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Εισαγωγή σε μια «Απάντηση στο
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Εισαγωγή σε μια εισαγωγή

Έχει προταθεί ότι το κείμενο που ακολουθεί - ένα σχέδιο εισαγωγής στην απάντηση της

TC σε αυτό που εμφανίστηκε για αυτήν στο τεύχος 12 του Aufheben - απαιτεί κάποιες

εξηγήσεις.

Όπως ακριβώς μπορούμε να δούμε ότι η συνείδηση υπάρχει μεταξύ ανθρώπων μάλλον παρά

στα κεφάλια τους έτσι και η θεωρία υπάρχει κοινωνικά στην ενεργό διαδικασία απόκρισης

στην κίνηση της πραγματικότητας και στις προηγούμενες θεωρητικές απόπειρες σύλληψης

αυτής της κίνησης, μια απόκριση που προ(σ)καλεί μια άλλη απόκριση κοκ. Ο Richard Gunn

προτείνει ότι μια τέτοια πρακτικά ανακλαστική θεωρία ταυτίζεται με μια «καλή συζήτηση»:

ένα παιχνίδι αναγνώρισης στο οποίο κάθε συμπαίκτης «στοιχηματίζει» τα πάντα σχετικά

με τον εαυτό του και τις απόψεις του. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο Aufheben και την

TC ήταν μια τέτοια προσπάθεια για μια «καλή συζήτηση». Το κείμενο που ακολουθεί είχε

την έννοια του προσωρινού κλεισίματος της δημοσιευμένης συζήτησης εισάγοντας και

σχολιάζοντας την πιο πρόσφατη απάντηση της TC αφήνοντας όμως σε αυτήν την τελευταία

λέξη, για την ώρα.

Η κανονική πρακτική του Aufheben θα περιελάμβανε την συλλογική συζήτηση/αντιπαρά-

θεση για το σχέδιο αυτό, τη διόρθωσή του και την εμφάνιση της τροποποιημένης εκδοχής

του στο περιοδικό. Αντί γι αυτό κάποιοι από τους συμμετέχοντες στο εγχείρημα υποστήριξαν

ότι η διαφωνία τους με το σχέδιο κειμένου ήταν τέτοια που ούτε αυτό ούτε το κείμενο της

TC θα έπρεπε να εμφανιστούν στο περιοδικό. Μετά από μια έντονη συζήτηση επιτεύχθηκε

ένας συμβιβασμός στο να δημοσιευτεί το κείμενο της TC με μια μη-δεσμευτική εισαγωγή.

Μετά την έκδοση του τεύχους 13 του Aufheben η εσωτερική αντιπαράθεση ξεκίνησε και

πάλι. Όμως πριν τα θέματα ξεκαθαριστούν πλήρως, ένα κομμάτι της ομάδας αποφάσισε

ότι δεν μπορούσε πλέον να συνεργαστεί με συγκεκριμένα άλλα μέλη της και ότι έπρεπε να

ζητηθεί από αυτά να αποχωρήσουν. Συνέβη μια πικρή διάσπαση.

Μπορούμε να δούμε ότι αν και η κύρια πρόθεση αυτού του σχεδίου εισαγωγής ήταν να απο-

τελέσει μέρος της «συζήτησης» που είχε το Aufheben με την TC και με το αναγνωστικό του

κοινό σχετικά με την TC, ήταν ταυτόχρονα και μια κίνηση στην συζήτηση που εξελισσόταν

μέσα στο ίδιο το Aufheben. Ό,τι ακολούθησε - η απόρριψη του σχεδίου, ακολουθούμενη

από την απόσυρση της αναγνώρισης από τους συμμετέχοντες στην συζήτηση - ήταν ακραίες

κινήσεις με όρους διαλόγου. Αυτός ο τερματισμός της συζήτησης απέτρεψε/εμπόδισε την

περαιτέρω αποσαφήνιση εκείνη τη στιγμή των ζητημάτων που διακυβεύβονταν είτε ανά-

μεσα στην TC και το Aufheben είτε στο εσωτερικό του ίδιου του Aufheben. Διακυβευβόταν

η ίδια η ταυτότητα του Aufheben και αυτή θα μπορούσε να διασωθεί μόνο με τον να μπει

ένα τέλος στον διάλογο. Μπορεί να ειδωθεί σαν μια επιβεβαίωση της παρατήρησης του

Gunn ότι:

τίποτα δεν είναι λογότερο ευγενικό από την επιδίωξη τερματισμού μιας

αυστηρής συζήτησης...Κανείς δεν μπορεί να πει εκ των προτέρων πού (σε ποια
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ζητήματα μιας διαπάλης «ζωής και θανάτου») μπορεί να οδηγήσει μια καλή

συζήτηση.1

Αυτό σημαίνει όμως ότι το κείμενο που έχετε μπροστά σας παραμένει ένα αδρό και ανο-

λοκλήρωτο σχέδιο. Πέρα από ένα «καθάρισμα/νοικοκύρεμα», η κύρια ενότητα που θα

μπορούσε να δουλευτεί περισσότερο είναι το τέταρτο σημείο σχετικά με την αλλοτρίωση.

Το βασικό ερώτημα είναι αυτό της σχέσης της χρήσης της κατηγορίας της αλλοτρίωσης

στα Οικονομικά και Φιλοσοοφικά Χειρόγραφα του Μαρξ του 1844 και της χρήσης της στα

Grundrisse και τοΧαμμένοΈκτο κεφάλαιο [τουΚεφαλαίου]. Κάποιες σημαντικές δευτερεύ-

ουσες εργασίες σχετικά με το ερώτημα αυτό είναι τα κεφάλαια 2-3 του «Marx,Marginalism

and Modern Sociology» του Simon Clarke και η «Διαλεκτική της Εργασίας» του Chris

Arthur, ο οποίος σχολίασε ευθέως τα επιχειρήματα της TC σχετικά με την αλλοτρίωση σε

μια επιστολή του.2

Η αποδοχή όμως, στο σχέδιο αυτό, της πρόκλησης της TC να θεωρήσει τι βρίσκεται πίσω

από το «μαρξολογικό» εποχείρημα σχετικά με την αλλοτρίωση ήταν μια καλή κίνηση και

μπορεί κανείς να υποψιαστεί ότι ήταν και ένας από τους λόγους που το έκανε μη αποδεκτό

από άλλα μέλη του Aufheben. Όπως κάποιος από μας είκασε στην εσωτερική συζήτηση

που ακολούθησε στο Aufheben: «η θεωρία της TC είναι ισχυρότερη από τις αδυναμίες της

στην κατανόηση της σύνδεσης Χέγκελ-Μαρξ και της αποτυχίας να συλληφθεί η συνέχεια

ανάμεσα στα Χειρόγραφα και σε αυτό που υπονοεί πιθανόν η μεταγενέστερη Κριτική της

Πολιτικής Οικονομίας [στμ: failure to grasp the continuity of the EPM and later Critique of

Political Economy might otherwise suggest]. Με ποιο τρόπο; Επειδή παρά την απροθυμία

τους να πάρουν υπόψιν την σχέση του Μαρξ με την διαλεκτική το Χέγκελ, που ο Μαρξ

προσφέρει στα Χειρόγραφα, η TC αντλεί τον Χέγκελ της και την διαλεκτική της από μια

άλλη πηγή: τα Grundrisse. Μου φαίνεται ότι η TC, άσχετα από το τι λένε οι ίδιοι, είναι με

μια πολύ σημαντική έννοια «Χεγκελιανοί Μαρξιστές» που συλλαμβάνουν τις οντολογικές

διαστάσεις της κριτικής τουΜαρξ. Αυτό συμβαίνει επειδήπαίρνουν σαν βασικό τους κείμενο

τα Grundrisse και συνεπώς χρησιμοποιούν οι ίδιοι έννοιες που βασίζονται θεμελιακά στην

αλλοτρίωση».

Εν πάσει περιπτώσει, η συζήτηση συνεχίζεται...

Εισαγωγή σε «Μια απάντηση στο Aufheben»

Εδώ βλέπουμε τον λόγο πίσω από ένα συγκεκριμένο παράπονο που τόσο συχνά ακούγεται εναντίον

τους ότι δηλαδή πρέπει να διαβάσει τόσα ξανά και ξανά πριν μπορέσει να τους καταλάβει - ένα

παράπονο που το βάρος του υποτίθεται ότι είναι εξωφρενικό και, εφόσον είναι δικαιλογημένο, δεν

επιδέχεται υπεράσπισης.3

Ω, όχι, όχι άλλη TC!; [αναγνώστης του Aufheben]

Έχουμε πλέον αφιερώσει σημαντικό χώρο, χρόνο και προσπάθεια τόσο στο περιοδικό
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όσο και στις συζητήσεις μας για να «αναμετρηθούμε» με τις προοπτικές της γαλλικής

ομάδας Theorié Communiste (TC). Ξέρουμε παρόλα αυτά ότι κάποιοι αναγνώστες μας

δεν μας ακολουθούν σε αυτή την προσπάθεια. Ένα ερώτημα είναι αν η δυσκολία της TC

έχει να κάνει με την σημασία αυτών που λένε - και ίσως με την αντίσταση που προκαλεί

στον αναγνώστη - ή μπορεί να αναζητηθεί με μια έλλειψη ευκρίνειας στον τρόπο που

εκφράζονται. Η απάντηση είναι ίσως λίγο και από τα δύο.

Όπως παραδέχονται συχνά ακόμα και οι θαυμαστές της TC το στυλ γραφής της αφήνει κάτι

ανικανοποίητο, υπάρχει μια επανάληψη και βερμπαλισμός, ατέλειωτες αυτοαναφορικές

προτάσεις που δεν μοιάζουν να έχουν τέλος και στις οποίες το υποκείμενο και το αντικείμενο

είναι ασαφή.4 Αυτό που περισσότεροι από έναν αναγνώστη έχουν πει είναι ότι σίγουρα η TC

θα μπορούσε να ωφεληθεί από έναν καλό συντάκτη. Η TC επιμένει να επιστρέφει σε έναν

αριθμό από βασικές θεωρητικές ιδέες: ο παλιός κύκλος αγώνων - ο προγραμματισμός - και

η κατάργησή του στην αναδιάρθρωση· ο νέος κύκλος αγώνων· η απόρριψη οποιασδήποτε

επαναστατικής ουσίας του προλεταριάτου· η άρνηση να δουν την επανάσταση σαν την

υπερανάπτυξη/ωρίμανση των τωρινών αγώνων. Όμως, και αν αυτό ετίθετο σαν κριτική, η

TC θα ακολουθούσε πάντα τον Βολταίρο λέγοντας ότι θα επαναλάμβαναν τον εαυτό τους

όσο χρειάζεται μέχρι να γίνουν κατανοητοί.

Όσον μας αφορά μπορούμε να πούμε ότι βρίσκουμε την αλληλεπίδραση με την TC προ-

κλητική και διεγερτική αν και επίσης απελπιστική. Το κείμενο που ακολουθεί είναι ένα

αμάλγαμα των δύο γραμμάτων στα οποία η TC καταπιάνεται με αυτό που κατά την άποψή

τους αποτελεί τα τέσσερα βασικά σημεία της αντιπαράθεσής μας. Αντί για μια πλήρη αντα-

πάντηση στις θέσεις τους επιλέγουμε εδώ μια μάλλον σύντομη εισαγωγή στα σημεία που

βάζουν, επιτρέποντάς τους για την ώρα να έχουν (με μια έννοια) την τελευταία κουβέντα.

Πρώτο Σημείο

Το πρώτο σημείο της TC βασίζεται στην λανθασμένη άποψη ότι έχουμε συμφωνήσει με την

κριτική που άσκησαν σε αυτήν οι Dauvé και Nesic στο κείμενό τους «Να δουλεύει κανείς ή

να μην δουλεύει; Είναι αυτή η απορία;».5 Παρόλα αυτά, το σημείο της TC αξίζει να ληφθεί

υπόψιν για δυο λόγους. Πρώτον γιατί απαντώντας στην κριτική των Dauvé και Nesic, η TC

έκανε ένα χρήσιμο ξεκαθάρισμα του τι σημαίνει η έννοια του προγραμματισμού. Δεύτερον,

τραβά την προσοχή στο μοναδικό ουσιαστική κριτική που έχει ασκηθεί στην TC και την

οποία γνωρίζουμε. Ο Dauvé μαζί με τον Camatte είναι στις αγγλόφωνες χώρες μια από τις

πιο γνωστές φιγούρες6 από την κομμουνιστική σκηνή ή περιβάλλον που άνθισε στην Γαλλία

κοντά στο 1968, περιβάλλον που έχουμε ονομάσει ως σύγχρονη υπεραριστερά. Εμπνευ-

σμένη από τις εξελίξεις στην ταξική πάλη και επηρεασμένη από την ομάδα Σοσιαλισμός ή

Βαρβαρότητα, την Καταστασιακή Διεθνή και την έκδοση των Grundrisse του Μαρξ, αυτή

η σκηνή πραγματοποίησε μια μη-δογματική «ιδιοποίηση»/οικειοποίηση των καλλίτερων

ιδεών του συμβουλιακού κομμουνισμού και του Μπορντίγκα. Ο ισχυρισμός της TC είναι ότι

η θεωρία τους είναι το θεωρητικό προϊόν - ο σωστός τρόπος προχωρήματος - της σκέψης
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που αναπτύχθηκε από αυτή την σκηνή.7 Ο Dauvé στην συνεχή συγγραφή και δράση του

είναι ένας από τους κύριους αντιπροσώπους μιας εναλλακτικής θεωρητικής κατεύθυνσης

που ακολούθησαν κάποιοι από αυτούς που αναδύθηκαν μέσα από αυτό το περιβάλλον,8

και φυσικά αυτό δεν θα συμφωνούσε με την άποψη της TC. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι

ενώ κάποιοι «καταστασιακοί» θα μπορούσαν στο παρελθόν να κατηγορήσουν τον Dauvé

και τους φίλους του για ντετερμινισμό,9 αυτή είναι τώρα ακριβώς η κατηγορία που ο ίδιος

ασκεί στην TC. Πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποία ίσως επιστρέψουμε μιαν άλλη στιγμή.

Δεύτερο Σημείο

Το δεύτερο σημείο είναι μια απάντηση στο ερώτημά μας κατά πόσον η TC: «με το να μην

θρηνεί την απώλεια της εργατικής ταυτότητας χάνει το γεγονός ότι ίσως το προλεταριάτο

πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει τον εαυτό του και την κατάστασή του για να καταργήσει τον

εαυτό του»;10 Η απάντηση της TC είναι μια αποσαφήνιση του πώς κατανοεί τον τρέχοντα

κύκλο αγώνων ως διαφορετικό από τον προγραμματισμό και μια περιγραφή, σε ένα πολύ

αφηρημένο επίπεδο, του τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η προλεταριακή επαναστατική

κίνηση προς τον κομμουνισμό.

Το Aufheben έχει περιστασιακά υιοθετήσει την ιδέα, που είναι κοινός τόπος στην αριστερά,

ότι η διαφορά ανάμεσα στους εργατικούς αγώνες σήμερα και σε αυτούς των δεκαετιών

1960-70 είναι μια διαφορά μεταξύ αμυντικών και επιθετικών αγώνων. Για την TC αυτό

υποβαθμίζει την θεμελιακότητα της ήττας του παλιού εργατικού κινήματος. Δεν πρόκειται

απλά για μια υποχώρηση του ίδιου ουσιαστικά είδους ταξικής πάλης που θα μπορούσε να

επανεμφανιστεί αργότερα στην ίδια σχεδόν μορφή.

Για την TC τόση η αριστερίστικη αναμονή για μια επιστροφή του παλιού εργατικού κινήμα-

τος - των συνδικάτων που επιβεβαιώνουν την τάξη και της κανονικής σοσιαλδημοκρατίας -

όσο και η υπεραριστερίστικη «επιφυλακή/σκοπιά» για μια επιστροφή των μορφών αυτο-

οργάνωσης και προλεταριακής αυτονομίας, που η υπεραριστερά αντέθετε στους θεσμούς

αυτούς, «κρέμονται» σε έναν κύκλο αγώνων που είναι πια παρελθόν. Η ιδέα ότι «η αυ-

τοοργάνωση και η δύναμη των συνδικάτων ανήκαν στον ίδιο κόσμο της επανάστασης

ως επιβεβαίωσης της τάξης»11 καταδεικνύει γιατί έχουμε δει την TC ως την πιθανά ορθή

κίνηση «πέρα από την υπεραριστερά. Για την υπεραριστερά η ταξική πάλη με την μορφή

της προλεταριακής αυτονομίας και της αυτοοργάνωσης είναι καλή (ή τουλάχιστον δυνητικά

επαναστατική) και τα συνδικάτα είναι κακά (ή τουλάχιστον αδιόρθωτα αντεπαναστατικά)

επομένως αν εμφανίζονται να συνδέονται αυτό συμβαίνει μόνο επειδή η δεύτερη μορφή [τα

συνδικάτα] καταπιέζει, επαναφομοιώνει και κρατά πίσω τις πρώτες. Ξέρουμε όμως ότι στην

περίοδο μέχρι και την δεκαετία του 1970, που η TC, αποκαλεί προγραμματισμό, πολλές

από τις άγριες απεργίες από τις οποίες η υπεραριστερά ενθουσιαζόταν καθοδηγούνταν

στην πραγματικότητα από απλούς συνδικαλιστές [rank and file shop stewards]. Επίσης

μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι όταν οι εργάτες αυτο-οργανώθηκαν πραγματικά ενάντια

στα επίσημα συνδικάτα υπήρχε μια συντριπτική τάση είτε οι μορφές οργάνωσης που είχαν
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δημιουργήσει να γίνουν καινούρια συνδικάτα είτε να επιστρέψουν πίσω [drift back] σε

μια αποδοχή και πάλι των επίσημων συνδικάτων. Όταν οι υπεραριστεροί αναγνωρίζουν

το γεγονός αυτό, προσπαθούν γενικά να το κατανοήσουν με όρους μιας τάσης προς την

αυτονομία και την κανονική επανάσταση που όμως έχει ηττηθεί επανειλλημένα. Στους

επαναστάτες αποδίδεται τότε ο ρόλος να διαδώσουν τα μαθήματα από αυτές τις ήττες,

ώστε την επόμενη φορά η επανάσταση να μην προδοθεί από τις λοξοδρομήσεις [τις λάθος

διαδρομές] της ενσωμάτωσης στα συνδικάτα, ή την σοσιαλδημοκρατία ή τον λενινισμό ή

τον εθνικισμό κ.λπ. Η TC «υπονομεύει» λοιπόν την ταυτότητα αυτών που βλέπουν τους

ευατούς σαν πρωταθλητές της καλής πλευράς της εργατικής δραστηριότητας - αυτόνομη

και αυτοοργανωμένη - απέναντι στην κακή δραστηριότητα - ενσωματωμένη, αποδεχόμενη

την αντιπροσώπευση. Και το κάνουν αυτό βλέποντας αυτή την αντίθεση σαν μέρος μιας

ιστορικής περιόδου, μιας περιόδου η οποία εμπεριείχε σίγουρα διασπάσεις και συγκρούσεις

αλλά στην οποία η εργατική αυτονομία και η δύναμη των συνδικάτων ήταν μέρη ενός συνε-

χούς εργατικών αγώνων που μοιράζονταν το ίδιο μοντέλο χειραφέτησης και επανάστασης,

αυτό που βασιζόταν σε μιαν επιβεβαίωση της τάξης.12

Τι συμβαίνει όμως με τον καινούριο κύκλο αγώνων; Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι αυτό που

κάποιοι εκτιμούν στο έργο της TC και το οποίο επίσης αναδείχθηκε στην μεταξύ μας ανταλ-

λαγή, είναι στην ουσία η μεγάλη προσοχή που αποδίδουν στους συγκεκριμένους αγώνες και

στον τρόπο που η αφηρημένη θεωρία τους αναδύεται από αυτό. Η TC αναφέρεται σε δύο

παραδείγματια - τηνCellatex και τηνVilivoorde–που κατά την άποψή τους είναι ενδεικτικά

του χαρακτήρα αυτού του νέου κύκλου αγώνων. Παρουσιάζοντας μερικές λεπτομέρειες

αυτών των αγώνων θα μπορέσουμε να πάρουμε ίσως μια ιδέα για το πού το πηγαίνουν. Η

περίπτωση της Cellatex αναφέρεται σε μια πολύ μαχητική αντίδραση στο κλείσιμο μιας

κλωστοϋφαντουργίας στην Βόρεια Γαλλία το 2000. Οι εργάτες κατέλαβαν το εργοστάσιο,

κράτησαν ως ομήρους για ένα μικρό χρονικό διάστημα κάποιους από τους υπεύθυνους

και απειλούσαν να ανατινάξουν το εργοστάσιο, το οποίο ήταν γεμάτο από δηλητηριώδη

και εκρηκτικά χημικά. Με πανώ που έγραφαν «Θα πάμε μέχρι το τέρμα...μπουμ, μπουμ»,

έκαναν φανερή την αποφασιστικότητά τους στα μέσα ενημέρωσης προκαλώντας μικρές

εκρήξεις και ρίχνοντας χημικά σε μεγάλες φωτιές μπροστά στις πύλες του εργοστασίου. Σε

μια κίνηση, που δεν τους έκανε συμπαθείς στους οικολόγους/περιβαλλοντιστές, απελευθέ-

ρωσαν μερικά χημικά επίσης στο ποτάμι13 και απείλησαν να ρίξουν περισσότερα. Μετά

από αυτό τους προσφέρθηκε και αποδέχτηκαν ένα πολύ πιο ευνοϊκό πακέτο εθελούσιας

εξόδου/απόλυσης.14 Η περίπτωση της Vilivoorde αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίον

αντέδρασαν οι εργάτες σε ένα Βελγικό εργοστάσιο της Renault στην ανακοίνωση του κλει-

σίματός του το 1997. Σε αυτό που έγινε γνωστό σαν «ευρωαπεργία» οι εργάτες κατέλαβαν

το εργοστάσιο, και κατάφεραν να αποτραβήξουν και συνεπώς να κρατήσουν «ομήρους»

4.500 καινούρια αυτοκίνητα. Έκαναν κάποιες «καταδρομικές» δράσεις για να διαδώσουν

την δράση τους σε άλλα γαλλικά εργοστάσια. Κέρδισαν επίσης αρκετές εκδηλώσεις αλλη-

λεγγύης από εργάτες της Renault στη Γαλλία και το Ισπανία καθώς και από άλλους εργάτες

στην αυτοκινητοβιομηχανία στο Βέλγιο που κορυφώθηκαν σε μια τεράστια διαδήλωση

που καλέστηκε πολύ γρήγορα στις Βρυξέλλες. Μετά από αυτό ο Γάλλος πρωθυπουργός
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βγήκε στην τηλεόραση για να ανακοινώσει μια μεγάλη αύξηση στις αποζημιώσεις των

εργατών. Και στις δυο περιπτώσεις λοιπόν, παρά τις διαφορές τους, βλέπουμε ευφάνταστες

και, στην περίπτωση της Cellatex, βίαιες διαμαρτυρίες ενάντια στο κλείσιμο εργοστασίων

και στην απώλεια θέσεων εργασίας που καταλήγουν...στο κλείσιμο των εργοστασίων και

στην απώλεια των θέσεων εργασίας συν ένα διευρυμένο κοινωνικό πλάνο για τους εργάτες.

Μπορεί να πει κανείς ότι αυτά τα παραδείγματα δείχνουν εργάτες να αντιδρούν μαχητικά

στην αναδιάρθρωση αλλά επίσης και με μια έννοια ρεαλιστικά αποδεχόμενοι στο τέλος τον

καλλίτερο διακανονισμό που πιστεύουν ότι μπορούν να πετύχουν. Τώρα στον βαθμό που

αυτά τα αποτελέσματα αποτελέσουν τον κανόνα για μελλοντικές αναδιαρθρώσεις και κλει-

σίματα εργοστασίων, αποτελούν ένα σημαντικό κόστος για το κεφάλαιο, μέρος αυτού για

το οποίο οι αστοί σχολιαστές οδύρονται ως ανελαστική ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, αλλά

δύσκολα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με βήματα προόδου για την εργασία.

Αν οι αριστεριστές βλέπουν σε αυτές τις δράσεις μια μερική επιστροφή της ταυτότητας της

εργατικής τάξης (προσπαθώντας να χωρέσουν τον αγώνα στην Vilivoorde στην απαίτηση

και την υπεράσπιση μιας «κοινωνικής Ευρώπης» για παράδειγμα) και οι υπεραριστεριστές

βλέπουν ίσως τα ενθαρρυντικά σημάδια της επιστροφής της εργατικής αυτονομίας, για

την TC αυτό που είναι φανερό είναι η αντίθεση με τους αγώνες του προηγούμενου κύκλου

του προγραμματισμού, ο τρόπος με τον οποίον μια εργατική ταυτότητα δεν μπορεί να

αναπαραχθεί.15

Όμως η TC επιμένει ότι δεν ισχυρίζεται πως στον παλιό κύκλο το προλεταριάτο αγωνιζόταν

για να επιβεβαιώσει τον εαυτό του στον καπιταλισμό, ενώ τώρα το προλεταριάτο έχει γίνει

ένα «καθαρά αρνητικό ον» που θέλει μόνο να καταργήσει το κεφάλαιο και τον εαυτό του. Το

επιχείρημά τους είναι μάλλον ότι το προλεταριάτο, όπως πάντοτε, αγωνίζεται για τα άμεσα

συμφέροντά του, αλλά επειδή ο αγώνας αυτός δεν μπορεί να βρει διέξοδο/να «επιλυθεί»

στην επικύρωση και την επιβεβαίωση μιας εργατικής ταυτότητας σαν μιας βάσης για την

περαιτέρω καπιταλιστική αναπαραγωγή, διανοίγεται η πιθανότητα μιας επαναστατικής

έκβασης αυτού του κύκλου αγώνων. Στο σημείο αυτό λένε ότι ακόμα και η έννοια μιας

«τάξης δι εαυτήν», προς την οποία έδειχνε το ερώτημά μας, μπορεί να αποκτά συνάφεια.

Αλλά για την TC αυτό θα μπορούσε να συμβεί στο σημείο που η τάξη αναγνωρίζει τον

ορισμό της σαν τάξης σαν κάτι που της επιβάλλεται ως εξωτερικός περιορισμός και τον

υπερβαίνει, μια αναγνώριση που προτείνουν ότι ισοδυναμεί με μια πρακτική γνώση του

κεφαλαίου. Η ιδέα ότι η ταξική πάλη τίθεται τώρα στο επίπεδο της αναπαραγωγής των

τάξεων𝛼 - ότι η επανάσταση θα παραχθεί από αυτόν τον κύκλο αγώνων - είναι φυσικά κάτι

που θα θέλαμε να είναι αληθές ακόμα και αν δεν είμαστε αρκετά σίγουροι για τον τρόπο

που η TC το βλέπει να αναδύεται.

𝛼 Εξαιρετικά σημαντικό σημείο, και ορθή διατύπωση της θέσης της TC. Η ταξική πάλη σε ένα «μετα»-
επίπεδο.
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Τρίτο Σημείο

Στο τρίτο της σημείο η TC εξηγεί σε έναν βαθμό την περιοδολόγησή της του καπιταλισμού

και συγκεκριμένα την βάση στην οποία ισχυρίζεται ότι υπάρχει μια δεύτερη φάση τηςν

πραγματικής υπαγωγής στη δεκαετία του 1970. Όπως είπαμε και πριν, η στάση μας εδώ δεν

είναι μια εκ των προτέρων/συνολικ απόρριψη μιας περιοδολόγησης με βάση την τυπική και

την πραγματική υπαγωγή. Αναγνωρίζουμε ότι η κίνηση προς μια τέτοια μορφής περιοδολό-

γηση16 ήταν (εξαιρετικά) παραγωγική θεωρητικά για την γαλλική κομμουνιστική σκηνή

που επηρέασε, όπως επίσης και για τους αυτόνομους μαρξιστές που την υιοθετήσαν το ίδιο

χρονικό διάστημα. Αυτή η περιοδολόγηση είχε το πλεονέκτημα των εναλλακτικών τρόπων

σύλληψης της περιόδου εκείνη την στιγμή17 που είχε ένα κανονικό ρίζωμα στην κριτική της

πολιτικής οικονομίας από τον Μαρξ και στην σύλληψη από αυτόν του κεφαλαίου ως αυτο-

νόμησης της αξίας. Επιπλέον μπορούμε να δούμε ότι η εισαγωγή από την TC μιας δεύτερης

φάσης της πραγματικής υπαγωγής είναι ένα προχώρημα στην αντιμετώπιση αυτού που

αποτελεί για μας την εμφανή αδυναμία μιας τέτοιας περιοδολόγησης: την ανελαστικότητα

της απλής δυαδικής αντίθεσης: τυπική-πραγματική.

Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι έχουν συντελεστεί μερικές θεμελιώδεις αλλαγές από

τη δεκαετία του 1970 - μια αναδιάρθρωση της βιομηχανίας που περιλαμβάνει τεράστιες

ήττες κομματιών της εργατικής τάξης, μια αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση ιδιαίτερα των

οικονομικών λειτουργιών, η κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, η κρίση των προσπαθειών

του «τρίτου κόσμου» να ακολουθήσουν το ρωσικό κρατιστικό μοντέλο του εκσυγχρονισμού,

δηλαδή της συσσώρευσης κεφαλαίου, το άδειασμα σοσιαλδημοκρατικών μορφών όπως

το κράτος πρόνοιας. Οι αστοί σχολιαστές έχουν περιγράψει αυτές τις αλλαγές με φράσεις

όπως Παγκοσμιοποίηση, το τέλος του συνεργατισμού/corporatism, του Κεϋνσιανισμού,

άνοδο του νεο-φιλελευθερισμού, το «σταμάτημα της πορείας προς τα εμπρός της εργασίας»

και φυσικά πτώση του κομμουνισμού.18 Ρωτάμε όμως: αυτό το καινούριο στάδιο της TC

είναι μόνο μια καλλίτερη περιγραφή,19 που καθορίζεται απλά από τις ίδιες πρωτοφανείς

αλλαγές που οι αστοί περιγράφουν με τους δικούς τους όρους, ή αυτό το νέο στάδιο εξηγεί

πραγματικά αυτές τις αλλαγές με μια δυναμική αρχή που θεμελιώνεται κανονικά στην

σχέση κεφαλαίου-εργασίας;

Η TC δίνει κάποιες αξιοπρεπείς αναφορές ενδεικτικές του ότι υπάρχει μια βάση στον Μαρξ

που δικαιολογεί/καθιστά έγκυρη την ανάπτυξη των εννοιολογικών κατηγοριών του για

το κεφάλαιο σε μια ιστορική περιοδολόγηση της καπιταλιστικής κοινωνίας.20 Φυσικά, και

καθώς η πραγματική υπαγωγή, με τον τρόπο που την σκέφτεται η TC, δεν συντελέστηκε

πραγματικά παρά μετά τον θάνατο του γηραιού ανδρός, οι «κανονικές/κανονιστικές μαρξι-

κές αναφορές» δεν μπορούν να επιλύσουν/διευθετήσουν οριστικά το ζήτημα. Πραγματικά

στην βάση της πιστότητας στον Μαρξ, θα ήταν εξίσου εύλογο να ισχυριστεί κανείς ότι τα

στάδια του καπιταλισμού που ο ίδιος ταυτοποιεί είναι «απλός συνεταιρισμός», «βιομηχα-

νοποίηση/μεταποίηση/manufacturing» και «μεγάλης κλίμακας βιομηχανία». Και θα ήθελε

ίσως να προσθέσει κάτι όπως ο τεηλορισμός/φορντισμός μέχρι τη δεκαετία του 1970 και
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ίσως ακόμα κάποιο είδος νεο-φορντισμού ή κρίσης του φορντισμού από κι ύστερα.21 Φυσικά

δεν υιοθετούμε την ανάλυση της σχολής της «Ρύθμισης»22,𝛼 σαν μια εναλλακτική23 στην TC.

Μπορούμε να συμφωνήσουμε μαζί τους ότι η σωστή προσέγγιση είναι να χρησιμοποιήσουμε

κάποια από τα θεωρητικά επιχειρήματα και το εμπειρικό υλικό που συγκέντρωσαν θεωρη-

τικοί όπως αυτοί της σχολής της «Ρύθμισης» από μια προοπτική εστιασμένη περισσότερο

στην ταξική πάλη.

Δεν αποτελεί έκπληξη, λαμβάνοντας υπόψιν ότι προσπαθούμε να κατανοήσουμε την ίδια

πραγματικότητα, ότι οι δοκιμές/προσπάθειές μας να καθορίσουμε την τρέχουσα περίοδο

δεν είναι απαραίτητα σε πλήρη διαφωνίας με αυτά που λέει η TC. Για παράδειγμα, η

ΤC στην ανάλυσή τους για την αλλαγή στην δεύτερη φάση της πραγματικής υπαγωγής,

χρησιμοποιεί μια ιδέα από το Κεφάλαιο του Μαρξ,24 του διπλού «καρουλιού» [moullinet] ή

των διπλών γραναζιών𝛽 των κύκλων της αναπαραγωγής του κεφαλαίου και της εργατικής

δύναμης που συναντιούνται στην άμεση διαδικασία της παραγωγής. Η TC προτείνει ότι

υπάρχουν συγκεκριμένα εμπόδια στην ομαλή τομή αυτών των γραναζιών, που πρωταρχικά

επιβλήθηκαν/imposed από την ταξική πάλη στην διάρκεια του προγραμματισμού, εμπόδια

τα οποία η αναδιάρθρωση υπερβαίνε προκαλώντας έτσι την εκκίνηση μιας καινούριας

φάσης. Η απελευθέρωση ενός από τα γρανάζια - η ελεύθερη ροή του κεφαλαίου - δουλεύει

για την απελευθέρωση και του άλλου - την ομαλή αναπαραγωγή μιας εκμεταλλεύσιμης

εργατικής δύναμης.𝛾 Υπάρχει εδώ μια ομοιότητα με την ιδέα που έχουμε χρησιμοποιήσει για

την «τομή» του χρηματιστικού και του βιομηχανικού κεφαλαίου σύμφωνα με την οποία η

αυξημένη κινητικότητα και ισχύς του παγκόσμιου χρηματιστικού κεφαλαίου έχει επιτρέψει

στο κεφάλαιο να διαφύγει από τα κέντρα ισχύος της εργατικής τάξης δημιουργώντας έτσι

ευνοϊκότερες συνθήκες για την συσσώρευση τόσο στις καινούριες περιοχές όσο και στις

παλιές.𝛿

Παρόμοια αυτό στο οποίο φτάνει η TC, και που αποτελεί για αυτήν την βασική ιδέα, ως

το τέλος του προγραμματισμού ήταν κάτι που αγγίξαμε σε έναν βαθμό στα άρθρα μας για

την υποχώρηση της σοσιαλδημοκρατίας.25 Δεν λέμε φυσικά ότι έχουμε φτάσει στις ίδιες

ιδέες με την TC ούτε ότι έχουμε μια σαφή εναλλακτική στα στάδιά της. Σχετικά με την

σοσιαλδημοκρατία και την μοίρα του εργατικού κινήματος για την TC, αντίθετα με την

πρώτη μας απόπειρα να προσεγγίσουμε σε μια θέση, δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία (δεν

υπάρχει κανένα ερωτηματικό): ο προγραμματισμός δεν έχει μέλλον, αποτελεί αναπόδρα-

στα παρελθόν. Συνεπώς η TC έχει περισσότερη εμπιστοσύνη και αποφασιστικότητα στον

χαρακτηρισμό της για την περίοδο, κάτι που σημαίνει ότι ακόμα κι αν κάνει λάθος μας έχει

σίγουρα δώσει κάτι για να δουλέψουμε.

Ένα άλλο θετικό γνώρισμα των σταδίων της TC είναι ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται να

𝛼 Δες «Η θεωρία της Παρακμής...», Μέρος ΙΙ.
𝛽 Το περίφημο «μαγγανοπήγαδο» της παραγωγής!
𝛾Πώς θα πρέπει να καταλάβουμε τότε το ξέσπασμα της κρίσης της αναδιάρθρωσης αν όλα έβαιναν καλώς;

Πού μπλόκαραν τα γρανάζια.
𝛿Η αναλογία των «γραναζιών» κεφαλαίου-εργασίας με τα γρανάζια χρηματιστικού-βιομηχανικού κεφα-

λαίου μοιάζει μάλλον «μερική».
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αντιπαρέρχεται/υπερβαίνει την αντινομία των προσεγγίσεων των αυτόνομου και του αντι-

κειμενιστικού μαρξισμού στην κρίση. Αντί είτε να δίνει προτεραιότητα στην δραστηριότητα

της τάξης σαν αιτίας της κρίσης της καπιταλιστικής συσσώρευσης είτε να βλέπει την κρίση

της καπιταλιστικής συσσώρευσης σαν την αιτία της πάλης της εργατικής τάξης, η TC μοιάζει

να βλέπει την καπιταλιστική ανάπτυξη σαν την ίδια την ανάπτυξη της σχέσης εκμετάλλευ-

σης. Βλέπουμε έτσι την TC να ενσωματώνει ένα δυναμικό ρόλο της πάλης των εργατών στην

ανάπτυξη του τρόπου παραγωγής και των κρίσεών της, χωρίς να «κολλά» στον διαχωρισμό

της τάξης ως ενός ξεχωριστού υποκειμένου από το κεφάλαιο, όπως συμβαίνει στην θεωρία

για την κρίση της αυτονομίας που έχει βάση την ταξική πάλη.26

Μπορούμε λοιπόν να δούμε αρετές στην περιοδολόγηση της TC, που έχει κάνει πραγμα-

τική πρόοδο στο να δείξει ότι πραγματικά εξηγεί την περίοδο μάλλον παρά απλώς να την

περιγράφει. Όμως, παρόλο που η TC έχει αποσαφηνίσει την εικόνα της δεν έχει απαντήσει

σε όλες τις αμφιβολίες μας. Αν και αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να εξετάσουν το ζή-

τημα με έναν πιο εμπειρικό τρόπο, η ανάλυσή τους παραμένει αρκετά αφηρημένη και για

να πειστούμε θα θέλαμε τόσο μια πιο εμπειρική αντιμετώπιση όσο και να καταλάβουμε

καλλίτερα τις διαμεσολαβήσεις ανάμεσα στο σχήμα τους - που για μας παραμένει ακόμα

κάπως αφηρημένο - και στην πιο εμπερική, συγκεκριμένη ιστορία. Μέρος του προβλήματός

μας είναι ένας συγκεκριμένος σκεπτικισμός σχετικά με την αναπόφευκτη σχηματοποίηση

μιας τέτοιας προσέγγισης σταδίων - στην οποία οι συγκεκριμένες εξελίξεις υποτίθεται ότι

εξηγούνται από την αναφορά τους στο στάδιο του καπιταλισμού στο οποίο υπάγονται.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι όλο αυτό ξεκίνησε σαν μια ανταλλαγή απόψεων εν μέρει γύρω

από την θεωρία της παρακμής, υπάρχει η περίεργη τυπική ομοιότητα ανάμεσα στο ότι

όπως ακριβώς στην θεωρία της παρακμής αυτό το στάδιο υποτίθεται ότι θα εξάλειφε την

πιθανότητα οποιουδήποτε ρεφορμισμού, έτσι και η δεύτερη φάση της πραγματικής υπα-

γωγής της TC υποτίθεται ότι εξαλείφει οποιαδήποτε συμπερίληψη της τάξης μέσα στην

καπιταλιστική αναπαραγωγή και να κάνει την επανάσταση, με την πραγματική της έννοια

ως κομμουνιστικοποίησης, την αναγκαία αποκορύφωση αυτού του κύκλου αγώνων.𝛼

Όμως μπορούμε να συμφωνήσουμε μαζί τους όταν λένε ότι αν, χάριν επιχειρήματος, επρό-

κειτο να αποδεχτούν τις ενστάσεις μας, αυτό που είναι ουσιώδε και αυτό που πρέπει να

συζητηθεί είναι το ίδιο το περιεχόμενο αυτού που λένε ότι «έχει αναδιαρθρωθεί στην σχέση

της εκμετάλλευσης». Με άλλα λόγια, ότι ακόμα και αν τα στάδια της TC είναι λανθασμένα,

θέτουν ευθέως και στην ρίζα του το ζήτημα της εξέλιξης της κρίσης και της αναδιάρθρωσης

που ξεκίνησε την δεκαετία του 1970.27

Τέταρτο Σημείο

Το τελευταίο σημείο της TC αφορά την θέση της έννοιας της αλλοτρίωσης στον Μαρξ,

σημείο στο οποίο αφιερώσαμε μεγάλη έκταση στην απάντησή μας στην TC και το οποίο

τώρα μπορούν να λάβουν σοβαρά υπόψιν τους για μια απάντηση. Όπως λέει αστειευόμενη

𝛼 Εξαιρετικά διεισδυτική και «προφητική» παρατήρηση! Γιατί εδώ μοιάζει να είναι το σημείο ακριβώς

11



η TC, μοιάζουμε εδώ να είμαστε σε έναν ανταγωνισμό στα πεδία της μαρξολογίας και

της σχολαστικότητας/σχολαστικολογίας, αλλά κλείνουν προτείνοντας αυτό που πιθανόν

διακυβεύεται πραγματικά πίσω από το «μαρξολογικό» επιχείρημα: «ας μπούμε στο ψητό».

Αυτό είναι για την TC το ότι η προβληματική σχετικά με την αλλοτρίωση είναι οπωσδήποτε

μια προβληματική για την επαναστατική φύση του προλεταριάτου. Ισχυρίζονται ότι παρά

την απόσταση που το Aufheben έχει καταφέρει κάποιες φορές να διατηρήσει από τις

εμφανώς πιο ιδεολογικές προσεγγίσεις της πλειοψηφίας της υπεραριστεράς, τελικά δεν

έχουμε ξεφύγει πλήρως από την προβληματική της [της υπεραριστεράς]. Αυτό συμβαίνει

γιατί «διατηρούμε μιαν αφηρημένη θεώρηση της αυτονομίας και της αυτοοργάνωσης

(του αληθινού είναι του προλεταριάτου)» και αυτό εκφράζεται στον τρόπο με τον οποίο

αντιμετωπίζουμε σύγχρονους αγώνες όπως το Κίνημα της Άμεσης Δράσης. Η TC ισχυρίζεται

ότι η αναλύσεις μας, παρά μιαν αξιέπαινη ορθότητα/συγκεριμενοποίηση/concreteness,

ξεπέφτουν σε μια εξωτερική κρίση των «υπέρ» και των «κατά» αυτών των κινημάτων αντί

να θέτουν «τα ερωτήματα του «γιατί» αυτών των κινημάτων, της «ύπαρξής» τους, του τι

συνεισφέρουν θεωρητικά, της ύπαρξής τους ως καθοριστικής μιας περιόδου».𝛼 Φυσικά αυτό

που λέει η TC είναι ουσιαστικά ότι δεν καταλαβαίνουμε αυτούς τους αγώνες με τον τρόπο

που αυτοί τοθς καταλαβαίνουν. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε/απορρίψουμε το

επιχείρημά τους γιατί η TC εντοπίζει μια αδυναμία της προσέγγισής μας της οποίας έχουμε

κι εμείς οι ίδιοι επίγνωση (αυτό που διακυβεύεται με έναν τρόπο είναι πώς μπορεί κανείς

να είναι ανοιχτός στο πραγματικό κίνημα που βρίσκεται μπροστά στα μάτιά του.)

Σίγουρα δεν είμαστε πάντα ικανοποιημένοι με αυτό που καταφέρνουμε να πούμε σχετικά

με τους τρέχοντες αγώνες είτε πρόκειται για αυτούς που η TC αποκαλεί ως «κίνημα άμεσης

δράσης» είτε για πιο παραδοσιακούς κοινωνικούς/ταξικούς αγώνες. Το γεγονός ότι γενικά

καταφέρνουμε να παράγουμε κάτι καλλίτερο από αυτό που διαβάζουμε αλλού, δεν λέει

στην πραγματικότητα και πολλά. Οι περισσότερες πολιτικές εκδόσεις, τουλάχιστον αυτές

που συναντούμε στα Αγγλικά, κυρίως απλά φιλτράρουν αυτό που διαβάζουν στα αστικά

μέσα ενημέρωσης μέσα από την δική τους ιδεολογία ή στην καλλίτερη περίπτωση θα

συλλέξουν αξιόλογη πληροφορία ή θα περιγράψουν πράγματα των οποίων έχουν εμπειρία,

εξακολουθώντας όμως να τα ερμηνεύουν με όρους των ήδη καθιερωμένων κατηγοριών

τους. Η ιδέα της ανάπτυξης νέων κατηγοριών ή του μετασχηματισμού των ήδη υπαρχόντων

από την ίδια την εμπειρία της ταξικής πάλης είναι αρκετά ξένη σε αυτούς για τους οποίους

οι απαντήσεις είναι ήδη γνωστές.

Κάτι που έχουμε ακούσει ότι αποδίδεται στην TC είναι η κριτική [της] για τους υπεραρι-

στεριστές ή άλλους επαναστάτες που πάνε στους αγώνες με μια λίστα ελέγχου: πχ. υπήρξε

μια εκπεφρασμένη ρήξη με τα συνδικάτα, συγκρότησαν μια απεργιακή συνέλευση, απο-

πειράθηκαν να υπερβούν τον σεχταρισμό προσπαθώντας να διαχύσουν την δράση τους

και καθιστώντας τον αγώνα τους ανοιχτό σε άλλους, υπήρξε μια ρήξη με την αστική νο-

πάνω στο οποίο εστιάζεται η σημερινή αμηχανία της TC σχετικά με την εξέλιξη του κύκλου αγώνων που
μοιάζει κάθε άλλο παρά να οδηγεί στην προοπτική της κομμουνιστικοποίησης! Η έμφαση δική μας

𝛼 Στην ελληνική μετάφραση.
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μιμότητα, συγκρότησαν εργατικά συμβούλια κ.λπ. Οι αγώνες βαθμολογούνται με βάση

αυτή την λίστα ελέγχου σύμφωνα με έναν πρότυπο που έχει καθοριστεί από προηγούμενες

επαναστατικές εξεγέρσεις των οποίων οι επαναστάτες είναι η ανάμνηση. Μπορούμε να

αναγνωρίσουμε αυτή την αποστειρωμένη προσέγγιση και ελπίζουμε ότι την αποφεύγουμε

οι ίδιοι. Προσπαθούμε να μην «χωρέσουμε» απλά τους αγώνες σε προϋπάρχουσες κατηγο-

ρίες ή να τους ασκούμε κριτική ιδεολογικά ή ηθικά για το ότι δεν στέκονται στο ύψος σε

ένα προκαθιερωμένο σύνολο αρχών σχετικά με το τι συνιστά την κανονική επαναστατική

πάλη. Προσπαθούμε να αποφεύγουμε στερεότυπα συμπεράσματα, να είμαστε ανοιχτοί

σε καινούρια γνωρίσματα και στις αντιφάσεις σε εξέλιξη (όταν όμως έχουμε μια αντίληψη

για τον κομμουνισμό που δεν την μοιράζονται οι περισσότεροι που παίρνουν μέρος στους

αγώνες που κι εμείς συμμετέχουμε ή γράφουμε σχετικά, είναι δύσκολο αυτό να μην βγαίνει,

μερικές φορές, σαν ένα εξωτερικό ζύγισμα των «υπέρ» και των «κατά» αυτών των αγώ-

νων). Εν πάσει περιπτώσει ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι δεν καταλήγουμε πάντα με κάτι

τόσο δηκτικό/αιχμηρό.28 Η TC υπονοεί ότι μπορούμε να κάνουμε καλλίτερα και αυτό το

αναγνωρίζουμε.

Αν η TC το επιτυγχάνει αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί συγκρίνοντας τον τρόπο με τον οποίον

αυτοί και εμείς αντιμετωπίζουμε τους ίδιους συγκεκριμένους αγώνες. Θα ήταν ενδιαφέρον,

για παράδειγμα, να διαβάσουμε την πιο επεξεργασμένη κριτική τους στην ανάλυσή μας

για το αντι-καπιταλιστικό κίνημα, που εμφανίζεται σαν μέρος της δικής τους ανάλυσης στο

«Μετά την Γένοβα («Apres Génes») στο Théorie Communiste αρ. 18. Έτσι όσο περισσότερα

κείμενα της TC μεταφράζονται, όπως φανταζόμαστε θα συμβεί, τόσο πιο ξεκάθαρη θα

γίνεται η κατάσταση.

Θα πειστούμε από τις κατηγορίες τους - από την ανάλυσή τους για τον ριζοσπαστικό δημο-

κρατισμό και το Κίνημα Άμεσης Δράσης καθώς και κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις

όπως ηΜέση Ανατολή ή θα βρούμε ότι και η TC, όπως και κάποιες από τις προσεγγίσεις που

κριτικάρει, αναγκάζει συγκεκριμένους αγώνες να χωρέσουν σε ήδη καθιερωμένες κατηγο-

ρίες. Όμως, ακόμα και αν υπάρχουν στοιχεία αυτής της δεύτερης περίπτωσης, φαίνεται ότι

η επεξεργασία αυτών των κατηγοριών έχει γίνει μέσα από μια γνήσια συμμετοχή σε αυτό

που συμβαίνει τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Αλλά αφού αποδεχτούμε ότι αυτή η ad hominemαποκήρυξη στο τέλος του τέταρτου σημείου

της TC έχει κατά κάποιον τρόπο «βρει» στόχο, έχουμε όντως πρόβλημα με την ανάπτυξη

του σχεδίου που έχει προηγηθεί. Δεν είμαστε πεπεισμένοι ότι η αδυναμία κάποιων από

τις αναλύσεις μας είναι αποτέλεσμα της προβληματικής της αλλοτρίωσης που με τη σειρά

της συνδέεται με την προβληματική της επαναστατικής φύσης του προλεταριάτου. Όντας

τώρα αντιμέτωποι με την κριτική της TC θα αποδεχτούμε ότι το προλεταριάτο δεν έχει μια

επαναστατική ουσία καθαυτό και ότι είναι επαναστατικό μόνο ως μέρος της ανάπτυξης

της αντίφασης κεφαλαίου-εργασίας.29 Θα λέγαμε όμως απλά ότι η αντιφατική κοινωνική

σχέση είναι αυτή της αλλοτρίωσης.

Αν κοιτάξει κανείς το κύριο επιχείρημα της TC θα πρέπει να παραδεχτεί ότι είναι συνεκτικό

και καλώς δομημένο. Προς το παρόν δεν θα τους απαντήσουμε στο επίπεδο αυτό στο οποίο

13



συμφωνούμε ότι έχουν διαχωρίσει την θέση τους. Επιτρέψτε μας απλά να παρατηρήσουμε

ότι πέφτει ένα τεράστιο βάρος στον ισχυρισμό ότι υπάρχει μια αλλαγή στην προβληματική

τουΜαρξ από έναν ανθρωπισμό με κέντρο τον άνθρωπο και την αλλοτρίωσή του σε ένα αντι-

ανθρωπισμό που εστιάζεται στις κοινωνικές σχέσεις. Για μας αυτή η προβληματική πάνω

στις προβληματικές είναι προβληματική (sic). Μας δίνει την εντύπωση, όπως και κάποιες

άλλες πτυχές της TC ως υπερβολικά σχηματική. Φυσικά και υπάρχουν χάσματα στον Μαρξ,

υπάρχει όμως και συνέχεια και ασυνέχεια μεταξύ των γραπτών του εκατέρωθεν αυτών των

χασμάτων.30 Δεχόμαστε ότι σημαντικό μέρος της κατανόησης της αλλοτρίωσης συναντά

προβλήματα. Θαμπορούσαμε όμως να ισχυριστούμε ότι η ορθή κατανόηση της αλλοτρίωσης

θα οδηγούσε στην σύλληψή της ως θεμελιώδους στοιχείου της μετέπειτα κριτικής της

πολιτικής οικονομίας. Φυσικά η TC επιχειρηματολογεί ότι πέφτουμε σε προβλήματα, για

παράδειγμα με την, εμπνευσμένη από τον Bloch, ιδέα μας της ανθρωπότητας που δεν έχει

ακόμα πραγματωθεί [of the humanity that is not yet]. Προς το παρόν ας σταματήσουμε σε

αυτό το σημείο.
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