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Πρόλογος στην ελληνική έκδοση

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι σε μια περίοδο ιστορική για την κατάσταση του εργατικού και

λαϊκού κινήματος στην χώρα μας έχουμε την δυνατότητα να φέρουμε στο κοινό την αλληλογρα-

φία δύο ιστορικών φυσιογνωμιών του ανταγωνιστικού κινήματος, του Άντον Πάνεκουκ και του

Κορνήλιου Καστοριάδη. Ο λόγος πέρα από την «συγκυρία» είναι ότι οι επιστολές αυτές κατα-

πιάνονται με θεμελιώδη ζητήματα της πρακτικής και θεωρητικής πορείας του επαναστατικού

κινήματος, της ίδιας της φύσης του και της προοπτικής του.

Οι επιστολές μεταφράστηκαν από τις αγγλικές εκδόσεις τους. Εκτός από την πρώτη επιστολή

του Πάνεκουκ, όπως εξηγούν και οι μεταφραστές από το Viewpoint Magazine, οι υπόλοιπες είναι

μεταφράσεις από τις αντίστοιχες γαλλικές πρωτότυπες. Οι τρεις πρώτες ήταν διαθέσιμες και

συμπληρώθηκαν με τις δύο μεταγενέστερες στον διάλογο αυτό τις οποίες είχαμε την ευχάριστη

συγκυρία ότι να προλάβουμε να συμπεριλάβουμε στην έκδοσή μας.

Το ίδιο ισχύει και για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και εμπεριστατωμένη εισαγωγή των Άγγλων

μεταφραστών του Viewpoint Magazine, που θέτει την αλληλογραφία αυτή στην ιστορική της

διάσταση αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την συνέχεια και την σημαντικότητά της σήμερα.

Οι πρωτότυπες σημειώσεις της αγγλικής εισαγωγής παρατίθενται αμέσως μετά, ενώ οι σημειώ-

σεις της ελληνικής έκδοσης παρατίθενται στην ροή του κειμένου των επιστολών.

ΤοπεριοδικόΣοσιαλισμόςήΒαρβαρότητακαι οΚορνήλιοςΚαστοριά-

δης

«Παρουσιαζόμενοι σήμερα, με αυτό το περιοδικό, μπρος στην πρωτοπορία των

εργαζομένων, είτε αυτοί είναι χειρώνακτες είτε εργάτες του πνεύματος, ξέρουμε ότι

είμαστε οι μόνοι που μπορούμε ν’ απαντήσουμε με συστηματικό τρόπο στα θεμε-

λιώδη προβλήματα του σύγχρονου επαναστατικού κινήματος: νομίζουμε πως είμαστε

οι μόνοι που ξαναπαίρνουμε και συνεχίζουμε τη μαρξιστική ανάλυση της σύγχρο-

νης οικονομίας, που θέτουμε, σε επιστημονική βάση, το πρόβλημα της ιστορικής

ανάπτυξης του εργατικού κινήματος και της σημασίας του, που ορίζουμε τι είναι

σταλινισμός και γενικά «εργατική» γραφειοκρατία»𝛼 [Presentation, Socialisme ou

Barbarie, No 1, Μάρτιος 1949].

Ο Καστοριάδης έφτασε στο Παρίσι το 1945 με το θρυλικό δρομολόγιο του πλοίουMataora, το

οποίο μετέφερε από την Ελλάδα σχεδόν 200 άτομα, ουσιαστικά φυγαδευμένα, από τη χώρα που

βρισκόταν στα πρόθυρα του εμφυλίου, με υποτροφίες του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Εκεί εντάχθηκε στο γαλλικό Διεθνιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα, οργάνωση της τροτσκιστικής

Τέταρτης Διεθνούς, και γνώρισε τον Κλοντ Λεφόρ, με τον οποίον και συγκρότησαν την τάση

Σολιέ-Μοντάλ το 1946, έχοντας ήδη αναπτύξει κριτική σε πολλές από τις επιλογές του κόμματος.

𝛼 Αναδημοσιευμένο στο Κορνήλιος Καστοριάδης:Η γραφειοκρατική κοινωνία 1, Ύψιλον, Αθήνα 1985, σ. 138
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Η οριστική απομάκρυνση ήρθε το 1948 και οδήγησε στην ίδρυση της ομάδας Socialisme ou

Barbarie. Το πρώτο τεύχος του περιοδικού της ομάδας δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 1949. Ο

Καστοριάδης δήλωσε αργότερα για την περίοδο εκείνη ότι:

«...το κύριο κοινό της ομάδας και του περιοδικού δημιουργήθηκε από ομάδες της

παλιάς ριζοσπαστικής αριστεράς: Μπορντιγκιστές, συμβουλιακούς κομμουνιστές,

ορισμένους αναρχικούς και ορισμένους απογόνους της γερμανικής «αριστεράς» της

δεκαετίας του 1920𝛼».

Αυτό επιτρέπει να χαρακτηρίσει κανείς την ομάδα ως μια ριζοσπαστική ελευθεριακή σοσιαλι-

στική ομάδα. Το όνομά Socialisme ou Barbarie προέρχεται από μία φράση που χρησιμοποιήθηκε

για πρώτη φορά από τον Φρίντριχ Ένγκελς και που παρατέθηκε από την Ρόζα Λούξεμπουργκ

στο δοκίμιό της του 1916 «Η μπροσούρα του Ιουνίου».

Η ομάδα αναπτύχθηκε παράλληλα και σε διάλογο με την τάση Τζόνσον-Φόρεστ, σημαντική

ως σώμα ιδεών μέσα στις Αμερικάνικες τροτσκιστικές οργανώσεις. Μια παράταξη της ομάδας

δημιούργησε την ομάδα Facing Reality, ενώ στις πρώτες σχετικά μέρες του Socialisme ou

Barbarie εντάσσεται και η έναρξη του διαλόγου με τον Άντον Πάνεκουκ, που παρουσιάζουμε

στην παρούσα έκδοση καθώς και η εισροή αρκετών πρώην Μπορντιγκιστών.

Η Socialisme ou Barbarie αποτελούνταν τόσο από διανοούμενους όσο και από εργάτες, οι οποίοι

συμφώνησαν στην παραδοχή ότι οι κύριοι εχθροί της κοινωνίας ήταν οι γραφειοκρατίες που

εξουσίαζαν τον μοντέρνο καπιταλισμό. Το περιοδικό παρέθετε και ανέλυσε τον αγώνα έναντι της

γραφειοκρατίας. Για παράδειγμα, στο 13ο τεύχος του περιοδικού (Ιανουάριος-Μάρτιος 1954)

ήταν αφιερωμένο στην ανατολικογερμανική εξέγερση του 1953 και τις απεργίες που ξέσπασαν

σε ορισμένα τμήματα των Γάλλων εργατών εκείνο το καλοκαίρι. Μέσα από την πεποίθηση ότι

αυτό που αντιμετώπιζε η εργατική τάξη στους καθημερινούς της αγώνες ήταν η πραγματική

ουσία του σοσιαλισμού, οι διανοούμενοι ενθάρρυναν τους εργάτες να αναφέρουν κάθε πτυχή

της καθημερινότητάς τους.

Χαρακτηριστική της γραμμής του περιοδικού ήταν η ανάλυση του Καστοριάδη για το πολιτικό

σύστημα της Σοβιετικής Ένωσης, το οποίο το χαρακτήρισε καθεστώς "Γραφειοκρατικού Κα-

πιταλισμού". Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ρωσική επανάσταση οδήγησε στην εγκαθίδρυση

ενός νέου τύπου καθεστώτος εκμετάλλευσης και καταπίεσης όπου μια νέα κυρίαρχη τάξη, η γρα-

φειοκρατία, σχηματίστηκε γύρω από το κομμουνιστικό κόμμα». Όσον αφορά τις «φιλελεύθερες

δημοκρατίες» της Δύσης θεωρούσε ότι το κριτήριο ταξικής διαφοροποίησης είχε πάψει να είναι

πλέον η κατοχή και ο έλεγχος των μέσων παραγωγής, αλλά η κατοχή και η ικανότητα άσκησης

εξουσίας.

Δεν προκαλεί έκπληξη ότι το Socialisme ou Barbarie ήταν εχθρικό προς τον Λενινισμό, απορρί-

πτοντας την ιδέα ενός επαναστατικού κόμματος και δίνοντας έμφαση στην σπουδαιότητα των

εργατικών συμβουλίων. Αν και ορισμένα μέλη της ομάδας αποχωρούσαν από αυτή έτσι ώστε να

ιδρύσουν άλλες ομάδες, αυτοί που παρέμειναν στην ομάδα γίνονταν ολοένα και πιο εχθρικοί

προς τον Μαρξισμό. Ο Ζαν Λαπλάνς, ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας, αναφέρει για τις

𝛼 Κορνήλιος Καστοριάδης, 1975: «An Interview», Telos (23) σελ. 134
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πρώτες μέρες της:

«...η ατμόσφαιρα γινόταν ολοένα και πιο αποπνιχτική. Ο Καστοριάδης ασκούσε

ηγεμονικές συμπεριφορές στο περιοδικό (έγραφε τα κύρια άρθρα) και η κύρια ιδέα

του στα μέσα της δεκαετίας του 1950 ήταν ότι ένας Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος

ήταν αναπόφευκτος. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο για ορισμένα μέλη της ομάδας να

το αντέξουν: να συνεχίσουμε τις ζωές μας, σκεπτόμενοι ότι μπορεί να υπάρξει μια

ατομική έκρηξη σε λίγα χρόνια. Ήταν ένα αποκαλυπτικό όραμα.𝛼».

ΗΟυγγρική Επανάσταση του 1956 και άλλα γεγονότα στα μέσα της δεκαετίας του 1950 οδήγησαν

στην εισροή νέων μελών στην ομάδα και την διεύρυνση της επιρροής της. Την εποχή εκείνη, η

ομάδα πρότεινε ως κύρια ιδέα:

«...η ανάγκη του καπιταλισμού από την μια πλευρά να περιορίσει τους εργάτες

σε απλούς εκτελεστές εντολών και, από την άλλη πλευρά, στην αδυναμία του να

συνεχίσει την λειτουργία του εάν το επιτύχει αυτό. Ο καπιταλισμός θα πρέπει να

επιτύχει δύο ασυμβίβαστους στόχους: την συμμετοχή και την εξαίρεση των εργατών

στην παραγωγή - όπως και όλων των πολιτών σε σχέση με την πολιτική𝛽».

Το 1958, ορισμένες διαφωνίες σχετικά με τον οργανωτικό ρόλο μιας πολιτικής ομάδας οδήγησε

στην αποχώρηση ορισμένων σημαντικών μελών όπως ο Κλοντ Λεφόρ και ο Ανρί Σιμόν, οι οποίοι

ίδρυσαν την ομάδα Informations et Liaison Ouvrières.

Μέχρι το 1960, η Socialisme ou Barbarie έφτασε τα 100 μέλη και ανέπτυξε νέες διεθνείς σχέσεις,

ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση μίας αδερφής οργάνωσης στη Βρετανία που ονομαζόταν Solidarity

(δες σημείωση στη σελίδα 23). Όμως, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, διαφωνίες μέσα στην

ομάδα σχετικά με την αυξανόμενη εχθρικότητα του Καστοριάδη απέναντι στον Μαρξισμό,

οδήγησαν στην αποχώρηση και άλλων μελών από την ομάδα, που ίδρυσαν το περιοδικό Pouvoir

Ouvrier.

Ο Καστοριάδης ήταν αναμφισβήτητα η κεντρική και καθοριστική φυσιογνωμία της ομάδας και

του περιοδικού, στις σελίδες του οποίου πρωτοεμφανίστηκαν μερικά από τα σημαντικότερα

κείμενα της πρώτης περιόδου της σκέψης του, που αργότερα δημοσιεύθηκαν μέσα από τις

εκδόσεις βιβλίων του, όπως τα: «Η Γραφειοκρατική Κοινωνία», «ΗΠείρα του Εργατικού Κινή-

ματος» και «Η Φαντασιακή Θέσμιση της Κοινωνίας», το σημαντικότερο ίσως έργο του. Πολλά

από τα κείμενα αυτά, ο Καστοριάδης ήταν αναγκασμένος να τα υπογράφει χρησιμοποιώντας

διάφορα ψευδώνυμα όπως τα Pierre Chaulieu - με το οποίο υπογράφει και τα γράμματα της

αλληλογραφίας με τον Πάνεκουκ που παρουσιάζουμε εδώ - Paul Cardan,Marc Noiraud κ.α.,

αφού δεν απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα ή διαβατήριο παρά μόνο το 1970, με συνέπεια να

βρίσκεται συνεχώς υπό τον φόβο της απέλασης στην Ελλάδα.

Σταδιακά και προς τα τελευταία χρόνια της έκδοσης του περιοδικού ο Καστοριάδης απομα-

κρύνθηκε από την μαρξιστική φιλοσοφία και θεωρία της Ιστορίας όσο και από την μαρξιστική

𝛼 John Fletcher και Peter Osborn, 2000: «The other within: Rethinking psychoanalysis». Radical Philosophy

(102)
𝛽 Cardan, Paul, 1965:Modern Capitalism and Revolution, London, Solidarity, σελ. 16.
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οικονομική ανάλυση, πράγμα εμφανές στο κείμενο του «Μαρξισμός και επαναστατική κοινωνία»

το οποίο αργότερα συμπεριελήφθη στην «Φαντασιακή Θέσμιση της Κοινωνίας».

Το περιοδικό συνέχισε να εκδίδεται μέχρι και το 1965, οπότε η ομάδα πέφτει σταδιακά σε

αδράνεια για να διαλυθεί τελικά. Όμως μόλις τρία χρόνια αργότερα, τα κείμενα και η σκέψη

της ομάδας, και κυρίως του Καστοριάδη, αποτελούν βασική πηγή έμπνευσης των εξεγερμένων

φοιτητών του Μάη του '68.

Η επίδραση που άσκησαν οι ιδέες του Καστοριάδη μέσα από το Socialisme ou Barbarie ήταν

ιδιαίτερα σημαντική ακόμα και σε ρεύματα που εξελίχθηκαν σε αρκετά διαφορετικές κατευθύν-

σεις, όπως η Καταστασιακή Διεθνής - ο Γκυ Ντεμπόρ ήταν μέλος της ομάδας για αρκετά χρόνια,

καθώς και σε διανοητές που βρήκαν βήμα στην ομάδα, όπως ο Λυοτάρ. Το ιταλικό κοινωνικό

κίνημα της Αυτονομίας επίσης επηρεάστηκε από την ομάδα Socialisme ou Barbarie, αν και με

λιγότερο άμεσο τρόπο.

Μια απόπειρα του Καστοριάδη να επανιδρύσει την ομάδα μετά τα γεγονότα του Μάη του 1968

απέτυχε. Αυτή την περίοδο ο Καστοριάδης στρέφεται στην ψυχανάλυση, μάλιστα εργάζεται και

ως ψυχαναλυτής ο ίδιος από το 1974, και γίνεται μέλος της επονομαζόμενης Τέταρτης Ομάδας,

ενός κινήματος διαφωνούντων της σχολής του Ζακ Λακάν.
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Μια ιστορικήανασκόπησητουδιαλόγουαπότοViewpoint

Magazine

Στις αρχές του 1953 ο Cajo Brendel, ένας Ολλανδός συμβουλιακός κομμουνιστής που συνδεόταν

με μια ομάδα γνωστή ως Σπάρτακος, επισκέφθηκε τα μέλη του «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα»𝛼

(Socialisme ou Barbarie) στο Παρίσι. Σαν μέλη μιας μαχητικής ομάδας που είχε περιθωριοποιη-

θεί πολύ έντονα από τους πιο δυνατούς ανέμους του ψυχρού πολέμου, ο Κορνήλιος Καστοριάδης,

ο Claude Lefort και οι σύντροφοί τους είχαν εύλογα την ελπίδα να έρθουν σε επαφή με άλλες

κομμουνιστικές τάσεις που ασκούσαν κριτική στα επίσημα ρεύματα. Ανακαλύπτοντας με χαρά

ότι ο Άντον Πάνεκουκ, αυτός ο βετεράνος κομμουνιστής που οι διαφωνίες του είχαν τραβήξει

την οργή του ίδιου του Λένιν, ήταν αρκετά κοντά στην ομάδα Σπάρτακος, η ομάδα αποφάσισε να

προμηθεύσει τον Brendel με αντίγραφα όλων των τευχών του περιοδικού, έντεκα στον αριθμό

μέχρι τότε, για να τα προσφέρει στον αξιοσέβαστο θεωρητικό. Ο Πάνεκουκ διάβασε τα τεύχη με

ενθουσιασμό και έγραψε αργότερα στον Brendel ότι η γαλλική ομάδα ήταν αρκετά υποσχόμενη,

παρά την αμφισβητήσιμη θέση της σχετικά με το ζήτημα του κόμματος. Στις 8 Νοεμβρίου έγραψε

μια επιστολή στον Καστοριάδη η οποία δημοσιεύτηκε αργότερα, μαζί με μια απάντηση, στο

τεύχος αρ. 14 (Απρίλιος-Ιούνιος 1954) του περιοδικού.

Εκτεινόμενη σε μια ολόκληρη γενιά, ένα γλωσσικό χάσμα και μια γεωγραφική μετατόπιση, η αν-

ταλλαγή επιστολών ανάμεσα στον Πάνεκουκ και τον Καστοριάδη με πολλούς τρόπους σημαδεύει

τον εσωτερικό μετασχηματισμό της Υπεραριστεράς. Αλλά η Υπεραριστερά, μακριά από το να

αποτελεί ένα ιστορικό απολίθωμα, βρίσκεται και πάλι στα πρωτοσέλιδα. Η εμφάνιση, το 2009,

στα ράφια των βιβιοπωλείων ολόκληρης της χώρας ενός μυστηριώδους μικρού βιβλίου με τίτλο

«Η Εξέγερση που Έρχεται» («The Coming Insurrection»𝛽), αποκορύφωσε ένα ήδη αυξανόμενο

ενδιαφέρον. Όχι μόνο ο Μάικλ Μούρ κατονόμασε το αριστερίστικο, «προσκλητήριο-στα-όπλα»

μανιφέστο σαν το πιο πρόσφατο ανάγνωσμά του, σε μια συνέντευξη στο Hollywod Reporter,

αλλά το βιβλίο σκαρφάλωσε στην κορυφή της λίστας των μπεστ σέλερ του Amazon από τη

στιγμή που ο Glenn Beck𝛾 δήλωσε στους θεατές του Fox News ότι ήταν το πιο «σατανικό βιβλίο

που διάβασε εδώ και πολύ καιρό». Αλλά αυτη η μπροσούρα ήταν απλά, αν μας επιτρέπεται

να ολισθησουμε στη γλώσσα της εκλαϊκευμένης κοινωνιολογίας, η κορυφή του παγόβουνου

στην επανεμφάνιση στο προσκήνιο ξεχασμένων τάσεων, μυστηριωδών περιοδικών και ανήκου-

στων μέσων (milieu), που ξαφνικά γίνονται αντικείμενο συζητήσεων παντού, από ακαδημαϊκά

συνέδρια μέχρι εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα. Είναι πιθανόν η «Αόρατη Επιτροπή», που έγραψε

την «Εξέγερση που Έρχεται», να αναπτύχθηκε μέσα από την Tiqqun,𝛿 μια γαλλική ομάδα που

𝛼 Περισσότερα στοιχεία για το ιστορικό περιοδικό στην Εισαγωγή , σελ. 2
𝛽 Γαλλικό πολιτικό κείμενο που υποθέτει την «επικείμενη κατάρρευση της καπιταλιστικής κουλτούρας», γραμ-

μένο από την «Αόρατη Επιτροπή», μια ανώνυμη ομάδα συνεργατών που ταυτοποιήθηκαν από τη γαλλική αστυνομία

σαν οι «Εννέα της Tarnac» και πρωτοδημοσιεύτηκε το 2007 από τον εκδοτικό οίκο La Fabrique.
𝛾 Συντηρητικός Αμερικανός πολιτικός σχολιαστής, συγγραφέας, τηλεοπτικός παραγωγός και οικοδεσπότης

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
𝛿 Όνομα ενός γαλλικού φιλοσοφικού περιοδικού που ιδρύθηκε το 1999 με τον σκοπό της «επαναδημιουργίας

των συνθηκών μιας άλλης κοινότητας». Δημιούργημα διαφόρων συγγραφέων πριν διαλυθεί στην Βενετία το 2001

στον απόηχο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Το περιοδικό έγινε αντικείμενο του ενδιαφέροντος των ΜΜΕ

μετά την σύλληψη του Julien Coupat, ενός από τους ιδρυτές του.
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διαλύθηκε επίσημα το 2001, μετά την έκδοση δύο τευχών του ομώνυμου περιοδικού. Η ομάδα

επανανακαλύφθηκε το 2008, μετά την περιβόητη υπόθεση Tarnac,𝛼 όταν κάποια πρώην μέλη

της συνελήφθησαν για δολιοφθορά σιδηροδρομικών γραμμών.

Η εμφάνιση καινούριων έργων και μεταφράσεων από ομάδες όπως η Tiqqun, συμπεριλαμ-

Η ομάδα έδωσε στον όρο «κομμουνιστικοποίηση» μια άλλη σημασία. Σε συνέπεια προς τις υπεραριστερές κα-

ταβολές της, η προτίμηση της ομάδας προς τον όρο μοιάζει να είναι η έμφαση στον κομμουνισμό ως μιας άμεσης

διαδικασίας μάλλον παρά σαν ενός μακροπρόθεσμου στόχου. Όμως για την ο όρος κομμουνισμός δεν είναι πια

συνώνυμος με την «επανάσταση», θεωρούμενης ως μιας ιστορικής διαδικασίας, αλλά μοιάζει να ταυτίζεται με

κάθε είδους δράσεις - από τις καταλήψεις και τη δημιουργία κομμούνων μέχρι το απλό «μοίρασμα» - που από

τυπική άποψη θα θεωρούνταν σαν «προ-επαναστατικές». Από τη σκοπιά της υπεραριστεράς, μια τέτοια πολιτική

«εγκατάλειψης» ή, όπως το θέτει η Tiqqun, «λιποταξίας» — η συγκρότηση χώρων και πρακτικών που θεωρούνται

ότι είναι μερικά αυτόνομες από τον καπιταλισμό - συνήθως απορρίπτεται είτε ως αφελής είτε ως αντιδραστική.

Εξαιτίας της δημοτικότητας έργων που σχετίζονται με την Tiqqun, το «Κάλεσμα» και η «Εξέγερση που Έρχεται»

στους αναρχικούς κύκλους των ΗΠΑ, ήταν κυρίως αυτή η έννοια της «κομμουνιστικοποίησης» που χρησιμοποιή-

θηκε στις ανακοινώσεις των Αμερικάνων αναρχικών και εξεγερσιακών, ιδιαίτερα στους κόλπους του φοιτητικού

κινήματος του 2009-2010 στην Καλιφόρνια. Πιο πρόσφατα οι ιδέες της ομάδας επεξεργάστηκαν και επεκτάθηκαν

σε συζητήσεις με ομάδες ομοϊδεατών όπως η αγγλόφωνη Endnotes και το σουηδικό περιοδικό Riff-Raff. Οι ομάδες

αυτές συνεργάστηκαν πρόσφατα στην παραγωγή του Sic, ενός διεθνούς περιοδικού για την κομμουνιστικοποίηση

(το πρώτο τεύχος εκδόθηκε το 2011 και το δεύτερο σε προετοιμασία (http://sic.communisation.net/)
𝛼 Στις 11 Νοεμβρίου του 2008 είκοσι περίπου άτομα, φερόμενα ως αναρχικοί, συνελήφθησαν στο χωριό Tarnac

στην Γαλλία σε σχέση με μια σειρά περιστατικών «άμεσης δράσης». Η στρατοχωροφυλακή (gendarmerie) μπήκε

στο Tarnac με ελικόπτερα και σκυλιά και έσυρε τους ύποπτους από τα κρεβάτια τους. Εννέα από τους συλληφθέντες

κατηγορήθηκαν για σύσταση «εγληματικής οργάνωσης με σκοπό τρομοκρατική δραστηριότητα». Ο Yildune Lévy

αφέθηκε ελεύθερος, μετά από έφεση, στις 16 Ιανουαρίου του 2009 και ο Julien Coupat αφέθηκε ελεύθερος στις 28

Μαΐου της ίδιας χρονιάς. Οι εννέα είναι κυρίως μεταπτυχιακοί φοιτητές με μεσοαστικό υπόβαθρο και ηλικίας από

22 μέχρι 34 χρόνων ενώ οι πέντε από αυτούς ζούσαν στο χωριό αυτό σε ένα αγροτόσπιτο στην κορυφή ενός λόφου

που κοιτούσε το χωριό.

Η «τρομοκρατική δραστηριότητα» αφορούσε κατά την γαλλική κυβέρνηση σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο

με την πρόκληση καθυστερήσεων που είχαν σαν αποτέλεσμα την αχρήστευση 160 συρμών. Ο Coupat κατηγορήθηκε

επίσης για την στγγραφή της «Εξέγερσης που Έρχεται», δημοφιλούς αντικαπιταλιστικού κειμένου. Ακαδημαϊκοί

καθώς και η οικογένεια του Coupat εξέφρασαν την άποψη ότι η απειλή από την «βίαιη αριστερά» είναι διογκωμένη

και ότι οι «Εννέα του Tarnac» είναι «αποδιοπομπαίοι τράγοι για μια γενιά που άρχισε να σκέφτεται η ίδια πάνω

στον καπιταλισμό και τα λάθη του». Ομάδες υποστήριξης αναδύθηκαν στην Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και

τις Ηνωμένες Πολιτείες.
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βανομένων των Troploin,𝛼 Théorie Communiste,𝛽 Aufheben𝛾 και Echanges et Mouvement,𝛿

𝛼 Περιοδικό, (www.troploin.fr), εγχείρημα των Gilles Dauvé και Karl Nesic. Σε συνεργασία με άλλους αριστε-

ρούς κομμουνιστές, όπως ο François Martin, οι Dauvé και Nesic, προσπάθησαν να συντήξουν, να κριτικάρουν και

να αναπτύξουν διαφορετικά μεταξύ τους ρεύματα του αριστερού κομμουνισμού, κυρίως του ιταλικού κινήματος

που σχετίζεται με τον Amadeo Bordiga (και το αιρετικό περιοδικό του «Invariance»), τον γερμανο-ολλανδικό

συμβουλιακό κομμουνισμό και τις γαλλικές προοπτικές που συνδέονται με το «Socialisme ou Barbarie» και την

Καταστασιακή Διεθνή. Ο Dauvé εστίασε σε θεωρητικές συζητήσεις πάνω σε οικονομικά ζητήματα που αφορούν

την αμφιλεγόμενη αποτυχία του μαρξισμού της Δεύτερης Διεθνούς (συμπεριλαμβανομένων τόσο της Σοσιαλδημο-

κρατίας όσο και του Λενινιστικού «Κομμουνισμού»), την παγκόσμια επαναστατική έκρηξη της δεκαετίας του 1960

και την επακόλουθη διάλυσή της, καθώς και σε εξελίξεις που αφορούν την παγκόσμια καπιταλιστική συσσώρευση

και την ταξική πάλη.
𝛽 Théorie Communiste (ή TC σε συντομία) είναι το όνομα μιας ομάδας που σχηματίστηκε το 1975 και του

περιοδικού που το πρώτο του τεύχος εκδόθηκε το 1977. Τα μέλη της ομάδας, με βάση την Μασσαλία, αναδύθηκαν

από το περιβάλλον του γαλλικού συμβουλιακού κομμουνισμού στον απόηχο του Μάη του 1968. Η TC προσπαθεί να

προχωρήσει πέρα από την παράδοση της Υπεραριστεράς, που βασίζεται στα εργατικά συμβούλια σαν μια λύση στο

πρόβλημα της οργάνωσης. Η TC διακρίνει δύο φάσεις του εργατικού κινήματος, η πρώτη από το 1830 μέχρι το

1900 και η δεύτερη από το 1900 μέχρι την δεκαετία του 1960, στην διάρκεια των οποίων οι αγώνες οργανώνονταν

κυρίως μέσα από τα εργατικά κόμματα, τα εργατικά συνδικάτα ή στους τόπους δουλειάς και δομούνταν πάνω στα

αιτήματα σχετικά με τους μισθούς ή τις εργασιακές συνθήκες και στην περίπτωση των επαναστατικών αγώνων

ξεδιπλώθηκαν μέσα από την κατάληψη της κρατικής εξουσίας που ακολουθήθηκε από μια μεταβατική περίοδο

προγραμματικού μετασχηματισμού που επιβεβαίωνε την προλεταριακή εξουσία και το ανήκειν στην τάξη.Μέσα από

την περιοδικοποίηση αυτού που ονομάζουν κύκλους αγώνων, σχετιζόμενων με τις δομικές αλλαγές της αντίθεσης

ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία, η TC έχει προσπαθήσει να τυποποιήσει και να αναλύσει τα αδιέξοδα

τουπρογραμματισμού, που απορρέουν από την ιστορική έκλειψη του εργατικού κινήματος. Αυτό συνεπάγεται, εν

μέρει, μια διαφορετική κατανόηση της επανάστασης. Η TC θεωρεί ότι, μετά την αναδιάρθρωση των δεκαετιών του

1970 και 1980, η κομμουνιστική επανάσταση δεν θα πάρει πλέον την μορφή μιας κατάληψης της εξουσίας και μιας

μεταβατικής περιόδου εξουσίας της τάξης και αυτοεπιβεβαίωσης του προλεταριάτου. Αντίθετα, ισχυρίζονται, το

κεφάλαιο και η ταξική σχέση έρχονται τώρα αντιμέτωποι με μια κρίση αναπαραγωγής τέτοιας που το προλεταριάτο

αντιμετωπίζει ευθέως την προοπτική της αυτο-διάλυσής του.

Κομμουνιστικοποίηση: κάτω από αυτές τις συνθήκες, η TC θέτει ότι ο ορίζοντας της επαναστατικής πάλης είναι

αυτό που ονομάζει κομμουνιστικοποίηση: όχι ένας αγώνας για την κρατική εξουσία αλλά μάλλον η άμεση κατάργηση

του κράτους, της μισθωτής σχέσης, της ιδιοκτησίας και της αξίας σαν κομμουνιστικά μέτρα που θα πρέπει να

ληφθούν για να μπορέσει να συνεχιστεί η διαδικασία της επανάστασης. Επιχειρηματολογούν ότι στη διάρκεια του

παρόντος κύκλου αγώνων τα κομμουνιστικά μέτρα εμφανίζονται τα ίδια σαν μια συνθήκη της δυνατότητας για το

ξεδίπλωμα της επανάστασης - ή καλλίτερα, σαν η ίδια η επανάσταση, παρά σαν το αποτέλεσμά της, και ότι η ίδια η

επανάσταση θα πάρει την μορφή της κομμουνιστικοποίησης. Η TC είναι έτσι το βασικό θεωρητικό σχήμα σε έναν

διεθνή αστερισμό ομάδων που μερικές φορές αναφέρεται σαν το "ρεύμα της κομμουνιστικοποίησης"
𝛾 Aufheben ή Aufhebung: γερμανική λέξη με αρκετές, φαινομενικά αντιφατικές, σημασίες, ανάμεσα στις οποίες

«άρση/lift up», «κατάργηση/abolish», ή «αφαίρεση/sublate». Ο όρος επίσης έχει προσδιοριστεί σαν «κατάρ-

γηση/ακύρωση», «διατήρηση» και «υπέρβαση». Στην φιλοσοφία ο όρος aufheben χρησιμοποιείται από τον Χέγκελ

για να εξηγήσει τι συμβαίνει όταν μια θέση και μια αντίθεση αλληλεπιδρούν, ειδικότερα μέσω του όρου sublate:

ένας όρος ή έννοια ταυτόχρονα διατηρείται και αλλάζει μέσα από τη διαλεκτική διάδρασή της με κάποιον άλλον

όρο ή έννοια. Αυτή η "αφομοίωση/εξύψωση" είναι το κινητήριο στοιχείο στη βάση της λειτουργίας της διαλεκτικής.

Από τον όρο αυτό προέρχεται το ομώνυμο βρετανικό μαρξιστικό περιοδικό που πρωτοεκδόθησκε την άνοιξη

1992 και έκτοτε - μέχρι το 2012 - σε σχεδόν ετήσια βάση. Οι επιδράσεις της ομάδας που το εκδίδει έρχονται -

σύμφωνα με την ίδια - από το ιταλικό κίνημα της Αυτονομίας του 1969-77, τους καταστασιακούς και άλλους που

πήραν το έργο του Μαρξ σαν μια βασική αφετηρία και την χρησιμοποίησαν με σκοπό την ανάπτυξη και εξέλιξη

του κομμουνιστικού προτάγματος πέρα από τους αντι-προλεταριακούς δογματισμούς του Λενινισμού (σε όλες

τις εκδοχές του) και τον στοχασμό πάνω στη παρούσα κατάσταση της ταξικής πάλης, αναγνωρίζοντας επίσης τις
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αντανακλούν την στενή εμπλοκή της Υπεραριστεράς με τις τάσεις και τις ευαισθησίες των σύγ-

χρονων ακτιβιστικών κινημάτων. Ένα άρθρο στο «Chronicle of Higher Education» εντοπίζει τις

«ιδεολογικές ρίζες» του κινήματος Occupy Wall Street στον αναρχικό David Graeber,𝛼 ο οποίος

επικαλείται τη γλώσσα της Υπεραριστεράς στην περιγραφή του για την πολιτική σημασία της

«γενικής συνέλευσης»:

«Ένα από τα πράγματα που οι επαναστάτες έχουν μάθει στην πορεία του 20ου

αιώνα είναι ότι η ιδέα ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα είναι βαθιά προβληματική...Δεν

μπορείς να δημιουργήσεις μιας δίκαιη κοινωνία μέσα από τη βία ή ελευθερία μέσα

από ένα ασφυκτικό επαναστατικό κάδρο. Δεν μπορείς να θεμελιώσεις ένα ισχυρό

κράτος και να περιμένεις ότι αυτό θα «αποτραβηχτεί». Τα μέσα και οι σκοποί πρέπει

να είναι οι ίδιοι.1

Αυτό το παράδειγμα, αν και εντελώς γειωμένο στο παρόν, έχει, παρ' όλα αυτά, βαθιές ρίζες

στο παρελθόν. Όλα τα περιοδικά που κυκλοφορούν σήμερα θα αρνούνταν έναν τόσο ισχυρό

σύνδεσμο με τους ίδιους τους προγόνους τους· παραδέχονται την επιρροή της Υπεραριστεράς

αλλά δεν περιγράφουν τον εαυτό τους σαν υπεραριστερούς. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι

έχουν ξεκόψει καθαρά από αυτή την ιστορία, και συνήθως χρησιμοποιούν τον όρο μόνο σαν

ένα επίθετο για όσους πιστεύουν ότι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι σε απαρχαιωμένες

πολιτικές. Δεν έχουν ιδιαίτερα καλές σχέσεις μεταξύ τους και σχεδόν σίγουρα δεν θα θεωρούσαν

τους εαυτούς τους μέλη του ίδιου αστερισμού θεωριών.

Αν και έχουν τις διαφωνίες τους, αυτή η διαφωνία απλά συγκαλύπτει την κοινή κληρονομιά

που όλοι φαίνεται να επιθυμούν να καταπιέζουν. Πολλές από τις καθοριστικές αρχές της ιστορι-

κής Υπεραριστεράς επιμένουν, και ο ιδιάζων συνδυασμός «τυφλότητας» και διόρασης φέρνει

τα σημάδια των προπατόρων της. Η κοινή έμφαση που δίνουν στην αυτόνομη προλεταριακή

δράση, η επιθυμία τους να ταυτίζουν σκόπιμα τα μέσα και τους σκοπούς, η τάση τους να πα-

ραλείπουν την στιγμή της στρατηγικής, είναι όλα ζητήματα παλιάς ιστορικής διαμάχης. Και

όπως προηγούμενα, οι υπεραριστερές τάσεις των σύγχρονων κινημάτων έχουν προκαλέσει μια

αντιδράσεις από εκείνους που ζητούν μια επιστροφή στα βασικά της πολιτικής οργάνωσης και

που αντιπροσωπεύονται συνήθως από την φιγούρα του «Κόμματος».

Αυτό που τώρα αποκαλείται συνήθως Υπεραριστερά έχει προέλθει σαν μια αντίπαλη τάση

μέσα στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Παρά την κριτική

στιγμές αλήθειας σε εκδοχές της αναρχικής ταξικής πάλης, της Γερμανικής και Ιταλικής αριστεράς καθώς και σε

άλλες τάσεις».
𝛿 Όνομα ενός δικτύου που σχηματίστηκε το 1975 από μέλη διαφόρων ομάδων (κάποια πρώην μέλη της αγγλικής

ομάδας Solidarity, μέλη της ομάδας Informations et Correspondances Ouvrières (ICO), μέλη της ολλανδικής

ομάδας συμβουλιακών κομμουνιστών «Daad en Gedachte», μέλη της μικρής βελγικής ομάδας ακτιβιστών που

εξέδιδε την εφημερίδα «Liaisons»). Εκτός από την τριμηνιαία επιθεώρηση Échanges, το δίκτυο εκδίδει και διανέμει

δωρεάν και το δελτίο «Dans le Monde une Classe en Lutte» («Μέσα στον Κόσμο μια Τάξη σε Πάλη» ή σε ελεύθερη

απόδοση: «Η Ταξική Πάλη στον Κόσμο»). Ανάμεσα στους συγγραφείς του δικτύου ξεχωρίζουν οι Ngô Văn, Henri

Simon κ.ά.
𝛼 Αμερικανός ανθρωπολόγος, συγγραφέας, αναρχικός και ακτιβιστής, αυτή τη στιγμή καθηγητής της Ανθρω-

πολογίας στο LSE (London School of Economics). Έχοντας ειδικευτεί στις θεωρίες της αξίας και την κοινωνική

θεωρία, ο Graeber έχει αναμειχθεί ενεργά στον πολιτικό και κοινωνικό ακτιβισμό, συμμετέχοντας στις διαμαρτυρίες

ενάντια στην 3η Παναμερικανική Σύνοδο Κορυφής το 2001 στο Κεμπέκ και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του

2002 στην Νέα Υόρκη και είναι από τις ηγετικές φυσιογνωμίες του κινήματος Occupy Wall Street.
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τους στάση στην δεξιά (πτέρυγα), προσωποποιημένη στον Eduard Bernstein, το κέντρο, αν-

τιπροσωπευόμενο από τον Karl Kautsky, ακόμα και την αριστερά, που κυριαρχούνταν από

τον Λένιν, τα μέλη της (Υπεραριστεράς) δεν οργανώθηκαν ποτέ σε ένα συνεκτικό ρεύμα: οι

θεωρητικοί της ήταν διασπαρμένοι σε διάφορες χώρες, με έντονες διαφωνίες μεταξύ τους και

ομαδοποιήθηκαν μόνο όταν ο Λένιν άσκησε δριμεία κριτική σε όλους στην διαβόητη μπροσούρα

του «Αριστερισμός: Μια Παιδική Ασθένεια του Κομμουνισμού».𝛼 Μερικοί, όπως ο Amadeo

Bordiga,𝛽 φετιχοποίησαν την πρωτοπορία του Κόμματος· άλλοι, όπως Otto Rühle,𝛾 είδαν τα

εργατικά συμβούλια σαν το μόνο όργανο για την επαναστατική διαδικασία· και κάποιοι άλλοι,

όπως ο Paul Mattick𝛿 στράφηκαν στην θεωρία των κρίσεων. Αλλά άσχετα από τις διαφορές

τους, η κοινή τους άρνηση να συμμετάσχουν στις κοινοβουλευτικές εκλογές, να δουλέψουν με τα

συνδικάτα ή να κάνουν οποιουσδήποτε συμβιβασμούς με κάθε είδος ρεφορμισμού, τους έφερε,

απρόσμενα, όλους κοντά. Ήταν αυτή η υποκείμενη ισχυρογνωμοσύνη που επέτρεψε στον Λένιν

να τους «μεταμορφώσει» σε μια μοναδική τάση.

Θα πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι η Υπεραριστερά, άσχετα από αυτό που έγινε αργότερα, δεν

ήταν στην πραγματικότητα μια μειοψηφική τάση στην ακμή της. Οι εκπρόσωποί της ήταν όλοι

εξέχουσες μορφές του ευρωπαϊκού κομμουνισμού: ο Bordiga ήταν ο πρώτος γενικός γραμματέας

του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος (PCI), η Sylvia Pankhurst ήταν μια από τις πιο σεβα-

στές κομμουνίστριες στην Αγγλία και ο Πάνεκουκ εξυμνούνταν προσεκτικά στο «Κράτος και

Επανάσταση» του Λένιν𝜀 σαν ένα ανάχωμα ενάντια στον ρεφορμισμό. Ακόμα σημαντικότερα,

οι υπεραριστεροί είχαν μια τόσο σημαντική υποστήριξη στις αρχές του 1920 που θα μπορούσαν

δικαιολογημένα να ισχυριστούν ότι ήταν η κυρίαρχη κομμουνιστική τάση της εποχής εκείνης.

Όταν το ΚΚΙ σχηματίστηκε τελικά το 1921, ήταν ο Bordiga που ήλεχγε την πλειοψηφία. Και

όταν το Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα (KPD) διασπάστηκε το 1920, η τεράστια πλειοψη-

φία του ακολούθησε τους υπεραριστερούς στον σχηματισμό του Κομμουνιστικού Κόμματος

Εργατών της Γερμανίας (KAPD). Το Κομμουνιστικό Κόμμα, αρχικά υπό την ηγεσία της Ρόζας

Λούξεμπουργκ και του Καρλ Λήμπκνεχτ, είχε το ίδιο αποσχιστεί από ρεφορμιστικά κόμματα

όπως το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) το τέλος του Δεκεμβρίου του 1918. Αλλά το KPD,

παρά την επαναστατική του στάση, ωθήθηκε σε διάφορες κατευθύνσεις. Διαφωνίες σχετικά με

τα συνδικάτα, το κοινοβούλιο και τους γενικότερους συμβιβασμούς οδήγησαν τελικά σε άλλη μια

𝛼 εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, 2009.
𝛽 Ιταλός μαρξιστής, με συμβολή στην κομμουνιστική θεωρία, ιδρυτής του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος,

ηγέτης της Κομμουνιστικής Διεθνούς και ηγετική φυσιογνωμία του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κόμματος.
𝛾 Γερμανός μαρξιστής, με ενεργή αντίθεση στον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδρυτής το 1916

μαζί με τον Καρλ Λήμπκνεχτ, την Ρόζα Λούξεμπουργκ, τον FranzMehring και άλλους της ομάδας και του περιοδικού

Internationale, που προέβαλλε τη θέση για έναν επαναστατικό διεθνισμό ενάντια σε έναν κόσμο εμπόλεμων κρατών,

καθώς και της λήγκας των Σπαρτακιστών (στα γερμανικά Spartakusbund).
𝛿 Μαρξιστής πολιτικός συγγραφέας και κοινωνικός επαναστάτης, η σκέψη του οποίου τοποθετείτα στο πλαίσιο

του συμβουλιακού κομμουνισμού και της παράδοσης των αριστερών κομμουνιστών. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής

του άσκησε κριτική στον Μπολσεβικισμό, τον Λένιν και τον λενινιστικό μαρξισμό και τις οργανωτικές του μεθόδους,

περιγράφοντας την πολιτική τους κληρονομιά ως κάτι που:

«...εξυπηρετεί σαν μια απλή ιδεολογία για την δικαιολόγηση της ανόδου τροποποιημένων καπιτα-

λιστικών (κρατικο-καπιταλιστικών) συστημάτων, που ελέγχονταν με τον τρόπο ενός απολυταρχικού

κράτους».

𝜀 Στμ. ελληνική έκδοση Σύγχρονη Εποχή, 1976
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διάσπαση. Έχει υποστηριχθεί όμως ότι το καινούριο κόμμα, το KAPD, «εγκόλπωσε» το σύνολο

σχεδόν των μελών του πρώην KPD».2 Η περιθωριοποίηση της Υπεραριστεράς - ο Bordiga, για

παράδειγμα, έχασε επίσημα τον έλεγχο του κόμματος από τον Γκράμσι το 1926 - συνέβη μόνο

μετά από την ήττα των επαναστάσεων με τις οποίες είχε σχεδόν οργανικά συνδεθεί.

Με τις επαναστάσεις συντετριμμένες, και με την «κακοποίηση» από την μια από το κεφάλαιο και

από την άλλη από την Κομιντέρν, η τάση άρχισε να τρώει τον εαυτό της «από τα μέσα» καθώς

οι υπεραριστεροί μάχονταν μεταξύ τους πάνω στα πιο τετριμμένα θέματα· έτσι με τον ερχομό

της δεκαετίας του 1930, το κάποτε ζωντανό περιβάλλον είχε μειωθεί σε ένα συνονθύλευμα από

απομονωμένες ομάδες. Η αρχή του Ψυχρού Πολέμου αποδείχτηκε ένα ιδιαίτερα αποφασιστικό

χρονικό σημείο για την Υπεραριστερά: περιθωριοποιημένη περισσότερο από ποτέ, με τα περιο-

δικά να χάνουν μεγάλο κομμάτι από το ήδη περιορισμένο αναγνωστικό τους κοινό, οργανώσεις

σε αποσύνθεση και απομονωμένες ομάδες, αποστεωμένες σε μυωπικές σέχτες. Ήταν σε αυτό το

αφιλόξενο πλαίσιο που δύο από τους πιο διακεκριμένους θεωρητικούς αυτής της τάσης ήρθαν

σε επαφή.

Ο Καστοριάδης συναντά τον Πάνεκουκ

Η τομή δύο ζωών αντιπροσώπευει την σύγκρουση δύο κόσμων. Πρώτα και κύρια, υπάρχει ένα

χάσμα γενεών: ο Άντον Πάνεκουκ γεννήθηκε το 1873, μετά την ήττα της Παρισινής Κομμούνας,

και ο Κορνήλιος Καστοριάδης το 1922, ακριβώς την στιγμή που η Γερμανική Επανάσταση,

στην οποία ο Πάνεκουκ έπαιξε έναν ρόλο, έφτανε με επώδυνο τρόπο να αποδεχτεί την ήττα

της. Στη συνέχεια υπάρχει η υπόρρητη γεωγραφική απόσταση: ο Πάνεκουκ, γεννημένος στην

Ολλανδία, έπαιξε έναν συστατικό ρόλο στην ανάπτυξη του κεντρο-ευρωπαϊκού κομμουνισμού

ενώ ο Καστοριάδης, Έλληνας στην καταγωγή, είχε πιθανόν την πιο σημαντική συνεισφορά στην

αναδυόμενη γαλλική σκηνή που έγινε διάσημη τον Μάη του 1968. Η ανταλλαγή τους δείχνει την

μετατόπιση του κέντρου βάρους του κομμουνιστικού κινήματος από την Γερμανία πίσω στην

Γαλλία, ενώ ταυτόχρονα η γαλλική θεωρία είχε αυξανόμενες αναφορές στην γερμανική ιστορία.

Και τέλος, η περίεργη σύγκλιση δύο διαφορετικών μορφών της Υπεραριστεράς: μιας που αυτο-

προσδιορίζεται σε αντίθεση με τον Λένιν και μιας άλλης που έκανε μια «καταστατική» παρέκ-

κλιση μέσα από αυτόν. Αν και είχαν πάντα επίγνωση των μεγάλων επιτευγμάτων του, η πλειοψη-

φία της ιστορικής Υπεραριστεράς, από την Σύλβια Πάνκχερστ μέχρι τον Herman Gorter,𝛼 τελικά

έγιναν έντονα κριτικοί απέναντι στα θεωρητικά δόγματα του ηγέτη των Μπολσεβίκων. Ο Πάνε-

κουκ στέκεται πιθανόν σαν το μεγαλύτερο παράδειγμα της τάσης που άσκησε κριτική σε όσα

αντιπροσώπευε ο Λένιν, από τις φιλοσοφικές του θέσεις𝛽 μέχρι την πολιτική του πρακτική. Λίγο

μετά την Ρώσικη Επανάσταση, ο Πάνεκουκ αφιέρωσε πολλά από τα γραπτά του στην ανασκευή

της οικουμενικής εφαρμοσιμότητας των τακτικών των Μπολσεβίκων. Το διάσημο βιβλίο του

«Εργατικά Συμβούλια»𝛾 επεδίωξε να ακυρώσει οριστικά την θεωρία του πρωτοπόρου Κόμματος

𝛼 Ολλανδός ποιητής και σοσιαλιστής. Ηγετικό μέλος των Tachtigers, μιας ομάδας Ολλανδών συγγραφέων με

μεγάλη επιρροή που δούλεψαν μαζί στο Άμστερνταμ την δεκαετία του 1880, συγκεντρωμένοι γύρω από το περιοδικό

«De Nieuwe Gids» (Ο Νέος Οδηγός).
𝛽 Δες το κλασσικό βιβλίο του Πάνεκουκ: «Ο Λένιν ως φιλόσοφος», στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ύψιλον, 1981.
𝛾 στα ελληνικά, από τις εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος, μετάφραση Θέμη Μιχαήλ, 1996.
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καταδεικνύοντας την ιστορική σημασία των Συμβουλίων ως της μόνης αληθινής μορφής της

προλεταριακής χειραφέτησης. Σε αντίθεση τόσο προς τους ρεφορμιστές όσο και τους λενινιστές,

ισχυρίστηκε ότι: «ο καινούριος προσανατολισμός του Σοσιαλισμού είναι η αυτο-διαχείριση της

παραγωγής, η αυτο-διεύθυνση της ταξικής πάλης μέσω των εργατικών συμβουλίων».3

ΟΚαστοριάδης, σε αντίθεση με τον Πάνεκουκ, είχε πολεμήσει στην ελληνική αντίσταση σαν κομ-

μουνιστής, και αργότερα, στην Γαλλία, προσχώρησε στους Τροτσκιστές. Πέρα από τις αρκετές

θετικές αναφορές στον Λένιν στα γραπτά του αυτής της περιόδου, είναι αρκετά καθαρό, τόσο

από το θεωρητικό έργο του όσο και από τις θέσεις του στα πρακτικά ζητήματα, ότι ο Λένιν του

είχε αφήσει ένα ανεξάλειπτο σημάδι. Ο υπεραριστερισμός του είναι μια ασυνήθιστη περίπτωση:

μπήκε σε αυτόν μέσα από τον Τροτσκισμό αλλά αποσπάστηκε από την παράδοση αυτή όταν

ισχυρίστηκε ότι το «περιεχόμενο του Σοσιαλισμού» προχώρησε πέρα από την κατάργηση της

ατομικής ιδιοκτησίας από την «εργατική διαχείριση της κοινωνίας» στην οργάνωση της εργασίας

στο εργοστάσιο𝛼 - ένα ιστορικό καθήκον που οι όροι του είχαν θεμελιωθεί από την επέκταση

και την ενσωμάτωση της διαχειριστικής εργασίας στον μεταπολεμικό καπιταλισμό.4 Πέρασε μια

ολόκληρη δεκαετία παράγοντας με «δαιμονισμένο» ρυθμό ένα σώμα δουλειάς τόσο σημαντικό

που θα καθόριζε ουσιαστικά την άκρα αριστερά στην Γαλλία, οδηγώντας τον Ντανιέλ Κον-

Μπεντί, ευρωβουλευτή των Πρασίνων και την πιο αναγνωρίσιμη μορφή επαναστάτη φοιτητή

του Μάη του 1968, να παραδεχτεί με ειλικρίνεια στο «Παρωχημένος Κομμουνισμός: η Αριστερή

Εναλλακτική»𝛽 ότι είχε στην ουσία αντιγράψει τη δουλειά του Καστοριάδη. Αλλά στη συνέχεια

ο Καστοριάδης έστρεψε την πένα του ενάντια στον ίδιο τον Μαρξισμό· έχοντας ήδη γειώσει την

αυτο-διαχείριση στην κριτική της αποξένωσης στον νεαρό Μαρξ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι

ο ύστεροςΜαρξ του Κεφαλαίου είχε υποκύψει τελείως στον αστικό επιστημονισμό και διακήρυξε

με «αυθάδεια» ότι ο μόνος τρόπος για να παραμείνει επαναστάτης ήταν να αποσπαστεί από τον

Μαρξισμό.

Οι επιστολές ανάμεσα σε αυτές τις δύο φιγούρες δεν μας δίνουν μόνο μια ματιά στην ιστορία της

Υπεραριστεράς, μιλούν επίσης για την εποχή τους. Είναι αλήθεια ότι οι περιστάσεις είναι ριζικά

διαφορετικές: δεν είμαστε πλέον αντιμέτωποι με τις πραγματικότητες του Ψυχρού Πολέμου,

τον ρόλο της Σοβιετικής Ένωσης την επιρροή των κομμουνιστικών κομμάτων ή τις αβεβαιότητες

της απο-αποικιοποίησης. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπάρχουν τρόποι που το παρόν μοιάζει αρκετά

στις περιστάσεις μέσα στις οποίες γράφτηκαν αυτές οι επιστολές. Αρχίζουμε να διαβλέπουμε

το τέλος μιας μακράς περιόδου προλεταριακών ηττών, όπως συνέβαινε και με τον Καστοριάδη

και τον Πάνεκουκ. Είχαν το κουράγιο και την ενορατικότητα να συζητήσουν τις δυνατότητες

της επανάστασης, να επαναεπιβεβαιώσουν την αξία της αυτόνομης δραστηριότητας, και να

δώσουν έμφαση στον ρόλο του προλεταριάτου σε μια εποχή που οι διανοούμενοι τόσο της δεξιάς

όσο και της αριστεράς διακήρυσσαν μεγαλόφωνα την ενσωμάτωση της εργατικής τάξης, την

ολοκληρωτική σταθεροποίηση του κεφαλαίου και το αδύνατο της επαναστατικής ρήξης.

Όμως ο Πάνεκουκ και ο Καστοριάδης δικαιώθηκαν λίγα χρόνια μετά την ανταλλαγή των επιστο-

𝛼 Ο αγγλικός όρος είναι shop-floor.
𝛽 Έργο που συνέγραψε το 1968 με τον αδελφό του Gabriel Cohn-Bendit, το οποίο συνδυάζει έναν απολογισμό

των γεγονότων του Μάη του 1968 με μια κριτική στον Σταλινισμό, το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και τον θεσμό

των εργατικών συνδικάτων. Διαθέσιμο και σήμερα, έχει μια συνεχιζόμενη επιρροή στην αναρχική και σοσιαλιστική

σκέψη.
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λών αυτών. Στην Ουγγαρία και την Πολωνία ξέσπασαν επαναστάσεις. Συμβούλια σημάδεψαν

το κοινωνικό έδαφος, η αυτόνομη δράση ήταν το ημερήσιο ζήτημα, και ξαφνικά το κεφάλαιο

δεν έμοιαζε τόσο ασφαλές. Αν ο τρόπος σκέψης τους ήταν σε μια σύμπτωση με το δυναμικό και

τα όρια αυτών των εμβρυακών αγώνων, μπορούμε να δούμε μια ανάλογη «ευθυγράμμιση» της

σημερινής Υπεραριστεράς με τις εκρήξεις στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Γαλλία και την Αγγλία.

Διατρέχοντας αυτές τις επιστολές γίνεται φανερό ότι όποιες και αν ήταν οι συμφωνίες του - και

ήταν αρκετές - ο Πάνεκουκ και ο Καστοριάδης διαφωνούσαν ακριβώς σε κείνα τα δύο ζητήματα

που είχαν καθορίσει την ιστορική Υπεραριστερά από την αρχή: στην φύση της Ρώσικης Επανά-

στασης και στον τύπο του Κόμματος. Αν και οι δύο είχαν ξεκάθαρα απομακρυνθεί παρασάγγεις

από το επίσημο κομμουνιστικό κίνημα, οι διαφορές τους ήταν παρόλα αυτά αγεφύρωτες.

Παρ' όλο που η ανταλλαγή αυτή περιστρεφόταν γύρω από κάτι που φαινόταν ως ένα σχολαστικό

αναμάσημα αυτών των δύο φαινομενικά ασύνδετων θεμάτων, και οι δύο τα χρησιμοποιούσαν

για να σκεφτούν τις βασικές έννοιες της πολιτικής πρακτικής. Κάτω από την αμφισβήτηση

της Ρώσικης Επανάστασης από τον Πάνεκουκ ή την θεώρηση του πιθανού εκφυλισμού του

Κόμματος από τον Καστοριάδη, βρίσκεται μια κοινή προσπάθεια να διακριβώσουν το περιεχό-

μενο του κομμουνισμού της εποχής τους. Με μια επαρκή ιστορική απόσταση από όλα αυτά που

συνέβησαν από την έφοδο στα Χειμερινά Ανάκτορα μέχρι την πτώση του Τείχους του Βερολίνου,

έχουμε αρχίσει να ρωτάμε με ποιον τρόπο μπορούμε να ξαναφανταστούμε το περιεχόμενο του

κομμουνισμού πέρα από σεχταριστικά στερεότυπα. Για την στιγμή που βρισκόμαστε, αυτές οι

επιστολές είναι αξιοθαύμαστα επίκαιρες. Για να συλλάβουμε την συνάφειά τους, θα πρέπει να

ανιχνεύσουμε την γενεαλογία αυτών των δύο ζητημάτων.

Η Ρώσικη Επανάσταση

Κάθε κομμουνιστικό ρεύμα που επεδίωκε να θέσει μιαν εναλλακτική στις πρακτικές, στις πολιτι-

κές και τα προγράμματα της Σοβιετικής Ένωσης έπρεπε πρώτα απ' όλα να εξηγήσει τι είδους

κοινωνία ήταν στην πραγματικότητα - μια προσπάθεια να κατανοηθεί το νόημα του κομμου-

νισμού αλλά και του καπιταλισμού. Οι κυρίαρχες εξηγήσεις στην Δύση σχετικά με την φύση

της ΕΣΣΔ ήταν διάφορες εκδοχές της τροτσκιστικής ανάλυσης. Όμως ο Λένιν είχε αναγνωρίσει,

πριν από την άνοδο του Στάλιν, ότι η επαναστατική κυβέρνηση δεν ήταν μόνο μια δικτατορία

του προλεταριάτου αλλά ή ένα «κράτος των εργατών και των αγροτών» ή ένα «κράτος των

εργατών με γραφειοκρατικές στρεβλώσεις».5 Στην διάρκεια του «Πολεμικού Κομμουνισμού»,

από το 1918 έως το 1921, όταν η επίταξη της αγροτικής γης και η εθνικοποίηση της βιομηχανίας

εξελίσσονταν μαζί με την εισαγωγή του Τεηλορισμού και της μονοπρόσωπης διεύθυνσης στα

εργοστάσια, ήταν ο Τρότσκυ εκείνος που καλούσε σε επέκταση της στρατιωτικοποίησης με

πλήρη έλεγχο των συνδικάτων από το κράτος, σαν όργανο για την διαχείριση της βιομηχανίας. Ο

Λένιν επέμενε ότι μια πιο ανεξάρτητη συμμετοχή θα εκπαίδευε τους εργάτες ώστε να αναλάβουν

τελικά οι ίδιοι το καθήκον της διεύθυνσης, υποστηρίζοντας, σε αντίθεση με τον Τρότσκυ, ότι το

«άθροισμα και η ουσία της πολιτικής του τελευταίου ήταν η γραφειοκρατική κακοποίηση των

συνδικάτων».6
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Ξεκινώντας το 1921 με την «Νέα Οικονομική Πολιτική» (ΝΕΠ𝛼), ο Λένιν επιχειρηματολόγησε

για την αντικατάσταση της κρατικής «οικειοποίησης του πλεονέσματος σιτηρών» από έναν

πιο μετριοπαθή «φόρο σε είδος», που θα επέτρεπε στους αγρότες παραγωγούς να πουλούν το

πλεόνασμα της παραγωγής τους ώστε να μπορούν να αποκτούν βιομηχανικά προϊόντα σε ένα

πιο ισορροπημένο κόστος. Παρά την επαναεισαγωγή των σχέσεων αγοράς, που αυτή η άποψη

αντιπροσώπευε, ήταν μια μετάβαση σε μια «κανονική σοσιαλιστική ανταλλαγή προϊόντων»

και ένα πραγματικά αντιγραφρειοκρατικό μέτρο, που σκόπευε στην αποφυγή της περαιτέρω

ανάπτυξης της κρατικής γραφειοκρατίας που είχε αναπτυχθεί σαν αντιστάθμισμα της «εξατομι-

κευμένης και κατακερματισμένης κατάστασης των μικρών παραγωγών, με την φτώχεια τους, τον

αναλφαβητισμο τους, την έλλειψη κουλτούρας, την απουσία δρόμων και ανταλλαγών μεταξύ της

αγροτικής και της βιομηχανικής παραγωγής». Αν η ΝΕΠ αντιπροσώπευε μια κίνηση προς την

ελεύθερη αγορά και τις καπιταλιστικές σχέσεις, αυτό ήταν ένα απαραίτητο βήμα, αφού επέτρεπε

στους αγρότες να αναπτύξουν μια κοινωνική ισχύ αντί να υποτάσσονται στα συμφέροντα του

αστικού και βιομηχανικού προλεταριάτου.7

Ο Λένιν είχε επιχειρηματολογήσει ήδη από το 1918, σε μια πολεμική του εναντίον των Ρώσων

αριστερών κομμουνιστών, ότι «ο κρατικός καπιταλισμός θα ήταν ένα βήμα μπροστά», ακόμα

και «μια σίγουρη εγγύηση ότι μέσα σε έναν χρόνο ο σοσιαλισμός θα έχει αποκτήσει ένα μόνιμα

ισχυρό ρίζωμα». Καθώς η μεταβατική περίοδος περιείχε στοιχεία από διαφορετικές οικονομικές

κατηγορίες, η διεύθυνση των μεγάλων επιχειρήσεων από το κράτος θα ήταν ένα «προλεταριακό

όπλο», μιας και «δεν είναι ο κρατικός καπιταλισμός που είναι σε πόλεμο με τον σοσιαλισμό»

αλλά οι μικροαστοί μαζί με τον «ατομικό» καπιταλισμό, που αγωνίζονται μαζί ενάντια στον

κρατικό καπιταλισμό και τον σοσιαλισμό».8

Τώρα, τρία χρόνια αργότερα, επαναλαμβάνει ότι το γεγονός πως το προλεταριάτο, αντιπροσω-

πευόμενο από το Κόμμα, κράτησε την εξουσία στο κράτος, ήταν η πρωταρχική άμυνα απέναντι

στην «αποκατάσταση του καπιταλισμού».9 Ανακαλώντας την προηγούμενη παρέμβασή του

στο όνομα των ανεξάρτητων εργατικών συνδικάτων, ο Λένιν τόνιζε ότι σε μια σοσιαλιστική

μετάβαση θα υπήρχαν ακόμα τάξεις και συνεπώς «η ταξική πάλη είναι αναπόφευκτη» - το

προλεταριάτο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα συνδικάτα για να παλέψει τη γραφειοκρατία και

«όσους επιβιώνουν από το παλιό καπιταλιστικό σύστημα» στην κυβέρνηση.10 Ο συνδυασμός

μιας αντι-γραφειοκρατικής στάσης και η συνεχιζόμενη πίστη στην κοινή εξουσία εργατών και

αγροτών συνυπήρχε με το κάπως αντιφατικό σχέδιο της εκβιομηχάνισης της γεωργίας, για να

αναπτυχθούν οι παραγωγικές δυνάμεις στο επίπεδο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, και

𝛼 Έχει επικρατήσει και στα ελληνικά η μεταγραφή του ρωσικού - και αγγλικού - ακρωνύμιου. Η Νέα Οικονομική

Πολιτική (στα ρωσικά: Новая экономическая политика, НЭП, Novaya Ekonomicheskaya Politika) ήταν μια

οικονομική πολιτική που προτάθηκε από τον Λένιν, που την αποκάλεσε ο ίδιος «κρατικό καπιταλισμό». Ήταν μια

καινούρια, με εντονότερο καπιταλιστικό προσανατολισμό, πολιτική απαραίτητη μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο για την

ανόρθωση της οικονομίας της χώρας, που είχε σχεδόν καταστραφεί. Η εθνικοποίηση της βιομηχανίας, που είχε

θεμελιωθεί στην περίοδο του «πολεμικού» κομμουνισμού, ανακλήθηκε και αντικαταστάθηκε από ένα σύστημα

μικτής οικονομίας που επέτρεπε σε άτομα-ιδιώτες να κατέχουν μικρές επιχειρήσεις, ενώ το κράτος συνέχισε

να ελέγχει τις τράπεζες, τον εξωτερικό εμπόριο και τις μεγάλες βιομηχανίες. Επιπλέον η ΝΕΠ κατάργησε την

αναγκαστική ιδιοποίηση της αγροτικής παραγωγής, απαιτώντας αντί γι' αυτό από τους αγρότες την απόδοση στην

κυβέρνηση μιας καθορισμένης ποσότητας ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων ως φόρο σε είδος. Υιοθετήθηκε

παρά τις αντιδράσεις πολλών μελών του Μπολσεβίκικου κόμματος τον Μάρτιο του 1921 για να αντικατασταθεί

τελικά από το πρώτο Πενταετές Πλάνο του Στάλιν το 1928
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η ΝΕΠ έκανε εμφανείς αυτές τις αντιφάσεις.

Μετά τον θάνατο του Λένιν, η συνέχιση της ΝΕΠ υποστηρίχθηκε τόσο από τον Ιωσήφ Στάλιν

όσο και από τον Νικολάι Μπουχάριν, που ήταν μέλη ενός ηγεμονικού μπλοκ μέσα στο Κομμουνι-

στικό Κόμμα. Ο Μπουχάριν, αντίθετα με την νωρίτερο αριστερίστικο ενθουσιασμό του για την

άμεση εθνικοποίηση και την εκβιομηχάνιση, κατέληξε να πιστεύει στον σταδιακό πλουτισμό των

αγροτών, που θα τους οδηγούσε να ταυτιστούν με το κομμουνιστικό σχέδιο. Αυτό βρήκε υπο-

στήριξη και στην εμμονή του Στάλιν στην συνέχιση της γραμμής του Λένιν για την «κυβέρνηση

εργατών-αγροτών», και την υπεράσπιση της «εργατο-αγροτικής συμμαχίας σαν ενός βασικού

μέσου για την επίτευξη των στόχων της σοσιαλιστικής τάξης στην προλεταριακή δικτατορία της

αγροτικής μας χώρας».11

Παρόλα αυτά, ο ενθουσιασμός για την ΝΕΠ δεν ήταν με κανένα τρόπο καθολικός· η Αριστερή

Αντιπολίτευση, που περιελάμβανε τον Τρότσκυ και τον Yvgeni Preobrazhensky,𝛼 τον αριστεριστή

πρώην συν-συγγραφέα του Μπουχάριν, προειδοποιούσαν ότι οι αγροτικές σχέσεις αγοράς θα

επέτρεπαν την ανάπτυξη μιας εμβρυακής καπιταλιστικής τάξης στην επαρχία. Οι φόβοι τους

επαληθεύτηκαν με την εξέγερση τωνΚουλάκων, των αγροτών ιδιοκτητών γης που προσλάμβαναν

μισθωτούς εργάτες γης και συσσώρευαν στις αποθήκες την σοδειά για να αντισταθμίσουν την

πτώση στις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Στην αριστερή πλατφόρμα του 1927 ο Τρότσκυ

περιέγραψεμιααυξανόμενη«ταξική διαφοροποίησηανάμεσαστους αγρότες», την δουλοκτητική

εκμετάλλευση τωναγροτικών χεριών, και ένα χάσμαανάμεσαστις βιομηχανικές και τις αγροτικές

τιμές που απειλούσε να διαλύσει την «συμμαχία ανάμεσα στην πόλη και το χωριό».12

Τον επόμενο χρόνο ο Στάλιν πήγε στην Σιβηρία, για να απευθυνθεί σε κομματικά μέλη που

όχι απλά είχαν συνεργαστεί με τους κουλάκους αλλά ζούσαν επίσης στα σπίτια τους. Έφερε

σε αντιδιαστολή την «σοσιαλιστική οικοδόμηση στην επαρχία, στην γεωργία» με τον κίνδυνο

της καπιταλιστικής παλινόρθωσης.13 Αργότερα την ίδια χρονιά, μετά την επιστροφή του στη

Μόσχα, θα μαινόταν σε κομματικές ολομέλειες ενάντια στην «Δεξιά Απόκλιση» που έκανε την

παλινόρθωση δυνατή καθώς, παρά την δικτατορία του προλεταριάτου, οι ρίζες του καπιταλισμού,

του κεφαλαίου και των καπιταλιστών ήταν ακόμα εμπεδωμένες στην «παραγωγή εμπορευμάτων,

στην μικρή παραγωγή στην πόλη και, ιδιαίτερα, στην επαρχία».14 Η απειλή της αναγέννησης του

καπιταλισμού ήταν αποτέλεσμα μιας αντίφασης ανάμεσα σε δύο θεμέλια της παραγωγής στην

ΕΣΣΔ: «το θεμέλιο της πιο μεγάλης-κλίμακας και της ενοποιημένης σοσιαλιστικής βιομηχανίας

και το θεμέλιο της πιο διάσπαρτης και οπισθοδρομικής, μικρής κλίμακας οικονομίας παραγωγής

εμπορευμάτων των αγροτών». Για να επιτύχει η σοσιαλιστική οικοδόμηση θα έπρεπε να θέσει

την «γεωργία σε μια καινούρια τεχνική βάση, την βάση της της παραγωγής μεγάλης-κλίμακας,

και να την φτάσει στο επίπεδο της σοσιαλιστικής βιομηχανίας».15 Με το τέλος της ΝΕΠ και

την επεξεργασία του πρώτου Πενταετούς Πλάνου, ο Στάλιν έβαλε μπροστά ένα οικονομικό

πρόγραμμα βασισμένο στην κολλεκτιβοποίηση της αγροτικής γης, σκοπεύοντας στην ραγδαία

εκβιομηχάνιση της επαρχίας.

Γράφοντας την «ΠροδομένηΕπανάσταση», ο Τρότσκυ μπαίνει στην μέση αυτών των παλινωδιών

𝛼 Ιστορικό στέλεχος των Μπολσεβίκων - και στη συνέχεια του ΚΚΣΕ, οικονομολόγος. Με τον Μπουχάριν

συνέγραψε το βιβλίο «Η αλφαβήτα του Κομμουνισμού» (The ABC of Communism), παρά τις έντονες διαφωνίες

που είχε με τον δεύτερο στο θέμα της εκβιομηχάνισης.
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της πολιτικής, διαγράφοντας μια εικόνα της ΕΣΣΔ ως ενός «εκφυλισμένου εργατικού κράτους».

Οι εργάτες είχαν πάρει την κρατική εξουσία, την οποία όμως σφετερίστηκε η σταλινική γραφειο-

κρατία. Η δυσκολία αυτής της άποψης είναι ότι η ιστορία της γραφειοκρατίας στην ΕΣΣΔ δεν θα

μπορούσε με κανέναν τρόπο να περιοριστεί στον Στάλιν - ο ίδιος ο Τρότσκυ είχε συμβάλλει στην

γραφειοκρατικοποίηση. Επιπλέον, ο Λένιν είχε ήδη περιγράψει μια στενή σχέση ανάμεσα στην

γραφειοκρατικοποίηση και την οικονομική ανάπτυξη. «Ο Σοσιαλισμός διαλάλησε το δικαίωμά

του στη νίκη», έγραψε ο Τρότσκυ σε μια φημισμένη εξύμνηση της ανάπτυξης των παραγωγικών

δυνάμεων στη Ρωσία, «στη γλώσσα του ατσαλιού, του τσιμέντου και του ηλεκτρισμού»· για να

τονίσει ότι η ευθύνη για την τρομοκρατία του Στάλιν «έγκειται όχι στην κολλεκτιβοποίηση, αλλά

στις τυφλές, βίαιες και τυχοδιωκτικές μεθόδους με τις οποίες αυτή υλοποιήθηκε».16 Αλλά δίπλα

στην αναγνώριση από τον Λένιν του γεγονότος ότι η αναδιοργάνωση της αγροτικής οικονομίας

από τον βιομηχανικό κρατικό καπιταλισμό επέβαλλε μια πολύπλοκη γραφειοκρατική δομή, η

συμβατότητα αυτών των δύο θέσεων δεν μοιάζει καθαρή.

Ένας μη ορθόδοξος τροτσκιστής πωλητής παπουτσιών, ονόματι Bruno Rizzi, άρχισε να κυκλο-

φορεί μιαν ανάλυση, που κορυφώθηκε το 1939 στο «Η Γραφειοκρατικοποίηση του Κόσμου»,

όπου ισχυριζόταν ότι αν η γραφειοκρατία είχε πράγματι σφετεριστεί την κρατική εξουσία, τότε

θα ήταν αδύνατο να διατηρήσει κανείς την ιδέα ενός «εργατικού κράτους», εκφυλισμένου ή

όχι. Η πρωτότυπη, κάπως υπεραριστερή, ιδέα που πρόκρινε ήταν ο «γραφειοκρατικός κολ-

λεκτιβισμός», που οδήγησε τον Τρότσκυ να συμπεράνει ότι ο Rizzi είχε «προφανώς χάσει τα

λογικά του».17 Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η διευθυντική γραφειοκρατία ήταν μια άρχουσα

τάξη που αποσπούσε υπεραξία για τον δικό της πλουτισμό, και ενορχήστρωνε, μέσα από ένα

ολοκληρωτικό κράτος, έναν υψηλά αναπτυγμένο μονοπωλιακό καπιταλισμό που δεν διακρινόταν

από τον φασισμό και το New Deal.𝛼

Ο Καστοριάδης είχε πιθανόν υπόψιν του την ανάλυση του Rizzi όταν υπογράμμιζε την πρωταρ-

χική σημασία της γραφειοκρατίας ως άρχουσας τάξης, αλλά απέρριψε την προηγούμενη έμφαση

στον κολλεκτιβισμό. Έτσι κι αλλιώς, μακριά από το να αποτελεί όρο της μαρξιστικής θεωρίας, ο

«κολλεκτιβισμός» είναι ένας ημι-ηθικός όρος μιας κοινωνιολογικής περιγραφής - δεν λέει τίποτα

για την πολιτική οικονομία της ΕΣΣΔ. Για τον Καστοριάδη ο καπιταλισμός ορίζεται ως σύστημα

από την εκμετάλλευση - την απόσπαση υπεραξίας από την εργασία από μια μη-παραγωγική

τάξη που έχει την κυριαρχία της διαδικασίας παραγωγής - και όχι από τις σχέσεις αγοράς, που

ήταν ουσιαστικά επιφαινόμενα. Το γεγονός ότι η άρχουσα τάξη της ΕΣΣΔ λειτουργούσε μάλλον

συλλογικά παρά ανταγωνιστικά ήταν άσχετο - η κοινωνία μπορούσε να περιγραφεί μόνο σαν

γραφειοκρατικός καπιταλισμός.

Όταν ο Πάνεκουκ έγραψε για πρώτη φορά στον Καστοριάδη, υπενθύμισε στον νεώτερο σύν-

τροφό του ότι η θεωρία ενός μη-σοσιαλιστικού τρόπου παραγωγής στην Σοβιετική Ένωση δεν

𝛼 Ο όρος New Deal (Νέα Συμφωνία) περιγράφει μια σειρά οικονομικών προγραμμάτων που θεσπίστηκαν στις

Ηνωμένες Πολιτείες, για το εσωτερικό της χώρας, μεταξύ 1933 και 1936, μέσωΠροεδρικών διαταγμάτων και Νόμων

ψηφισμένων από το Κογκρέσο, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Φραγκλίνου Ρούσβελτ, ως απάντηση στην

Μεγάλη Ύφεση του 1929. Τα προγράμματα στόχευαν στην επίτευξη της ανακούφισης των φτωχότερων και των

ανέργων, την ανάκαμψη της οικονομίας σε φυσιολογικά επίπεδα και την αναμόρφωση του χρηματοπιστωτικού

συστήματος της χώρας ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοια κατάσταση (οι Αμερικανοί ιστορικοί αποκαλούν συχνά

τους 3 αυτούς στόχους ως «3 Rs» - Relief, Recovery, Reform).
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ήταν με κανένα τρόπο μια εξέλιξη εσωτερική στον τροτσκισμό. Στην πραγματικότητα, οι αριστε-

ροί κομμουνιστές είχαν θίξει το σημείο, πιθανόν και πριν από την Ρωσική Επανάσταση, ότι οι

πολιτικές του Λένιν και του Τρότσκυ δεν ήταν συνεπείς με την πάλη για ένα εργατικό κράτος

και τον σοσιαλιστικό τρόπο παραγωγής που το συνοδεύει. Ήταν μια θεωρία ενός «κρατικού

καπιταλισμού» χαρακτηριστικά διαφορετική από την υστερότερη τροτσκιστική εκδοχή που

έγινε διάσημη από τον Τόνυ Κλιφ.𝛼 Υποστήριζαν επίσης ότι ο παραγκωνισμός, από την δύναμη

του Κόμματος, των «σοβιέτ» και των «εργατικών συμβουλίων» που καθόρισαν τις εκρήξεις του

1905 και του 1917, αντιπροσώπευε την ήττα του σοσιαλισμού. Από αυτή την άποψη, προέβλεψαν

την κριτική του Socialisme ou Barbarie.

Παρ' όλα αυτά υπήρχε μια πρωταρχική διαφορά. Πεπεισμένος για τον καπιταλιστικό χαρακτήρα

της Σοβιετικής Ένωσης, ο Πάνεκουκ έφτασε στο σημείο να αποκηρύξει ολοκληρωτικά και ριζικά

την ίδια την επανάσταση που την έφερε στην ύπαρξη. Αποκάλεσε την Ρωσική Επανάσταση σαν

την «τελευταία αστική επανάσταση, αν και πραγματοποιήθηκε από την εργατική τάξη», στην

παράδοση της Αγγλικής Επανάστασης του 1647 και της Γαλλικής Επανάστασης του 1789. Με

τον όρο «αστική επανάσταση», εννοούσε «μιαν επανάσταση που καταστρέφει τον φεουδαλισμό

και ανοίγει τον δρόμο στην εκβιομηχάνιση».𝛽 Επεσήμανε ότι ακόμα και οι ιστορικές αστικές

επαναστάσεις έγιναν δυνατές από την εξέγερση των «τεχνιτών, των αγροτών και των εργατών»,

αλλά καθώς «η εργατική τάξη δεν ήταν ακόμα αρκετά ώριμη για να αυτοκυβερνηθεί», μια

«μειοψηφία από λειτουργούς και πολιτικούς» αναδείχτηκαν σαν η κυρίαρχη τάξη. Αυτό ήταν

αναπόφευκτο στην Ρωσία όπου «η εργατική τάξη ήταν μια μικρή μειοψηφία ανάμεσα στον

αγροτικό πληθυσμό».

Το παραδοξολογικό στοιχείο αυτής της υπεραριστερής θεωρίας, που τελικά μοιράζονται και οι

Rühle και Gorter, είναι ότι επιστρέφει πίσω στο παράδειγμα του ρεφορμισμού. Ο Κάουτσκυ

αποκήρυξε με πάθος, πριν από την κυριαρχία του Στάλιν και σε αντίθεση με τον Τρότσκυ, την

αντίληψη των Μπολσεβίκων ότι μια σοσιαλιστική επανάσταση ήταν δυνατή σε μια Ρωσία που

δεν είχε ακόμα περάσει στο καπιταλιστικό στάδιο της ιστορίας. Ήδη από το 1919, ο Κάουτσκυ

έγραψε ότι οι αντικειμενικές συνθήκες στη Ρωσία «δεν ήταν ώριμες για την κατάργηση του

καπιταλισμού», και ότι «η ανωριμότητα των υπαρχουσών σχέσεων» οδήγησε την μπολσεβίκικη

επανάσταση να δημιουργήσει «την πιο καταπιεστική από όλες τις μορφές δεσποτισμού που είχε

ποτέ η Ρωσία».18

Η απάντηση του Καστοριάδη ήταν διπλή. Πρώτα επεσήμανε το λογικό πρόβλημα της «καθαρό-

τητας» του Πάνεκουκ: η τελική μοίρα της Ρωσικής Επανάστασης δεν αλλάζει το γεγονός ότι

μέσα σ' αυτήν το προλεταριάτο πολέμησε για τα δικά του συμφέροντα, θεσμίζοντας ακόμα και

την εργατική αυτο-διαχείριση στα εργοστάσια, δεν υπέταξε την πάλη του στο πρόγραμμα της

αστικής τάξης. Το γεγονός ότι αυτά τα ανεξάρτητα αιτήματα διαμορφώθηκαν από τους εργάτες

στη Ρωσία «κάνουν την Ρωσική Επανάσταση μια για πάντα μια προλεταριακή επανάσταση».

Το δεύτερο σημείο ήταν ότι η έννοια της αστικής επανάστασης αγνοούσε μια θεμελιώδη εξέλιξη

𝛼 Τροτσκιστής ακτιβιστής. Γεννημένος στην Παλαιστίνη από εβραϊκή οικογένεια, εγκαταστάθηκε το 1947 στην

Βρετανία και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950 απέκτησε το συγγραφικό όνομα Τόνυ Κλιφ. Ιδρυτικό μέλος του

«Socialist Review Group», που μετεξελίχθηκε τελικά στο «Socialist Workers Party» το 1977, του οποίου ουσιαστικά

ήταν και ηγέτης.
𝛽 Δες την πρώτη επιστολή του Πάνεκουκ, σελ. 28
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στον τρόπο παραγωγής στον 20ο αιώνα: ήταν η γραφειοκρατία μάλλον παρά η αστική τάξη που

κυβερνούσε τη Ρωσία, και ήταν αυτή η ίδια νέα τάξη που αναδυόταν παγκοσμίως σε κυρίαρχη

δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του καπιταλιστικού κόσμου.

Για το σύνολο της Υπεραριστεράς οι έννοιες αυτές της «αστικής επανάστασης» και των «αστικο-

δημοκρατικών καθηκόντων» δεν αμφισβητήθηκαν ποτέ. Αν και ο Πάνεκουκ γνώριζε ότι η Ρωσία

ήταν πρωτίστως μια αγροτική χώρα, ότι οι προκαπιταλιστικές συνθήκες μετέβαλαν την υποκει-

μενική ανάπτυξη της εργατικής τάξης και ότι η ίδια η θεωρία του αναπτύχθηκε μέσα στις ειδικές

συνθήκες των πολιτικών απεργιών στην αστική Ευρώπη, ποτέ δεν αντιμετώπισε την πρόκληση

που έβαζαν οι Μπολσεβίκοι για μια θεωρητικοποίηση της κομμουνιστικής επανάστασης σε μια

αγροτική κοινωνία. Και παρ' όλο που ο Τρότσκυ αποδέχτηκε την πρόκληση των Μπολσεβίκων

το 1917, η προσέγγιση στην βιομηχανική ανάπτυξη και η «διαρκής επανάσταση», που θα κυριαρ-

χούσαν ανάμεσα στους τροτσκιστές, έπαιρναν σαν βασική υπόθεση την υποταγή της αγροτικής

τάξης στις απαιτήσεις του βιομηχανικού προλεταριάτου.

Όμως ήταν ακριβώς το αγροτικό ζήτημα που ήταν στο επίκεντρο των θεωριών της οικονο-

μικής ανάπτυξης μέσα στην ΕΣΣΔ. Μόλις πριν την ανταλλαγή της αλληλογραφίας ανάμεσα

στον Πάνεκουκ και τον Καστοριάδη το 1951, ο Στάλιν έγραψε κάποιες τελικές σκέψεις με τον

τίτλο «Οικονομικά προβλήματα του Σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ». Εκεί προκατέλαβε ολόκληρη

τη συζήτηση για τον γραφειοκρατικό καπιταλισμό στη Ρωσία παραδεχόμενος με ειλικρίνεια

ότι ακόμα και μετά την κολλεκτιβοποίηση και την εκβιομηχάνιση που διακηρύσσονταν στις

προηγούμενες ομιλίες του, ο νόμος της αξίας «υπάρχει όντως και λειτουργεί» παράλληλα με την

παραγωγή εμπορευμάτων στη ρωσική οικονομία. Ενώ τα προϊόντα που παράγονται από την

κρατικής ιδιοκτησίας βιομηχανία διανέμονταν δημόσια από το κράτος, η αγροτική παραγωγή,

ακόμα και στην μορφή των κολχόζ, της συλλογικής φάρμας, «δεν θα αναγνωρίσουν καμμιά άλλη

οικονομική σχέση με την πόλη από αυτήν του εμπορεύματος - ανταλλαγή μέσω της αγοράς και

της πώλησης».19

Είναι σε γενικές γραμμές μια μη καταληγμένη σύγκρουση όρων, που ανακαλεί το επιχείρημα

του Λένιν ενάντια στους αριστερούς κομμουνιστές. Τα χαρακτηριστικά που απέδιδε η αριστερά

στον κρατικό καπιταλισμό ήταν απλά οι αντιφάσεις της σοσιαλιστικής μετάβασης, η εμμένεια

στοιχείων από διαφορετικούς τρόπους παραγωγής μέσα στο πλαίσιο της ίδιας οικονομίας -

συμπεριλαμβανομένων των καπιταλιστικών στοιχείων που έχουν επιβιώσει. Οι αντιφάσεις αυ-

τές μέσα στην ΕΣΣΔ έγιναν εμφανείς όταν μετά την αποκήρυξη του Στάλιν στο 20ο Συνέδριο

του Κόμματος και την έκκληση για ειρηνική συνύπαρξη με τον καπιταλιστικό κόσμο, ο Νικήτα

Χρουτσώφ οργάνωσε την πώληση των κρατικής-ιδιοκτησίας «Σταθμών Μηχανών και Τρακτέρ»

στις συλλογικές φάρμες - κάτι που, όπως είχε προειδοποιήσει ο Στάλιν στα «Οικονομικά Προ-

βλήματα», σήμαινε ότι οι αγροτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να κατέχουν ιδιωτικά τα μέσα

παραγωγής, ένα βήμα προς τα πίσω, μακριά από τον κομμουνισμό.

Μόνο ένας άνθρωπος από την Υπεραριστερά ασχολήθηκε με αυτόν τον τρόπο ανάλυσης. Ο

Bordiga ισχυρίστηκε συστηματικά ότι η κεντρική δυναμική της Σοβιετικής οικονομίας ήταν η

«αγροτική επανάσταση» - η συνθήκη για την δυνατότητα του καπιταλισμού. Ο Bordiga υποστή-

ριξε ότι η Μπολσεβίκικη επανάσταση ήταν μια προλεταριακή επανάσταση που, όπως επανέλαβε
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σε ένα γράμμα στον Κορς το 1926, είχε πάρει τον δρόμο του κρατικού καπιταλισμού· την ίδια

χρονιά όμως συγκρούστηκε μετωπικά με τον Στάλιν, όταν κάλεσε για την διακυβέρνηση της

Σοβιετικής Ένωσης από τα διεθνή κομμουνιστικά κόμματα που συγκροτούσαν την Κομιντέρν.

Αν και τη δεκαετία του 1920 ο Bordiga είχε υποστηρίξει τον Τρότσκυ και την Αριστερή Αντιπο-

λίτευση, ήδη από το 1945 είχε αρχίσει να επιχειρηματολογεί για μια ανάλυση της Σοβιετικής

Ένωσης που τον έφερνε πιο κοντά στον Μπουχάριν και την δεξιά.

Την χρονιά πριν από την ανταλλαγή της αλληλογραφίας μεταξύ Καστοριάδη και Πάνεκουκ, ο

Bordiga έγραψε μιαν απάντηση στα «Οικονομικά Προβλήματα» του Στάλιν με τον τίτλο «Διά-

λογος με τον Στάλιν». Η εκτίμησή του για την σοβιετική οικονομία ήταν σε γενικές γραμμές

ανάλογη, αλλά με μια επιπρόσθετη ιστορική διάσταση. Όχι μόνον ο νόμος της αξίας, αλλά όλοι

οι νόμοι του καπιταλισμού ήταν σε λειτουργία στην ΕΣΣΔ, αφού ήταν αδύνατον να αναπτυχθούν

οι παραγωγικές δυνάμεις «χωρίς την προλεταριοποίηση των ανθρώπων». Αυτό σήμαινε την επα-

νάληψη της «άγριας, αδηφάγου» διαδικασίας της πρωτογενούς συσσώρευσης που περιγράφει ο

Μαρξ στο Κεφάλαιο:

«Είναι οι κολχόζνικοι που βρίσκουν τους εαυτούς τους αποστερημένους από την

αγελάδα τους, οι νομάδες βοσκοί της Ασίας που αποκόπηκαν από την ενατένιση των

υπέροχων άστρων της Μεγάλης Άρκτου, οι δουλοπάροικοι στα φέουδα της Μογγο-

λίας που ξεριζώθηκαν από τα χώματά τους μετά από χιλιάδες χρόνια. Είναι βέβαιο

ότι οι εντολές απαιτούν παραγωγή περισσότερων εμπορευμάτων, περισσότερους ερ-

γάτες, μεγαλύτερο χρόνο εργασίας με μεγαλύτερη ένταση της προσπάθειας, δηλαδή

με άλλα λόγια, μια συσσώρευση και εκτεταμένη αναπαραγωγή του κεφαλαίου με

ρυθμούς κόλασης».20

Η αγροτική επανάσταση, πραγματοποιημένη στην διαδικασία της πρωταρχικής συσσώρευσης,

ήταν η βίαιη μεταμόρφωση των αγροτών σε ακτήμονες προλετάριους, η ίδια διαδικασία που συ-

νέβη στην Αγγλία τον 17ο αιώνα. Δεν είναι έκπληξη ότι αυτό μας επιστρέφει στην περιγραφή του

Preobrazhensky για την συνύπαρξη του σχεδιασμού και του νόμου της αξίας στην «σοσιαλιστική

πρωταρχική συσσώρευση». Ενώ ο Preobrazhensky είχε αρχικά ζητήσει μια ήπια διαδικασία

συσσώρευσης βασισμένη σε μια προοδευτική φορολόγηση, τελικά υποστήριξε την αριστερή

στροφή του Στάλιν.

Το επόμενο βήμα για τον Bordiga ήταν να περιγράψει τα οικονομικά χαρακτηριστικά του καπι-

ταλισμού στη Ρωσία. Γι' αυτόν η συσσώρευση κέρδους ήταν επιφαινόμενη. Αυτό που μετρούσε,

αντίθετα, ήταν η ύπαρξη επιχειρήσεων που εμπλέκονταν λογιστικά στην βάση ενός γενικού

ισοδύναμου, του νόμου της αξίας, και διατηρούσαν την ύπαρξη της ιδιοκτησίας. Αν και η παρα-

γωγή στη Ρωσία ήταν κεντρικα σχεδιασμένη από το κράτος, υλοποιούνταν από μεμονωμένες

επιχειρήσεις, κάτι που σήμαινε ότι η ιδιοκτησία δεν ήταν κοινωνική αλλά συλλογική, περιορι-

σμένη όμως σε ιδιωτικά σώματα. Η άρχουσα τάξη στη Ρωσία δεν ήταν γραφειοκράτες αλλά

επιχειρηματίες - σε συνέπεια με μια θεωρία του κομμουνισμού που αντιθέτει την «ανθρώπινη

κοινότητα», βασισμένη στην ανθρώπινη ουσία όπως περιγράφεται από τον νεαρό Μαρξ, στο

εμπόριο, μάλλον, παρά το προλεταριάτο στο κεφάλαιο. Για τον λόγο αυτό η ύπαρξη σοβιέτ ή

συμβουλίων ήταν αδιάφορη για τον Bordiga· αν οι εργάτες διεύθυναν τις επιχειρήσεις, απλά
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διεύθυναν την καπιταλιστική σχέση.

ΟΣτάλιν και οBordiga διέφεραν, λοιπόν, κυρίως στους ορισμούς. ΟΣτάλιν έβλεπε τον σοσιαλισμό

σαν μια αντιφατική διαδικασία κατασκευής-οικοδόμησης, ενώ ο Bordiga επιχειρηματολογούσε

για μια συνολική σύλληψη του κομμουνισμού ασύμβατης με απομεινάρια του παλιού καθεστώτος.

Το «αστείο» είναι ότι ενώ η ιστορική ανάλυση του Bordiga τον οδήγησε να καταδικάσει την

καπιταλιστική φύση της ΕΣΣΔ, τον περιόρισε, επίσης, να την δει και ως προοδευτική, αφού

γράφει στον «Διάλογο»:

Οφόρος τιμής πουαποτίουμε, παρά την ύπαρξημιας χούφταςαφελών (;) (suckers),

στον «Μεγάλο Στάλιν» ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία αρχικής κα-

πιταλιστικής συσσώρευσης. Αν αυτή φτάσει τις επαρχίες της αχανούς Κίνας, του

μυστηριώδους Θιβέτ και της θαυμαστής Κεντρικής Ασίας, από όπου ήρθε το Ευρω-

παϊκό στοκ, αυτό θα είναι ένα επαναστατικό γεγονός, ένα γεγονός που θα κινήσει

προς τα μπρος τον τροχό της ιστορίας, γεγονός όμως που μόνο σοσιαλιστικό δεν θα

είναι, θα είναι, αντίθετα, καπιταλιστικό. Το ανέβασμα των παραγωγικών δυνάμεων

στο αχανές αυτό κομμάτι της γης είναι αναγκαίο: ο Στάλιν έχει δίκιο, όμως, όταν λέει

ότι η αναγνώριση δεν θα πάει σε αυτόν αλλά στους οικονομικούς νόμους, που του

επέβαλλαν αυτή την πολιτική. Όλο το εγχείρημά του συνίσταται σε μια διάψευση

της «ετικέτας» που κάνει το καπιταλιστικό εμπόρευμα να περνά κάτω από το όνομα

του σοσιαλισμού και που είναι, η ίδια, ένα κλασσικό τέχνασμα των συντελεστών της

πρωταρχικής συσσώρευσης».

Με άλλα λόγια, ολόκληρη η Υπεραριστερά επιστρέφει στον Κάουτσκυ και τα στάδιά του, και

αυτός είναι ο λόγος που ο Bordiga περιγράφει την Ρωσία ως υποκείμενη σε μια μετάβαση στον

καπιταλισμό. Πραγματικά, με μόνο τους επιχειρηματίες να διευθύνουν την παραγωγή, δεν έχει

ακόμα παράξει μια κανονική αστική τάξη.

Αν και ο Πάνεκουκ και ο Καστοριάδης δεν έθιξαν άμεσα αυτά τα ζητήματα, η αλληλογραφία

τους προσφέρει κάποια θεωρητικά προχωρήματα που τοποθετούν το πρόβλημα των σταδίων

σε καινούρια πλαίσια. Από την μία πλευρά, η ειδικευμένη βιομηχανική εργατική τάξη, που

θα μπορούσε να οργανώσει συμβούλια στο μοντέλο του Πάνεκουκ, ήταν τόσο μειοψηφική

στην Ρωσία που είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς θα μπορούσε αυτό το μοντέλο

οργάνωσης να οδηγήσει το έθνος σε μια μαζική κλίμακα - και δεν παρέχει κανέναν τρόπο που

να καθορίζει το πώς θα τρέφονταν τα μέλη αυτών των συμβουλίων.

Από την άλλη, η θεωρία του Πάνεκουκ για μια «αστική επανάσταση», αν και δεν αντιμετωπίζει

το αγροτικό ζήτημα που θέτει ο Bordiga, ξεφεύγει από την «αφοσίωση» του Κάουτσκυ σε μια

αυστηρά καθορισμένη διαδοχή των σταδίων. Ενώ οι Rühle και Korsch συμπεραίνουν τελικά,

συμφωνώντας με τον Κάουτσκυ, ότι η Ρωσία είναι υπερβολικά οπισθοδρομική, ο Πάνεκουκ

δίνει έμφαση στην υποκειμενική ανάπτυξη της τάξης παρά στην αντικειμενική ανάπτυξη των

παραγωγικών δυνάμεων. Ισχυρίζεται ότι αν ο κρατικός καπιταλισμός οδηγούσε στην επανά-

σταση, αυτό «δεν θα ήταν το αποτέλεσμα οικονομικών κρίσεων αλλά της ταξικής πάλης» - μια

πολιτική μάλλον παρά οικονομική αλλαγή.21 Όπως γράφει στην τρίτη επιστολή, οι Ρώσοι εργάτες

«δεν ήταν ακόμα έτοιμοι να πάρουν την παραγωγή στα χέρια τους»· και όταν η κομματική
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γραφειοκρατία πήρε αυτόν τον ρόλο στην θέση του προλεταριάτου, έγινε ipso facto (εκ των

πραγμάτων) η αστική τάξη.

Αλλά η ανάλυση του Πάνεκουκ δεν είχε τρόπο να προσδιορίσει κατά πόσον αυτή η τάξη ήταν

έτοιμη, ιδιαίτερα όντας κατανεμημένη σε διακεκριμένες μορφές παραγωγής. Η δουλειά του

Καστοριάδη εστίασε με μεγαλύτερη προσοχή στο πρόβλημα αυτό. Περιέγραψε την κατάσταση

των αγροτών ως «φεουδαρχική εκμετάλλευση» από την γραφειοκρατία και αμφισβήτησε τον

κλασσικό ισχυρισμό των Μπολσεβίκων ότι ο «μικροπαραγωγός» θα μπορούσε να λειτουργήσει

σαν βάση της καπιταλιστικής παλινόρθωσης ισχυριζόμενος, αντίθετα, ότι μόνο η γραφειοκρατία

θα μπορούσε να παίξει έναν τέτοιο ρόλο.22 Αν και εξακολουθούσε να υποθέτει ότι η αγροτική

παραγωγή θα υποτασσόταν στην ηγεσία του προλεταριάτου των πόλεων, προχώρησε προτεί-

νοντας μια μορφή αγροτικής αυτονομίας με «αγροτικές κομμούνες» ανάλογες των εργατικών

συμβουλίων.23 Αλλά επειδή στην Ρωσία δεν υπήρχε καμμιά αυτόματη πρόοδος προς την επανά-

σταση ούτε κάποιος αυτόματος τρόπος για την ενοποίηση της τάξης, ο Καστοριάδης συνέχισε

να δίνει έμφαση στην μορφή του κόμματος - που είναι το επόμενο θέμα.

Το Κόμμα

Η ιστορική Υπεραριστερά ήταν πάντοτε κάπως διαιρεμένη σχετικά με τον τύπο του κόμματος.

Μερικοί, με επικεφαλής τον Bordiga, υπερασπίστηκαν την έννοια ενός πειθαρχημένου κόμματος

ακόμα πιο ένθερμα από τον ίδιο τον Λένιν. Συνδυάζοντας την ασυμβίβαστη στάση των Γερμανών

αριστερών κομμουνιστών με την κεντρική εστίαση του Λένιν στο κόμμα, ο Bordiga οδηγήθηκε

στην δημιουργία ενός ιδιότυπου είδους «πρωτοπορίστικου» σεχταρισμού. Σύντομα πέρασε από

την αναγωγή της τάξης στο κόμμα στην αναγωγή του ίδιου του κομμουνισμού σε κάτι λίγο

παραπάνω από την υλοποίηση ενός υποθετικά συνεκτικού, καθαρού και για πάντα αναλλοίωτου

προγράμματος, που έφτανε απαράλλαχτο πίσω στους ίδιους τους θεμελιωτές. Κάποιοι άλλοι,

όπως ο Karl Korsch, παρέμειναν αναποφάσιστοι. Αν και μέλος του KPD, κομμουνιστής υπουργός

Δικαιοσύνης στην τοπική κυβέρνηση της Θουριγγίας ακόμα και αναπληρωματικό μέλος του

Reichstag μέχρι το 1928, ο Korsch αποσπάστηκε, τελικά, πλήρως από το επίσημο κομμουνιστικό

κίνημα και ήρθε πολύ κοντά στην κριτική του Πάνεκουκ, του Rühle, και του Mattick για το

κόμμα, για να καταλήξει σχεδόν αναρχικός.

Όμως οι πιο ασυμβίβαστοι κριτικοί του τύπου του κόμματος ήταν οι Γερμανοί και Ολλανδοί

αριστεροί κομμουνιστές. Ουσιαστικά προσέφεραν τρεις διακεκριμένες, αν και αλληλένδετες,

κριτικές. Η πρώτη, που συνήθως την μοιράζονταν οι αναρχικοί, ήταν ένα είδος ηθικής αποκή-

ρυξης του αυταρχικού, αντιδημοκρατικού και ιεραρχικού χαρακτήρα των κομμάτων γενικά. Η

δεύτερη ισχυριζόταν ότι το κόμμα, ειδικά στην μορφή της πρωτοπορίας, ήταν ανεφάρμοστο

στην Δυτική Ευρώπη, αφού οι υλικές συνθήκες εκεί διέφεραν τόσο σημαντικά από αυτές που το

δημιούργησαν στην Ρωσία. Η τρίτη ισχυριζόταν ότι το προλεταριάτο θα έπρεπε να προδιαγράψει

τον ίδιο τον κόσμο που προσπαθούσε να δημιουργήσει, εφευρίσκοντας τις δικές του μορφές

αγώνα, παρά να προσπαθεί να καθρεφτίσει εκείνες τις μορφές που ήταν σταθερά θεμελιωμένες

στον παλιό κόσμο. Ο Πάνεκουκ συνοψίζει αυτό το αίσθημα στην δεύτερη επιστολή του προς

τον Καστοριάδη, περιγράφοντας την ανάγκη της αντίθεσης στα καθιερωμένα κομμουνιστικά
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κόμματα: «δεν μπορούμε να τους νικήσουμε ακολουθώντας τις δικές τους μεθόδους. Αυτό είναι

πιθανόν μόνο χρησιμοποιώντας τις δικές μας μεθόδους». Σε όρους πραγματικής πρακτικής

αυτό μεταφραζόταν σε μια άρνηση όλων των αστικών μορφών, από τα συνδικάτα μέχρι το

κοινοβούλιο. Ο Otto Rühle συνέλαβε αυτό το αίσθημα σε ένα δοκίμιο με τον τολμηρό τίτλο: «Η

Επανάσταση δεν είναι ζήτημα του Κόμματος».

Ακόμα και όταν διατηρούσαν τον κόμμα σαν μια μορφή πάλης, οι αριστεριστές περιόριζαν εξαι-

ρετικά τον ρόλο του. Ο Λένιν θα εξανίστατο, σε κάποιο σημείο, ότι ουσιαστικά είχαν περιορίσει

το κόμμα της τάξης σε έναν κύκλο διανοουμένων. Σύμφωνα με τον Πάνεκουκ, το κόμμα θα

μπορούσε να παίξει μόνο τον επικουρικό ρόλο του ξεκαθαρίσματος, μέσα από την συζήτηση, τη

διαφωνία και την ανταλλαγή απόψεων, αυτού που το προλεταριάτο ήδη έκανε. Σαν «όργανα

αυτο-διαύγασης», τέτοια κόμματα - και ο Πάνεκουκ πάντα φανταζόταν ότι θα μπορούσαν να

υπάρχουν πολλά - θα έπρεπε να ικανοποιούνται με κάτι λίγο παραπάνω από το να προσφέρουν

προτάσεις στους εργάτες, να κυκλοφορούν πληροφόρηση και να συζητούν με ηρεμία τα σημεία

διαφωνίας τους.24 Θα εξυπηρετούσαν σαν οι διευρενητικές υποεπιτροπές ενός συμβουλίου, από

τα οποία η μοίρα τους θα ήταν τελικά αδιαχώριστη.

Τόσο για τον Καστοριάδη όσο και για τον Πάνεκουκ, ήταν μια πρωταρχική λογική συνέπεια της

μαρξιστικής πρότασης ότι η χειραφέτηση του προλεταριάτου θα μπορούσε να είναι καθήκον

μόνο του ίδιου του προλεταριάτου: το συμβούλιο θα ήταν το βασικό όργανο της χειραφέτησης του

προλεταριάτου. Θεωρώντας το συμβούλιο ως αυτό που θα κατέστρεφε το παλιό και ταυτόχρονα

θα δημιουργούσε το καινούριο, και οι δύο απηχούν μια χαρακτηριστική τάση της Υπεραριστεράς:

την σκόπιμη ταύτιση των μέσων και των σκοπών.

Σε αντίθεση όμως με τον πεπειραμένο συμβουλιακό, ο Καστοριάδης αρνήθηκε να δεχτεί ότι το

συμβούλιο θα ήταν το μοναδικό όργανο χειραφέτησης. Πίστευε ότι το κόμμα θα συνιστούσε μια

ξεχωριστή μορφή πάλης, υποκείμενο στο συμβούλιο αλλά, εν τέλει, διακεκριμένο από αυτό: «το

κόμμα είναι ένα όργανο που ο τύπος και η ουσία του είναι μοναδικά».25 Τα καθήκοντά του δεν θα

ήταν, όπως υπονοούσε οΠάνεκουκ, προκαθορισμένα αλλά θα έπρεπε να μεταβάλλονται ανάλογα

με τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου αγώνα. Αν η επανάσταση οδηγούσε όντως στο ξεπήδημα

ενός δικτύου από αποκεντρωμένα συμβούλια στα οποία θα ξεδιπλώνονταν συζητήσεις χωρίς

εμπόδια, όπως προτείνει ο Πάνεκουκ στην πρώτη του επιστολή, τότε ο Καστοριάδης συμφωνεί

ότι το κόμμα θα περιόριζε τον ρόλο του. Αλλά, σπεύδει να προσθέσει, επειδή τα συμβούλια είναι

πολύ πιθανόν να γίνουν μάλλον τα ίδια ο τόπος της ταξικής πάλης, παρά οι ειρηνικές οάσεις

που θα στέκονταν έξω από αυτήν, το κόμμα, ως κάτι διαφορετικο από το συμβούλιο, δεν θα

μπορούσε να περιορίσει τον ρόλο του στο «να εμφανίζεται σαν την κουκουβάγια της Αθηνάς

όταν πέφτει η νύχτα», αλλά θα έπρεπε να καθορίσει την «σκηνή» αυτής της πάλης:

«Το να είναι επαναστάτης κανείς σημαίνει τόσο να σκέφτεται ότι μόνο οι αγω-

νιζόμενες μάζες μπορούν να λύσουν το πρόβλημα του σοσιαλισμού όσο και το να

μην σταυρώνει τα χέρια του περιμένοντας· σημαίνει να σκέφτεται ότι το ουσιαστικό

περιεχόμενο της επανάστασης θα δωθεί από την δημιουργική, πρωτότυπη και απρό-

βλεπτη δράση των μαζών, αλλά και να δρα ο ίδιος, ξεκινώντας με μια λογική ανάλυση

του παρόντος και με προοπτική που να προσδοκά το μέλλον».26
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Καθώς είχε την εμπειρία της «βρώμικης» πολιτικής της πάλης στους εργασιακούς χώρους σε

ένα περιβάλλον κυριαρχούμενο από τους σταλινικούς από την μια και τους ρεφορμιστές από

την άλλη, ο Καστοριάδης έβαλε λίγο κρύο νερό στην αφελή πίστη του φίλου του στην λογική

συζήτηση. Επέμεινε ότι το κόμμα θα έπρεπε να αποτρέπει ενεργά τους αντεπαναστάτες από

το να διεισδύσουν και να σφετερίζονται την ταξική πάλη και συνεπώς άρχισε να βάζει έναν

διαχωρισμό ανάμεσα στα μέσα και τους σκοπούς. Σε αντίθεση με το συμβούλιο, το κόμμα δεν

θα ήταν ένας αυτοσκοπός, αλλά θα ήταν μόνο ένα μέσο. Η καταστροφή του παλιού κόσμου θα

έπρεπε να είναι κάτι σχετιζόμενο αλλά τελικά διαφορετικό από την δημιουργία ενός καινούριου.

Πραγματικά, μερικές φορές οι επαναστάτες θα έπρεπε να καταφύγουν σε συγκεκριμένα δυσά-

ρεστα και «άσχημα» μέσα για να πετύχουν κάποιους συγκεκριμένους επιθυμητούς σκοπούς.

Αυτό μπορούσε να σημαίνει ακόμα και μια «μαχητική», ακόμα και αντιδημοκρατική παρέμβαση

στο όνομα των συμβουλίων.

Η απάντηση του Πάνεκουκ που ακολούθησε ήταν αξιοζήλευτα απλή: μερικές φορές η τάξη

απλά δεν είναι έτοιμη να κάνει μια επανάσταση. Καμμιά παρέμβαση του κόμματος, άσχετα

από το πόσο μαχητική, οργανωμένη ή πειθαρχημένη είναι δεν μπορεί να αναγκάσει την τάξη

να ωριμάσει - και στην πραγματικότητα μια τέτοια παρέμβαση θα υπονόμευε τους αγώνες της

τάξης, βάζοντάς την με το ζόρι σε μια θέση που δεν θα την δημιουργούσε με την δική της θέληση.

Το αποτέλεσμα, όποιες κι αν ήταν οι προθέσεις των επαναστατών, θα ήταν μια καινούρια μορφή

καταπίεσης.

Ένας διάσημος αγώνας, που ήρθε μόλις μετά από αυτές τις επιστολές, μας παρέχει ένα παρά-

δειγμα. Από τον Δεκέμβρη του 1960 μέχρι τον Ιανουάριο του 1961, το Βέλγιο συνταράχτηκε από

ένα απρόσμενα μαχητικό απεργιακό κύμα που έφτασε να εμπλέξει περίπου ένα εκατομμύριο

εργάτες. Ο Καστοριάδης το αποκάλεσε το πιο σημαντικό γεγονός, μετά τις εξεγέρσεις του 1956,

ολόκληρης της μεταπολεμικής περιόδουq ο Maurice Brinton,𝛼 ,𝛽 το καθοδηγητικό πνεύμα της

«Solidarity»𝛾, πήρε μέρος σε αυτόν τον αγώνα· και ο Γκυ Ντεμπόρ έφτασε τον επόμενο χρόνο,

σαν μέλος μιας ομάδας που στάλθηκε από το Socialisme ou Barbarie, για να ερευνήσει τις

συνέπειες των απεργιών. Το περίεργο πράγμα όμως σε αυτές τις απεργίες ήταν ότι, παρά την

δύναμή τους, απέτυχαν εντελώς να επιδείξουν την παραμικρή αυτόνομη πολιτική πρωτοβουλία.

Ο Καστοριάδης το θέτει ως εξής:

«Βρισκόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με την εντυπωσιακή αντίθεση ανάμεσα στην

𝛼 Συγγραφικό ψευδώνυνο του Χριστόφορου-Αγαμέμνωνα Πάλλη, Αγγλο-έλληνα νευρολόγου και σοσιαλιστής

διανοουμένου (άλλο συγγραφικό ψευδώνυμό του το Martin Grainger). Ο Brinton έγραφε και μετέφραζε κείμενα

για την ελευθεριακή σοσιαλιστική ομάδα Solidarity από το 1960 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Κύρια

έργα του: The Bolsheviks and Workers' Control, 1917-21𝛽 και The Irrational in Politics, και τα δύο το 1970.
𝛽 "Οι Μπολσεβίκοι και ο Εργατικός Έλεγχος", ελλ. έκδοση Διεθνής Βιβλιοθήκη, 2007.
𝛾 Η ομάδα Solidarity δημιουργήθηκε την δεκαετία του 1960 από μια μικρή ομάδα απελλαθέντων μελών της

τροτσκιστικής Socialist Labour League. Αρχικά ήταν γνωστή ως Socialism Reaffirmed. Η ομάδε εξέδιδε ένα

περιοδικό, το Agitator, που μετά από έξι τεύχη μετονομάστηκε σε Solidarity, από το οποίο και πήρε το καινούριο

όνομά της. Σχεδόν από την αρχή επηρρεάστηκε πολύ έντονα από την ομάδα «Socialisme ou Barbarie group»,

ιδιαίτερα από τον Κορνήλιο Καστοριάδη, του οποίου τα δοκίμια ήταν ανάμεσα στις πολυάριθμες μπροσούρες

που παρήγαγε η Solidarity. Η ομάδα δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα μεγάλη, αλλά το περιοδικό και οι μπροσούρες της

διαβάζονταν ευρύτατα και κάποια μέλη της έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αρκετές κρίσιμες εργοστασιακές

αναμετρήσεις και ριζοσπαστικές καμπάνιες, από την Επιτροπή των 100 στις αρχές του ειρηνιστικού κινημάτος της

δεκαετίας του 1960 μέχρι την Καμπάνια για το πολωνικό συνδικάτο «Αλληλεγγύη» στις αρχές της δεκαετίας του

1980.
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μαχητικότητα της εργατικής τάξης, την αλληλεγγύη της, την επίγνωση που έχει της

αντίθεσής της ως τάξης προς την αστική τάξη και το αστικό Κράτος, την δυσπιστία

της προς τη γραφειοκρατία από την μια πλευρά· και από την άλλη, την αξεπέραστη,

αυτή τη στιγμή, αδυναμία που αντιμετωπίζει καθώς προσπαθεί να απελευθερωθεί

από το γράπωμα της γραφειοκρατίας, να πάρει με έναν θετικό τρόπο τη διαχείριση

των δικών της υποθέσεων, να δημιουργήσει τους δικούς της θεσμούς, να διατυπώσει

εκπεφρασμένα τις δικές της στοχεύσεις».27

Η λύση του Καστοριάδη ήταν μια επαναστατική οργάνωση. Αλλά φανταστείτε, μοιάζει να

λέει ο Πάνεκουκ, ότι αυτή η οργάνωση, που ισχυρίζεται ότι αντιπροσώπευει το προλεταριάτο,

παρενέβη βεβιασμένα με την κατάληψη του κράτους, την απαλλοτρίωση συγκεκριμένων σημείων

της παραγωγής, και αποστέλλει ερυθροφρουρούς στους δρόμους για να πολεμήσουν την βελγική

αστυνομία. Ακόμα και αν η παρέμβασή της είχε με κάποιο τρόπο παράξει μια επανάσταση, οι

συνέπειες θα ήταν καταστροφικές. Ούτε το προλεταριάτο ούτε οι άλλοι σχηματισμοί της τάξης

που θα έπρεπε να βαδίσουν τον δρόμο της επανάστασης δεν θα ήταν προετοιμασμένοι για μια

τέτοια κατάσταση. Αντί να αυτοχειραφετηθούν μάλλον θα έμπαιναν σε ένα διαφορετικό είδος

ταξικής κοινωνίας.

Ο Καστοριάδης δεν έγραψε ποτέ μια ευθεία απάντηση. Αλλά είχε ήδη επεξεργαστεί τα βασικά

σημεία της θέσης του.Όπως ποτέ δεν ξέρουμε πραγματικά αν οι πράξεις μας θα μας μετατρέψουν

σε γραφειοκράτες, έτσι ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε αν το προλεταριάτο είναι ώριμο ή όχι·

απλά δεν υπάρχει τρόπος να μετρήσουμε επιστημονικά αν μια τάξη είναι ώριμη για την εξουσία.

Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως με τις απεργίες στo Βέλγιο, υπάρχει μια καθαρότητα. Αλλά σε

άλλες, όπως στην Ρωσική επανάσταση του 1905, είναι απλά αδύνατο να πει κανείς. Όταν οι

πρώτοι εργάτες κατέβηκαν σε απεργία, κανείς δεν περίμενε ότι ολόκληρη η χώρα θα ξεσπούσε

σε εξέγερση. Ακόμα και οι επαναστάτες που είχαν μελετήσει το περίγραμμα της ταξικής πάλης

για δεκαετίες πιάστηκαν απροετοίμαστοι, και έπρεπε να καθορίσουν τι να κάνουν σε αυτή την

καινούρια κατάσταση. Όπως συνέβη τελικά, οι επαναστάτες αποφάσισαν να παρέμβουν και η

τάξη ηττήθηκε - και μπορούμε μόνο να φανταστούμε το αποτέλεσμα αν, μετά από μια νηφάλια

εκτίμηση της κατάστασης, οι επαγγελματίες επαναστάτες είχαν αποφασίσει να μην παρέμβουν

επειδή η τάξη δεν ήταν ώριμη για την εξουσία. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αν το κόμμα είχε

επιλέξει να «μαζέψει» τα όπλα, να κάνει ένα βήμα πίσω και να καθίσει στο περιθώριο; Ποιος

μπορεί να πει ότι δεν ήταν ακριβώς αυτή η παρέμβαση αυτών των επαναστατών, η προσπάθειά

τους να κλιμακώσουν έναν αγώνα πιθανά καταδικασμένο σε ήττα, που στη συνέχεια προετοίμασε

τις υλικές συνθήκες της νίκης λιγότερο από μια δεκαετία αργότερα;

Το «ακατάστατο» της ιστορίας κάνει φανερή την δυσκολία να μεταφραστούν οι σκέψεις του

Πάνεκουκ σχετικά με την ανωριμότητα της τάξης σε συγκεκριμένη πρακτική. Αλλά όπως έχουμε

ήδη δει, αυτή η αμφίσημη θέση περιέχει επίσης μια πρωτότυπη απάντηση σε ένα παλιό ερώ-

τημα: ποιες είναι οι αναγκαίες αντικειμενικές συνθήκες για μια επιτυχημένη επανάσταση; Για

τον Πάνεκουκ, οι ανώριμες αντικειμενικές συνθήκες δεν είναι αποτέλεσμα μιας υπανάπτυκτης

βιομηχανικής παραγωγής. Στην πραγματικότητα, οι αντικειμενικές συνθήκες δεν είναι τίποτα

άλλο από το γενικό επίπεδο της ίδιας της ταξικής πάλης. Επειδή το κεφάλαιο είναι μια ανταγωνι-

στική σχέση ανάμεσα σε δύο τάξεις, η ωριμότητα ή όχι μπορεί να κατανοηθεί μόνο με αναφορά
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στην σύγκρουση αυτών των δύο τάξεων. Κατά συνέπεια, όταν ο Πάνεκουκ μιλά για μη ώριμες

αντικειμενικές συνθήκες, αναφέρεται στην πραγματικότητα στις υπανάπτυκτες υποκειμενικές

συνθήκες της ίδιας της ταξικής πάλης. Ισχυριζόμενος ότι η Ρωσία δεν ήταν ώριμη για επανά-

σταση δεν εννοούσε ότι ήταν οικονομικά καθυστερημένη αλλά ότι το προλεταριάτο δεν ήταν

αρκετά ανεπτυγμένο για να καταλάβει το ίδιο την εξουσία.

Αλλά εδώ, όπως υποδηλώνει ο Καστοριάδης, ο Πάνεκουκ αποκαλύπτει την αδυναμία του να

καταλάβει την ιδιαίτερη δυναμική των τάξεων στην Ρωσία στην αυγή της επανάστασης. Για

εκείνον, είναι αρκετό να ισχυριστεί ότι η τάξη δεν ήταν έτοιμη να καταλάβει την εξουσία απλά

επειδή εν τέλει το κόμμα έπρεπε να μπει στο προσκήνιο. Η λογική του είναι συνεπής μόνο αν

υποθέσει κανείς ότι ο κομμουνισμός θα υιοθετήσει την ίδια μορφή σε κάθε εποχή: την βαθμιαία

εξάπλωση των συμβουλίων στην ολότητα του κοινωνικού ιστού. Αν αυτό έχει αποτύχει να συμβεί,

τότε η επανάσταση ήταν αστική· αν συμβεί, κάτι που, κάποιος μπορεί να προσθέσει, δεν έχει

συμβεί ποτέ, τότε ήταν κομμουνιστική. Είναι αυτή η στατική αντίληψη του κομμουνισμού, η

άρνησή του να αποδεχτεί ότι ο κομμουνισμός μπορεί να εμφανιστεί διαφορετικά σε διαφορετικές

ιστορικές συνθήκες, ότι πιθανόν να πρέπει να παραχθεί με διαφορετικά μέσα, που οδήγησαν

τον Πάνεκουκ να παρερμηνεύσει τις ιδιαιτερότητες της πάλης στην Ρωσία.

Βέβαια τα δυο αυτά ερωτήματα, η φύση της Σοβιετικής Ένωσης από τη μια πλευρά και ο ρόλος

του κόμματος από την άλλη, διασταυρώνονται δραματικά. Αν ο Πάνεκουκ έδινε μεγαλύτερη

προσοχή στην ιστορία των ταξικών σχέσεων στη Ρωσία, θα έβλεπε ότι τα χαρακτηριστικά του

προλεταριάτου εκείνη την ιστορική στιγμή - η τεχνική σύνθεσή του, οι πολιτικές μορφές του, οι

σχέσεις του με τις άλλες τάξεις - καθιστούσαν αδύνατη την κατάληψη της εξουσίας χωρίς την

παρέμβαση του κόμματος. Επειδή η Ρωσία ήταν τόσο διασπασμένη από τις ταξικές διαιρέσεις,

οποιαδήποτε επανάσταση με κάποιες πιθανότητες επιτυχίας θα έπρεπε να βρει κάποιον τρόπο

για να σμιλέψει (forge) μια συμμαχία ανάμεσα στην προλεταριακή πρωτοπορία και τις αγροτικές

μάζες με τρόπο που να υπερβαίνει αυτούς τους διαχωρισμούς. Ο Πάνεκουκ θα έβλεπε ότι στην

πραγματικότητα η τάξη ήταν, σε αυτή την καμπή, αρκετά έτοιμη. Θα έπρεπε απλά να λάβει μια

διαφορετική πολιτική μορφή, όχι αυτήν των σοβιέτ, ώστε να πραγματοποιήσει την επανάσταση.

Αυτό το χάσμα πηγαίνει αρκετά πίσω για να εξηγήσει την κάπως συγκεχυμένη πεποίθηση του

Πάνεκουκ ότι το κόμμα δεν μπορεί ποτέ στην πραγματικότητα να είναι κομμμάτι της ίδιας της

τάξης. Στις επιστολές του, φαίνεται να ισχυρίζεται ότι οποιαδήποτε μεγενθυμένη αντίληψη για

το κόμμα θα το μεταμόρφωνε αναγκαστικά σε μια ειδική ομάδα κρούσης, που θα καλούνταν

να «χτυπήσει» όποτε η τάξη αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Αρνιόταν να σκεφθεί την

πιθανότητα ότι το κόμμα, όπως συνέβη στην Ρωσία, μπορεί να ήταν το ίδιο ένα απαραίτητο

στοιχείο της τάξης. Σε αντίθεση με τον Καστοριάδη, ο οποίος προσπάθησε να συλλάβει την

σημασία του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος μελετώντας την πιθανή κοινωνική βάση, την

συγκεκριμένη ιστορία του, και τις ευρύτερες σχέσεις του με την ίδια την ταξική πάλη, οΠάνεκουκ

έμενε ικανοποιημένος υποστηρίζοντας απλά ότι (το κόμμα) ήταν στην πλευρά του κεφαλαίου.

Για τον Καστοριάδη αυτό δεν ήταν αρκετό· το καθήκον ήταν να αναλυθεί ενδελεχώς η ιδιότυπη,

και μάλλον χωρίς προηγούμενο, σύνθεση ενός ρεφορμιστικού κόμματος στην υπηρεσία μιας

ξένης χώρας, να «εξηγηθούν με υπομονή όλα τα πεπραγμένα και οι υλικές ρίζες της προδοσίας

του Σταλινισμού» με σκοπό την οριστική πλαγιοκόπησή του.28
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Ο Πάνεκουκ σκόπιμα αγνοούσε αυτά τα είδη ερωτημάτων - ερωτήματα, θα έλεγε, που είχαν

τεθεί με ένα «εντελώς πρακτικό τρόπο» - επειδή το όραμά του για την επανάσταση, παρά τις

πολυάριθμες αρετές του, διαμορφωνόταν ακόμα σε μεγάλο βαθμό από ένα είδος μοιρολατρείας.

Οι προλετάριοι θα ανακάλυπταν τα πάντα με ένα φυσικό τρόπο, με βάση τις άμεσες εμπειρίες

τους, σαν να κατέχουν ένα είδος εσωτερικής γνώσης που τους οδηγεί με έναν οργανικό τρόπο σε

έναν καθορισμένο σκοπό, όπως ένα βελανίδι που αναπτύσσεται σε μια βελανιδιά. Θα γίνουν

με αυθόρμητο τρόπο πολιτικά υποκείμενα, σαν το λογικό αποτέλεσμα μιας εξίσωσης, και θα

πραγματοποιήσουν οι ίδιοι την επανάσταση. Αν πέσουν σε κάποιες αναποδιές αυτό θα οφείλεται

μόνο στο ότι δεν έχουν επαρκή εμπειρία· και αν υποστούν μια ήττα είναι μόνο επειδή δεν ήταν

έτοιμοι. Για τονΠάνεκουκ αυτών των επιστολών δεν υπάρχει κανένα χάσμα ανάμεσα στις άμεσες

ανάγκες και την χειραφέτηση της τάξης μέσω της επανάστασης. Αυτά τα δύο αναμειγνύονται

μεταξύ τους με συνεχή και αδιάλειπτο τρόπο, έτσι ώστε να καλύπτουν απόλυτα την στιγμή της

στρατηγικής.

Για να διερευνήσουμε όμως αυτά τα θέματα περισσότερο πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Αν

και πολλά από τα παραπάνω προβλήματα - η ταύτιση μέσων και σκοπών, η απουσία στρατηγικής,

η συγκάλυψη της ετερογένειας της τάξης και η επιστροφή στην μοιρολατρεία - παραμένουν

στην Υπεραριστερά του σήμερα, ο καλλίτερος τρόπος για να τα καταλάβουμε και, τελικά, να

τα υπερβούμε, είναι να πάμε πίσω στη γέννησή τους. Αυτό σημαίνει επιστροφή σε μιαν άλλη

διάσημη «αναμέτρηση», αυτήν ανάμεσα στην Υπεραριστερά και τον ίδιο τον Λένιν. Άλλωστε

ήταν ο Λένιν αυτός που ενοποίησε ένα σύνολο ριζικά διαφορετικών ομάδων κάτω από την

ομπρέλλα της «Υπεραριστεράς». Κατά συνέπεια η επόμενη έρευνά μας θα κινηθεί προς τα πίσω,

στον Λένιν και τους αντιπάλους του.

Μέχρι τότε παρουσιάζουμε αυτές τις επιστολές. Η πρώτη επιστολή σε αυτή την αλληλογραφία,

από τον Πάνεκουκ στον Καστοριάδη, ήταν διαθέσιμη στο διαδίκτυο και εδώ αναπαράγουμε

εκείνη την έκδοση. Ο Πάνεκουκ υποδεικνύει ότι έγραψε την επιστολή στα Αγγλικά αλλά τελικά

αυτή μεταφράστηκε στα Γαλλικά για να δημοσιευθεί στο Socialisme ou Barbarie. Δεν είναι

καθαρό αν η έκδοση που παρουσιάζουμε είναι από μετάφραση ή το πρωτότυπο αγγλικό κεί-

μενο. Η απάντηση του Καστοριάδη, γραμμένη με το συγγραφικό ψευδώνυμο Pierre Chaulieu,

και η τελική απάντηση του Πάνεκουκ είναι διαθέσιμες μόνο στα Γαλλικά. Οι εκδόσεις που

παρουσιάζουμε εδώ είναι δικές μας μεταφράσεις από τις πρωτότυπες επιστολές, όπως αυτές

αναδημοσιεύτηκαν στον ιστότοποmondialisme.org.
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Οι τρεις πρώτες επιστολές

Το γράμμα τουΠάνεκουκ στο Σοσιαλισμός και Βαρβαρότητα σχετικά

με τα εργατικά συμβούλια

Αγαπητέ Σύντροφε Chaulieu,

Στέλνω τις πολλές μου ευχαριστίες για τη σειρά των έντεκα τευχών του Socialisme ou Barbarie

που έδωσες να μου φέρει ο σύντροφος B.𝛼…Τα διάβασα (αν και δεν τελείωσα ακόμα) με πολύ

μεγάλο ενδιαφέρον, εξαιτίας της εξαιρετικής συμφωνίας που αναδεικνύουν μεταξύ μας. Πιθανόν

να έκανες την ίδια παρατήρηση διαβάζοντας το βιβλίο μου «Τα Εργατικά Συμβούλια», (Les

Conseils ouvriers.). Για πολλά χρόνια μου φαινόταν ότι ο μικρός αριθμός των σοσιαλιστών

που πρέσβευαν αυτές τις ιδέες δεν είχε μεγαλώσει καθόλου. Το βιβλίο είχε αγνοηθεί και είχε

αντιμετωπιστεί με σιωπή από το σύνολο σχεδόν του σοσιαλιστικού τύπου (με εξαίρεση, πρό-

σφατα, τον Socialist Leader𝛽 του ILP𝛾). Χάρηκα λοιπόν μαθαίνοντας ότι μια ομάδα έφτασε

στις ίδιες ιδέες μέσα από μια ανεξάρτητη διαδρομή. Τα κεφάλαια του βιβλίου με τίτλους «Η

οργάνωση των εργαστηρίων» και «Κοινωνική οργάνωση» περιγράφουν ακριβώς τον πλήρη

καθορισμό της δουλειάς από τους ίδιους τους εργάτες, την οποία εσείς εκφράζεται με τη φράση:

«οι ίδιοι οι παραγωγοί οργανώνουν τη διαχείριση της παραγωγής». Οι οργανισμοί που οι εργάτες

έχουν ανάγκη για να διαβουλεύονται, σχηματισμένοι από συνελεύσεις εκπροσώπων που εσείς

ονομάζετε «σοβιετικούς οργανισμούς», είναι το ίδιο με αυτό που εμείς αποκαλούμε «εργατικά

συμβούλια», «conseils ouvriers», «arbeitrrate».

Οπωσδήποτε υπάρχουν διαφορές. Θα ασχοληθώ με αυτές, θεωρώντας κάτι τέτοιο σαν ένα

δοκίμιο συμβολής στη συζήτηση που γίνεται στην επιθεώρησή σας. Ενώ εσείς περιορίζετε την

δραστηριότητα αυτών των οργανώσεων στην οργάνωση της εργασίας στα εργοστάσια μετά

(έμφαση της μετάφρασης) την κατάληψη της κοινωνικής εξουσίας από τους εργάτες, εμείς

θεωρούμε ότι είναι επίσης οι οργανώσεις με τις οποίες οι εργάτες θα κατακτήσουν αυτήν την

εξουσία. Για την κατάκτηση της εξουσίας δεν μας ενδιαφέρει οποιοδήποτε «επαναστατικό

κόμμα» που θα πάρει την ηγεσία της προλεταριακής επανάστασης. Αυτό το «επαναστατικό

κόμμα» είναι μια τροτσκιστική ιδέα που (από το 1939) έχει βρει πιστούς ανάμεσα σε πολλούς

βετεράνους (παρτιζάνους) του Κομμουνιστικού Κόμματος, απογοητευμένους από τις πρακτικές

του τελευταίου. Η αντίθεση και η κριτική μας πάνε πίσω στα πρώτα χρόνια της Ρώσικης Επανά-

στασης, απευθύνονταν στον Λένιν και τις προκάλεσε η στροφή του τελευταίου στον πολιτικό

τυχοδιωκτισμό (οππορτουνισμό). Μείναμε έξω από τον τροτσκιστικό δρόμο: ποτέ δεν είμασταν

𝛼 Πρόκειται για τον Cajo Brendel, δείτε την αγγλική εισαγωγή , σελ. 6.
𝛽 Βρετανική σοσιαλιστική εφημερίδα, σε κυκλοφορία για περισσότερα από 100 χρόνια, αρχικά με τον τίτλο

Labour Leader και κατά περιόδους μετονομασμένη σεNew Leader και Socialist Leader, πριν τελικά πάρει πάλι τον

τίτλο Labour Leader. Η εφημερίδα πουλήθηκε στο ILP (δες επόμενη σημείωση) το 1904 ενώ το διάστημα στο οποίο

αναφέρεται εδώ ο Πάνεκουκ είναι ακριβώς όταν η εφημερίδα έχει μετονομαστεί σε Socialist Reader, από το 1947.
𝛾 Τα αρχικά του Ανεξάρτητου Εργατικού Κόμματος (Independent Labour Party) (ILP), ενός σοσιαλιστικού

πολιτικού κόμματος στη Βρετανία που ιδρύθηκε το 1893. Το ILP συνδεόταν με το Εργατικό Κόμμα από το 1906

μέχρι το 1932, όταν και ψηφίστηκε η απόχώρησή του από αυτό. Οι τρεις κοινοβουλευτικοί αντιπρόσωποι του

ILP προσχώρησαν στο Εργατικό Κόμμα το 1947 και τελικά η οργάνωση επανεντάχθηκε στο Εργατικό Κόμμα ως

Independent Labour Publications το 1975.
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κάτω από την επιρροή του. Θεωρούμε τον Τρότσκυ σαν τον πιο ικανό «εκπρόσωπο τύπου»

για τον Μπολσεβικισμό και θα έπρεπε να είχε διαδεχτεί τον Λένιν. Αλλά αφού αναγνωρίσαμε

στη Ρωσία έναν εκκολαπτόμενο καπιταλισμό, η προσοχή μας στράφηκε κυρίως στον Δυτικό

κόσμο του μεγάλου κεφαλαίου εκεί που οι εργάτες θα πρέπει να μεταμορφώσουν την πιο υψηλά

ανεπτυγμένο καπιταλισμό σε πραγματικό κομμουνισμό (με την κυριολεκτική έννοια του όρου).

Με την επαναστατική του θέρμη, ο Τρότσκυ «αιχμαλώτισε» όλους τους διαφωνούντες που ο

Σταλινισμός είχε πετάξει έξω από τα κομμουνιστικά κόμματα και εμβολιάζοντάς τους με τον ιό

του Μπολσεβικισμού τους κατέστησε σχεδόν ανίκανους να κατανοήσουν τα τεράστια καινούρια

καθήκοντα της προλεταριακής επανάστασης.

Επειδή Ρωσική Επανάσταση και οι ιδέες της έχουν ακόμα μια τόσο έντονη επίδραση στο μυαλό

των ανθρώπων, είναι απαραίτητο να διεισδύσουμε ακόμα πιο βαθειά στον θεμελιώδη χαρακτήρα

της. Με λίγα λόγια ήταν η τελευταία αστική επανάσταση, αν και την πραγματοποίησε

η εργατική τάξη. Ο όρος «αστική επανάσταση» σημαίνει μιαν επανάσταση που καταστρέφει

τον φεουδαλισμό και ανοίγει τον δρόμο στην εκβιομηχάνιση, με όλες τις κοινωνικές συνέπειες

που αυτό συνεπάγεται (ετμ). Από αυτήν την άποψη, η Ρωσική Επανάσταση βρίσκεται στην

ίδια γραμμή με την Αγγλική Επανάσταση του 1647, τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 αλλά και

εκείνες που ακολούθησαν το 1830, το 1848 και το 1871. Στη διάρκεια αυτών των επαναστάσεων

οι τεχνίτες, οι αγρότες και οι εργάτες ήταν αυτοί που «προμήθευσαν» την μαζική ισχύ που

χρειαζόταν για το γκρέμισμα του παλιού καθεστώτος. Στη συνέχεια οι επιτροπές και τα πολιτικά

κόμματα των ανθρώπων που αντιπροσώπευαν τα εύπορα στρώματα, που θα αποτελούσαν την

μελλοντική κυρίαρχη τάξη, πέρασαν στο προσκήνιο και πήραν τον έλεγχο της κυβερνητικής

εξουσίας. Αυτό ήταν ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα αφού η εργατική τάξη δεν ήταν ακόμα αρκετά

ώριμη για να αυτοκυβερνηθεί. Σε αυτήν την καινούρια ταξική κοινωνία, όπου οι εργάτες ήταν

αντικείμενο εκμετάλλευσης, μια τέτοια κυρίαρχη τάξη χρειάζεται μια κυβέρνηση αποτελού-

μενη από μια μειοψηφία αξιωματούχων και πολιτικών. Στην πιο πρόσφατη εποχή, η Ρωσική

Επανάσταση έμοιαζε να είναι μια προλεταριακή επανάσταση, με τους εργάτες να είναι αυτοί

που την «έγραφαν» μέσα από τις απεργίες και τις μαζικές τους δράσεις. Παρ' όλα αυτά, το

Μπολσεβίκικο κόμμα, σιγά-σιγά, κατάφερε να σφετεριστεί την εξουσία (καθώς η εργατική τάξη

ήταν μια μικρή μειοψηφία ανάμεσα στον αγροτικό πληθυσμό). Έτσι ο αστικός χαρακτήρας (με

την ευρύτερη έννοια) της Ρωσικής Επανάστασης έγινες κυρίαρχος και πήρε την μορφή κρατικού

καπιταλισμού. Έκτοτε, και εξαιτίας της ιδεολογικής και πνευματικής επιρροής της πάνω στον

κόσμο, η Ρωσική Επανάσταση έγινε το ακριβώς αντίθετο μιας προλεταριακής επανάστασης που

απελευθερώνει τους εργάτες και τους καθιστά κύριους των μέσων παραγωγής.

Για μας η ένδοξη παράδοση της Ρωσικής Επανάστασης συνίσταται στο γεγονός ότι στις πρώτες

της εκρήξεις, το 1905 και το 1917, ήταν η πρώτη στις οποίες αναπτύχθηκε και αναδείχτηκε στους

εργάτες όλου του κόσμου η οργανωτική μορφή της δικής τους αυτόνομης επαναστατικής δράσης:

τα σοβιέτ. Από αυτή την εμπειρία, όπως επιβεβαιώθηκε αργότερα, σε μικρότερη κλίμακα στην

Γερμανία, πήραμε τις ιδέες για τις μορφές της μαζικής δράσης που ταιριάζουν στην εργατική

τάξη, και τις οποίες θα έπρεπε αυτή να εφαρμόσει για να πετύχει την αυτο-απελευθέρωσή της.

Οι παραδόσεις, οι ιδέες και οι μέθοδοι που προέκυψαν από την Ρωσική Επανάσταση όταν το

Κομμουνιστικό Κόμμα πήρε την εξουσία είναι ακριβώς αντίθετα σε όλα αυτά [έμφαση μετ.]. Οι
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ιδέες αυτές, που λειτουργούν μόνο σαν εμπόδια στην ορθή προλεταριακή δράση, αποτελούν την

ουσία και την βάση της προπαγάνδας του Τρότσκυ.

Το συμπέρασμά μας είναι ότι αυτές οι μορφές οργάνωσης της αυτόνομης εξουσίας, εκφρασμέ-

νες με τους όρους «σοβιέτ» ή «εργατικά συμβούλια» πρέπει να χρησιμοποιηθούν τόσο στην

κατάκτηση της εξουσίας όσο και στην κατεύθυνση της παραγωγικής εργασίας μετά από την

κατάκτηση αυτή. Αυτό συμβαίνει πρώτον γιατί η εξουσία των εργατών πάνω στην κοινωνία δεν

μπορεί να επιτευχθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, για παράδειγμα με αυτό που αποκαλείται

«επαναστατικό κόμμα». Και δεύτερον γιατί αυτά τα σοβιέτ, που αργότερα θα είναι απαραίτητα

στην παραγωγή, μπορούν να σχηματιστούν μόνο μέσα από την ταξική πάλη για την εξουσία.

Νομίζω ότι σε αυτή την ιδέα εξαφανίζεται ο «κόμπος των αντιφάσεων» του προβλήματος της

«επαναστατικής ηγεσίας». Γιατί η πηγή των αντιφάσεων είναι η αδυναμία να εναρμονιστεί η

εξουσία και η ελευθερία μιας τάξης που κυβερνά η ίδια το πεπρωμένο της με την απαίτηση

να υπακούει σε μια ηγεσία που σχηματίζεται από μια μικρή ομάδα ή κόμμα. Αλλά μπορεί να

ικανοποιηθεί μια τέτοια απαίτηση; Αντικρούει ξεκάθαρα την πιο συχνά παρατιθέμενη ιδέα

του Μαρξ, δηλ. το ότι η απελευθέρωση της εργατών θα είναι το καθήκον των ίδιων των ερ-

γατών. Ακόμα σπουδαιότερα, η προλεταριακή επανάσταση δεν μπορεί να συγκριθεί με μια

απλή ανταρσύα ή στρατιωτική εκστρατεία καθοδηγούμενη από ένα κεντρικό αρχηγείο, ούτε

ακόμα με μια περίοδο πάλης ανάλογη, για παράδειγμα με την μεγάλη Γαλλική Επανάσταση, που

ήταν η ίδια μόνο ένα επεισόδιο στην άνοδο της αστικής τάξης στην εξουσία. Η προλεταριακή

επανάσταση είναι πολύ πιο θεμελιώδης και εκτεταμένη. Είναι η άνοδος της πλειοψηφίας του

λαού στην συνειδητοποίηση της ύπαρξής του και της φύσης του, (ετμ). Δεν θα είναι μια απλή

κρίση. Θα αποτελέσει το περιεχόμενο μιας ολόκληρης περιόδου στην ιστορία της ανθρωπότητας,

στη διάρκεια της οποίας η εργατική τάξη θα πρέπει να ανακαλύψει και να συνειδητοποιήσει

τις ίδιες τις ικανότητες και το δυναμικό της καθώς και τους δικούς της στόχους και μέσα πάλης.

Προσπάθησα να επεξεργαστώ συγκεκριμένες πλευρές αυτής της επανάστασης στο βιβλίο μου

«Τα εργατικά Συμβούλια» στο κεφάλαιο με τον τίτλο «Η Επανάσταση των Εργατών». Φυσικά,

αυτό δεν προσφέρει παρά ένα αφηρημένο σχήμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να έρθουν

στο προσκήνιο οι ποικίλες δυνάμεις σε δράση και οι μεταξύ τους σχέσεις.

Είναι πιθανόν τώρα κάποιοι να ρωτήσουν: μέσα στα πλαίσια αυτής της κατεύθυνσης τι σκοπό

εξυπηρετεί ένα κόμμα ή μια ομάδα, και ποια είναι τα καθήκοντά τους; Μπορούμε να είμαστε

βέβαιοι ότι η ομάδαμας δεν θαπετύχει να καθοδηγήσει τις εργαζόμενες μάζες στην επαναστατική

τους δράση. Υπάρχει εκτός από μας μισή ντουζίνα ή και περισσότερες ομάδες και κόμματα που

αυτοαποκαλούνται επαναστατικά αλλά διαφέρουν όλα μεταξύ τους στα προγράμματα και στις

ιδέες και συγκρινόμενα με το μεγάλο Σοσιαλιστικό Κόμμα, δεν είναι παρά Λιλιπούτειοι. Στο

πλαίσιο της συζήτησης που έγινε στο τεύχος με τον αριθμό 10 της επιθεώρησής σας, διατυπώθηκε

σωστά ότι το καθήκον μας είναι ουσιαστικά θεωρητικό: να βρούμε και να υποδείξουμε, μέσα

από τη μελέτη και την συζήτηση, την καλλίτερη δυνατή πορεία δράσης για την εργατική τάξη. Η

εκπαίδευση όμως που βασίζεται σε αυτή τη διαδικασία δεν θα πρέπει να απευθύνεται μόνο στα

μέλη μιας ομάδας ή ενός κόμματος, αλλά στις μάζες της εργατικής τάξης. Αυτές θα πρέπει να

αποφασίσουν τον καλλίτερο δυνατό τρόπο δράσης μέσα από τις εργοστασιακές συνελεύσεις και

τα Συμβούλια τους. Για να αποφασίσουν όμως τον καλλίτερο δυνατό αυτό τρόπο θα πρέπει να
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διαφωτιστούν από μια προσεκτικά επεξεργασμένη συμβουλή προερχόμενη από τον μεγαλύτερο

δυνατόν αριθμό ανθρώπων. Συνεπώς, μια ομάδα που διακηρύσσει ότι η αυτόνομη δράση της

εργατικής τάξης είναι η κύρια μορφή της σοσιαλιστικής επανάστασης θα πρέπει να θεωρεί ως

πρωταρχικό καθήκον της το να πάει και να μιλήσει στους εργάτες, για παράδειγμα μέσα από

εκλαϊκευτικές μπροσούρες που θα ξεκαθαρίζουν τις αντιλήψεις των εργατών εξηγώντας τις

σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία και την ανάγκη να καθοδηγούν οι ίδιοι τους εαυτούς τους σε

όλες τις δράσεις τους, κάτι που συμπεριλαμβάνει και την μελλοντική παραγωγική διαδικασία.

Εδώ έχω μερικές μόνο από τις σκέψεις που γεννήθηκαν διαβάζοντας τις πολύ ενδιαφέρουσες

συζητήσεις που δημοσιεύτηκαν στην επιθεώρησή σας. Επιπλέον, θα ήθελα να πω πόσο με

ικανοποίησε το άρθρο σχετικά με τον «Αμερικανό εργάτη», που διαφωτίζει ένα μεγάλο μέρος

του αινιγματικού προβλήματος αυτής της εργατικής τάξης χωρίς σοσιαλισμό, καθώς και το πολύ

διδακτικό άρθρο σχετικά με την εργατική τάξη στην Ανατολική Γερμανία. Ελπίζω ότι η ομάδα

σας θα έχει την ευκαιρία να εκδόσει ακόμα περισσότερα τεύχη της επιθεώρησής σας.

Θα πρέπει να με συγχωρέσετε για το ότι το γράμμα αυτό έχει γραφτεί στα Αγγλικά μου είναι

δύσκολο όμως να εκφραστώ ικανοποιητικά στα Γαλλικά.

Ειλικρινώς δικός σας,

Άντον Πάνεκουκ

8 Νοεμβρίου 1953

Η απάντηση του Καστοριάδη

Το γράμμα σας έδωσε μεγάλη ικανοποίηση σε όλους τους συντρόφους της ομάδας. Ικανοποίηση

να βλέπουμε τη δουλειά μας να χαίρει εκτίμησης από έναν σύντροφο τόσο σπουδαίο όπως εσείς,

που έχει αφιερώσει μιαν ολόκληρη ζωή στο προλεταριάτο και τον Σοσιαλισμό. Ικανοποίηση

να βλέπουμε να επιβεβαιώνεται η άποψή μας για μια βαθιά συμφωνία ανάμεσα σε σας και σε

μας πάνω στα θεμελιώδη ζητήματα. Ικανοποίηση τέλος από το ότι έχουμε τη δυνατότητα να

συζητήσουμε μαζί σας και να εμπλουτίσουμε τις ιδέες μας μέσα από αυτή τη συζήτηση.

Πριν συζητήσω τα δυο σημεία στα οποία αφιερώνεται το γράμμα σας (φύση της Ρωσικής

Επανάστασης, θεώρηση και ρόλος του κόμματος), θα ήθελα να τονίσω τα σημεία στα οποία

συμφωνούμε: αυτονομία της εργατικής τάξης ως μέσο και σκοπό της ιστορικής της δράσης,

πλήρης εξουσία του προλεταριάτου στο οικονομικό και πολιτικό επίπεδο ως το μοναδικό συγ-

κεκριμένο περιεχόμενο του Σοσιαλισμού. Θα ήθελα επιπλέον στο σημείο αυτό να ξεκαθαρίσω

μια παρανόηση: δεν είναι σωστό ότι περιορίζουμε «την δράση αυτών των οργανισμών (δηλ.

των συμβουλίων, σ.τ.μ.) στην οργάνωση της εργασίας στα εργοστάσια μετά την κατάληψη της

κοινωνικής εξουσίας». Πιστεύουμε ότι η δραστηριότητα αυτών των οργανισμών των σοβιέτ - ή

συμβουλίων των εργατών - μετά την κατάκτηση της εξουσίας απλώνεται στην συνολική οργά-

νωση της κοινωνικής ζωής, κάτι που σημαίνει πως όσο υπάρχει η ανάγκη για έναν οργανισμό

εξουσίας, ο ρόλος του θα εκπληρώνεται από τα συμβούλια των εργατών. Ούτε είναι σωστό ότι

θα μπορούσαμε να σκεφτούμε έναν τέτοιο ρόλο για τα συμβούλια μόνο μετά την «κατάκτηση
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της εξουσίας». Την ίδια στιγμή, και η ιστορική εμπειρία και προσεκτική σκέψη δείχνουν ότι

τα συμβούλια δεν θα μπορούσαν να είναι οι οργανισμοί που πραγματικά να εκφράζουν την

τάξη αν οργανώνονται απλά για να σιγουρέψουν (to thus decree) το μέλλον μιας νικηφόρας

επανάστασης, ότι δεν θα είναι τίποτα αν δεν δημιουργούνται αυθόρμητα από ένα βαθύ κίνημα

της τάξης, συνεπώς πριν την «κατάκτηση της εξουσίας». Και αν είναι όντως έτσι, είναι φανερό

ότι τα συμβούλια θα παίξουν έναν πρωταρχικό ρόλο σε ολόκληρη τη διάρκεια της επαναστατικής

περιόδου, που η αρχή της σημαδεύεται ακριβώς (όπως λέω και στο κείμενο μου σχετικά με το

κόμμα στο τεύχος 10) από τη σύσταση των αυτόνομων οργανώσεων των μαζών.

Αντίθετα, εκεί που υπάρχει όντως μια πραγματική διαφορά απόψεων μεταξύ μας, είναι σχετικά

με το ζήτημα του αν, στη διάρκεια αυτής της επαναστατικής περιόδου, αυτά τα συμβούλια θα

είναι οι μοναδικές οργανώσεις που θα παίζουν έναν αποτελεσματικό ρόλο στην πραγματοποί-

ηση της επανάστασης και, σε μικρότερο βαθμό, ποιος θα είναι ο ρόλος και το καθήκον των

στρατευμένων επαναστατών στο ενδιάμεσο. Με άλλα λόγια είναι το «ζήτημα του κόμματος».

Λέτε: «Για την κατάκτηση της εξουσίας δεν μας ενδιαφέρει ένα «επαναστατικό κόμμα» που

θα πάρει την ηγεσία της προλεταριακής επανάστασης». Και στη συνέχεια, αφού πολύ σωστά

ανακαλείτε ότι υπάρχουν, εκτός από εμάς, μισή ντουζίνα ακόμα ομάδες ή κόμματα που ισχυρί-

ζονται ότι αντιπροσωπεύουν την εργατική τάξη, προσθέτετε: «Για να αποφασίσουν (οι μάζες

στα συμβούλιά τους) κατά τον καλλίτερο δυνατό τρόπο θα πρέπει να διαφωτιστούν από μια

προσεκτικά επεξεργασμένη συμβουλή προερχόμενη από τον μεγαλύτερο δυνατόν αριθμό αν-

θρώπων». Φοβάμαι ότι αυτή η άποψη δεν αντιστοιχεί ούτε με τις πιο εμφανείς αλλά ούτε και

με τις πιο κρυφές τάσεις της τρέχουσας ή της μελλοντικής κατάστασης της εργατικής τάξης.

Καθώς αυτά τα άλλα κόμματα και ομάδες στα οποία αναφέρεστε δεν αντιπροσωπεύουν απλά

διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον καλλίτερο τρόπο για την πραγματοποίηση της επανά-

στασης, οι συνελεύσεις των Συμβουλίων δεν θα είναι ήρεμες συγκεντρώσεις περίσκεψης, όπου

η εργατική τάξη θα αποφασίσει αν θα ακολουθήσει τον ένα δρόμο αντί του άλλου, σύμφωνα

με τις απόψεις των διαφόρων συμβούλων (των αντιπροσώπων των ομάδων και κομμάτων).

Από την πρώτη στιγμή που θα συσταθούν αυτές οι οργανώσεις της εργατικη τάξης, η ταξική

πάλη θα μεταφερθεί στο ίδιο το εσωτερικό τους. Θα μεταφερθεί από τους αντιπροσώπους της

πλειοψηφίας αυτών των «ομάδων και κομμάτων» που ισχυρίζονται ότι αντιπροσωπεύουν την

εργατική τάξη αλλά, στις περισσότερες περιπτώσεις, αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα και την

ιδεολογία τάξεων εχθρικών προς το προλεταριάτο, όπως οι ρεφορμιστές και οι Σταλινικοί. Ακόμα

κι αν δεν υπάρχουν εκεί με τη σημερινή τους μορφή, να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι με κάποια

άλλη. Το πιο πιθανόν είναι ότι θα ξεκινήσουν από μια θέση ισχύος. Και όλες οι εμπειρίες των

τελευταίων είκοσι χρόνων - του Ισπανικού Εμφυλίου, της Κατοχής, μέχρι και την εμπειρία μιας

οποιασδήποτε συνέλευσης σωματείου σήμερα - δείχνουν ότι οι στρατευμένοι αγωνιστές που

μοιράζονται τις απόψεις μας θα πρέπει να παλέψουν για να κατακτήσουν ακόμα και το δικαίωμα

να μιλήσουν μέσα σ' αυτές τις οργανώσεις.

Η όξυνση της ταξικής πάλης στη διάρκεια της επαναστατικής περιόδου θα πάρει αναπόφευκτα

την μορφή της όξυνσης της πάλης μεταξύ των διαφόρων φραξιών μέσα στις μαζικές οργανώσεις.

Σε τέτοιες συνθήκες, το να πει κανείς ότι μια πρωτοπόρα επαναστατική οργάνωση θα περιοριστεί

στην «διαφώτιση μέσα από μια προσεκτικά επεξεργασμένη συμβουλή» είναι πιστεύω αυτό που
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στα Αγγλικά λέγεται «understatement». Έτσι κι αλλιώς, αν τα Συμβούλια της επαναστατικής

περιόδου αποδειχτούν να είναι αυτές οι συναθροίσεις «σοφών» ανθρώπων όπου κανένας δεν

έρχεται για να διαταράξει την ηρεμία που χρειάζεται για μια προσεκτική διαβούλευση, θα

είμαστε οι πρώτοι που θα συγχαρούμε τους εαυτούς μας. Για την ακρίβεια, είμαστε βέβαιοι ότι η

συμβουλή μας θα πρυτάνευε αν τα πράγματα συνέβαιναν όντως έτσι. Αλλά είναι μόνο σε αυτήν

την περίπτωση (ετμ) που το «κόμμα ή η ομάδα» θα μπορούσε να περιοριστεί στα καθήκοντα που

της αποδίδετε. Και η περίπτωση αυτή είναι μακράν η λιγότερο πιθανή. Η εργατική τάξη που θα

σχηματίσει τα Συμβούλια δεν θα είναι μια διαφορετική τάξη από αυτήν που είναι σήμερα. Θα έχει

κάνει ένα τεράστιο βήμα προς τα μπροστά αλλά, για να χρησιμοποιήσουμε μια διάσημη φράση,

θα έχει ακόμα τα σημάδια της γέννησης από την παλιά κοινωνία από την μήτρα της οποίας

αναδύθηκε. Στην επιφάνειά της θα κυριαρχείται από θεμελιακά εχρικές επιρροές, στις οποίες

θα μπορεί να αντιπαραθέσει αρχικά μόνο την ακόμα συγκεχυμένη επαναστατική επιθυμία και

μια μειοψηφική πρωτοπορία. Αυτό θα είναι εντελώς συμβατό με την θεμελιώδη ιδέα μας για την

αυτονομία της εργατικής τάξης καθώς αυτή θα επεκτείνει και θα βαθαίνει την επιρροή της στα

Συμβούλια, κερδίζοντας την πλειοψηφία με το πρόγραμμά της. Ίσως ακόμα να πρέπει να δράσει

από πριν. Τι μπορεί να κάνει, για παράδειγμα, αντιπροσωπεύοντας το 45% των Συμβουλίων,

μαθαίνει ότι ένα νεο-Σταλινικό κόμμα προετοιμάζεται να καταλάβει την εξουσία για το μέλλον;

Δεν θα πρέπει να καταλάβει αυτή την εξουσία αμέσως;

Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσετε με όλα τα παραπάνω. Πιστεύω ότι αυτό που πάνω από όλα

στοχεύετε με την κριτική σας είναι η ιδέα της επαναστατικής ηγεσίας του κόμματος. Έχω

προσπαθήσει όμως να εξηγήσω ότι το κόμμα δεν μπορεί να καθοδηγήσει την τάξη ούτε πριν ούτε

μετά την επανάσταση. Δεν μπορεί να την καθοδηγήσει πριν την επανάσταση γιατί η εργατική

τάξη δεν το ακολουθεί και συνεπώς θα ήξερε πώς να καθοδηγήσει το πολύ μια μειοψηφία (και

πάλι, να «καθοδηγήσει» με μια εντελώς σχετική έννοια: επηρεάζοντάς την με τις ιδέες του και την

παραδειγματική του δράση). Αλλά ούτε και μετά την επανάσταση, γιατί η προλεταριακή εξουσία

δεν μπορεί να είναι η εξουσία του κόμματος αλλά η εξουσία της τάξης μέσα από τις αυτόνομες

μαζικές οργανώσεις της. Η μοναδική στιγμή που το κόμμα μπορεί να προσεγγίσει τον ρόλο μιας

αποτελεσματικής καθοδήγησης, αυτής των ένοπλων σωμάτων που μπορούν να προσπαθήσουν

να επιβάλλουν την επαναστατική του επιθυμία με τη βία, μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη

φάση της επαναστατικής περιόδου ακριβώς πριν την ολοκλήρωσή της. Σημαντικές πρακτικές

αποφάσεις πιθανόν να χρειαστεί να ληφθούν έξω από τα Συμβούλια, αν συμμετέχουν σε αυτά

αντιπρόσωποι κάποιων στην πραγματικότητα αντεπαναστατικών οργανώσεων και κάτω από

την πίεση κάποιων περιστάσεων, το κόμμα πιθανόν να δεσμευτεί σε μια αποφασιστική, κρίσιμη

δράση ακόμα και αν δεν ακολουθείται, σε ψήφους, από την πλειοψηφία της εργατικής τάξης. Το

γεγονός ότι λειτουργώντας έτσι, το κόμμα δεν θα δράσει σαν ένα γραφειοκρατικό σώμα που

στοχεύει να επιβάλλει τη θέλησή του πάνω στην εργατική τάξη αλλά σαν η ιστορική έκφραση της,

εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων τους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε σήμερα με έναν

αφηρημένο τρόπο αλλά θα μπορούν να εκτιμηθούν μόνο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή: ποιο

ποσοστό της τάξης είναι σε συμφωνία με το πρόγραμμα του κόμματος, ποια είναι η ιδεολογική

κατάσταση του υπόλοιπου της εργατικής τάξης, σε ποιο σημείο βρίσκεται η πάλη ενάντια στις

αντεπαναστατικές τάσεις μέσα στα ίδια τα Συμβούλια, ποιες είναι οι πιο απώτερες προοπτικές
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κ.λπ. Το να προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τώρα μια σειρά από κανόνες συμπεριφοράς για

τις διάφορες πιθανές περιπτώσεις θα ήταν αναμφίβολα παιδαριώδες. Μπορεί κάποιος να είναι

σίγουρος ότι οι μόνες περιπτώσεις που θα προκυψουν θα είναι αυτές που δεν έχουν προβλεφθεί.

Υπάρχουν σύντροφοι που λένε: το να προσπαθήσει κανείς να ανιχνεύσει αυτήν την προοπτική

σημαίνει να αφήσει ανοιχτή το μονοπάτι για έναν πιθανό εκφυλισμό του κόμματος με την

γραφειοκρατική έννοια. Η απάντηση σε αυτό είναι: το να μην την ανιχνεύσουμε σημαίνει να

αποδεχτούμε την ήττα της επανάστασης ή τον γραφειοκρατικό εκφυλισμό των Συμβουλίων

ήδη από την αρχή, και αυτό όχι σαν μια πιθανότητα αλλά σαν βεβαιότητα. Σε τελική ανάλυση,

το αρνείται κανείς να δράσει από τον φόβο μήπως μεταμορφωθεί σε έναν γραφειοκράτη μου

φαίνεται εξίσου άτοπο με το να αρνείται να σκεφτεί από τον φόβο μήπως κάνει λάθος. Όπως

ακριβώς η μόνη «εγγύηση» απέναντι στο λάθος (κρίσης) συνίσταται στην ίδια την άσκηση της

σκέψης, έτσι και η μόνη «εγγύηση» απέναντι στην γραφειοκρατικοποίηση συνίσταται στην

διαρκή δράση σε μια αντι-γραφειοκρατική κατεύθυνση, στην πάλη ενάντια στην γραφειοκρατία

και στην κατάδειξη στην πράξη ότι μια μη γραφειοκρατική οργάνωση της πρωτοπορίας είναι

εφικτή και ότι αυτή μπορεί να οργανώσει μη-γραφειοκρατικές σχέσεις με την τάξη. Καθώς η

γραφειοκρατία δεν γεννιέται από κάποιες εσφαλμένες ιδέες αλλά από αναγκαιότητες που αντι-

στοιχούν σε δράσεις των εργατών σε ένα συγκεκριμένο στάδιο (ετμ), είναι στην ίδια τη δράση

που θα πρέπει να δειχτεί ότι το προλεταριάτο μπορεί να τα καταφέρει χωρίς την γραφειοκρατία.

Σε τελική ανάλυση, να μένει κανείς πρωτίστως προκατειλημμένος με τον φόβο της γραφειο-

κρατικοποίησης σημαίνει να ξεχνά ότι στις παρούσες συνθήκες αυτό που πρέπει να ξέρει μια

οργάνωση είναι πώς να αποκτήσει μια αξιοπρόσεκτη επιρροή στις μάζες με τον όρο να εκφράζει

τις αντι-γραφειοκρατικές τους φιλοδοξίες· σημαίνει να ξεχνά ότι μια πρωτοπόρα ομάδα θα είναι

ικανή να φτάσει να υπάρχει πραγματικά μόνο προσπαθώντας διαρκώς να γίνει ένα μοντέλο

αυτών των φιλοδοξιών των μαζών· σημαίνει να ξεχνά ότι δεν υπάρχει πλέον χώρος για την

εμφάνιση μιας καινούριας γραφειοκρατικής οργάνωσης. Η σταθερή αποτυχία των προσπαθειών

των Τροτσκιστών να αναδημιουργήσουν με έναν απλό και καθαρό τρόπο μια «Μπολσεβίκικη»

οργάνωση έχει την βαθύτερή της αιτία σε αυτό ακριβώς.

Για να κλείσω αυτούς τους προβληματισμούς, δεν πιστεύω επίσης ότι θα μπορούσε κανείς να

πει ότι στην τρέχουσα περίοδο (και συνεπώς στην επανάσταση) το καθήκον μιας πρωτοπόρας

ομάδας θα είναι «θεωρητικό». Πιστεύω ότι το καθήκον της είναι επίσης και πάνω από όλα

αυτό της πάλης και της οργάνωσης. Κι αυτό γιατί η ταξική πάλη είναι αδιάκοπη, μέσα από

ανεβάσματα και κατεβάσματα, και η ιδεολογική ωρίμανση της εργατικής τάξης γίνεται ακριβώς

μέσα από αυτήν την πάλη. Όμως το προλεταριάτο και οι μάχες του κυριαρχούνται αυτή τη

στιγμή από γραφειοκρατικές οργανώσεις (συνδικάτα και κόμματα) κάτι που καθιστά την ταξική

πάλη αδύνατη, που εκτροχιάζει τους αγώνες από τους στόχους της τάξης ή τους οδηγεί στην

ήττα. Μια πρωτοπόρα ομάδα δεν μπορεί να παρακαλουθεί αδιάφορα αυτό το θέαμα, ούτε

μπορεί να ικανοποιείται εμφανιζόμενη «κομίζουσα γλαύκας εις Αθήνας», μέσα από κείμενα

που εξηγούν στους εργάτες τις αιτίες της ήττας τους.𝛼 Θα πρέπει να είναι ικανή να παρεμβαίνει

𝛼 Η πρωτότυπη - στο αγγλικό κείμενο - έκφραση είναι: as the owl of Minerva at dusk, letting the sound of its

beak fall with tracts explaining to the workers the reasons for their defeat, που κυριολεκτικά θα αποδιδόταν ως:

«να εμφανίζεται σαν την κουκουβάγια της Αθηνάς στο σούρουπο, ανακατεύοντας τον ήχο των ραμφισμάτων της με

κείμενα που εξηγούν στους εργάτες τις αιτίες για τις ήττες τους», που, ορθά πιστεύουμε, αποδίδουμε με την καθ'
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στους αγώνες αυτούς, να πολεμά την επιρροή των γραφειοκρατικών οργανώσεων προτείνοντας

μορφές δράσης και οργάνωσης στους εργάτες· θα πρέπει να μπορεί κάποιες φορές ακόμα και

να τις επιβάλλει. Δεκαπέντε αποφασισμένοι πρωτοπόροι εργάτες μπορούν, σε συγκεκριμένες

περιπτώσεις, να οδηγήσουν ένα εργοστάσιο με πέντε χιλιάδες εργάτες σε απεργία, αν είναι

αποφασισμένοι να πετάξουν έξω κάποιους Σταλινικούς γραφειοκράτες κι αυτό δεν είναι ούτε

θεωρητικό ούτε καν δημοκρατικό, καθώς αυτοί οι γραφειοκράτες είναι πάντα εκλεγμένοι με

άνετες πλειοψηφίες από τους ίδιους τους εργάτες.

Θα ήθελα, πριν κλείσω αυτή την απάντηση, να πω ένα-δυο πράγματα σχετικά με την δεύτερη

διαφοροποίησή μας, που σε πρώτη ματιά μοιάζει να έχει μόνον έναν θεωρητικό χαρακτήρα:

αυτήν της φύσης της Ρωσικής Επανάστασης. Πιστεύουμε ότι ο χαρακτηρισμός της Ρωσικής Επα-

νάστασης ως αστικής επανάστασης μάλλον «βιάζει» τα γεγονότα, τις ιδέες και την γλώσσα. Ότι

στην Ρωσική Επανάσταση υπήρχαν αρκετά στοιχεία μιας αστικής επανάστασης - συγκεκριμένα

η «πραγματοποίηση των αστικο-δημοκρατικών καθηκόντων» - είχε πάντα αναγνωριστεί και,

καιρό πριν την ίδια την επανάσταση, ο Λένιν και ο Τρότσκυ τα είχαν κάνει τη βάση της στρατη-

γικής και της τακτικής τους. Αλλά αυτά τα καθήκοντα, στο συγκεκριμένο στάδιο της ιστορικής

ανάπτυξης και της διαμόρφωσης των κοινωνικών δυνάμεων στη Ρωσία, δεν θα μπορούσαν να

αντιμετωπιστούν από την εργατική τάξη η οποία δεν θα μπορούσε, με το ίδιο «χτύπημα», να

θέσει στον εαυτό της και τα ουσιαστικά σοσιαλιστικά καθήκοντα.

Λέτε: η συμμετοχή των εργατών δενILP αρκεί. Φυσικά. Από την στιγμή που μια μάχη γίνεται

μια μάχη μαζών οι εργάτες είναι εκεί, αφού αυτοί είναι οι μάζες. Όμως το κριτήριο δεν είναι

αυτό: είναι η γνώση του αν οι εργάτες βρίσκουν ότι είναι απλά και ξεκάθαρα το ιππικό της

αστικής τάξης ή αν μάχονται για τους δικούς τους στόχους. Σε μια επανάσταση που οι εργάτες

μάχονται για «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη» - όποιο κι αν είναι το νόημα που υποκειμενικά

δίνουν σε αυτές τις λέξεις-κλειδιά - είναι το ιππικό της αστικής τάξης. Όταν αγωνίζονται για

να περάσει «Όλη η εξουσία στα σοβιέτ», αγωνίζονται για τον σοσιαλισμό. Αυτό που κάνει

την Ρωσική Επανάσταση μια προλεταριακή επανάσταση είναι ότι το προλεταριάτο παρενέβη

στην επανάσταση αυτή σαν μια κυρίαρχη δύναμη με τη δική του σημαία, το πρόσωπό του,

τις απαιτήσεις, τα μέσα πάλης, τις δικές του μορφές οργάνωσης. Δεν πρόκειται απλά για το

ότι σχημάτισε μαζικές οργανώσεις με στόχο να οικειοποιηθεί όλη την εξουσία αλλά ότι αυτό

έγινε με την απαλλοτρίωση των καπιταλιστών και ότι άρχισε η πραγματοποίηση της εργατικής

διαχείρισης των εργοστασίων.Όλα αυτά καθιστούν τη Ρωσική Επανάσταση μια προλεταριακή

επανάσταση για πάντα, όποια κι αν είναι η μετέπειτα μοίρα της - όπως ακριβώς ούτε οι αδυναμίες

ούτε η σύγχυση ούτε η τελική ήττα της Παρισινής Κομμούνας την αποτρέπουν από το να είναι

μια προλεταριακή επανάσταση.

Αυτή η απόκλιση μοιάζει σε πρώτη ματιά να είναι θεωρητική: νομίζω όμως ότι έχει μια πρακτική

σημασία στον βαθμό ακριβώς που κατεξοχήν μεταφέρει μια μεθοδολογική διαφορά σε ένα

σύγχρονο πρόβλημα: το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Το γεγονός ότι ο εκφυλισμός της Ρωσικής

Επανάστασης δεν οδήγησε σε μιαν αποκατάσταση της αστικής τάξης αλλά στον σχηματισμό

ημάς παροιμιώδη έκφραση «κομίζει γλαύκας εις Αθήνας», αφού είναι εμφανές ότι εδώ ο Καστοριάδης αναφέρεται

αιχμηρά ακριβώς στην στάση εκείνων των ομάδων που απλά ικανοποιούνται να επιβεβαιώνουν με αναλύσεις την

προφανή πραγματικότητα των ηττών της εργατικής τάξης.
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ενός καινούριου εκμεταλλευτικού στρώματος, της γραφειοκρατίας· ότι το καθεστώς που φέρει

αυτό το στρώμα, παρά τις βαθιά του ταύτιση με τον καπιταλισμό (ως της κυριαρχίας της νεκρής

εργασίας πάνω στην ζωντανή, ετμ.) διαφέρει από αυτόν σε πολλές πλευρές τις οποίες δεν

μπορούμε να αγνοήσουμε χωρίς να αρνηθούμε να καταλάβουμε το παραμικρό: ότι το στρώμα

αυτό από το 1945 είναι στη διαδικασία της επέκτασης της κυριαρχίας του σε όλον τον κόσμο, ότι

αντιπροσωπεύεται στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης από κόμματα βαθιά ριζωμένα στην εργατική

τάξη - όλα αυτά μας κάνουν να πιστεύουμε ότι το να μείνουμε ικανοποιημένοιILP λέγοντας ότι η

Ρωσική Επανάσταση ήταν μια αστική επανάσταση ισοδυναμεί με το να κλείσουμε εθελοντικά

τα μάτια μας στις πιο σημαντικές πτυχές της σύγχρονης παγκόσμιας κατάστασης.

Ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί και να εμβαθυνθεί και πιστεύω ότι δεν εί-

ναι απαραίτητο να επαναλάβω ότι θα καλωσορίσουμε στο «Σοσιαλισμός και Βαρβαρότητα»

οτιδήποτε θα θέλατε να μας στείλετε.

Η δεύτερη επιστολή του Πάνεκουκ𝛼

Πρόσεξα με μεγάλη μου ευχαρίστηση ότι δημοσιεύσατε στην επιθεώρησή σας «Σοσιαλισμός και

Βαρβαρότητα» μια μετάφραση του γράμματός μου σχολιασμένο με μερικές κρίσιμες παρατηρή-

σεις, με τρόπο που να εμπλέκουν τους αναγνώστες σας σε μια συζήτηση πάνω σε θεμελιώδη

ερωτήματα. Καθώς εκφράσατε την επιθυμία να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, σας αποστέλλω

αρκετές παρατηρήσεις σχετικά με την απάντησή σας. Φυσικά, υπάρχουν ακόμα διαφορετικές

απόψεις που θα μπορούσαν να αναδειχθούν στη συζήτηση με μεγαλύτερη καθαρότητα. Τέτοιες

διαφορές είναι συνήθως το αποτέλεσμα μιας διαφορετικής εκτίμησης για το τι θεωρεί ο καθένας

σαν τα πιο σημαντικά σημεία, που με τη σειρά της σχετίζεται με τις πρακτικές εμπειρίες μας ή με

το περιβάλλον που βρίσκεται ο καθένας. Για μένα αυτό ήταν η μελέτη των απεργιών στο Βέλγιο

(1893), στη Ρωσία (1905 και 1917) και στη Γερμανία (από το 1918 μέχρι το 1919), μια μελέτη μέσα

από την οποία προσπάθησα να φτάσω σε μια καθαρή κατανόηση του θεμελιώδους χαρακτήρα

αυτών των δράσεων. Η ομάδα σας ζει και εργάζεται μέσα στον αναβρασμό της εργατικής τάξης

μιας μεγάλης βιομηχανικής πόλης· συνεπώς η προσοχή σας συγκεντρώνεται εξ ολοκλήρου σε

ένα πρακτικό πρόβλημα: πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν οι μέθοδοι μιας αποτελεσματικής

πάλης πέρα από την ανεπαρκή πάλη των κομμάτων και των αποσπασματικών απεργιών σήμερα;

Φυσικά, δεν ισχυρίζομαι ότι η επαναστατικές δράσεις της εργατικής τάξης θα ξεδιπλωθούν

μέσα σε μια ατμόσφαιρα ήρεμης συζήτησης. Αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι το αποτέλεσμα της

πάλης, που συχνά είναι βίαιη, δεν καθορίζεται από τυχαίες περιστάσεις αλλά από αυτό που είναι

ζωντανό στις σκέψεις των εργατών, ως βάσης μιας στέρεης συνείδησης που αποκτάται μέσα από

την εμπειρία, τη μελέτη ή τη συζήτηση. Η απόφαση για το αν το προσωπικό ενός εργοστασίου

πρέπει να αποφασίσει να κατέβει σε μια απεργία ή όχι δεν λαμβάνεται χτυπώντας τις γροθιές

στο τραπέζι αλλά συνήθως μέσα από συζητήσεις.

Θέτετε το πρόβλημα με έναν εντελώς πρακτικό τρόπο: τι θα έπρεπε να κάνει το κόμμα αν

είχε το 45% των μελών των Συμβουλίων με το μέρος του και περίμενε ότι κάποιο άλλο κόμμα

𝛼 Μεταφρασμένη από τους Asad Haider και Salar Mohandesi.
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(νεο-Σταλινικοί που προσπαθούν να καταλάβουν το καθεστώς) θα προσπαθούσε να καταλάβει

βίαια την εξουσία; Η απάντησή σας είναι: θα πρέπει να προλάβουμε την προσπάθεια αυτή

κάνοντας αυτό που φοβόμαστε ότι θα κάνουν. Ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας τέτοιας

δράσης; Δείτε τι έγινε στη Ρωσία. Εκεί υπήρχε ένα κόμμα, με καλές επαναστατικές αρχές,

επηρεασμένο από τον Μαρξισμό· και με βεβαιωμένη την υποστήριξη των συμβουλίων που είχαν

ήδη συγκροτήσει οι εργάτες. Όμως εξαναγκάστηκε να καταλάβει την εξουσία και το αποτέλεσμα

ήταν ο ολοκληρωτικός Σταλινισμός (αν λέω «εξαναγκάστηκε» αυτό σημαίνει ότι οι περιστάσεις

δεν ήταν αρκετά ώριμες για μια πραγματικά προλεταριακή επανάσταση. Στον δυτικό κόσμο,

όπου ο καπιταλισμός είναι περισσότερο αναπτυγμένος, οι συνθήκες είναι σαφώς πιο ώριμες·

το μέτρο της ωριμότητας δίνεται από την ανάπτυξη της ταξικής πάλης). Συνεπώς θα πρέπει να

θέσει κανείς το ερώτημα: θα μπορούσε η δράση του κόμματος όπως προτείνετε να σώσει την

προλεταριακή επανάσταση; Μου φαίνεται ότι θα ήταν αντίθετα ένα βήμα προς μια καινούρια

καταπίεση.

Σίγουρα πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες. Αν η κατάσταση στη Γαλλία ή στον κόσμο απαιτούσε

μια μαζική πάλη από τους εργάτες, τα κομμουνιστικά κόμματα θα προσπαθούσαν αμέσως να

μετασχηματίσουν αυτή τη δράση σε μια διαδήλωση υπερ της Ρωσίας μέσα στα κομματικά

πλαίσια. Θα πρέπει να διενεργούμε έναν δραστήριο αγώνα ενάντια στα κόμματα αυτά. Αλλά

δεν μπορούμε να τα νικήσουμε ακολουθώντας τις μεθόδους τους. Η αληθινή μορφή της δράσης

μιας τάξης που μάχεται είναι η δύναμη των επιχειρημάτων, βασισμένη στην θεμελιώδη αρχή

της αυτονομίας των αποφάσεων! Οι εργάτες μπορούν να αποτρέψουν την καταπίεση από την

πλευρά του κομμουνιστικού κόμματος μόνο με την ανάπτυξη και το δυνάμωμα της δικής τους

ταξικής δύναμης· αυτό σημαίνει την ομόφωνη θέλησή τους να πάρουν τα μέσα παραγωγής στον

έλεγχό τους και να τα διαχειριστούν.

Η κύρια συνθήκη για την κατάκτηση της ελευθερίας για την εργατική τάξη είναι η ιδέα της αυτο-

κυβέρνησης και της αυτο-διαχείρισης των μέσων παραγωγής να είναι ριζωμένη στην συνείδηση

των μαζών. Αυτό συμφωνεί, σε έναν βαθμό, με αυτό που έγραψε ο Ζωρές στην Συντακτική

Συνέλευση, στην Σοσιαλιστική Ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης𝛼:

«Αυτή η συνέλευση, εντελώς νέα, συζητώντας πολιτικά ζητήματα, ήξερε, αν και

μόλις είχε συγκληθεί, πώς να ματαιώσει όλες τις μανούβρες της Αυλής. Γιατί; Επειδή

είχε μερικές μεγάλες αφηρημένες ιδέες, που είχαν σοβαρά και για καιρό ωριμάσει

και οι οποίες της πρόσφεραν μια ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης».

Φυσικά, οι δυο περιπτώσεις δεν είναι ταυτόσημες. Αντί για τις μεγάλες πολιτικές ιδέες της

Γαλλικής Επανάστασης, υπάρχει το ζήτημα των μεγάλων σοσιαλιστικών ιδεών των εργατών,

που σημαίνει: την διαχείριση της παραγωγής μέσα από την οργανωμένη συνεργατικότητα. Αντί

για 500 αντιπροσώποι, οπλισμένοι με τις αφηρημένες ιδέες τους, αποκτημένες μέσα από τη

μελέτη, οι εργάτες θα είναι εκατομμύρια, καθοηγούμενοι από την εμπειρία μιας ολόκληρης ζωής

𝛼 Ζαν Ζωρές, Γάλλος σοσιαλιστής πολιτικός και φιλειρηνιστής, ιδρυτής του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος

και της εφημερίδαςΟυμανιτέ. Δολοφονήθηκε λίγο μετά την έναρξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου λόγω της αντίθεσής

του στον πόλεμο. Μετά την αποτυχία του να εκλεγεί στις εκλογές του 1898, ξεκίνησε τη σύνταξη της Σοσιαλιστικής

Ιστορίας, , στην οποία και ανέλαβε ο ίδιος να γράψει τα κεφάλαια σχετικά με τις γαλλικές εθνοσυνελεύσεις

(Συντακτική, Νομοθετική και Συμβατική).
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εκμετάλλευσης σε μια παραγωγική δουλειά. Αυτός είναι ο λόγος που βλέπω τα πράγματα με τον

παρακάτω τρόπο:

Το πιο ευγενικό και χρήσιμο καθήκον ενός επαναστατικού κόμματος είναι, με την προπαγάνδα

του σε χιλιάδες μικρές εφημερίδες, μπροσούρες κ.λπ. να εμπλουτίζει την γνώση των μαζών σε

μια διαδικασία συνειδητοποίησης που θα γίνεται διαρκώς πιο καθαρή και πλατιά.

Και τώρα, μερικά λόγια σχετικά με τον χαρακτήρα της Ρωσικής Επανάστασης. Μεταφράζοντας

(στα Γαλλικά) τις αγγλικές λέξεις «επανάσταση της μεσαίας τάξης» («middle class revolution»)

ως «αστική επανάσταση» («révolution bourgeoise») δεν εκφράζει με ακρίβεια το νόημά της.

Όταν στην Αγγλία, η λεγόμενη μεσαία τάξη κατέλαβε την εξουσία, αποτελείτο από ένα μεγάλο

κομμάτι μικρών καπιταλιστών, ή επιχειρηματιών, ιδιοκτητών των βιομηχανικών μέσων παρα-

γωγής. Η πάλη των μαζών ήταν απαραίτητη για την απομάκρυνση της αριστοκρατίας από την

εξουσία· αλλά παρά το γεγονός αυτό, αυτές οι μάζες δεν ήταν ακόμα ικανές να καταλάβουν

οι ίδιες τα μέσα παραγωγής. Οι εργάτες δεν μπορούσαν να φτάσουν στην πνευματική, ηθική

και οργανωτική ικανότητα για να πετύχουν κάτι τέτοιο μέσα από την ταξική πάλη στα πλαίσια

ενός αρκετά αναπτυγμένου καπιταλισμού. Στη Ρωσία δεν υπήρχε μια αξιόλογη αστική τάξη· το

αποτέλεσμα ήταν η πρωτοπορία της επανάστασης να οδηγήσει στη δημιουργία μιας καινούριας

«μεσαίας τάξης» ως μιας κυρίαρχης τάξης της παραγωγικής εργασίας, διαχειριζόμενη τα μέσα

παραγωγής, όχι ως ενός συνόλου από μεμονωμένους ιδιοκτήτες, που ο καθένας να κατέχει ένα

συγκεκριμένο κομμάτι των μέσων παραγωγής, αλλά ως ενός συλλογικού ιδιοκτήτη των μέσων

παραγωγής στην ολότητά τους.

Γενικά θα μπορούμε να πούμε: αν οι εργαζόμενες μάζες (επειδή είναι προϊόν των προκαπιταλι-

στικών συνθηκών) δεν είναι ακόμα ικανές να πάρουν την παραγωγή στα χέρια τους, αυτό θα

οδηγήσει αναπόφευκτα σε μια καινούρια ηγέτιδα τάξη που θα γίνει κύρια της παραγωγής. Είναι

αυτός ο συσχετισμός που με κάνει να λέω ότι η Ρωσική Επανάσταση (στον ουσιώδη και μόνιμο

χαρακτήρα της) ήταν μια αστική επανάσταση. Σίγουρα η μαζική δύναμη του προλεταριάτου

ήταν απαραίτητη για να καταστραφεί το προηγούμενο σύστημα (και σε αυτό βρίσκεται ακριβώς

ένα μάθημα για τους εργάτες ολόκληρου του κόσμου). Αλλά μια σοσιαλιστική επανάσταση δεν

μπορεί να πετύχει τίποτα περισσότερο από αυτό που αντιστοιχεί στον χαρακτήρα των επαναστα-

τικών τάξεων, και αν απαιτούνταν η μεγαλύτερη δυνατή ριζοσπαστικότητα για την καθυπόταξη

κάθε αντίστασης, αυτή θα έπρεπε να περιμένει.

Αυτός μοιάζει να είναι ο γενικός κανόνας για όλες τις επαναστάσεις μέχρι σήμερα: μέχρι το 1793

η Γαλλική Επανάσταση γινόταν όλο και πιο ριζοσπαστική, μέχρι το σημείο που οι αγρότες έγιναν

οριστικά ελεύθεροι κύριοι της γης, και όλα τα ξένα στρατεύματα απωθήθηκαν. Εκείνη τη στιγμή,

οι Ιακωβίνοι σφαγιάστηκαν και ο καπιταλισμός εμφανίστηκε στο προσκήνιο ως ο καινούριος

αφέντης. Αν κάποιος δει έτσι τα πράγματα, τότε η πορεία της Ρωσικής Επανάστασης είναι η

ίδια με αυτήν όλων των επαναστάσεων που προηγήθηκαν και κατέκτησαν όλες την εξουσία,

στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Η Ρωσική Επανάσταση δεν είναι καθόλου μια πρώιμη

προλεταριακή επανάσταση. Η προλεταριακή επανάσταση ανήκει στο μέλλον.

Ελπίζω ότι αυτές οι εξηγήσεις, αν και δεν περιέχουν καινούρια επιχειρήματα, θα βοηθήσει το

ξεκαθάρισμα αρκετών αποκλίσεων ανάμεσα στις απόψεις μας.
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Δύο ακόμα επιστολές

Σύντομη παρουσίαση από το Viewpoint Magazine

Αυτές οι δύο επιστολές αντιπροσωπεύουν την συνέχεια της αλληλογραφίας ανάμεσα στον Κορ-

νήλιο Καστοριάδη και τον Άντον Πάνεκουκ, μεταφρασμένης στο πρώτο τεύχος με μια ιστορική

εισαγωγή. Μια άλλη ανάλυση αυτών των επιστολών από τον Christos Memos είναι διαθέσιμη

ελεύθερα στο διαδίκτυο από το περιοδικο: «Critique: Journal of Socialist Theory». Οι γαλλικές

εκδόσεις αναπαράγονται μέσα στο πλαίσιο της αλληλογραφίας στοmondialisme.org. Εδώ ο

Καστοριάδης και ο Πάνεκουκ συζητούν διάφορα ζητήματα σχετικά με την δημοσίευση της

αλληλογραφίας αλλά συνεχίζουν επίσης την ανταλλαγή απόψεων πάνω στα πολιτικά ζητήματα

που είχαν εισαχθεί στις προηγούμενες επιστολές, ειδικότερα την φύση του πολιτικού κόμματος.

Ο Πάνεκουκ κλείνει με μια εντυπωσιακή «πρόβλεψη», στα 1954, του αντιπολεμικού κινήματος

και της Νέας Αριστεράς. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Steve Wright για το οτι έφερε στην

προσοχή μας τις επιστολές αυτές.

Η απάντηση του Καστοριάδη στην δεύτερη επιστολή του Πάνεκουκ

Συγχωρέστε με για την κάπως καθυστερημένη απάντησή μου στο γράμμα σας της 15ης Ιουνίου·

έλειπα από το Παρίσι και ήθελα να σας απαντήσω αφού θα είχα συζητήσει με τους συντρόφους

από την ομάδα μας. Στο μεταξύ, έλαβα και το γράμμα σας, της 10ης Αυγούστου, με το άρθρο για

την Μαρξιστική «ηθική», το οποίο επίσης και συζητήσαμε.

Σχετικά με το γράμμα της 15ης Ιουνίου, αποφασίσαμε ομόφωνα να το δημοσιεύσουμε στο

επόμενο (το 15ο) τεύχος του Socialisme ou Barbarie. Θα βοηθήσει σίγουρα τους αναγνώστες

να καταλάβουν καλλίτερα την θέση σας σχετικά με το ζήτημα του Κόμματος καθώς και του

χαρακτήρα της Ρώσικης Επανάστασης. Όσον αφορά εμένα, δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω

οτιδήποτε σημαντικό σε αυτά που έγραψα στο τεύχος αρ. 14. Θα ήθελα μόνο να σας τονίσω ότι

ποτέ δεν σκέφτηκα ότι «θα μπορούσαμε να νικήσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα αντιγράφοντας

τις μεθόδους του» και έλεγα πάντα ότι η εργατική τάξη - ή η «πρωτοπορία» της - χρειάζεται

έναν καινούριο τρόπο οργάνωσης, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πάλης ενάντια στη

γραφειοκρατία, όχι μόνο την εξωτερική και υλοποιημένη γραφειοκρατία (αυτήν του ΚΚ), αλλά

επίσης την δυνητική εσωτερική γραφειοκρατία. Λέω: η εργατική τάξη χρειάζεται μια οργάνωση

πριν τη σύσταση των συμβουλίων· Απαντάτε: δεν χρειάζεται μιαν οργάνωση σταλινικού τύπου.

Συμφωνούμε, αλλά η θέση σας απαιτεί να δείξετε ότι μια οργάνωση σταλινικού τύπου είναι

η μόνη εφικτή. Εν πάσει περιπτώσει, πιστεύω ότι σε αυτό το έδαφος η συζήτηση δεν μπορεί

να πάει πολύ παραπέρα· σκοπεύω να ασχοληθώ με το ζήτημα αυτό ξεκινώντας με το κείμενο

«Διανοόυμενοι και Εργάτες» που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 14 του Socialisme ou Barbarie, και

ελπίζω να μπορέσω να δημοσιεύσω ένα σχετικό άρθρο στο τεύχος 16. Τολμώ να πω ότι σε αυτή

τη φάση θα είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε τη συζήτηση με έναν πιο γόνιμο τρόπο.

Όσον αφορά το άρθρο σας κατά του Rubel, σκεφθήκαμε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να δημο-
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σιεύσουμε την κριτική ενός βιβλίου που δεν έχει ακόμα παρουσιαστεί στο κοινό. Η διατριβή

του Rubel υπάρχει στην πραγματικότητα μόνο σαν τυπωμένο χειρόγραφο, το κοινό (κι αυτό

περιλαμβάνει κι εμάς) το γνωρίζει μόνο από την αναφορά που έγινε σε αυτό στην LeMonde, από

τον Jean Lacroix, αν δεν απατώμαι, ο οποίος πρέπει να παρακολούθησε μόνο την προφορική

συζήτηση της διατριβής κατά την ημέρα της «υπεράσπισής» της, χωρίς στην πραγματικότητα

να την διαβάσει· σε κάθε περίπτωση μου φαίνεται δύσκολο να γίνει κριτική σε ένα βιβλίο από

μια αναφορά εφημερίδας. Αληθεύει ότι ο Rubel έχει ήδη αποκαλύψει την ιδέα του, που όπως

πολύ σωστά λέτε δεν είναι καινούρια, στην εισαγωγή του στοMarx’s Pages choisies [Maximilien

Rubel,Marx: Pages choisies pour une éthique socialist, M. Rivière, Paris, 1948], αλλά αφού

μπαίνει στον κόπο να γράψει ένα βιβλίο για το ζήτημα αυτό, ο κόσμος πιστεύει σωστά ότι θα

έπρεπε να περιμένουμε να δούμε την ανάπτυξη της θέσης του και τα επιχειρήματα που την

συνοδεύουν. Αφού προς το παρόν πρόκειται πρακτικά να δώσουμε μια μάχη για το vocable…

Σας ζητάμε λοιπόν να είστε έτοιμος να περιμένετε για την έκδοση του βιβλίου του Rubel· θα σας

στείλουμε ένα αντίγραφο του βιβλίου και πιθανόν να δείτε ότι δεν χρειάζεται να αλλάξετε τίποτα

στο άρθρο σας - αλλά έτσι θα είμαστε συνεπείς με τους κανόνες της συγγραφικής ορθότητας.

Αδελφικά,

Pierre Chaulieu

ΥΓ. Η άποψή σας ότι έχει γίνει ένα λάθος στην μετάφραση της επιστολής σας οφείλεται σε μια

παρανόηση. Η έκφραση (σελ. 40, γραμμή 14, στο τεύχος 14) «nous n’avons que faire d'un parti

révolutionnaire», είναι ένας «γαλλικισμός» που σημαίνει «δεν έχουμε ανάγκη, δεν υπάρχει

χρήση για ένα επαναστατικό κόμμα» – και είναι μια αρκετά πιστή μετάφραση της αγγλικής

φράσης «we have no use for…» που χρησιμοποιείτε.𝛼

Η ανταπάντηση του Πάνεκουκ

Σας ευχαριστώ για το γράμμα σας της 22ας Αυγούστου. Επιτρέψτε μου να αντιστρέψω τη

σειρά θεμάτων που θα θίξω, ξεκινώντας από το άρθρο ενάντια στον Rubel. Διάβασα τις «Pages

choisies» στο παρελθόν, αλλά χωρίς να δώσω ιδιαίτερη προσοχή, αν και, στην μεταξύ μας

αλληλογραφία, εισήγαγε συχνά ηθικούς ισχυρισμούς με μένα να προσπαθώ να τον κάνω να

καταλάβει τι πραγματικά θέλει να πει ο Μαρξισμός. Όμως σήμερα, διαβάζοντας το άρθρο στην

Le Monde, συνειδητοποίησα ότι το θέμα είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο σοβαρό: ενώ ο

Δόκτωρ𝛽 Rubel, του οποίου είχε ήδη προηγηθεί η φήμη ως «Μαρξολόγος», υπερασπιζόταν

ένδοξα την διατριβή του στην Σορβόννη, ανέτρεξα στα παλιά γραπτά του Μαρξ και τα μελέτησα,

για να βρω σε αυτά μιαν ακόμα πιο ισχυρή επιβεβαίωση των απόψεών μου απ' ό,τι περίμενα. Σαν

αποτέλεσμα, τα έγραψα όλα αυτά στο χαρτί και, υποθέτοντας ότι κάποιες τόσο εξεζητημένες

θέσεις θα οδηγούσαν σε μια δημοσίευση, πρόσθεσα και ένα απόσπασμα από την εφημερίδα.

𝛼 Η ανώνυμη αγγλική μετάφραση, που αναδημοσιεύεται στο Viewpoint, έχει ως εξής: «In the conquest of power

we have no interest in a «revolutionary party» that will take the leadership of the proletarian revolution».
𝛽 στο κείμενο στα γαλλικά, σημ. της αγγλικής μετάφρασης
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Όμως συμφωνώ μαζί σας ότι όλα αυτά είναι εντελώς ανεπαρκή σαν βάση για μια κριτική...έτσι

σκοπεύω να ρωτήσω τον Rubel αν - και πότε - θα εκδοθεί η διατριβή του. Υπό αυτές τις συνθήκες

μόνο το πρώτο μέρος του άρθρου μου χρειάζεται να αντικατασταθεί από μιαν άλλη εισαγωγή.

Το ίδιο το αντικείμενο, ο πραγματικά επιστημονικός χαρακτήρας της μαρξιστικής θεωρίας, είναι

για μένα το πιο σημαντικό. Το ζήτημα της πρόβλεψης του μέλλοντος, το οποίο έχει προκαλέσει

πλήθος συζητήσεων και αρκετή σύγχυση, συνδέεται με αυτό.

Όσον αφορά το άλλο σας σημείο, που αφορά τη δημοσίευση της επιστολής μου της 15ης Ιουνίου,

δεν είχα την πρόθεση να την δω δημοσιευμένη, ή μάλλον δεν είχα ποτέ σκεφθεί, ενώ την έγραφα,

ότι προοριζόταν για δημοσίευση· αν ανακαλώ σωστά, δεν ήμουνα ιδιαίτερα προσεκτικός στο

γράψιμό της. Αν, όμως, πιστεύετε ότι κάποια συγκεκριμένα κομμάτια μπορούν να προσφέρουν

κάποιες διευκρινήσεις, τότε νομίζω ότι θα έπρεπε να τα διαλέξετε, με τέτοιο τρόπο ώστε να

μην καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στο περιοδικό σας. Έχω την εντύπωση ότι όσα λέγονται

στο βιβλίο «Εργατικά Συμβούλια» θα έδιναν μια μεγαλύτερη και πιο γενική βάση. Θα σας

στείλω μια επανέκδοση ενός από τα κεφάλαιά του, που προετοιμάστηκε και εκδόθηκε για τους

Άγγλους φίλους μας του ILP, το οποίο όμως - ως έχει - είναι λίγο «αποκομμένο», μιας και το

επιχείρημα βασίζεται σε προηγούμενα κεφάλαια, που λείπουν. Οι σύντροφοι του ILP έχουν

σκεφθεί προφανώς ότι το να ξεκινήσουν μια συζήτηση για την επανάσταση μπορεί να γίνει

μια καλή θεραπεία για την παθητικότητα και την απουσία επαναστατικού πνεύματος ανάμεσα

στους Άγγλους εργάτες.

Έχω την εντύπωση ότι οι θέσεις μας όσον αφορά τη δράση του προλεταριάτου είναι διαμετρικά

αντίθετες, ο καθένας μας δίνει την έμφαση σε μια διαφορετική πτυχή. Στις παρούσες συνθήκες,

υπάρχουν πάντα μεμονωμένα άτομα που διακρίνονται ως προς το κουράγιο ή την καθαρότητα

της ανάλυσης, είτε έχει να κάνει με τον λόγο είτε με τη δράση.Όλα αυτά τα άτομα σχηματίζουν de

facto μια πρωτοπορία, την οποία μπορούμε να δούμε να γεννιέται στην καρδιά κάθε κινήματος.

Γίνονται de facto ηγέτες, μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της δραστηριότητας των

μαζών και, χάρις στην ευρύτητα της θεώρησής τους, μπορούν να δώσουν καλές συμβουλές. Όταν

ενωθούν, όμως, σε μικρές ομάδες ή κόμματα, με καλά καθορισμένα προγράμματα, οι μέχρι τότε

ρευστές σχέσεις τους απολιθώνονται. Έτσι ως ex officio ηγέτες, παίρνουν τους εαυτούς τους για

αφεντικά και θέλουν να τους ακολουθούν και να τους υπακούουν.

Από μια διαφορετική σκοπιά, βλέπουμε ότι σε όλες τις μαζικές ή επαναστατικές δράσεις, ανα-

κύπτει ένα ισχυρό κοινό αίσθημα, που δεν είναι εντελώς συνειδητό (όπως αποδεικνύουν οι

διακυμάνσεις στη δράση), αλλά στηρίζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες και επιτρέπει την ενό-

τητα της δράσης που είναι απαραίτητη για την ύπαρξη θετικών αποτελεσμάτων. Σε τέτοιες

περιστάσεις οι ηγετικές προσωπικότητες χάνουν κάθε σημαντικότητα. Πραγματικά κέρδη, πραγ-

ματική πρόοδος, αληθινή και με διάρκεια, γίνονται όταν ολόκληρη η τάξη, οι εργαζόμενες μάζες

αλλάζουν εκ θεμελίων, σπάνε την δουλικότητά τους, επανενδυναμώνουν την ανεξαρτησία τους,

την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, χάρις μόνο στην αρετή της ίδιας της δραστηριότητάς τους,

του κινήτρου τους, και όχι πέφτοντας στα πόδια των άλλων. Ανάμεσα στις δυο αυτές απόψεις, η

πρακτική της ταξικής πάλης μπορεί να πάρει πολυάριθμες μορφές, ενδιάμεσες ή συνδυασμούς

τους.
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Μια τελευταία παρατήρηση σχετικά με τις μαζικές δράσεις. Θεωρώντας τις σύγχρονες συνθήκες

ζωής στις ανεπτυγμένες κοινωνίες μας, μπορεί κανείς να δει (και έτσι είναι γενικά αποδεκτό) ότι

τέτοιες δράσεις είναι όλο και περισσότερο αδύνατες και χωρίς χρησιμότητα. Αδύνατες εξαιτίας

της τεράστιας ανάπτυξης της ισχύος και της βίας των κυβερνήσεων, που υποστηρίζονται από το

μεγάλο κεφάλαιο (αν μια βιομηχανική περιοχή πέσει στα χέρια των εργατών, μια απλή ατομική

βόμβα θα αρκούσε να την καταστρέψει). Χωρίς χρησιμότητα γιατί οι συνθήκες ζωής και εργασίας

καθώς και τα πολιτικά δικαιώματα της εργατικής τάξης δεν σταματούν να βελτιώνονται (πχ. στις

Ηνωμένες Πολιτείες)...Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε σταθερά ότι η βιαιότητα της καταστροφής και

της δυστυχίας που οι καπιταλισμός έχει επιφέρει πάνω στην ανθρωπότητα είναι ισχυρότερη από

ποτέ. Η μορφή της βιαιότητας είναι σήμερα ο παγκόσμιος πόλεμος, που πλήττει ολόκληρο τον

πληθυσμό, διανοούμενους, δασκάλους και εργάτες (οι τελευταίοι αποτελώντας την πλειοψηφία

του πληθυσμού). Αυτός είναι ο λόγος που οι μαζικές δράσεις θα γίνουν πιο απαραίτητες από

ποτέ και θα χάσουν τον αυστηρά ταξικό χαρακτήρα που είχαν στο παρελθόν (Βέλγιο, Ρωσία).

Είναι ο μόνος τρόπος για να επιβεβαιώσουν οι μάζες την θέλησή τους όσον αφορά τις ζωές τους.

Και όμως, αυτό είναι ένα αντικείμενο που ποτέ δεν τίθεται σε πολιτικές συζητήσεις, ή στον τύπο,

όχι περισσότερο από όσο τίθεται σε κάποιες σοσιαλιστικές εκδόσεις. Είναι από τον φόβο να

μην ταυτιστούν με τον Ρώσικο κομμουνισμό; Ή είναι ο φόβος που έχουν όλες οι ομάδες, που

διεκδικούν την ηγεσία, μήπως δουν τις εργαζόμενες μάζες να παίρνουν την δράση στα ίδια τους

τα χέρια;

Σημειώσεις

1 Dan Berrett, «Intellectual Roots of Wall St. Protest Lie in Academe», The Chronicle of Higher Education, 16

Οκτωβρίου 2011.

2 Denis Authier και Jean Barrot (Gilles Dauvé), La gauche communiste en Allemagne. 1918-1921 (Παρίσι: Payot,

1976), σελ. 159· αγγλική έκδοση στοmarxists.org.

3 Anton Pannekoek, «Workers' Councils» (Εδιμβούργο: AK Press, 2003), σελ. 206.

4 Κορνήλιος Καστοριάδης, «On the Content of Socialism, Ι», στο «Political and Social Writings», τόμος 1, 1946-1955:

From the Critique of Bureaucracy to the Positive Content of Socialism (Minneapolis: University of Minnesota Press,

1988), 298.𝛼

5 Λένιν: «Η Κρίση στο Κόμμα», στα Άπαντα(Collected Works), Μόσχα Progress Publishers, 1965, τομ.32, σελ. 48.

6 Λένιν: «Τα συνδικάτα και τα σφάλματα του Τρότσκυ» στα Άπαντα (Collected Works), τομ. 32, σελ. 42.

7 Λένιν: «Ο φόρος σε είδος», στα Άπαντα, σελ. 32, pp. 342, 351.

𝛼 Τα κείμενα που αναφέρονται από τους τόμους των Political and Social Writings (εκδόθηκαν τρεις τόμοι)

βρίσκονται διάσπαρτα στις ελληνικές εκδόσεις της Γαλλικής Κοινωνίας, της Γραφειοκρατικής Κοινωνίας, της

Πείρας του Εργατικού Κινήματος, τουΠεριεχομένου του Σοσιαλισμού κτλ.

41



8 Λένιν, «Αριστερίστικη παιδικότητα και η μικροαστική νοοτροπία», στα Άπαντα, τομ. 27, σελ. 335, 349, 336.

9 Λένιν, «Η Νέα Οικονομική Πολιτική και τα καθήκοντα των Τμημάτων Πολιτικής Εκπαίδευσης», στα Άπαντα, τομ.

33, σελ. 66.

10 Λένιν, «Ο ρόλος και οι λειτουργίες των συνδικάτων κάτω από την Νέα Οικονομική Πολιτική», στα Άπαντα, τομ. 33,

σελ. 186-7.

11 Ι.Β. Στάλιν, «Σχετικά με το ζήτημα μιας Εργατο-αγροτικής Κυβέρνησης», σταΈργα, (Μόσχα: Foreign Languages

Publishing House, 1954), τομ. 9, σελ. 189.

12 Λέον Τρότσκυ, «Πλατφόρμα της Ενωμένης Αντιπολίτευσης», κεφ. 1 και 3, αναδημοσιευμένο στοmarxists.org.

13 Στάλιν, «Grain Procurements και οι Προοπτικές της Ανάπτυξης της Γεωργίας», στα Έργα, τομ. 11, σελ. 8.

14 Στάλιν, «Ο Δεξιός κίνδυνος στο ΚΚΣΕ(μπ)», στα Έργα, τομ. 11, σελ. 313.

15 Στάλιν, «Εκβιομηχάνιση της Χώρας και η Δεξιά Απόκλιση στο ΚΚΣΕ(μπ)», στα Έργα, τομ. 11, σελ. 263.

16 Τρότσκυ, «ΗΠροδομένη Επανάσταση», (Minneola: Dover Publications, 2004), σελ. 7, 31.

17 Τρότσκυ, «Η ΕΣΣΔ σε Πόλεμο», στο «Σε Υπεράσπιση του Μαρξισμού», (Nέα Υόρκη: Pathfinder Press, 1995), σελ.

55.

18 Kαρλ Κάουτσκυ, «Τρομοκρατία και Κομμουνισμός», κεφ. 8, αναδημοσιευμένο στοmarxists.org.

19 Στάλιν, «Οικονομικά Προβλήματα του Σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ», (Peking: Foreign Languages Press, 1972), σελ. 10,

15.

20 Amadeo Bordiga, «Dialogue avec Staline», «Deuxième journé», αναδημοσιευμένο στο sinistra.net. Όλες οι αναφο-

ρές είναι δικές μας μεταφράσεις από τα Γαλλικά

21 Πάνεκουκ, «Κρατικός Καπιταλισμός και Δικτατορία», αναδημοσιευμένο στοmarxists.org.

22 Καστοριάδης. «Οι αγρότες κάτω από τον Γραφειοκρατικό Καπιταλισμό» στο Political and Social Writings, τόμος 1,

σελ. 162.

23 Καστοριάδης, «Για το Περιεχόμενο του Σοσιαλισμού, ΙΙ», στο Political and Social Writings, Τόμος 2, 1955-1960:

«Από την Πάλη της εργατικής τάξης ενάντια στην Γραφειοκρατία στην Επανάσταση στην Εποχή του Σύγχρονου

Καπιταλισμού» (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988), σελ. 134, 149.

24 Πάνεκουκ, «Κόμμα και Εργατική Τάξη», 1936, αναδημοσιευμένο στοmarxists.org.

25 Καστοριάδης, «Προλεταριακή Ηγεσία», στο Political and Social Writings, Τόμος 1, σελ. 203.

26 Καστοριάδης, «Για το Περιεχόμενο του Σοσιαλισμού, Ι», στο Political and Social Writings, τόμος 1, σελ. 298.

27 Καστοριάδης, «Η Σημασία των Βελγικών Απεργιών», στο Political and Social Writings, τόμος 3, 1961-1979:

42



«Ξαναξεκινώντας την Επανάσταση: Από τον Σοσιαλισμό στην Αυτόνομη Κοινωνία» (Minneapolis: University

of Minnesota Press, 1993), σελ. 4.

28 Καστοριάδης, «Ο Σταλινισμός στην Γαλλία», στο Political and Social Writings, Τόμος. 1, σελ. 65.

43


	Î€Ï†Ï„Î»Î¿Î³Î¿Ï‡ Ï…Ï—Î·Î½ ÎµÎ»Î»Î·Î½Î¹ÎºÎ® Î�ÎºÎ´Î¿Ï…Î·
	Î¤Î¿ Ï•ÎµÏ†Î¹Î¿Î´Î¹ÎºÏ„ Î£Î¿Ï…Î¹Î±Î»Î¹Ï…Î¼Ï„Ï‡ Î® Î™Î±Ï†Î²Î±Ï†Ï„Ï—Î·Ï—Î± ÎºÎ±Î¹ Î¿ ÎıÎ¿Ï†Î½Î®Î»Î¹Î¿Ï‡ ÎıÎ±Ï…Ï—Î¿Ï†Î¹Î¬Î´Î·Ï‡

	ÎœÎ¹Î± Î¹Ï…Ï—Î¿Ï†Î¹ÎºÎ® Î±Î½Î±Ï…ÎºÏ„Ï•Î·Ï…Î· Ï—Î¿Ï– Î´Î¹Î±Î»Ï„Î³Î¿Ï– Î±Ï•Ï„ Ï—Î¿ Viewpoint Magazine
	Î� ÎıÎ±Ï…Ï—Î¿Ï†Î¹Î¬Î´Î·Ï‡ Ï…Ï–Î½Î±Î½Ï—Î¬ Ï—Î¿Î½ Î€Î¬Î½ÎµÎºÎ¿Ï–Îº
	ÎŠ Î¡Ï”Ï…Î¹ÎºÎ· ÎŁÏ•Î±Î½Î¬Ï…Ï—Î±Ï…Î·
	Î¤Î¿ ÎıÏ„Î¼Î¼Î±

	Î�Î¹ Ï—Ï†ÎµÎ¹Ï‡ Ï•Ï†Ï”Ï—ÎµÏ‡ ÎµÏ•Î¹Ï…Ï—Î¿Î»Î�Ï‡
	Î¤Î¿ Î³Ï†Î¬Î¼Î¼Î± Ï—Î¿Ï– Î€Î¬Î½ÎµÎºÎ¿Ï–Îº Ï…Ï—Î¿ Î£Î¿Ï…Î¹Î±Î»Î¹Ï…Î¼Ï„Ï‡ ÎºÎ±Î¹ Î™Î±Ï†Î²Î±Ï†Ï„Ï—Î·Ï—Î± Ï…Ï⁄ÎµÏ—Î¹ÎºÎ¬ Î¼Îµ Ï—Î± ÎµÏ†Î³Î±Ï—Î¹ÎºÎ¬ Ï…Ï–Î¼Î²Î¿Ï“Î»Î¹Î±
	ÎŠ Î±Ï•Î¬Î½Ï—Î·Ï…Î· Ï—Î¿Ï– ÎıÎ±Ï…Ï—Î¿Ï†Î¹Î¬Î´Î·
	ÎŠ Î´ÎµÏ“Ï—ÎµÏ†Î· ÎµÏ•Î¹Ï…Ï—Î¿Î»Î® Ï—Î¿Ï– Î€Î¬Î½ÎµÎºÎ¿Ï–Îº

	ÎﬂÏ“Î¿ Î±ÎºÏ„Î¼Î± ÎµÏ•Î¹Ï…Ï—Î¿Î»Î�Ï‡
	Î£Ï“Î½Ï—Î¿Î¼Î· Ï•Î±Ï†Î¿Ï–Ï…Î¯Î±Ï…Î· Î±Ï•Ï„ Ï—Î¿ Viewpoint Magazine
	ÎŠ Î±Ï•Î¬Î½Ï—Î·Ï…Î· Ï—Î¿Ï– ÎıÎ±Ï…Ï—Î¿Ï†Î¹Î¬Î´Î· Ï…Ï—Î·Î½ Î´ÎµÏ“Ï—ÎµÏ†Î· ÎµÏ•Î¹Ï…Ï—Î¿Î»Î® Ï—Î¿Ï– Î€Î¬Î½ÎµÎºÎ¿Ï–Îº
	ÎŠ Î±Î½Ï—Î±Ï•Î¬Î½Ï—Î·Ï…Î· Ï—Î¿Ï– Î€Î¬Î½ÎµÎºÎ¿Ï–Îº

	Î£Î·Î¼ÎµÎ¹Ï”Ï…ÎµÎ¹Ï‡

