράση της τάξης για τον εαυτό της αποκρύπτει το ουσιαστικό πρόβλημα: το

ζήτημα δεν είναι να ανακαλύψουμε ξανά μια καθαρή επιβεβαίωση του προλεταριάτου. Η

επανάσταση, η κατάργηση του κεφαλαίου, θα είναι η άμεση άρνηση όλων των τάξεων, συμ-

περιλαμβανομένου του προλεταριάτου. Δεν θέλαμε όμως να υιοθετήσουμε την προσέγγιση

της Invariance που, από αυτή την παρατήρηση, κατέληξαν να απορρίψουν κάθε κλασσική

προοπτική για τις αντιθέσεις της υπάρχουσας κοινωνίας και της επανάστασης, ούτε αυτήν

τουMouvement Communiste, υπό την καθοδήγηση του Jean Barrot (Gilles Dauvé), που

επιδίωκαν να ριζοσπαστικοποιήσουν την προβληματική της υπεραριστεράς με μια δόση

Μπορντιγκισμού.

Αρχικά το θεωρητικό έργο της TC (σε συνεργασία με την ομάδα που εξέδιδε το Négation),

συνίστατο στην επεξεργασία της έννοιας του «προγραμματισμού». Η κρίση στα τέλη της

δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ήταν η πρώτη κρίση του κεφα-

λαίου στη διάρκεια της πραγματικής υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο. Σηματοδότησε

το τέλος όλων των προηγούμενων κύκλων που, από την αρχή του 19ου αιώνα, είχαν σαν

άμεσο περιεχόμενο και στόχο την αύξηση της ισχύος της δύναμης της τάξης μέσα στον

καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και την επιβεβαίωσή της ως της τάξης της παραγωγικής

εργασίας, μέσα από την κατάληψη της εξουσίας και την θέση σε εφαρμογή μιας μεταβατι-

κής περιόδου. Πρακτικά και θεωρητικά, ο προγραμματισμός προσδιορίζει ολόκληρη αυτή

την περίοδο της ταξικής πάλης του προλεταριάτου. Αν και ανανέωσε την προβληματική της

από ανάγκη, η Echanges (που εκδίδεται στα Αγγλικά και στα Γαλλικά) παραμένει στην ίδια

γενική βάση, δηλαδή ότι σε κάθε αγώνα το προλεταριάτο πρέπει να ξανανακαλύψει τον

εαυτό του· η επανάσταση γίνεται η διαδικασία των αγώνων, αυτή η διαδικασία κατάκτησης

του εαυτού του.

Το κεντρικό θεωρητικό ερώτημα λοιπόν γίνεται: πώς μπορεί το προλεταριάτο, δρώντας

αποκλειστικά σαν τάξη αυτού του τρόπου παραγωγής, στην αντίθεσή του με το κεφάλαιο

μέσα στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, να καταργήσει τις τάξεις, και συνεπώς τον

εαυτό του, με άλλα λόγια: να παράξει τον κομμουνισμό;

Μια απάντηση στο ερώτημα αυτό που αναφέρεται σε ένα είδος ανθρωπότητας/ανθρωπο-
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σύνης που κάτω από τον προλετάριο ή σε μια ανθρώπινη δραστηριότητα κάτω από την

εργασία, όχι μόνο αυτοπαγιδεύεται σε ένα φιλοσοφικό τέλμα, αλλά και επιστρέφει διαρκώς

στην θεώρηση ότι η ταξική πάλη του προλεταριάτου μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό της

μόνο στον βαθμό που εκφράζει κάτι που ήδη ξεπερνά και επιβεβαιώνει τον εαυτό του

(μπορούμε να βρούμε αυτή τη θεώρηση ακόμα και σε σημερινές θεωρητικές σχηματοποιή-

σεις του «κινήματος άμεσης δράσης»𝛼). Ο κάθιδρος εργάτης έχει αντικατασταθεί από τον

Άνθρωπο, αλλά το πρόβλημα δεν έχει αλλάξει, που παραμένει να είναι το πρόβλημα του

«Aufhebung».𝛽

Ξεκινώντας από αυτή τη βάση, αναλάβαμε το έργο ενός θεωρητικού επανακαθορισμού

της αντίθεσης/αντίφασης ανάμεσα στο προλεταριάτο και το κεφάλαιο. Καταρχάς ήταν

απαραίτητο να επανακαθορίσουμε την αντίφαση αυτή ως την αντίφαση που φέρει τον

κομμουνισμό ως επιλυσή της αλλά και ως αναπαραγωγική και δυναμική αντίφαση του

κεφαλαίου. Ήταν απαραίτητο να παράξουμε την ταυτότητα του προλεταριάτου ως τάξης

του κτπ και ως επαναστατικής τάξης, που σημαίνει ότι δεν κατανοούμε πλέον αυτή την

«επαναστατικότητα» σαν μια φύση της τάξης που προσαρμόζεται, εξαφανίζεται ή αναγεν-

νάται ανάλογα με τις περιστάσεις και τις συνθήκες.Αυτή η αντίφαση είναι η εκμετάλλευση.𝛾

Με την εκμετάλλευση σαν την μια αντίθεση ανάμεσα στις τάξεις συλλάβαμε τον χαρακτη-

ρισμό τους σαν τον χαρακτηρισμό της κοινότητας. συνεπώς σαν να είναι ταυτόχρονα και η

αμοιβαία εμπλοκή τους. Αυτό σημαίνει ότι είμασταν σε θέση να συλλάβουμε: την αδυναμία

επιβεβαίωσης του προλεταριάτου· την αντίθεση ανάμεσα στο προλεταριάτο και το κεφά-

λαιο ως ιστορία· την κριτική οποιασδήποτε επαναστατικής φύσης του προλεταριάτου σαν

μιας καθοριστικής ουσίας «θαμμένης» ή καλυμμένης από την αναπαραγωγή του όλου (η

αυτο-προϋπόθεση του κεφαλαίου𝛿).

Καταστήσαμε ιστορική την αντίφαση και συνεπώς την επανάσταση και τον κομμουνισμό,

και όχι μόνο τις περιστάσεις τους. Η επανάσταση και ο κομμουνισμός είναι αυτό που παρά-

γεται ιστορικά μέσα από τους κύκλους αγώνων οι οποίοι επιτείνουν/οξύνουν την ανάπτυξη

της αντίφασης. Η αντίθεση ανάμεσα στο προλεταριάτο και το κεφάλαιο αποπραγμοποι-

ήθηκε όντως χωρίς να εκλάβουμε την οικονομία ως μια ψευδαίσθηση. Η πτωτική τάση

στο ποσοστό κέρδους έγινε άμεσα μια αντίθεση ανάμεσα στις τάξεις και όχι το έναυσμά

της, όπως συνέβαινε πάντα με τις απόψεις του Μάτικ, αν και η θεωρία του για τις κρίσεις

ανοίγει τον δρόμο για την υπέρβαση του αντικειμενισμού.

Πέρα από την εμβάθυνση αυτών των θεωρητικών προϋποθέσεων, το έργο της TC συνίστα-

ται στον καθορισμό της δομής και του περιεχομένου της αντίθεσης ανάμεσα στις τάξεις

όπως εκδηλώνεται στο τέλος της δεκαετίας του 1970 και παγιώνεται στην δεκαετία του

1980. Υπήρξε μια επαναδόμηση των σχέσεων εκμετάλλευσης, με άλλα λόγια της αντίθεσης

ανάμεσα σε τάξεις, που ήταν η δεύτερη φάση της πραγματικής υπαγωγής.

𝛼 Δες για το ΚΑΔ/DAM στο κείμενο της TC για την αυτοδιαχείριση.
𝛽 Αναφορά! Άλλωστε από δω προέρχεται η ονομασία του Aufheben.
𝛾 Βασικό!
𝛿 Ανάλυση-κατανόηση!
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Ηαπόσπαση της σχετικής υπεραξίας έχει γίνει μια διαδικασία αναπαραγωγής της διεπαφής

ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία που είναι αυτάρκης με την έννοια ότι δεν περιέχει

κανέναν στοιχείο, κανένα σημείο αποκρυστάλλωσης, κανένα σημείο «κολλήματος», που

να μπορεί να είναι τροχοπέδη στην αναγκαία ρευστότητα και την συνεχή ανατροπή που

της είναι αναγκαία. Σε αντίθεση με τον προηγούμενο κύκλο αγώνων, η αναδιάρθρωση έχει

καταργήσει όλες τις εξειδικεύσεις, τις εγγυήσεις, το «κράτος πρόνοιας», τον «φορντικό

συμβιβασμό», την διαίρεση του παγκόσμιου κύκλου σε εθνικές περιοχές συσσώρευσης,

σε καθορισμένες σχέσεις ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια, σε εσωτερικές ζώνες

συσσώρευσης (Δύση/Ανατολή). Η απόσπαση υπεραξίας στην σχετική της μορφή απαιτεί

διαρκή «αναστάτωση» και την κατάργηση όλων των περιορισμών στην άμεση διαδικα-

σία της παραγωγής, στην αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης και στις σχέσεις των

κεφαλαίων μεταξύ τους.

Η αναδιάρθρωση του κτπ δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ήττα των εργατών. Αυτή η ήττα

ήταν η ήττα της εργατικής ταυτότητας, των Κομμουνιστικών κομμάτων, του «υπαρκτού

σοσιαλισμού», του συνδικαλισμού, της αυτοδιαχείρισης, της αυτοοργάνωσης. Είναι ένας

ολόκληρος κύκλος αγώνων με όλες τις διαφοροποιήσεις και τις αντιφάσεις του που ηττήθηκε

την δεκαετία του 1970 και στις αρχές αυτής του 1980. Η αναδιάρθρωση είναι ουσιαστικά

αντεπανάσταση. Το ουσιαστικό της αποτέλεσμα είναι, από την αρχή της δεκαετίας του 1980,

η εξαφάνιση της οποιασδήποτε ταυτότητας του παραγωγικού εργάτη αναπαραγώμενης

και επιβεβαιωνόμενης μέσα στον κτπ.

Όταν η αντιφατική σχέση ανάμεσα στο προλεταριάτο και το κεφάλαιο δεν ορίζεται πλέον

μέσα στην ρευστότητα της καπιταλιστικής αναπαραγωγής, το προλεταριάτο μπορεί να

εκφράσει την αντίθεσή του στο κεφάλαιο μόνο αμφισβητώντας το κίνηση μέσω της οποίας

αναπαράγεται το ίδιο σαν τάξη. Το προλεταριάτο δεν κουβαλά πλέον ένα σχέδιο κοινωνικής

αναδιοργάνωσης σαν επιβεβαίωση αυτού που είναι. Στην αντίθεσή του με το κεφάλαιο

είναι, μέσα στην δυναμική της ταξικής πάλης, σε αντίθεση με την ίδια την ύπαρξή του σαν

τάξης. Αυτό είναι τώρα το περιεχόμενο, και το διακύβευμα, της ταξικής πάλης. Είναι η

βάση της τωρινής δουλειάς μας μέσα από αναλύσεις όχι μόνο της πορείας του κεφαλαίου

αλλά επίσης, και αξεδιάλυτα, αγώνων όπως αυτός του Δεκέμβρη του 1995 στη Γαλλία, του

κινήματος των ανέργων ή των «χωρίς χαρτιά»,42 όπως και οι καθημερινοί αγώνες που είναι

λιγότερο εντυπωσιακοί αλλά επίσης, ακόμα και έτσι, ενδεικτικοί αυτού του νέου κύκλου.

Αυτό που είναι θεμελιακά ριζοσπαστικό σε αυτόν τον κύκλο αγώνων είναι ταυτόχρονα

το όριό του: η ύπαρξη της τάξης στην αναπαραγωγή του κεφαλαίου. Το όριο αυτό που

είναι ιδιαίτερο και συγκεκριμένο σε αυτόν τον νέο κύκλο αγώνων είναι το θεμέλιο και το

ιστορικά συγκεκριμένο περιεχόμενο αυτού που από το 1995 έχουμε αποκαλέσει «ριζοσπα-

στικό δημοκρατισμό». Είναι η έκφραση και η τυποποίηση των ορίων αυτού του κύκλου

αγώνων. Εγκαθιδρύει στην πολιτική πρακτική ή σε μια προοπτική «εναλλακτικισμού» την

εξαφάνιση κάθε εργατικής ταυτότητας για να επικυρώσει την ύπαρξη της τάξης μέσα στο

κεφάλαιο σαν ενός συνόλου πολιτών και/ή παραγωγών, μια ύπαρξη στην οποία ζητά από το

κεφάλαιο να συμμορφωθεί. Σε αντίθεση με αυτό, αλλά στην ίδια βάση, το «κίνημα άμεσης
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δράσης» πιστεύει ότι είναι το ίδιο ήδη οι «απο-απαλλοτριωμένες» κοινωνικές σχέσεις που

αντιτίθενται στο κεφάλαιο.

Ξεκινώντας από αυτόν τον κύκλο αγώνων, η επανάσταση είναι μια υπέρβαση που πα-

ράγεται από αυτόν. Δεν μπορεί να υπάρξει μια επέκταση των αγώνων αυτών όπως είναι

σε επανάσταση για τον απλό λόγο ότι η επανάσταση είναι η κατάργηση των τάξεων. Η

υπέρβαση είναι η στιγμή στην οποία, στην ταξική πάλη, το ταξικό ανήκειν γίνεται ένας

εξωτερικός περιορισμός που επιβάλλεται από το κεφάλαιο. Είναι μια αντιφατική διαδι-

κασία εσωτερική στον κτπ. Στο ενδιάμεσο, χωρίς να είμαστε ούτε ορφανά του εργατικού

κινήματος ούτε προφήτες του κομμουνισμού που θα έρθει, συμμετέχουμε στην ταξική πάλη

όπως αυτή συμβαίνει καθημερινά και όπως παράγει θεωρία.

Παρακμή: η θεωρία της πτώσης ή η πτώση της θεωρίας

(ανακεφαλαίωση)

Το κύριο κείμενο της TC που ακολουθεί στη συνέχεια είναι, όπως υποδηλώνει ο τίτλος του, κριτικά

σχόλια που έκαναν για να συνοδεύσουν την μετάφραση των άρθρων για την παρακμή (Aufheben,

τεύχη 2-4).43 Για αναγνώστες που δεν έχουν δει τα κείμενά μας ή πιθανόν επιθυμούν μια υπενθύμισή

τους, θα δώσουμε εδώ μια περίληψη.

Για να πραγματευτούμε την θεωρία της παρακμής ή της πτώσης ήταν απαραίτητο να

θεωρήσουμε ένα εξαιρετικά εκτεταμένο υλικό - έννοιες της καπιταλιστικής κρίσης και κα-

τάρρευσης, την εξέλιξη των μεταβατικών μορφών, την αναγκαιότητα ή όχι του σοσιαλισμού

- που είχε κυριαρχήσει στις προσπάθειες μιας επαναστατικής ανάλυσης του καπιταλισμού

του 20ου αιώνα. Το υποκείμενο θέμα που ταυτοποιήσαμε (και το οποίο προσέλκυσε το

ενδιαφέρον της TC) ήταν το ζήτημα του αντικειμενισμού. Με αυτόν τον όρο αναλύσαμε μια

πρυτανεύουσα/επικρατούσα μορφή κατανόησης που κυριαρχείται από τον διαχωρισμό

του αντικειμενικού και του υποκειμενικού - καπιταλιστική ανάπτυξη και ταξική πάλη - την

παρουσίαση του καπιταλισμού ως μιας, ας το πούμε, μηχανής με μια αναπόφευκτη/αμείλι-

κτη (μηχανική;) λογική που οδεύει προς την κατάρρευσή του, γεννώντας μια υποκειμενική

απόκριση στην αναγκαιότητα της ταξικής πάλης που κινείται προς την σοσιαλιστική επα-

νάσταση. Σε αυτή την αντίληψη, η κινητήρια δύναμη προς τον κομμουνισμό, η υλική της

βάση, θεωρούνταν η αντίθεση ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις και τις παραγωγικές

σχέσεις κατανοούμενες ως μια θεμελιώδης αντικειμενική πραγματικότητα στην οποία η

σοσιαλιστική επανάσταση θα ήταν μια αναπόφευκτη συνέπεια (με την κατάρρευση στην

βαρβαρότητα να υποδηλώνεται κάποιες φορές σαν η μοναδική άλλη πιθανότητα).𝛼

𝛼Θεμελιώδες σημείο: η αδυναμία του αντικειμενισμού συνίσταται στην ανάδειξη μιας θεμελιώδους αντι-
κειμενικής αντίφασης που παράγει εξίσου αντικειμενικά το αποτέλεσμα, πχ. την επανάσταση. Από αυτή την
άποψη - όσο αναβαθμισμένη και αν μοιάζει - θα πρέπει να δούμε ως εξίσου αντικειμενιστική και αναγωγι-
στική την άποψη της παραγωγής πχ. της ταξικής πάλης από την θεμελιώδη αντίφαση κεφάλαιο/εργασία
(αναβάθμιση εν σχέσει με την παραγωγή του σοσιαλισμού από την αντίφαση παραγωγικών δυνάμεων/σχέ-
σεων. Χρειάζεται ενδελεχής ανάλυση!
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Με βάση μια τέτοια αντίληψη, το κεντρικό πρόβλημα της επανάστασης έτεινε να ανάγεται

στο να «φτάσει», με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η συνείδηση και η υποκειμενικότητα στο

επίπεδο της αντικειμενικής κατάστασης, με την κρίση να παίζει έναν ρόλο-κλειδί. Ο αντι-

κειμενισμός μπορούσε να εκφραστεί πολιτικά με δύο αντίθετους τρόπους: είτε ως αναγωγή

(όπως από τον Τρότσκυ) των πάντων στην κρίση ηγεσίας, με το επαναστατικό καθήκον να

περιορίζεται σε τακτικά ζητήματα οργάνωσης της πρωτοπορείας του κόμματος ώστε να

εκμεταλλευτεί την κρίση που θα ξέσπαγε έτσι κι αλλιώς· είτε, όπως με τον Μάτικ και τον

«συμβουλιασμό», με μια εντελώς έξω από κάθε πρωτοπορεία θεώρηση, όπου η επανάσταση

είναι μια αυθόρμητη αντίδραση της εργατικής τάξης στην κρίση. Ανιχνεύσαμε την αφετηρία

μιας τέτοιας θεωρητικοποίησης στον «κλασσικό Μαρξισμό» που αναπτύχθηκε από τον Έν-

γκελς και την Δεύτερη Διεθνή, των οποίων ο Τροτσκισμός και ο «αριστερός κομμουνισμός»

ή η «υπεραριστερά» ισχυρίζονταν ότι είναι η αληθινή συνέχεια. Είδαμε με ποιον τρόπο

αυτές οι θεωρίες υπονομέυονταν από την «αποτυχία» του καπιταλισμού να καταρρεύσει

ή να παράξει μια επανάσταση μετά τον Δεύτερο ΠΠ. Στη συνέχεια, στο δεύτερο άρθρο

παρουσιάσαμε τα ετερόδοξα ρεύματα· όπως την ομάδα «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα, τους

Καταστασιακούς και τους αυτόνομους Μαρξιστές, που αναδύθηκαν σε αυτό το σημείο,

αμφισβητώντας την αντικειμενιστική προβληματική της κατάρρευσης και υποστήριξαν την

κρίσιμη σημασία του επαναστατικού υποκειμένου στην ανατροπή του καπιταλισμού. Αλλά

παρατηρήσαμε επίσης πώς η επιστροφή της ίδιας της κρίσης την δεκαετία του 1970 έμοιαζε

να ανανεώνει την ανάγκη κατανόησης της κρίσβς - αντικειμενιστικά ή με κάποιο άλλο

τρόπο. Τελειώσαμε με μια θεώρηση της προσέγγισης που υιοθετήθηκε από το περιοδικό

Radical Chains που εστίαζε στον ρόλο των παρεμβάσεων του κράτους όπως το «κράτος

πρόνοιας» ως «αποτροπής του κομμουνισμού» για να κλείσουμε προτείνοντας (μάλλον

πολύ σύντομα) μιαν εναλλακτική προοπτική.𝛼

Επιστρέφουμε τώρα στην απάντηση της TC στα άρθρα μας για την «Παρακμή» στο άρθρο

της: «Η θεωρία της παρακμής του Aufheben: μια απάντηση».44

TC : Η θεωρία της παρακμής του Aufheben, μια απάν-

τηση

Είναι αυτονόητο ότι, για να αναλάβουμε κάτι που αντιπροσώπευε ένα αξιοσημείωτο καθή-

κον, να μεταφράσουμε, δηλαδή, για δημοσίευση το άρθρο, σε τρία μέρη, του Aufheben για

τον αντικειμενισμό και τις «θεωρίες της παρακμής», θεωρούμε αυτό το κείμενο εξαιρετικά

ενδιαφέρον. Πέρα από την καταγραφή/καταχώρηση ενός τεράστιου όγκου τεκμηρίωσης

και την κατασκευή μιας ιστορίας της έννοιας του αντικειμενισμού, το ενδιαφέρον αυτό

έγκειται και στην υποκείμενη κριτική ματιά σε αυτή την ιστορία και τις προοπτικές που

𝛼 Εδώ βλέπουμε ουσιαστικά την άποψη του Aufheben, για την παγίδευση ουσιαστικά και των ετερόδοξων
ρευμάτων στην διαλεκτική σχέση αντικειμενισμού/υποκειμενισμού: η αποτυχία της επανάστασης ερμηνεύ-
τηκε μάλλον αναγωγιστικά μέσα από μια θεμελιώδη αλλαγή του υποκειμενικού παράγοντα (αν και ο ρόλος
του διαυγάστηκε με έναν εντελώς καινούριο τρόπο).
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διανοίγει για μια τρέχουσα θεωρητική παραγωγή.

Αυτή η οπτική μπορεί να συνοψιστεί σε τέσσερεις αναφορές:

«Για μας, η αγορά ή ο νόμος της αξίας δεν είναι η ουσία του κεφαλαίου· η ου-

σία του είναι μάλλον η αυτο-επέκταση της αξίας: με άλλα λόγια η αλλοτριωμένη

εργασία».

«Η θεωρία της αυτονομίας γενικά και η θεωρία της κρίσης ως ταξικής πάλης

συγκεκριμένα, επιτέλεσαν ουσιαστικό έργο σχετικά με την κριτική των πραγμο-

ποιημένων κατηγοριών του αντικειμενιστικού Μαρξισμού. Μας επιτρέπει να τις

δούμε ως «τρόπους ύπαρξης της ταξικής πάλης» (έμφαση της TC). Αν κάποιες

φορές υπερτόνισαν αυτό το στοιχείο, αποτυγχάνοντας να δουν την πραγματική

έκταση στην οποία οι κατηγορίες αυτές έχουν μια αντικειμενική ζωή σαν πτυχές

του κεφαλαίου, παραμένει απαραίτητο να διατηρήσουμε την σημασία αυτής

της αντιστροφής».

«Το αντικείμενο του νόμου της αξίας δεν είναι προϊόντα αλλά η εργατική

τάξη(...) η ύπαρξή της έξω από αυτήν».45

«ΟΜαρξ θεμελίωσε πώς το σύστημα της κυρίαρχης τάξης και η ταξική πάλη

δρουν μέσω του εμπορεύματος, της μισθωτής εργασίας κ.λπ.» [Σημείωση της

αγγλικής έκδοσης-Aufheben: τα ακριβή λόγια μας είναι: «Ο Μαρξ ανέλυσε πώς

το σύστημα της ταξικής κυριαρχίας και η ταξική πάλη λειτουργούν μέσω του

εμπορεύματος, της μισθωτής εργασίας κ.λπ.».].

Αυτές οι διατυπώσεις θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι δικές μας.

Είναι σπάνιο θεωρητικές δουλειές να στρέφουν την προσοχή τους σε αυτό το ουσιώδες

πρόβλημα του αντικειμενισμού χωρίς να πέφτουν στις χειρότερες συγκεχυμένες υποκειμενι-

στικές φαντασιώσεις ή χωρίς απλά να εγκαταλείπουν μια θεωρία των τάξεων, της αντίθεσής

τους και του κομμουνισμού ως υπέρβασης αυτής της αντίθεσης. Αλλά (ευτυχώς υπάρχουν

πάντα «αλλά»), έχουμε μια σειρά κριτικών σχολίων να διατυπώσουμε σχετικά με αυτό το

κείμενο, σχόλια τα οποία είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε.

Η βάση αυτών των σχολίων είναι η απουσία, παρά αυτές τις προηγούμενες αναφορές, της

έννοια μιας αμοιβαίας εμπλοκής του προλεταριάτου και του κεφαλαίου ως καθορίζουσας

την αντίφασή τους. Όπως δείχνουμε στο άρθρο μας σχετικά με τον αντικειμενισμό (στο τεύ-

χος TC 15), το ζήτημα εδώ είναι αυτό του καθορισμού της έννοιας της εκμετάλλευσης, αντί

της οποίας το Aufheben φαίνεται να προτιμά αυτήν της αλλοτρίωσης, η οποία υποστηρίζει

την εξωτερικότητα ανάμεσα σε ένα «αλλοτριωμένο υποκείμενο» και την εξωτερική προς

αυτό «ουσία» του. Η απουσία αυτής της σύλληψης της αντίθεσης του προλεταριάτου και

του κεφαλαίου ως αμοιβαίας εμπλοκής τους, η προτίμηση για την έννοια της αλλοτρίωσης,

οδηγεί σε δηλώσεις, όπως η ακόλουθη: «για μας η επανάσταση είναι η επιστροφή του
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υποκειμένου στον εαυτό του...» τις οποίες με κανέναν τρόπο δεν μπορούμε να μοιραστούμε.

Χωρίς την παραγωγή της αντίθεσης ανάμεσα στις τάξεις ως αλληλοδιαπλοκή παραμένουμε

αναγκαστικά εντός της προοπτικής της επανάστασης ως επιβεβαίωσης, ως του θριάμβου

του προλεταριάτου· σε αυτήν την προοπτική αντιπαραθέτουμε την επανάσταση ως την

κατάργηση του προλεταριάτου μέσα από την/στην κατάργηση του κεφαλαίου, μέσα από

την κίνηση στην οποία «η υπεράσπιση των συμφερόντων του» οδηγεί το προλεταριάτο

στο να θεωρήσει ότι ο καθορισμός του ως τάξης είναι ένας εξωτερικός περιορισμός. «Η

επιστροφή του υποκειμένου στον εαυτό του» δεν υπερβαίνει στην πραγματικότητα την

αντίθεση, ή τους όρους της, αλλά αντιπροσώπευει απλά την επιστροφή του υποκειμένου

στον εαυτό του (αυτό «μυρίζει», δίνει την αίσθηση μιας τελεολογίας). Ακόμα και ο τίτλος

του περιοδικού «Aufheben» εγείρει το όλο ζήτημα.𝛼

Από κει κι ύστερα, κανείς έχει την τάση όταν διαβάζει το κείμενο να καταλαβαίνει το

ξεπέρασμα του κτπ σαν κάτι μάλλον τυπικό/formal. Για παράδειγμα, οι Μπολσεβίκοι «κα-

τακρίνονται» για σχεδιασμό «από τα πάνω». Σύμφωνα με την άποψη αυτή οι Μπολσεβίκοι

ανέπτυξαν τον καπιταλισμό εξαιτίας των μορφών που αποφάσισαν να υιοθέτησουν για την

εργασιακή διαδικασία: μονοπρόσωπη διαχείριση, αστοί ειδικοί, Τεηλορισμός· δεν «ανέπτυ-

ξαν», όμως, τον καπιταλισμό επειδή μάλλον επειδή διατηρήθηκε η μισθωτή εργασία; Θα

πρέπει να συμπεράνουμε ότι ο κομμουνισμός είναι ο σχεδιασμός «από τα κάτω»;Μπορούμε

τώρα να διατηρήσουμε το μαρξικό όραμα του κομμουνισμού ως «του ελεύθερου συνεταιρί-

ζεσθαι των παραγωγών» (υποθέτοντας ότι ότι το απόσπασμα του Κεφαλαίου σχετικά με το

εμπόρευμα έχει να κάνει με την κομμουνιστική κοινωνία); Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει

ότι περιορίζουμε τους εαυτούς μας στις μορφές οργάνωσης της παραγωγής, κάτι που το

άρθρο αποκηρύσσει με μια περιεκτική και αποτελεσματική φόρμουλα: «Ο κομμουνισμός

είναι ένα περιεχόμενο - η κατάργηση της μισθωτής εργασίας - όχι μια μορφή».𝛽

Η κριτική της Μπολσεβίκικης αντεπανάστασης παραμένει τυπική, με την έννοια ότι δεν

συσχετίζεται με το περιεχόμενο της επανάστασης σε αυτή την ιστορική φάση της αντίθεσης

ανάμεσα στο προλεταριάτο και το κεφάλαιο, μια φάση στην οποία η επανάσταση θα μπο-

ρούσε μόνο να οδηγήσει στην αύξηση της δύναμης της τάξης μέσα στο κεφάλαιο και στην

επιβεβαίωσή της ως ενός κυρίαρχου πόλου της κοινωνίας. ΗΜπολσεβίκικη αντεπανάσταση

εκφράζεται/αρθρώνεται τότε αναγκαστικά μέσα από την/στην επανάσταση. Η αριστερά,

ακόμα και η Ολλανδογερμανική αριστερά, δεν συνέλαβε ποτέ την αληθινή φύση της Ρώσι-

κης Επανάστασης: μια επανάσταση που το περιεχόμενό της ήταν η αυτόνομη επιβεβαίωση

της τάξης και η οποία βρήκε, στον ισχυρισμό της εργασίας ότι μπορεί να διαχειριστεί την

κοινωνία, δηλαδή στην ίδια την ισχύ της εργασίας μέσα στο κεφάλαιο και κατά την με-

τάβασή του στην πραγματική υπαγωγή, το ίδιο το όριο της επανάστασης που στρέφεται

ενάντια στον εαυτό της.𝛾 Τα κόμματα της Δεύτερης Διεθνούς ήταν σε θέση να αναλάβουν

𝛼 Κι αυτή η θέση τηςTC εγείρει ένα ολόκληρο ζήτημα! Γιατί τι σημαίνει σε τελική ανάλυση ότι ο καθορισμός
ως τάξης για το προλεταριάτο είναι ένας εξωτερικός περιορισμός; Η εξωτερικότητα δεν εξοβελίζεται εντελώς,
μοιάζει μάλλον να μετατίθεται από το «εσωτερικό» του υποκειμένου (εξωτερικότητα της «ουσίας» κατά την
TC), στο «εσωτερικό» της διαλεκτικής σχέσης.

𝛽 Εξαιρετική θέση!
𝛾 Τεράστιο ζήτημα! Πώς ακριβώς εκφράζεται η Ρώσικη επανάσταση ως διαδικασία επιβεβαίωσης της
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την ευθύνη και να τυποποιήσουν αυτή την αντεπανάσταση σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα

με τις ιδιαίτερες συνθήκες τους. Η επανάσταση ως επιβεβαίωση της τάξης μετασχηματίζει

τον εαυτό της ακατάπαυστα/αδυσώπητα σε διαχείριση του κεφαλαίου, μετατρεπόμενη

σε αντεπανάσταση𝛼· η επανάσταση παρέχει στην αντεπανάσταση το ίδιο το περιεχόμενό

τάξης από τη στιγμή που η τάξηδεν κυριαρχεί καιδεναναλαμβάνει πραγματικά την διαχείριση της κοινωνίας;
Για να μην αναφέρουμε το αμφιλεγόμενο αυτού του «αναπόφευκτου» που υπονοεί η θέση της TC, δηλαδή ότι
η Ρώσικη επανάσταση δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από την έκφραση της αντεπανάστασης; Είναι λίγο
δύσκολο να συλλάβουμε την αντεπανάσταση ως επανάσταση που στρέφεται ενάντια στον εαυτό της, δηλαδή
ως μιας εσωτερικής αντίφασης της επανάστασης, κάτι εντελώς διαφορετικό από την εύλογη σύλληψη μιας
διαλεκτικής της επανάστασης/αντεπανάστασης στο ξεδίπλωμα της ταξικής πάλης.

𝛼Η TC προσπαθεί να συλλάβει εδώ την διαλεκτική επανάστασης/αντεπανάστασης αλλά με έναν μάλλον
αντιφατικό τρόπο, δηλαδή εσωτερικοποιώντας στην αντίθεση κεφαλαίου/εργασίας - έκφραση της οποίας
είναι η επιβεβαίωση της τάξης - την ίδια τη διαδικασία της επανάστασης, ή ισοδύναμα, με μια έννοια,
εσωτερικοποιώντας στην έννοια της επανάστασης την ίδια την αντίθεση κεφάλαιο/εργασία, μεταφέροντας
έτσι την αντιφατικότητα της σχέσης κεφάλαιο/εργασία στην ίδια τη διαδικασία της επανάστασης (η οποία
μπορεί, με αυτόν τον τρόπο, να αντιφάσκει με τον εαυτό της ως αντεπανάσταση). Όμως δεν μπορούμε να
δούμε τη διαδικασία της επανάστασης ως μια διαδικασία «εσωτερική» στην αντίθεση κεφαλαίου/εργασίας. Η
επανάσταση είναι μάλλον η διαδικασία συνολικής άρνησης, διάρρηξης αυτής της αντίθεσης, είναι ένα «μέτρο»
του βαθμού υπέρβασης αυτής της αντίθεσης μέσα από την εκδήλωση της αρνητικότητας του προλεταριάτου.
Με άλλα λόγια δεν μπορούμε καν να μιλήσουμε για επανάσταση από τη στιγμή που αυτή δεν είναι
η κατάργηση τηςαντίθεσηςαυτής και συνεπώς των τάξεωνκ.λπ.! Όσο βρισκόμαστε στο «εσωτερικό»
της αντίθεσης κεφάλαιο/εργασία δεν μπορούμε να μιλάμε για επανάσταση - και από αυτή την άποψη η
διαδικασία που έχει ως πρόταγμα την επιβεβαίωση της τάξης είναι προφανώς αντεπανάσταση (εδώ ταιριάζει
το: «αυτό δεν είναι επανάσταση)! Θα τολμήσουμε ακόμα να πούμε ότι η επανάσταση δεν μπορεί παρά
να είναι νικηφόρα. Λέμε «τολμούμε» γιατί εδώ ανοίγεται ένα τεράστιο ζήτημα, δηλαδή με ποια έννοια η θέση
αυτή δεν συνιστά ντετερμινιστική, «εξωτερική», περατολογική ή τελεολογική θεώρηση.
Ο λόγος που η επανάσταση (ή η αντεπανάσταση) δεν μπορεί «εσωτερικοποιηθεί» στην αντίθεση κεφα-

λαίου/εργασίας είναι ακριβώς γιατί ούτε το κεφάλαιο και το προλεταριάτο μπορούν να «εσωτερικοποιηθούν»
στην αντίθεση αυτή ως «απλοί» πόλοι της. Στην πραγματικότητα είναι εκφράσεις της δυναμικής της άρνησης
ή της διατήρησης αυτής της αντίθεσης. Με άλλα λόγια η «ιδαιτερότητα» του προλεταριάτου, αυτό που το
διακρίνει ως «ιδιαίτερο» στοιχείο της αντίθεσης, είναι ότι συνιστά την δυναμική της άρνησης της αντίθεσης.
Το κεφάλαιο έχει φυσικά την δική του ιδιαιτερότητα, είναι η δυναμική της κατάφασης της αντίθεσης, η ροπή
της διατήρησής της όπως λέει και ο Μαρξ. Αυτό εξηγεί γιατί το προλεταριάτο όταν δρα καταφατικά προς
την αντίθεση αυτή (όπως ακριβώς συμβαίνει όταν προσπαθεί να επιβεβαιωθεί ως τάξη) δεν καταλήγει παρά
να ενισχύει το κεφάλαιο, να «γίνεται» κεφάλαιο. Με άλλα λόγια η αδυναμία της θεώρησης απλά της αντί-
φασης κεφάλαιο/εργασία είναι ότι αγνοεί την δυναμική της αντίθεσης ως κάτι διαφορετικού από την ίδια
την αντίθεση. Όχι διαχωρισμένου αλλά ως άλλου επιπέδου. Η εκδίπλωση της αντίθεσης δεν είναι η ίδια η
αντιθεση. Αν ο κάθε πόλος «διαχωρίζεται»/διακρίνεται στην αντίθεση αυτή δεν είναι ως «απλώς πόλος» της
αντίθεσης, αλλά ως στοιχείο της δυναμικής που αναπτύσσεται στην αντίθεση. Οι δύο πόλοι δεν «στέκονται»
ουσιολογικά ο ένας απέναντι στον άλλον, στέκονται διαλεκτικά ως αντίρροπες δυναμικές της αντίθεσης αυ-
τής - ο ένας τείνει να την διατηρεί ο άλλος να την καταργήσει, ο ένας επιβεβαιώνοντας τον εαυτό του, ο άλλος
αρνούμενος τον εαυτό του. Είπαμε η αντίθεση αυτή δεν είναι «συμμετρική». Ο ένας πόλος κυριαρχεί και
η δυναμική που μας ενδιαφέρει δεν είναι το «αμοιβαίο πέρασμα» του ενός πόλου στον άλλο - το κεφάλαιο
γίνεται εργασία και το αντίστροφο, το κεφάλαιο προϋποθέτει την εργασία και το αντίστροφο- αλλά η ροπή
αυτού του περάσματος προς την διατήρηση ή την κατάργηση της αντίθεσης.
Η επανάσταση λοιπόν ως ιστορικό προϊόν του ταξικού ανταγωνισμού δεν μπορεί παρά να εκφράζεται σε

αυτό το επίπεδο της δυναμικής της ασυμμετρίας της αντίθεσης κεφάλαιο/εργασία, της ροπής της δυναμι-
κής αυτής και συγκεκριμένα ως η δυναμική άρνησης/κατάργησης της αντίθεσης (ως προϊόν, θα λέγαμε, της
δράσης του προλεταριάτου, που εκφράζει αυτή την δυναμική). Δεν μπορεί να συνιστά μιαν άλλη αντίφαση -
επανάσταση/αντεπανάσταση - στο εσωτερικό της αντίθεσης κεφάλαιο/εργασία. Η επανάσταση ή η αντεπα-
νάσταση είναι το ιστορικό προϊόν αυτής της δυναμικής της ιστορίας της αντίθεσης κεφάλαιο/εργασία και
είναι αδιαμφισβήτητη από αυτήν ακριβώς την άποψη: αν είναι επανάσταση έχει νικήσει και το ξέρει, έστω
και «τοπικά» (στον χρόνο και στον χώρο). Ή για να το θέσουμε λιγότερο «απόλυτα»: η επανάσταση είναι η
διαδικασία στην οποία τίθεται ρητά και συνειδητά το ζήτημα της άρνησης της αντίθεσης κεφάλαιο/εργασία,
είναι η δυναμική που διαρρηγνύει την αντίθεση αυτή και το «ξέρει». Δεν μπορεί λοιπόν να αντιφάσκει με τον
εαυτό της ή να περνά στο αντίθετό της. Πολύ περισσότερο καμμιά διαδικασία «επιβεβαίωσης» της τάξης δεν
μπορεί να θεωρηθεί επαναστατική διαδικασία, πόσω δε μάλλον που «στρέφεται ενάντια στον εαυτό της»
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της. Στο «Η Άγνωστη Επανάσταση», ο Voline𝛼 διηγείται μια «μικρή σκηνή» της οποίας

έγινε μάρτυρας. Σε ένα εργοστάσιο, οι εργάτες είχαν αρχίσει να οργανώνουν οι ίδιοι τις

συναλλαγές τους με άλλες φίρμες. Καταφτάνει ένας αντιπρόσωπος του Μπολσεβίκικου

κόμματος και με χρήση απειλών διατάζει το τέλος αυτού του τύπου δραστηριότητας γιατί

θα την αναλάμβανε το κράτος. Φυσικά αυτό δεν έγινε χωρίς αντίθεση, χωρίς σύγκρουση,

αλλά είναι δυνατόν να φανταστούμε μιαν ανταλλαγή που δεν θα έπαιρνε μια μορφή αποξε-

νωμένη από τους συναλλασσόμενους που σχετίζονταν από αυτήν [exchange which would

not take a form alienated from the exchangers connected by it];

Η απουσία της αλληοδιαπλοκής του προλεταριάτου και του κεφαλαίου στην αντίθεσή τους,

σύμφωνα με την δική μας ανάγνωση του άρθρου, μας αφήνει πολύ συχνά την αίσθηση ότι

έχουμε να κάνουμε με ένα κομμουνιστικό σχέδιο που είναι αναλλοίωτο, αλλά υπόκειται στις

εκάστοτε αντικειμενικές συνθήκες και το οποίο αφού εκδιώχνεται, θα λέγαμε, από την κύρια

είσοδο έχει την τάση να ξαναεπιστρέφει από την «πίσω πόρτα». Εξ ου και η παρουσίαση

του αντικειμενισμού ή του οικονομικού ντετερμινισμού ως «λαθών», «αποκλίσεων» και

η αδυναμία του άρθρου να προχωρήσει πιο μακριά από μια ιστορία των ιδεών. Από την

μια υπάρχει το προλεταριάτο και από την άλλη το κεφάλαιο. Το δεύτερο εξελίχθηκε, το

πρώτο βιώνει αυτή την εξέλιξη σαν «ταξική σύνθεση». Αλλά η εξέλιξη αυτών των όρων

δεν κατανοείται ως η ιστορία της σχέσης τους. Είναι σε αντίθεση αλλά αυτή η αντίθεση

είναι μόνι μια αμοιβαία, ανακλαστική σχέση και όχι μια αυτο-διαφοροποιούμενη ολότητα.𝛽

Έτσι η ιστορία κατανοείται ως ιστορία του κεφαλαίου, υποκείμενη στους περιορισμούς της

πάλης της εργατικής τάξης, αλλά όχι ως ιστορία της αντίθεσης ανάμεσα στο προλεταριάτο

και το κεφάλαιο. Συνεπώς η επανάσταση και ο κομμουνισμός δεν μπορούν πραγματικά

να ιστορικοποιηθούν. Η προσθήκη μιας υποκειμενικής προσέγγισης από την σκοπιά της

εργατικής τάξης δεν είναι πραγματικά χρήσιμη. Η οπτική έχει αλλάξει αλλά η προβληματική

της αντικειμενικότητας δεν έχει ξεπεραστεί. Αυτό είναι που φευγαλέα θέτει το άρθρο όταν

το αντικείμενο είναι ο εργατισμός, στον οποίο όμως δεν καταφέρνει να διατυπώσει μια

κριτική άλλα από την οικονομική.

Αν πρόκειται κανείς να ασχοληθεί με το κεντρικό πρόβλημα του αντικειμενισμού, η κριτική

του θα πρέπει να αρχίσει με την παραγωγή μιας θεωρίας στην οποία συλλαμβάνουμε την

εκμετάλλευση και την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους ως την αντίθεση ανάμεσα στο

προλεταριάτο και το κεφάλαιο και όχι απλά σαν την ανάπτυξη του κεφαλαίου· οι κεντρικές

έννοιες είναι αυτές της εκμετάλλευσης και της συσσώρευσης. Όσο η επανάσταση μπορούσε

να παρουσιαστεί ως η επιβεβαίωση του προλεταριάτου (τυπική υπαγωγή, πρώτη φάση της

πραγματικής υπαγωγής), η αντίφαση του κτπ ως εξαρτώμενη από την αλληλοδιαπλοκή

τρεπόμενη σε αντεπανάσταση.
𝛼 Vsevolod Mikhailovich Eikhenbaum (1882 – 1945), γνωστός αργότερα με το ψευδώνυμο Volin ή (όπως

ο ίδιος προτιμούσε) Voline: Ρώσος αναρχικός ηγέτης που συμμετείχε στην Ρώσικη και την Ουκρανική επανά-
σταση πριν αναγκαστεί σε εξορία από την κυβέρνηση των Μπολσεβίκων αρχικά στην Γερμανία και μετά τον
Δεύτερο ΠΠ στην Γαλλία όπου και πέθανε το 1945. Ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της αναρχικής ορ-
γανωτικής μορφής που έγινε γνωστή αργότερα ως «αναρχισμός της σύνθεσης». Η «Άγνωστη Επανάσταση»
είναι ο απολογισμός του από τις εμπειρίες του στην Ρώσικη επανάσταση και τον εμφύλιο πόλεμο και εκδό-
θηκε μετά τον θάνατό του.

𝛽 Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο για την κατανόηση της διαλεκτικής σχέσης!
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προλεταριάτου και κεφαλαίου ήταν αδιανόητη, γιατί η άρνηση του κεφαλαίου μπορούσε

να είναι ipso facto μόνο η άρνηση του προλεταριάτου. Έτσι η επανάσταση ως τυπική

υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο και στην πρώτη φάση της πραγματικής υπαγωγής, ως

επιβεβαίωση τουπρολεταριάτου, γίνεται αναγκαστικά ένας οικονομισμός. Αν η επανάσταση

είναι η επιβεβαίωση της τάξης, το προλεταριάτο πραγματοποιώντας την επανάσταση θα

πρέπει να επιλύσει αναγκαστικά μια αντίφαση του καπιταλισμού της οποίας δεν αποτελεί το

ένααπό τα όριααλλάαπλά τον καλλίτερα τοποθετημένο εκτελεστή, οπότε η υπέρβασηαυτής

της αντίφασης, μακράν του να αποτελεί την εξαφάνιση του ίδιου του προλεταριάτου, γίνεται

ο θρίαμβός του. Η στρατηγική που βασίζεται στην «προλεταριακή υποκειμενικότητα» δεν

πηγαίνει πέρα από αυτή την προβληματική.𝛼

Ως ο ένας πόλος της αντίφασης μέσα στον κτπ, η ύπαρξη του προλεταριάτου και η πρακτική

του μπορεί μόνο να ταιριάξει με την ιστορική πορεία της αντίθεσής του με το κεφάλαιο ως

εκμετάλλευση και πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους. Αυτή είναι όλη η σημασία/αξία της

θεωρίας της κρίσης του Μάτικ, η οποία βέβαια μέσα στον αντικειμενισμό της δεν μπορεί να

χρησιμοποιηθεί όπως είναι και θα πρέπει να κριτικαριστεί από την δική μας σκοπιά. Είναι

θεμελιώδες να διατηρήσουμε μια ανάλυση της κρίσης στην βάση της πτωτικής τάσης του πο-

σοστού κέρδους. Απλά χρειάζεται, όπως λέει το άρθρο, να «απο-αντικειμενικοποιήσουμε»,

να «αποπραγμοποιήσουμε», τον νόμο της πτωτικού ποσοστού κέρδους. Όταν διαβάζουμε

στο άρθρο: «το κεφάλαιο δημιουργεί ένα όριο στην συσσώρευσή του από το/στο γεγονός

ότι μπορεί μόνο να παράγει για την αγορά», ακόμα και αν στη συνέχεια λέει: «το κεφάλαιο

επαναστατικοποιεί διαρκώς τις σχέσεις παραγωγής για να επιτρέψει την συνεχή τους επέ-

κταση. Αυτή η ανάγκη να μετασχηματίζει συνεχώς τις κοινωνικές σχέσεις σημαίνει ότι το

κεφάλαιο οδηγείται διαρκώς να έρχεται αντιμέτωπο με την εργατική τάξη» και όταν το

θέμα κλείνει με το: «είναι δυνατόν η κρίση να δημιουργεί τις συνθήκες στις οποίες το προ-

λεταριάτο αρχίζει να αντιθέτει τα συμφέροντά του σε αυτά του κεφαλαίου», οδηγούμαστε

να πιστέψουμε ότι:

1. η κρίση τοποθετείται στο επίπεδο της αγοράς,

2. η στρατηγική του κεφαλαίου είναι η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων,

3. η κινητήρια επαναστατική δύναμη του προλεταριάτου είναι η υπεράσπιση των συμ-

φερόντων του.

Από την μια πλευρά η κρίση από την άλλη η ταξική πάλη· μια συνάντηση των αποκλίνοντων

συμφερόντων διαμορφώνει το μονοπάτι του κεφαλαίου αλλά η ανάπτυξη του κεφαλαίου

και η κρίση δεν κατανοούνται καθαυτές σαν ταξική πάλη.

Όπως εκτενώς καταδεικνύει το άρθρο στις βασικές του αναπτύξεις, το θεωρητικό θεμέλιο

του αντικειμενισμού έγκειταο στον διαχωρισμόανάμεσαστην ταξική πάλη και την ανάπτυξη

του κτπ. Αλλά η βάση αυτού του θεωρητικού διαχωρισμού είναι η αδυναμία του ίδιου του

𝛼 Αυτό είναι σωστό αλλά δες τις προηγούμενες εκτενείς μας παρατηρήσεις για το αν αυτή η διαδικασία μπο-
ρεί καν να θεωρηθεί επανάσταση. Η επιβεβαίωση της τάξης, ε αυτό δεν είναι επανάσταση! Και πραγμα-
τικά δεν μπορούμε να δούμε πού βλέπει η TC τον «θρίαμβο» του προλεταριάτου σε αυτή την «επανάσταση».
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προλεταριάτου, σε ολόκληρη αυτή την περίοδο της ταξικής πάλης που χαρακτηρίζεται από

την τυπική υπαγωγή, ακόμα και κάτω από συγκεκριμένες σύχγρονες μορφές, να είναι ένα

στοιχείο της αντίθεσης που πρέπει να ανατραπεί.𝛼 Είναι μόνο η καταπιεσμένη ακρότητα

της αντίθεσης και έχει μόνο τον ρόλο του «νεκροθάφτη». Ο καπιταλισμός κατανοείται μόνο

σαν ένα σύνολο συνθηκών, που εξελίσσεται προς μια βέλτιστη κατάσταση σε σχέση με μιαν

ουσιώση και αναλλοίωτη επαναστατική φύση του προλεταριάτου, ακόμα και αν ιστορικά

αυτή η φύση αποτυγχάνει να εκδηλωθεί. Η κριτική του αντικειμενισμού δεν μπορεί να είναι

μόνο η κριτική του διαχωρισμού ανάμεσα στην ταξική πάλη και την καπιταλιστική ανάπτυξη,

μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την κριτική της έννοιας της επαναστατικής φύσης

του προλεταριάτου, ως καθορισμένης μια για πάντα, και προσαρμοζόμενη στις συνθήκες.𝛽

Το προλεταριάτο είναι επαναστατικό μόνο στην αντίθεση που το φέρνει αντιμέτωπο με

το κεφάλαιο𝛾 Στην περίπτωση αυτή δεν είναι μια φύση που καθορίζεται αλλά μόνο μια

σχέση και μια ιστορία.𝛿 Όσο προϋποτίθεται ένα επαναστατικό είναι του προλεταριάτου,

θα είναι αναγκαίες κάποιες συνθήκες απέναντι σε αυτό το είναι, και οι συνθήκες αυτές

θα είναι αναγκαστικά αντικειμενικές. Όσο δεν υπάρχει κριτική αυτής της σύλληψης της

επαναστατικής φύσης του προλεταριάτου, δεν υπάρχει διέξοδος από την αντικειμενιστική

προβληματική. Όσο δεν γίνεται αυτή η κριτική, είναι αδύνατο να πάμε πιο πέρα από την

οπτική που κυβερνάται από μια διχοτομία ανάμεσα στην ταξική πάλη και τις οικονομικές

αντιθέσεις, που συνδέονται μόνο μέσα από σχέσεις αμοιβαίου καθορισμού.

Είναι στην συνειδητοποίηση των ορίων του εργατισμού και στην αποστασιοποίηση από

αυτόν που με μια έννοια το Aufheben έρχεται αντιμέτωπο με το πρόβλημα αυτό. Το άρ-

θρο εκφράζει ικανοποιητικά το ότι υπάρχει ένα όριο στην θεώρηση της ταξικής πάλης ως

μιας σύγκρουσης δύο στρατηγικών στην αντίληψη του εργατισμού, αλλά χωρίς να θέτει

εκπεφρασμένα την αμοιβαία πλοκή των τάξεων ως καθορίζουσας την αντίθεσή τους. Ο

𝛼 Αυτό ακριβώς εκφράζουμε ως «καθαρή αρνητικότητα» του προλεταριάτου, ως την θεώρηση του προλετα-
ριάτου σαν επαναστατικής δύναμης ακριβώς στο επίπεδο της δυναμικής της αντίθεσης - όχι των πόλων της αν-
τίθεσης. Ότι, με μια έννοια, το προλεταριάτοως επαναστατική δύναμη υπερβαίνει το προλεταριάτο ως πόλο
της αντίθεσης (το προλεταριάτο ως είναι, θα λέγαμε, και το προλεταριάτο ως γίγνεσθαι, ως δύναμη-δυναμική)
γιατί αυτό εκφράζεται στο ανώτερο επίπεδο της δυναμικής της αντίθεσης, όπου το προλεταριάτο είναι η δυνα-
μική κατάργησης/άρνησης της αντίθεσης και το κεφάλαιο η δυναμική της κατάφασης/διατήρησής της. Έτσι
στον βαθμό που η δράση του προλεταριάτου δεν κατατείνει στην άρνηση της αντίθεσης, αυτό παραμένει «εγ-
κλωβισμένο» στην αντίθεση, ως ένας πόλος της που δεν μπορεί να την υπερβεί ολοκληρωτικά. Η ασυμμετρία
της αντίθεσης εκφράζεται μέσα από την δυναμική της ταξικής πάλης, δυναμική η οποία διανοίγει ένα «ανώ-
τερο» επίπεδο της αντίθεσης, και το ζήτημα της (αντ)επανάστασης εκφράζεται σε αυτό ακριβώς το επίπεδο,
όχι το απλό επίπεδο της αντίθεσης και των πόλων της. πρόκειται για εξαιρετικά λεπτό και σημαντικό ζήτημα.

𝛽Πολύ σωστό! Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την θεώρηση της διαλεκτικής της δυναμικής της
αντίθεσης και της αντίθεσης της ίδιας. Το σχήμα μας αφαιρεί ακριβώς οποιαδήποτε τέτοια επαναστατική
«φύση» του προλεταριάτου, γιατί το προλεταριάτο ως επαναστατική δύναμη πρέπει να εκδηλωθεί στο επίπεδο
της δυναμικής της αντίθεσης ως επαναστατική δράση, ως συνειδητή προλεταριακή υποκειμενικότητα. Αν το
ζήτημα της επαναστατικής δράσης του προλεταριάτου ήταν ζήτημα «φύσης» αυτό θα σήμαινε ακριβώς ότι
θα εκδηλωνόταν από την ίδια την αντίθεση και μόνο, την σχετική θέση των πόλων της ως ένα αντικειμενικό
«είναι» των πόλων αυτών. Αν το προλεταριάτο «είναι» υφίσταται ως ροπή στην αντίθεση κεφάλαιο/εργασία
αυτό δεν αρκεί για να είναι και επαναστατική δύναμη, αυτή η ροπή πρέπει να εκφραστεί ως δυναμική της
αρνητικότητας στην δυναμική της ανάπτυξης της αντίθεσης. Οι έννοιες της δυναμικής - κύρια μέσα από την
κατηγοροθεωρητική τους έκφραση - μπορούν να είναι εδώ πραγματικά καθοριστικές.

𝛾 Ακριβώς! Η TC φαίνεται εδώ να το ακουμπά αλλά να μην αναπτύσσει πλήρως το σχήμα που υπαινισσό-
μαστε.

𝛿 Ακριβώς! Η ιστορία είναι αυτό το ξεδίπλωμα της δυναμικής της αντίθεσης, της σχέσης.
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εργατισμός πραγματοποιεί μόνο μιαν αντιστροφή του αντικειμενισμού, χωρίς να τον υπερ-

βαίνει, προσθέτει μόνο μια υποκειμενίστικη πτυχή, όπως στην έννοια του Νέγκρι για την

«αυτο-αξιοποίηση» της εργατικής τάξης, που προσθέτει σαν ταμπέλα έναν επιπρόσθετο

προσδιορισμό στην σχέση ανάμεσα στο προλεταριάτο και το κεφάλαιο, έναν προσδιορι-

σμό όμως που δεν αλλάζει την σύλληψη αυτής της σχέσης. Η ύπαρξη ενός αθροίσματος

καθορισμών κάνει κάποιον να πιστεύει ότι έχει φτάσει στην ολότητα αυτής της σχέσης,

αλλά η σχέση δεν έχει απο-αντικειμενικοποιηθεί, απλά έχει προστεθεί ένας υποκειμενικός

καθορισμός σε αντίθεση με τον αντικειμενικό. Το Aufheben κατακρίνει τους εργατιστές

επειδή δεν κάνουν αρκετά για να διατηρήσουν την αντικειμενικότητα της αναπαραγωγής

του κεφαλαίου και απλά διακηρύσσουν ότι «όλα είναι ταξική πάλη». Αποτυγχάνοντας να

συλλάβει την αντικειμενικότητα και την οικονομία σαν μια αναγκαία στιγμή στην αναπα-

ραγωγή της αντίθεσης ανάμεσα στο κεφάλαιο και το προλεταριάτο, το Aufheben καταλήγει

σε μια θέση απλά άμβλυνσης/μετριασμού: πρέπει να απο-αντικειμενικοποιήσουμε την

αντίθεση ανάμεσα στο κεφάλαιο και το προλεταριάτο αλλά διατηρώντας έναν μικρό βαθμό

αντικειμενικότητας, και κυρίως για τις περιόδους της αντεπανάστασης.𝛼 Ο αντικειμενισμός

έχει ξεπεραστεί αλλά μόνο από την σκοπιά του προλεταριάτου ενώ έχει διατηρθεί σαν η

πραγματικότητα του καπιταλισμού. Η κριτική δεν ήταν μια αποδόμηση της αντικειμενικό-

τητας και της ανακατασκευής της ως οικονομία,𝛽 ως αναγκαία στιγμή της σχέσης ανάμεσα

στις τάξεις, πρόκειται μόνο για το ίδιο πράγμα ειδωμένο από μια άλλη οπτική. Σε αυτό

το σημείο, το ζήτημα της μη-πληρότητας του Κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα άγονο. Αυτό που

μπορούμε να δούμε σαν άποψη του Μαρξ για τον μισθό ως ταξική πάλη στο «Μισθοί, Τιμή

και Κέρδος» ή στον «Λόγο σχετικά με το Ελεύθερο Εμπόριο», επιτρέπει αναμφίβολα έναν

μετεωρισμό/hangover πάνω από το γεγονός ότι η πάλη «για» (ακόμα και «πάνω»: Νέγκρι)

στον μισθό δεν θα έχει ποτέ κανένα άλλο αποτέλεσμα από τον μισθό. Όσον αφορά την

«μικρή κυκλοφορία» σαν έναν χώρο για εργατικό έλεγχο, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της

«αισιοδοξίας» ανάμεσα στους εργατιστές, όπως επικαλείται και το άρθρο, που τώρα έχει

ναυαγήσει ακόμα και στην ρεφορμιστική πολιτική αρένα.

Κατά παράδοξο τρόπο, η προσθήκη μιας υποκειμενικής πλευράς, «μιας οπτικής της εργατι-

κής τάξης», εξυπηρετεί μόνο στο να επιβεβαιώσει, να επανενδυναμώσει, τον αντικειμενισμό

που είχε αποκηρυχθεί σαν κάτι που πρέπει να αποσυντεθεί/διαλυθεί. Απλά προσθέτει ένα

«ενεργητικό» συμπλήρωμα σε αυτόν.

Με τον ίδιο τρόπο, από την πλευρά της κατανόησης των ενεργειών της καπιταλιστικής

τάξης, παραμένει ακόμα η ιδέα ότι η διατήρηση και η αναπαραγωγή της κοινωνικής σχέσης

της εκμετάλλευσης εξαρτάται και από άλλους τύπους σχέσεων, από αυτές που «φέρνει στο

παιχνίδι» για να αναπαραγάγει τον εαυτό της και οι οποίες την προϋποθέτουν. Ασκώντας

κριτική στο Radical Chains, το άρθρο παρουσιάζει την ακόλουθη ανάλυση: «Η ιδέα ενός

ιδανικού καθεστώτος αναγκών κάτω από τον νόμο της αξίας είναι ένας μύθος. Ο νόμος της

𝛼 Γεγονός που, ειδικά για αυτό, δηλαδή την περίοδο της αντεπανάστασης, τοAufheben μάλλον αναγνωρίζει
στην αυτοκριτική του, δες...

𝛽 Εδώ πρέπει να θυμηθούμε την κριτική του Βουαγιέ ακριβώς ως αποδόμησης του αντικειμενισμού και
της οικονομίας και της διαπλοκής τους, καθώς και σημεία της κριτικής μας στο Aufheben!
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αξίας και ο καπιταλισμός περιορίζονταν πάντα, πρώτα από μορφές έγγειας ιδιοκτησίας και

κοινοτισμού που προϋυπήρχαν, και ύστερα από την ταξική πάλη που αναπτυσσόταν εντός

του. Το κεφάλαιο αναγκάζεται να σχετίζεται με την εργασία μέσα από μορφές διαφορετικές

από τον μισθό και το κράτος είναι ο τρόπος που έχει ανάγκη για να το κάνει.Ο «Νόμος

των Φτωχών» εξέφρασε μια στρατηγική για τον έλεγχο της εργατικής τάξης: η κρατική

διοίκηση εκφράζει έναν άλλον. Από τη στιγμή που δούμε ότι ο νόμος της αξίας είναι πάντα

περιορισμένος, η ιδέα της μερικής αναστολής του χάνει την απήχησή της».𝛼 Και μπαίνουμε

στον πειρασμό να προσθέσουμε: είναι η ίδια η ιδέα ότι το κεφάλαιο σχετίζεται με την

εργατική τάξη μέ άλλα μέσα από την αξία, τον μισθό κ.λπ. που χάνει κάθε απήχηση.

Αν είναι όντως ακριβές ότι το «ότι περιορίζεται πάντα» είναι μέρος του ορισμού του, τότε

το κράτος, οι δημόσιες υπηρεσίες του, ο στρατός και η αστυνομία του είναι γνωρίσματα

της αξίας, των μισθών και της εκμετάλλευσης. Όπως λέει το άρθρο, δεν είναι αρκετό να

μένει κανείς με την πιο αφηρημένη παρουσίαση της αξίας στην αρχή του Κεφαλαίου, είναι

αναγκαίο να θεωρεί την αξία στην εφαρμογή της. Μέσω του κράτους, το κεφάλαιο δεν

σχετίζεται με την εργατική τάξη με μέσα άλλα από τους μισθούς.

Αν θεωρήσουμε την αυτο-προϋπόθεση του κεφαλαίου γενικά, τότε ο μετασχηματισμός

του υπερπροϊόντος σε υπεραξία και στην συνέχεια σε επιπρόσθετο κεφάλαιο δεν μπορεί

να ληφθεί ποτέ ως δεδομένος εξαιτίας των ίδιων των νόμων του κεφαλαίου (δηλαδή της

πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους και του περιορισμού στην εκμετάλλευση της εργα-

σιακής δύναμης). Σε αυτή την στιγμή της αυτο-προϋπόθεσης, η δραστηριότητα της τάξης

των καπιταλιστών συνίσται πάντα στο να ρίξει τι προλεταριάτο πίσω σε μια κατάσταση

εκμετάλλευσης (μέσω της πολιτικής δράσης, της βίας, των χρεοκοπιών, των απολύσεων

κ.λπ.). Δεν έχουμε βγει έξω από μια ανάλυση της αυτο-προϋπόθεσης του κεφαλαίου και

θεωρούμε την σχέση ανάμεσα στο προλεταριάτο και την τάξη των καπιταλιστών σαν ιδιαί-

τερες και αντιτιθέμενες δραστηριότητες. Ο κίνδυνος θα βρισκόταν στην αυτονόμηση των

πόλων της αντίθεσης του κτπ, του προλεταριάτου και του κεφαλαίου, σε δύο στρατηγικές.

Για μας ο αντικειμενισμός συνδέεται με δύο σύνολα αιτίων: το πρώτο τοποθετείται σε μια

εποχή της ταξικής πάλης που θέτει την επανάσταση και τον κομμουνισμό σαν επιβεβαίωση

του προλεταριάτου και συνεπώς το αποκλείει από το πεδίο των αντιθέσεων του τρόπου

παραγωγής.𝛽 Δεύτερον, το προλεταριάτο αξιοποιεί μόνο «οικονομικές» αντιθέσεις των

οποίων υποτίθεται ότι δεν αποτελεί μία από τις συνιστώσες.

Μια σταθερά της αναπαραγωγής του κεφαλαίου, την οποία αποκαλούμε αυτο-προϋπόθεση

του κεφαλαίου, είναι η ίδια η βάση της οικονομικής πραγματικότητας: όλοι οι όροι της

αναπαραγωγής της κοινωνίας επανεμφανίζονται ως «αντικειμενικοποιημένες» συνθήκες

της αναπαραγωγής από την πλευρά του κεφαλαίου στο τέλος του κάθε κύκλου.

Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι η έννοια του αντικειμενισμού και η κριτική της δεν μπορούν

να χρησιμεύσουν σαν ένας «αγωγός» για μιαν ανάλυση των προβλημάτων της ανάπτυξης

𝛼 μετάφραση στα ελληνικά...
𝛽 Σημαντικό σημείο!
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της «θεωρίας». Το αποφασιστικό ρήγμα στην «θεωρία» διατέμνει τόσο τον αντικειμενισμό

όσο και τις θεωρίες που «επιβιβάζουν μαζί τους» την κριτική του. Η γραμμή της ρήξης και

της διάκρισης στην ανάπτυξη της θεωρίας τοποθετείται ανάμεσα στην ταξική πάλη που

επιφέρει την κατάργηση του κεφαλαίου ως επιβεβαίωση του προλεταριάτου και την ταξική

πάλη που επιφέρει την κατάργηση του ίδιου του προλεταριάτου μέσα στην κατάργηση του

κεφαλαίου, με άλλα λόγια στο ίδιο το περιεχόμενο της μετάβασης από την τυπική στην

πραγματική υπαγωγή και στην ιστορία της τελευταίας. Αν δεν ξεκινήσουμε από αυτή την

βάση, τότε έχει κανείς την εντύπωση ότι η «θεωρία» έχει μια ιστορία. Στην απουσία αυτής

της κριτικής που λέει γιατί η επανάσταση είναι σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή

ντετερμινιστική, οικονομικίστικη, αντικειμενιστική, την εσωτερική κριτική του οποίου

το άρθρο δυσκολεύεται τόσο πολύ να ξεφορτωθεί, κανείς πάσχει από το να θεωρεί τον

αντικειμενισμό μόνο σαν ένα θεωρητικό «λάθος» ή «απόκλιση» ή ακόμα ως καθοριζόμενο

από «αντικειμενικές» συνθήκες.

«Όπως τόνισε ο Πάνεκουκ, η πραγματική κατάρρευση του καπιταλισμού είναι η αυτοχει-

ραφέτηση της εργατικής τάξης». Αυτό είναι το συμπέρασμα του affected κριτικού «ξεσκαρ-

ταρίσματος» που υλοποιείται στο κείμενο, αλλά εδώ είναι που κανείς βρίσκεται στην αρχή

του ουσιαστικού προβλήματος: ποια είναι η αντίθεση ανάμεσα στο προλεταριάτο και το

κεφάλαιο, σαν εποχή του κτπ, που φέρνει τον κομμουνισμό; Όπως ορθά διατυπώνει το άρ-

θρο, δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα ορισμού «του επιπέδου ανάπτυξης των παραγωγικών

δυνάμεων που είναι ασύμβατες με τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής», αλλά μάλλον

του να προσδιορίσει κανείς ιστορικά το περιεχόμενο και την δομή της αντίθεσης ανάμεσα

στις τάξεις. Είναι αλήθεια ότι δεν ήταν αυτό το αντικείμενο του άρθρου, αλλά το διάβασμά

του μας έκανε να επιθυμήσουμε να ήταν αυτό το αντικείμενο του συμπεράσματός του. Μέ-

νουμε λίγο ανικανοποίητοι όταν διαβάζουμε: «από καιρό σε καιρό, η σχέση ανάμεσα στην

καπιταλιστική ανάπτυξη και την τάξη φτάνει σε ένα σημείο πιθανής ρήξης. Οι επαναστάτες

και η τάξη παίρνουν την ευκαιρία τους· αν το κύμα αποτύχει να ξεπεράσει το κεφάλαιο, το

κεφάλαιο συνεχίζει σε ένα υψηλότερο επίπεδο».

Ολόκληρη η ιστορία αυτού του τρόπου παραγωγής μένει ακόμα να γραφτεί σαν ιστορία της

αντίθεσης ανάμεσα σε τάξεις. Μπορούμε να μείνουμε με την οπτική που παρουσιάζεται

στο άρθρο μιας διαδοχής επαναστατικών επιδρομών/εφόδων που δεν ήταν ποτέ νικηφό-

ρες ως τώρα, πάντα ηττημένες, και να κατανοήσουμε την ήττα τους σαν να έχει να κάνει

είτε με κάποιες εξωτερικές (αντικειμενικές) συνθήκες ή την δύναμη της αντεπανάστασης,

χωρίς να σχετίζεται με την ιστορική φύση της αντίθεσης ανάμεσα στο προλεταριάτο και

το κεφάλαιο, που αποκαλύπτεται τόσο στην επανάσταση όσο και στην αντεπανάσταση;

Αυτή είναι μια οπτική που επιστρέφει αναπόφευκτα σε μια επαναστατική ουσία του προλε-

ταριάτου, ταυτόσημη σε κάθε έφοδο. Η «οργανική σχέση ανάμεσα στην ταξική πάλη και

την καπιταλιστική ανάπτυξη», που σχηματίζει το θεμέλιο ολόκληρου του άρθρου, δεν είναι

μια σχέση αμοιβαίων καθορισμών δύο στοιχείων που καθορίζονται a priori καθευατά [in

themselves]. Είναι πραγματικά μια οργανική σχέση και με αυτόν τον τρόπο η συγκεκρι-

μενοποίηση (σε μέρη) μιας συγκεκριμένης ολότητας που υπάρχει μόνο στα μέρη και τις
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αμοιβαίες απαιτήσεις τους. Η αντίθεση ανάμεσα στο προλεταριάτο και το κεφάλαιο είναι η

ανάπτυξη του κεφαλαίου.𝛼

Σημειώσεις

1 Η ίδια ηTC πιθανόν δεν θα συμφωνούσε με τον τρόπο που ο Μαρξ προσεγγίζει τα θέματα εδώ. Στην κριτική

που κάνουν στα άρθρα μας αμφισβητούν την χρήση που κάνουμε της έννοιας της αλλοτρίωσης. Για την TC,

η θεματική του Μαρξ σχετικά με την αλλοτρίωση και το aufheben𝛽 στα Οικονομικά Χειρόγραφα και την

Αγία Οικογένεια δεν συνεχίζεται στο μεταγενέστερο έργο του. Αυτό είναι ένα από τα σημεία που έχουμε

προσπαθήσει να καταλάβουμε κοιτώντας και σε μερικά άλλα από τα γραπτά τηςTC - για παράδειγμα: «Δεν θα

πρέπει να συγχέουμε την «αλλοτριωμένη εργασία» όπως λειτουργεί στα Χειρόγραφα και την αλλιτρίωση της

εργασίας που θα βρούμε στα Grundrisse ή στο Κεφάλαιο. Στην πρώτη περίπτωση η αλλοτριωμένη εργασία

είναι η αυτο-κίνηση της ανθρώπινης ουσίας ως ειδολογικού όντος [είδους]· στην δεύτερη περίπτωση δεν

πρόκειται πλέον για ένα ζήτημα ανθρώπινης ουσίας αλλά ιστορικά καθορισμένων κοινωνικά σχέσεων, στις

οποιες ο εργάτης διαχωρίζεται μερικά ή συνολικά από τις συνθήκες της εργασίας του, των προϊόντων του και

της ίδιας της δραστηριότητάς του» («Pour en Finire avec la Critique du Travail», TC , No. 17). Ισχυριζόμαστε

ότι αν και η πραγμάτευση του Μαρξ γίνεται σταθερά πιο ιστορική και πιο συγκεκριμένη, η θεματική της

αλλοτρίωσης είναι ουσιαστικά η ίδια. Αυτό είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθούμε στην απάντησή μας στην

κριτική τους.

2 Στο Κεφάλαιο ο Μαρξ δεν μιλάει για ατομική ιδιοκτησία γιατί την υπαγάγει στο εμπόρευμα (μια κοινωνία

γενικευμένης εμπορευματικής παραγωγής είναι μια κοινωνία απόλυτης ατομικής ιδιοκτησίας). Στα πρώιμα

γραπτά του, όταν μιλούσε για το σύστημα της ατομικής ιδιοκτησίας, η προσοχή του Μαρξ ήταν ήδη στην

σχέση κεφαλαίου-εργασίας. Την χρονιά πριν από την Αγία Οικογένεια, ο Μάρξ έγραφε: «η αντίθεση ανάμεσα

στην έλλειψη ιδιοκτησίας/ακτημοσύνη και την ιδιοκτησία είναι ακόμα μια αδιαφοροποίητη αντίθεση, που

δεν συλλαμβάνεται στην ενεργή της σύνδεση, στην εσωτερική της σχέση, που δεν συλλαμβάνεται ακόμα

ως αντίθεση, όσο δεν κατανοείται ως η αντίθεση ανάμεσα στην εργασία και το κεφάλαιο...η εργασία, η

υποκειμενική ουσία της ατομικής ιδιοκτησίας ως αποκλεισμός/απουσία ιδιοκτησίας και το κεφάλαιο, η

αντικειμενική εργασία, ως αποκλεισμός της εργασίας, συνιστούν την ατομική ιδιοκτησία στην αναπτυγμένη

σχέση της αντίθεσης: μια έντονη/δυναμική αντίθεση που οδηγείται προς την λύση της», (Οικονομικά και

Φιλοσοφικά Χειρόγραφα, σελ. 345, ενότητα πάνω στην Ατομική Ιδιοκτησία και τον Κομμουνισμό). Ο Μαρξ

δεν αλλάζει το αντικείμενο της μελέτης του όταν εστιάζει στην σχέση ανάμεσα στην εργασία και το κεφάλαιο

παρά στην σχέση ανάμεσα στην αλλοτριωμένη εργασία και την ατομική ιδιοκτησία γιατί η δεύτερη είναι

απλά μια πιο αναπτυγμένη και συγκεκριμένη έκφραση της πρώτης. Στην μορφή της μισθωτής-εργασίας και

𝛼 Σωστή η θέση της οργανικής ολότητας, κοντά και σε Bohmian όρους. Αυτή την οργανικότητα προσπα-
θούμε να συλλάβουμε εισάγοντας την έννοια της δυναμικής της αντίθεσης ως διακριτής από την αντίθεση κα-
θαυτή. Ακριβώς γιατί δεν μιλάμε για «μέρη» μιας ολότητας αλλά για την δυναμική αντίθεσή τους και την ανά-
πτυξή της που τα καθορίζει ως δυναμική και όχι ως «ουσίες». Η ολότητα μεταβάλλεται ακριβώς επειδή είναι
σε διαρκή κίνηση, κίνηση που «επανακαθορίζει» - ως ιστορία - κάθε φορά τους «όρους» της αντίθεσης. Πώς
θα αποφύγουμε όμως μια απόλυτη σχετικοποίηση των όρων - στον ιστορικό συγκαθορισμό τους - χωρίς να γλι-
στρήσουμε σε έναν ουσιολογικό προσδιορισμό τους; Εδώακριβώς βλέπουμε την αξία της ανάλυσής μας για την
δυναμική της αντίθεσης. Το προλεταριάτο δεν υφίσταται ως ουσία ή a priori όρος αλλά ως δυναμική της αντί-
θεσης, συγκεκριμένα ως η δυναμική της άρνησης/κατάργησης της αντίθεσης. Η ασυμμετρία της αντίθεσης και
οι ροπές της είναι πραγματικά αντικειμενικές και αυτό είναι που καθιστά πραγματικά εφικτή την εκδήλωση
του προλεταριάτου ως επαναστατικής δύναμης και όχι ως αναλλοίωτου, από πάντα καθορισμένου, «φορέα»
της επανάστασης. Η «ουσία» με άλλα λόγια της επαναστατικότητας του προλεταριάτου δεν έγκειται σε μια ου-
σία/φύση τουπρολεταριάτου αλλά στην διαλεκτική της αντίθεσης του με το κεφάλαιοκαι της δυναμικής αυτής
της αντίθεσης - και είναι αυτή η διαλεκτική που συγκροτεί την οργανική ολότητα της ιστορικότητας του κτπ.

𝛽
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του κεφαλαίου, η «ατομική ιδιοκτησία», που υπήρχε πριν από το κεφάλαιο, φτάνει στο ανώτατο σημείο

αντίφασης και ανταγωνισμού.

3 Στο τέλος του «Μισθοί, Τιμή και Κέρδος», ο Μαρξ συμβουλεύει τα συνδικάτα ότι αντί του συντηρητικού

ρητού «A fair day's wage for a fair day's work!», οφείλουν να γράψουν στις σημαίες τους το επαναστατικό

σύνθημα «Κατάργηση του μισθωτού συστήματος», «Abolition of the wages system!».

4 Ακόμα και το πιο εξαιρετικό παράδειγμα επαναστατικού συνδικαλισμού - η IWW 𝛼 των πρώτων δεκαετιών

του 20ου αιώνα, που πραγματικά έδινε έμφαση στην «κατάργηση του μισθωτού συστήματος» - δεν ήταν

άτρωτη/απρόσβλητη. Η τροχιά που αρκετά από το πιο μαχητικά μέλη της ακολούθησαν προς το Αμερικανικό

Κομμουνιστικό Κόμμα ακόμα και όταν σταλινοποιήθηκε, δεν ήρθε από το πουθενά. Όπως παρατηρεί οWright,

«η συμπάθεια μέσα σε ορισμένους κύκλους τωνWobbly για τους τεχνικούς και τις τεηλοριστικές αρχές πρόδιδε

μια αυξανόμενη απομάκρυνση από τις αρχική απόρριψη από την IWW της καπιταλιστικής οργάνωσης της

εργασίας» (Steve Wright, «Storming Heaven», Λονδίνο: Pluto Press, 2002), σελ. 195, αναφορά από το «La

Formazione dell'Operaio Massa negli USA 1898/1922», σελ. 179-187).

5 «Με τους αστούς οικονομολόγους δεν έχουμε πλέον τίποτα για να φιλονικήσουμε. Ο σοσιαλισμός έδειξε το

δικαίωμά του στην νίκη, όχι στις σελίδες του Κεφαλαίου, αλλά σε μια βιομηχανική αρένα, απαρτίζοντας το

ένα έκτο της επιφάνειας της Γης - όχι στην γλώσσα της διαλεκτικής, αλλά στην γλώσσα του ατσαλιού, του

τσιμέντου και του ηλεκτρισμού». (Τρότσκυ: «Η Προδομένη Επανάσταση», Κεφ. 1.) Ακόμα και η κριτική του

στην ΕΣΣΔ έχει να κάνει συχνά με την μη επαρκή παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα, κάτι που δεν

αποτελεί έκπληξη από έναν άνθρωπο που, όταν ήταν στα πράγματα, υποστήριζε την στρατιωτική πειθαρχία

για τους εργάτες.

6 Δείτε: M. Seidman, «Workers Against Work: Labor in Paris and Barcelona during the Popular Fronts»

(UCLA Press, 1993).

7 Φυσικά, δεν ήταν οι Ναζί αυτοί που έβαλαν πρώτοι το «εθνικός» στον σοσιαλισμό: οι σοσιαλδημοκράτες

υποστήριξαν τον Πρώτο ΠΠ, και ο τρόπος που ο Στάλιν «πούλησε» την ιδέα του «Σοσιαλισμού σε Μια Χώρα»

ήταν σε μεγάλο βαθμό με την επίκληση του πατριωτισμού του πληθυσμού, ενώ άλλα παραδείγματα βλέπουμε

στη αργότερα στον «εργατικό Σιωνισμό» και διάφορα είδη «τριτοκοσμικού» σοσιαλισμού από την Τανζανία

μέχρι την Καμπότζη.

8 Όπως ο ναζισμός και ο ιταλικός φασισμός ενσωμάτωσαν μεγάλα κομμάτια της σοσιαλδημοκρατίας στα

καθεστώτα τους, η σοσιαλδημοκρατία ενσωμάτωσε ένα μεγάλο κομμάτι του φασισμού, μετά τον Δεύτερο

ΠΠ, ή, όπως το έθεσαν προβοκατόρικα οι Μπορντιγκιστές «ενώ τα φασιστικά έθνη έχασαν τον Δεύτερο ΠΠ,

ο φασισμός νίκησε».

9 Φυσικά, εστιάζοντας στις ηγεσίες αποσιωπάται ο ρόλος των απλών μελών/μαχητών της CNT στην πειθάρχηση

της ισπανικής εργατικής και της στράτευσής της στην πολεμική προσπάθεια.

10 Δείτε: Paul Mattick, «The Barricades Must be Torn Down».

𝛼Οι «Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου», Industrial Workers of the World, IWW, τα μέλη της οποίας
είναι κοινώς γνωστά με την ονομασία «Wobblies», είναι μια διεθνής, ριζοσπαστική εργατική ένωση που
σχηματίστηκε το 1905. Η Ένωση συνδυάζει γενικές αρχές του συνδικαλισμού με τον εργοστασιακό/industrial
συνδικαλισμό, όντας η ίδια μια καθολική Ένωση που τα μέλη της οργανώνονται επιπλέον και στην βιομηχανία
στην οποία απασχολούνται. Η φιλοσοφία και οι τακτικές της IWW περιγράφονται σαν «επαναστατικός
εργοστασιακός/βιομηχανικός συνδικαλισμός» με δεσμούς τόσο με το σοσιαλιστικό όσο και το αναρχικό
εργατικό κίνημα. Η προέλευση του παρονόματος «Wobblies» είναι αβέβαιη (πηγή: Wikipedia).
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11 Ο αριστερισμός, σαν ένας περιγραφικός και υποτιμητικός όρος για ιδεολογικές θέσεις και πρακτικές που

εμφανίζονται αντίθετες αλλά, στην πραγματικότητα, βρίσκονται εντός της αστικής πολιτικής, είναι μια

χρήσιμη συντομογραφία. Όμως, η χρήση του σαν μια εξήγηση της αποτυχίας των κινημάτων τείνει στην

δογματική υπόθεση ότι κάποιος/εμείς κατέχουμε ήδη την ορθή «μη-αριστερίστικη πολιτική» και το πρόβλημα

είναι απλά να την διαχύσουμε. (Δείτε επίσης την σημείωση 30 στο κριτικό/ανασκοπικό άρθρο «Από τον

Εργατισμό στον «Αυτόνομο Μαρξισμό», στο παρόν τεύχος).

12 Δείτε: «Το Προλεταριάτο ως Υποκείμενο και ως Αναπαράσταση» στην Κοινωνία του Θεάματος. Το κείμενο

«Να δουλεύει κανείς ή να μην δουλεύει: Είναι αυτό το ερώτημα;»𝛼 των Troploin θέτει επίσης το ζήτημα ότι

«κανείς θα πρέπει να διακρίνει μεταξύ της πρακτικής των εργατών και της ιδεολογίας τους» και σχετίζεται

άμεσα με τα επιχειρήματα της TC.

13 Δείτε την αποτίμηση της σημασίας της μαζικής/Γενικής απεργίας στο άρθρο του Philippe Bourrinet «The

Workers' Councils in the Theory of the Dutch-German Communist Left».

14 Η πιο σημαντική τάση ήταν οι «Φίλοι του Ντουρούτι» - δείτε το «Η Ομάδα Φίλοι του Ντουρούτι: 1937-1939»,

του Agustin Guillamon (AK Press 1996).

15 Δείτε: Martin Glaberman, «Wartime Strikes» (Detroit: Bewick Editions, 1980).

16 Σίγουρα η υπεραριστερά δεν αποτελεί το μοναδικό σημείο ρήξης. Αρκετά πριν από τον Πρώτο ΠΠ, η σο-

σιαλδημοκρατία είχε ήδη παράξει ομάδες όπως οι «Νέοι Άνθρωποι», (Young People) στην Γερμανία και

το SPGB στην Βρετανία· αργότερα, ο αναρχοσυνδικαλισμός παρήγαγε την ομάδα «Φίλοι του Ντουρούτι».

Ο Τροτσκισμός παρήγαγε πολυάριθμες αποσχίσεις, όπως οιMunis, ο Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα, η τάση

Johnson-Forrest· ο ιταλικός μαρξισμός-λενινισμός παρήγαγε τον εργατισμό/αυτόνομο Μαρξισμό κοκ. Όμως,

αν και πολλές από αυτές τις ομάδες συνδέοντας επίσης με εκρήξεις/ανατάσεις/ξεσπάσματα στην ταξική

πάλη, καμμιά δεν συνδέεται με κάτι τόσο παγκόσμιο, βαθύ και φανερά απειλητικό για τον καπιταλισμό όσο

αυτό το κύμα πάλης που πιθανόν κορυφώθηκε το 1919 και το οποίο είναι αναπόσπαστα σχετιζόμενο με την

Ρώσικη Επανάσταση του 1917. Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι πολλές από τις τάσεις που αναδύθηκαν αργότερα

στη διάρκεια του 20ου αιώνα βρίσκονται να κινούνται προς, και να χαρακτηρίζονται από πρώην συντρόφους

τους, ως υπερ-αριστεριστές.

17 Στο (τυπικά) πρώτο συνέδριο δεν συμμετείχαν πραγματικά ξένοι (μη Ρώσοι) κομμουνιστές.

18 Οι πιο ορθόδοξοι ακόλουθοι του Μπορντίγκα υποστήριζαν την συμμετοχή στα συνδικάτα και έβλεπαν έναν

προοδευτικό - αν και αστικό - ρόλο στον τριτοκοσμικό εθνικισμό. Είναι ενδιαφέρον ότι αρκετοί από αυτούς που

προέρχονταν από την ιταλική αριστερά έτειναν προς τις θέσεις της ολλανδικής/γερμανικής υπεραριστεράς

στα ζητήματα αυτά. Η ιταλική αριστερή ομάδα Bilan, εξόριστη στην Γαλλία την δεκαετία του 1930, άρχισε να

αμφισβητεί τη συμμετοχή στα συνδικάτα και την ιδέα οποιουδήποτε προοδευτικού ρόλου του εθνικισμού. Δύο

βασικά παρακλάδια της ιταλικής αριστεράς - η ICC (που διεκδικεί την παράδοση του Bilan) και η IBRP (κύριο

μέλος της οποίας είναι η Battaglia Comunista, μια ομάδα που σχηματίστηκε από μια σημαντική απόσχιση

από τον ορθόδοξο Μπορντιγκισμό το 1953), αν και διατηρούν μια ισχυρή πίστη (στο πνεύμα της «ιταλικής

αριστεράς») στο κόμμα έχουν προχωρήσει σε αντι-συνδικαλιστικές και αντι-εθνικοαπελευθερωτικές θέσεις

που είναι ιστορικά πιο κοντά στην ολλανδική/γερμανική αριστερά.

19 Δείτε την μπροσούρα του Antagonism: «Μπορντίγκα εναντίον Πάνεκουκ». Είναι σημαντικό να δούμε, σε μια

προσεκτική εξέταση, ότι υπάρχουν στοιχεία στην σύλληψη της ιδέα του κόμματος από την ιταλική αριστερά

𝛼 αναφορά!
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που διαφέρουν από αυτήν του Λένιν και των «Λενινιστών». Επίσης, όπως βλέπουμε με τις αναρχικές ομάδες

και τις ομάδες των συμβουλιακών κομμουνιστών, η απόρριψη του όρου «κόμμα» δεν σημαίνει ότι μια ομάδα

ή τάση ξεφεύγει από τα προβλήματά της. Για μια συζήτηση δείτε και πάλι την μπροσούρα του Antagonism

καθώς και το βιβλίο του Camatte: «Origin and Function of the Party Form».

20 Το κύριο σημείο στο οποίο έχουμε ασχοληθεί με αυτή την ιστορία είναι το Μέρος ΙΙΙ του άρθρου μας για

την Ρωσία, Aufheben, αρ. 8 (1999). Για εξαιρετικές παρουσιάσεις αυτών των δύο πτερύγων της ιστορικής

υπεραριστεράς δείτε την έκδοση της ICC: «Η Ιταλική Αριστερά και η Ολλανδική/Γερμανική Αριστερά».

Τα βιβλία αυτά γράφτηκαν και τα δύο από τον Philippe Bourrinet, ο οποίος στην συνέχεια έφυγε από την

οργάνωση, φανταζόμαστε για κάποιο σοβαρό λόγο. Οι αναθεωρημένες εκδόσεις τους από τον ίδιον μπορούν

να βρεθούν στον ιστότοπο http://www.left-dis.nl.

21 Με άλλα λόγια, μια πολιτική χρήσης τους κοινοβουλίου σαν επαναστατικού δικαστηρίου για να αποκηρύξει

κανείς το κοινοβούλιο και το καπιταλιστικό σύστημα.

22 Αυτό επιδεινώνεται ίσως στην Βρετανία και την Αμερική, όπου πολλοί από αυτούς που κινούνται προς την πο-

λιτικής της υπεραριστεράς το κάνουν μέσω του αναρχισμού, ο οποίος πάντα έτεινε έντονα να αυτοκαθορίζεται

ενάντια στους «τροτσκιστές» ή τους «μαρξιστές».

23 Για να διαλέξουμε ένα παράδειγμα από το Βρετανικό πλαίσιο, η μεγαλύτερη αριστερίστικη ομάδα, το SWP,

αρχικά διαχώρισε τον εαυτό της από τον «κυρίαρχο»/mainstream Τροτσκισμό υιοθετώντας την γραμμή

του κρατικού καπιταλισμού για την ΕΣΣΔ. Όμως, σχετικά με σχεδόν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα καθώς και

με την σχέση της με το «εργατικό κίνημα», έχει συμπεριφερθεί με έναν εξαιρετικά μετριοπαθή ακόμα και

«κεντρώο» τρόπο. Στο αντίθετο άκρο του φάσματος, οι Μαοϊκες και Τριτοκοσμικές αριστερίστικες ομάδες θα

υποστηρίξουν τα Σταλινικ και γραφειοκρατικά καθεστώτα αλλού, ενώ αντιτίθενται στο επίσημο εργατικό

κίνημα - το Εργατικό Κόμμα και τα Συνδικάτα. Τα άτομα μπορεί να είναι εξίσου αντιφατικά.

24 Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να ταυτίζεται με την Ολλανδική-Γερμανική Αριστερά και να απορρίπτει τον

Μπορντίγκα σαν έναν άκαμπτο, or at best principled, Λενινιστή· ή να ταυτίζεται με τον Μπορντίγκα και να

βλέπει την συμβουλιακή υπερ-αριστερά σαν συνδικαλιστική.

25 Για να κάνουμε κάτι που δεν το συνηθίζουμε - να αναφερόμαστε στον Ένγκελς - «Ο κομμουνισμός δεν

είναι ένα δόγμα αλλά ένα κίνημα που ξεπηδάει από γεγονότα μάλλον παρά από αρχές. Οι κομμουνιστές δεν

προϋποθέτουν αυτή ή την άλλη φιλοσοφία αλλά όλη την παρελθούσα ιστορία και, πάνω απόλα, τα πραγματικά

και ενεργά αποτελέσματά της στις πολιτισμένες χώρες...Στον βαθμό που ο κομμουνισμός είναι μια θεωρία,

είναι η θεωρητική έκφραση της κατάστασης του προλεταριάτου στην πάλη που δίνει και η θεωρητική σύνοψη

των συνθηκών της απελευθέρωσης του προλεταριάτου». («Οι Κομμουνιστές και ο Karl Heinzen»,𝛼 αναφορά

από το «Σχετικά με την Οργάνωση» στο έργο του J. Camatte: «This World we Must Leave»).

26 Δείτε την ανάπτυξη αυτής της ημιτελούς ιδέας από τον John Holloway' στο «Change the World Without

Taking Power»𝛽 (Pluto Press, 2002), σελ. 80-88.

27 Δείτε: Aufheben, αρ. 1 (Φθινόπωρο 1992).

28 Αυτό το γράφουμε κυρίως με βάση ό,τι έχουμε μεταφράσει από αυτούς· ηTC και άλλοι θα έλεγαν την ιστορία

με μεγαλύτερη πληρότητα, αν και ίσως με έναν πιο πολεμικό/μαχητικό τρόπο - για παράδειγμα, η παρατήρησή

𝛼 αναφορά!
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τους ότι ο Dauvé «προσπαθούσε να «νοστιμήσει» λίγο την υπεραριστερά με μια ένεση Μπορντιγκισμού».

29 Δείτε: R. Gregoire & F. Perlman, «Worker-Student Action Committees France May 1968», 1969.

30 Η ύπαρξη τέτοιων σύγχρονων ρευμάτων της υπεραριστεράς στη Γαλλία ήταν εν μέρει προϊόν του γεγονότος

ότι εξόριστοι και από τις δύο πτέρυγές της είχαν καταφύγει εκεί στις δεκαετίες του 1920 και του 1930.

Πράγματι, η ομάδα Bilan που δημιούργησαν οι Ιταλοί αριστεροί εξόριστοι είχε αξιοσημείωτο θεωρητικό έργο.

Δείτε: Bourrinet: «The Italian Left and The Dutch-German Left», ό.π.

31 Αρχικά της Informations et Correspondence Ouvrières (Εργατικά Νέα και Ανταποκρίσεις), που προήλθε από

την Informations LiasonsOuvrières (ILO), που αποχώρησε από τηνΣήΒ το 1958, όταν οΚαστοριάδης έστρεψε

την τελευταία σε μια πιο «Λενινιστική» κατεύθυνση. (ICO, «un Point de Vue»). Υπάρχει μια μπροσούρα

σχετικά με την ομάδα, γραμμένη από έναν από τα εξέχοντα μέλη που συμμετείχαν σε αυτήν, τον Henri Simon,

η ομάδα του οποίοθ Echanges συνεχίζει την παράδοση. Ο ίδιος δίνει μια σύντομη καταγραφή/απολογισμό

στο Red and Black Notes, αρ. 5.

32 Δείτε το «Αληθινό Σχίσμα στη Καταστασιακή Διεθνή𝛼» και ύστερα κείμενα στην «Ανθολογία της Καταστα-

σιακής Διεθνούς» του Ken Knabb, (Bureau of Public Secrets).

33 Μερικά παραδείγματα είναι ο Camatte και το Invariance, ο Dauvé και τοMouvement Communiste, και κά-

ποιες άλλες «των οποίων», όπως θα έλεγε ο Μπορντίγκα, «-με μεγάλη ευχαρίστηση - δεν ξέρουμε τα ονόματα

και τις προσωπικότητες», όπως η Négation και η «Organization des Jeunes Travailleurs Révolutionnaires»,

από το: Communism: a World without Money.

34 Αυτές οι εξελίξεις περιγράφονται ωραία στο κείμενο του «Barrot»: «Κριτική της Καταστασιακής Διεθνούς»,

στο «Τι είναι ο Καταστασισμός;», εκδ. S. Home (AK Press, 1996), σελ. 53-60.

35 Οι συλλογές «Bordiga and the Passion for Communism» και «Espece Humaine et Crout Terrestre et autres

Articles», δίνουν μια πιο ενδιαφέρουσα εικόνα από τη συλλογή που συναντά κανείς μέσω του ορθόδοξου

αριστερο-κομμουνιστικού τύπου.

36 Ένα άλλο κείμενο που εκφράζει την κριτική στην αυτοδιαχείριση είναι το κείμενο της Négation: «Lip and the

Self-Managed Counter Revolution» (Detroit: Black and Red).

37 ICC, το International Communist Current, γνωστήστηνΒρετανία μέσααπό το όργανό της «WorldRevolution».

38 Goldner: «Remaking of the American Working Class». Αν και προτείνει ενδιαφέρουσες οπτικές σε αρκετά

ζητήματα, η οικονομική ανάλυση που επιχειρεί ο Goldner για να τις θεμελιώσει, βασίζεται σε μια ολέθρια

παρανόηση/λανθασμένη ανάγνωση του Μαρξ.

39 Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με τηνTC ότι δεν θα ήθελε κανείς αν ακολουθήσει τον

Camatte στην απόρριψη της τάξης. Όπως γράφει ο Άγγλος μεταφραστής των κειμένων του Invariance,

«Capital and Community: The Results of the Immediate Process of Production and the Economic Work of

Marx»: «είναι σημαντικό να καταλάβουμε το πώς έχει μετασχηματιστεί η τάξη μάλλον παρά να εγκαταλεί-

ψουμε την ταξική ανάλυση»

40 Για την διάκριση των δύο εννοιών δείτε: Μαρξ, «Αποτελέσματα της Άμεσης Διαδικασίας της Παραγωγής»,

𝛼 αναφορά!
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Παράρτημα στην έκδοση του Κεφαλαίου, εκδόσεις Penguin, Τόμος 1, σελ. 1019.

41 H αστική σκέψη δεν είναι μόνο η σκέψη της αστικής τάξης ή άλλων υποστηρικτών του καπιταλισμού· είναι

μάλλον οι κατηγορίες της σκέψης που εκφράζουν ορθά τις πραγματικές εμφανίσεις των καπιταλιστικών κοι-

νωνικών μορφών αλλά δεν τις συλλαμβάνουν ως εμφανίσεις, αντίθετα τις εκλαμβάνουν θετικά, καταφατικά.𝛼

Όπως ακριβώς οι εμφανίσεις του κεφαλαίου ως πράγματα (χρήμα, μηχανές κ.λπ.) και εμάς των ίδιων ως

διαχωρισμένων αστικών υποκειμένων είναι μια πραγματική στιγμή που παράγεται από τις καπιταλιστικές

κοινωνές σχέσεις αλλά καλύπτουν την πραγματική ροή της ζωής συλλαμβανόμενης ως διαδικασίας της αξίας -

αλλοτριωμένη εργασία - οι προσπάθειές μας να συλλάβουμε αυτόν τον κόσμο στη γενικότητά του παράγουν

σταθερές/άκαμπτες κατηγορίες του διαχωρισμένου αντικειμένου και υποκειμένου και δεν πηγαίνουν πέρα

από τις εμφανίσεις. Η δυσκολία της γραφής της TC μπορούμε να σκεφτούμε ότι είναι μια συνέπεια της προ-

σπάθειάς τους να αντισταθούν στο ολίσθημα σε φετιχοποιημένες μορφές σκέψης στις οποίες ο Μαρξισμός,

σαν μια θετικιστική ιδεολογία βασισμένη στις ενοράσεις του Μαρξ αλλά παραμορφωμένη πίσω στα αστικά

όρια, έχει συχνά περιπέσει.𝛽

42 Μετάφραση του γαλλικού όρου «sans-papier»: Μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.

43 Τα τεύχη στα οποία τα άρθρα αυτά πρωτοδημοσιεύτηκαν είναι τώρα εξαντλημένα αλλά τα κείμενα είναι

διαθέσιμα στον ιστότοπο του Aufheben.

44 Οπρωτότυπος τίτλος στα Γαλλικά: «Apropos du texte «Sur la décadence» deAufheben»,Théorie Communiste,

15.

45 Για να είμαστε δίκαιοι, το απόσπασμα αυτό είναι από ένα σημείο του κειμένου στο οποίο εξηγούμε και

αναγνωρίζουμε κάποια καλά/θετικά στοιχεία στην προοπτική του Radical Chains.

𝛼Θεμελιώδες! Έμφαση δική μας! Μα αυτό ακριβώς λέει ο Βουαγιέ στην κριτική του στην οικονομία, όταν
την καταγγέλει ως το αστικό ψέμα για το πώς λειτουργούν οι καπιταλιστικές κοινωνικές μορφές. Είναι
παράδοξο ότι οι Aufheben δεν τραβούν τις συνέπειες της σκέψης τους μέχρι την κριτική της οικονομίας, στην
οποίαν εξακολουθούν - όπως και η TC - και κάθε συνεπής (μετα)μαρξιστής, να καταφάσκουν!

𝛽Πάλι πρόθυμοι το Aufheben να κατηγορήσουν τον θετικισμό του Μαρξισμού, αλλά μέχρι εκεί! Οι
ενοράσεις του Μαρξ παραμένουν πάντα στο απυρόβλητο!
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