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Το πιο πρόσφατο κομμάτι της αντιπαράθεσης μεταξύ Théorie Communiste και Aufheben.

Πρόλογος από το Aufheben

Στο τεύχος αρ. 11 του Aufheben, δημοσιεύσαμε μια κριτική στα άρθρα μας σχετικά με την

«παρακμή/decadence» (που περιέχονται στα τεύχη Aufheben αρ. 2-4) από την γαλλική

ομάδα Théorie Communiste (TC). Στο επόμενο τεύχος δημοσιεύσαμε την απάντησή μας

στην κριτική της TC. Από τότε είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων με την TC με μια ανταπάν-

τησή τους στην δική μας απάντηση. Συλλέξαμε εδώ τις γραπτές τους απαντήσεις και μια

επιμελημένη έκδοσή τους (με σημειώσεις που προστέθηκαν από μας) παρουσιάζεται στη

συνέχεια.

Στην απάντησή της, η TC προχωρά αρκετά στο ξεκαθάρισμα των θεωρητικών της θέσεων

πάνω σε μερικά από τα βασικά ζητήματα που ανέκυψαν από την αρχική κριτική της στα

άρθρα μας σχετικά με την «παρακμή». Αν και η ανταπόκριση της TC απαντά αρκετά από

τα ερωτήματα που θέσαμε σχετικά με τη θεωρία της, αφήνει αρκετά ακόμα αναπάντητα,

ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν την περιοδολόγησή της. Και, όπως έχουμε ήδη πει, δεν

μπορούμε να δεχθούμε την θέση τους για την εννοιολογική μετατόπιση στην χρήση της

αλλοτρίωσης από τονΜαρξ (για μια κριτική της TC όσον αφορά την έννοια της αλλοτρίωσης

στον Μαρξ δείτε εδώ το άρθρο του Chris Arthur𝛼).

Είχαμε σχεδιάσει αρχικά να δημοσιεύσουμε μια σύντομη εισαγωγή στην απάντηση της TC

που θα απαντούσε με τη σειρά της στα ζητήματα που θέτει, ιδιαίτερα το «ad hominem»

σημείο στο τέλος· δεν μπορέσαμε όμως να συμφωνήσουμε σχετικά με αυτό. Επιπλέον,

μερικοί από μας έχουμε την αίσθηση ότι δεν διαθέτουμε αρκετό μεταφρασμένο υλικό

για να καταλάβουμε πώς ακριβώς συνέχονται οι επιμέρους θεωρητικές θέσεις της TC

στη συνολική της θεωρία και με ποιον ακριβώς τρόπο οι αφηρημένες διατυπώσεις με τις

οποίες παρουσιάζει τις θέσεις της θεμελιώνονται θεωρητικά ή απορρέουν από λεπτομερείς

συγκεκριμένες αναλύσεις. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών των δυσκολιών αποφασίσαμε να

κλείσουμε αυτή τη συγκεκριμένη ανταλλαγή απόψεων με την TC στις σελίδες του Aufheben

δίνοντας στην TC τον τελευταίο λόγο.

Άσχετα από τις όποιες αβεβαιότητες και διαφωνίες που υπάρχουν, η TC έθεσε σημαντικά

ερωτήματα και ελπίζουμε να καταπιαστούμε με μερικά από αυτά σε μελλοντικά τεύχη του

Aufheben.

Η απάντηση της TC

Μετά την ανάγνωση του κειμένου σας σχετικά με την TC στο τεύχος αρ. 12 του Aufheben,

και υποθέτοντας μια επαρκή γλωσσική κατανόηση εκ μέρους μου, νομίζω ότι βάζετε τρία

𝛼 μεταφρασμένο επίσης εδώ...
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ζητήματα πάνω στο οποίο αποκλίνουμε ή πάνω στα οποία απαιτείται περισσότερη δουλειά

από την TC ώστε να δικαιολογήσουμε τις αναλύσεις μας::

1) Δεν θα πρέπει το προλεταριάτο να αναγνωρίσει πρώτα τον εαυτό του ως τάξη πριν

αυτοκαταργηθεί;

2) Η θεμελίωση της πιθανότητας μιας δεύτερης φάσης της πραγματικής υπαγωγής στις

έννοιες του κεφαλαίου και της πραγματικής υπαγωγής.

3) Η έννοια της αλλοτρίωσης.

Έχω αφήσει σκόπιμα το ζήτημα σχετικά με τον Αλτουσέρ ξεχωριστά. Το να προσεγγίσουμε

αυτό το ζήτημα από μόνο του θα μας οδηγούσε, αμφότερα, μόνο σε αδιέξοδο. Όσο ενδια-

φέρον κι αν έχει να εξετάσει κανείς και να κριτικάρει τις θέσεις του Αλτουσέρ σε μια σειρά

ζητημάτων, να κάνουμε τον ίδιον τον Αλτουσέρ ξεχωριστό αντικείμενο θα μας παγίδευε στη

συζήτησή μας καθώς θα γινόταν το θετικό ή αρνητικό σημείο αναφοράς των προβλημάτων

με τα οποία θέλουμε να καταπιαστούμε. Τα ζητήματα αυτά θα μετασχηματίζονταν αν

κάναμε τον Αλτουσέρ το σημείο αναφοράς.

Δεν θα πρέπει το προλεταριάτο να αναγνωρίσει πρώτα τον εαυτό

σαν τάξη πριν αυτοκαταργηθεί;

Εν συντομία, ορίζουμε τον τρέχοντα κύκλο αγώνων σαν μια κατάσταση στην οποία το

προλεταριάτο υπάρχει σαν τάξη μόνο στην αντιφατική του σχέση με το κεφάλαιο, γεγονός

που αποκλείει κάθε επιβεβαίωση μιας «εργατικής ταυτότητας» ή μιας «επιστροφής στον

εαυτό του» κατά την αντίθεσή του με το κεφάλαιο· η σχέση αντίφασης με το κεφάλαιο

είναι για το προλεταριάτο μια αντίφαση που αντιμετωπίζει ως προς τον ίδιο τον εαυτό του,

μια κατάσταση στην οποία θέτει σε αμφισβήτηση τον ίδιο τον εαυτό του.

Το προλεταριάτο δεν γίνεται, σαν αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, μια «καθαρά αρνη-

τική» ύπαρξη, εκτός αν με αυτό καταλαβαίνουμε την κριτική οποιασδήποτε σύλληψης μιας

επαναστατικής φύσης του προλεταριάτου. Περνάμε από μια προοπτική στην οποία το προ-

λεταριάτο βρίσκει στον εαυτό του και στην αντίθεσή του με το κεφάλαιο την δυνατότητά του

να παράξει τον κομμουνισμό, σε μια προοπτική στην οποία αυτή η δυνατότητα αποκτάται

σαν μια εσωτερική κίνηση αυτού του οποίου καθιστά δυνατή την κατάργηση. Συνεπώς μια

τέτοια κατάργηση γίνεται ιστορική διαδικασία: η ανάπτυξη της σχέσης και όχι ο θρίαμβος

ενός από τους δύο όρους με την μορφή της γενίκευσής του. Το προλεταριάτο παράγει τον

κομμουνισμό στην (και μέσα από την) πορεία της αντίφασής του με το κεφάλαιο και όχι

από μόνο του, χειραφετούμενο από το κεφάλαιο ή αποκαλυπτόμενο ενάντια σε αυτό. Δεν

υφίσταται μια ανατρεπτική ύπαρξη του προλεταριάτου. Αν η άρνηση είναι μια εσωτερική

στιγμή αυτού του οποίου είναι άρνηση, η υπέρβαση είναι μια ανάπτυξη της αντίφασης·

δεν είναι η αποκάλυψη ή η πραγμάτωση μιας επαναστατικής φύσης αλλά μια εσωτερική

ιστορική παραγωγή.
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Ως η διάλυση των υπαρχουσών συνθηκών, το προλεταριάτο ορίζεται σαν μια τάξη μέσα στο

κεφάλαιο και σε σχέση με αυτό, με άλλα λόγια ως η τάξη της εργασίας που παράγει αξία ή

ακριβέστερα της εργασίας που παράγει υπεραξία. Το προλεταριάτο δεν θέτει τον εαυτό του

ή δεν συγκροτείται ως τάξη σαν η διάλυση αυτών των κατηγοριών· μάλλον το προλεταριάτο

είναι η διάλυση αυτών των κατηγοριών επειδή είναι τάξη· αυτό είναι το ίδιο το περιεχόμενο

της αντικειμενικής του κατάστασης ως τάξης. Η δυνατότητά του να καταργήσει το κεφάλαιο

και να παράξει τον κομμουνισμό έγκειται στην συνθήκη του ως τάξης του καπιταλιστικού

τρόπου παραγωγής. Η διάλυση όλων των υπαρχουσών συνθηκών είναι μια τάξη, είναι

η ζωντανή εργασία σε αντίθεση με το κεφάλαιο. Αυτό που εξαφανίστηκε στην παρούσα

κρίση/αναδιάρθρωση δεν είναι αυτή η αντικειμενική ύπαρξη· είναι η επιβεβαίωση μέσα

στην αναπαραγωγή του κεφαλαίου μιας προλεταριακής ταυτότητας. Η εκμετάλλευση ορίζει

ταυτόχρονα το προλεταριάτο σαν την τάξη της εργασίας που παράγει υπεραξία και σαν

την διάλυση όλων των υπαρχουσών συνθηκών στην βάση αυτών των συνθηκών, μέσα στη

δυναμική του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής (κατανοούμενου ως ταξικής πάλης). Η

ικανότητα του προλεταριάτου να προκαλέσει/επιφέρει την κατάργηση του καπιταλιστικού

τρόπου παραγωγής περιέχεται στην αυστηρή θέση του ως τάξης μέσα σε αυτόν τον τρόπο

παραγωγής.

Όταν λέμε ότι το προλεταριάτο υπάρχει σαν τάξη μόνο μέσα και ενάντια στο κεφάλαιο,

ότι παράγει ολόκληρη την ύπαρξή του, ολόκληρη την οργάνωση, πραγματικότητα και

συγκρότησή του σαν τάξης μέσα και ενάντια στο κεφάλαιο, διακηρύσσουμε απλά ότι είναι

η τάξη της εργασίας που παράγει υπεραξία. Σαν η τάξη της παραγωγικής εργασίας, το

προλεταριάτο αναγνωρίζει μόνιμα τον εαυτό του σαν τέτοιο στην πορεία των οποιωνδήποτε

αγώνων, το πιο άμεσο αποτέλεσμα των οποίων είναι πάντα η κοινωνική πόλωση των τάξεων.

Τα απλούστερα πράγματα είναι συχνά τα πιο δύσκολα να τα καταλάβουμε. Μια τάξη

αναγνωρίζει τον εαυτό της σαν τάξη μέσα από την σχέση της με μιαν άλλη τάξη· μια τάξη

υπάρχει στον βαθμό που πρέπει να διεξάγει μια πάλη ενάντια σε μιαν άλλη τάξη. Δεν

υπάρχει κανένας πρότερος ορισμός που να εξηγεί και να παράγει την αντίθεση μιας τάξης

με μιαν άλλη· είναι μόνο μέσα στην αντίφασή της με μιαν άλλη τάξη που αναγνωρίζει τον

εαυτό της σαν τάξη. Αυτό που εξαφανίζεται στον τρέχοντα κύκλο αγώνων είναι η ικανότητα

αυτής της γενικής σχέσης που ορίζει τις τάξεις να συστήσει μια στιγμή επιστροφής-στον-

εαυτό για το προλεταριάτο με την μορφή ενός ορισμού της ίδιας της ταυτότητάς του την

οποία θα μπορούσε να αντιπαραθέσει στο κεφάλαιο (μια ταυτότητα που έμοιαζε εγγενής

στην τάξη και αντιθέσιμη στο κεφάλαιο, όταν, στην πραγματικότητα, δεν επρόκειτο για

τίποτα άλλο παρά το συγκεκριμένο προϊόν μιας συγκεκριμένης ιστορικής σχέσης ανάμεσα

στο προλεταριάτο και το κεφάλαιο, επιβεβαιωμένης από την συγκεκριμένη κίνηση του

κεφαλαίου). Το προλεταριάτο δεν γίνεται μια «καθαρά αρνητική ύπαρξη»· είναι απλά μια

τάξη.𝛼

Υπάρχει ένα παλιό πλαίσιο που μας είναι εξαιρετικά δύσκολο να απορρίψουμε: η σύγχυση

ανάμεσα στην θετική αναγνώριση του προλεταριάτου σαν τάξης και τις συγκεκριμένες

𝛼 Εξαιρετικά κρίσιμο σημείο, που επιβεβαιώνει όντως την άρνηση της TC να δει το προλεταριάτο ως
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ιστορικές μορφές της αυτοοργάνωσης και της αυτονομίας. Στους αγώνες του το προλε-

ταριάτο υιοθετεί/χρησιμοποιεί όλες τις αναγκαίες για τη δράση του μορφές οργάνωσης.

Σημαίνει αυτό όμως ότι το προλεταριάτο, όταν χρησιμοποιεί τις απαραίτητες για τους

άμεσους στόχους του οργανωτικές μορφές (και η κομμουνιστικοποίηση θα είναι εξίσου

ένας τέτοιος άμεσος στόχος), ύπάρχει για τον εαυτό του σαν μια αυτόνομη τάξη; Όχι.

Η αυτοοργάνωση και η δύναμη των συνδικάτων ανήκουν στον ίδιο κόσμο της επανάστασης

ως επιβεβαίωσης της τάξης. Η αυτοοργάνωση ή η αυτονομία του προλεταριάτου δεν είναι

ισχυρότερες ή πιο αδύναμες σταθερές τάσεις στην ταξική πάλη αλλά καθορισμένες ιστορι-

κές μορφές που αυτή έχει πάρει. Μπορούμε να αφαιρέσουμε κάθε περιεχόμενο από αυτές

τις μορφές και να ονομάσουμε αυτοοργάνωση κάθε ομάδα ανθρώπων που αποφασίζουν

από κοινού τι πρόκειται να κάνουν, αλλά σε αυτή την περίπτωση κάθε ανθρώπινη δρα-

στηριότητα είναι αυτοοργανωμένη και ο όρος χάνει κάθε ενδιαφέρον.𝛼 Η αυτοοργάνωση

και το περιεχόμενό της, η εργατική αυτονομία, προέκυψαν από μια αντίφαση ανάμεσα

στο προλεταριάτο και το κεφάλαιο που εμπεριείχε την ικανότητα του προλεταριάτου να

σχετίζεται με τον εαυτό του σαν τάξη μέσα στην αντίθεσή προς το κεφάλαιο, με άλλα λόγια

μια συγκεκριμένη σχέση στην οποία το προλεταριάτο μπορούσε να βρει στον εαυτό του την

ίδια τη θεμελίωσή του, την συγκρότησή του, την πραγματικότητά του στην βάση μιας ταυτό-

τητας των εργατών την οποία επιβεβαίωναν για καιρό οι τροπικότητες της αναπαραγωγής

του κεφαλαίου. Για τις θεωρίες της αυτοοργάνωσης και της αυτονομίας το ζήτημα ήταν να

γίνει η σύνδεση ανάμεσα στους άμεσους αγώνες και την επανάσταση μέσα από τα στοιχεία

εκείνα των αγώνων που θα μπορούσαν να καταδείξουν μια ρήξη με την ενσωμάτωση μιας

υπεράσπισης και αναπαραγωγής της προλεταριακής συνθήκης. Η αυτοοργάνωση και η

αυτονομία ήταν δυνατές μόνο στη βάση της συγκρότησης μιας εργατικής ταυτότητας, μια

συγκρότηση που σαρώθηκε από την αναδιάρθρωση.𝛽

Είναι η ίδια η ικανότητα του προλεταριάτου να βρει στην σχέση του με το κεφάλαιο την

βάση της συγκρότησής του σαν αυτόνομης τάξης που έχει εξαφανιστεί. Η εξειδίκευση

της διαδικασία αξιποίησης, το «μεγάλο εργοστάσιο», η υποταγή του σταθερού κεφαλαίου

στις απαιτήσεις μιας μαζικοποιημένης εργασίας, η διαίρεση ανάμεσα σε παραγωγικές και

μη-παραγωγικές δραστηριότητες, ανάμεσα στην παραγωγή και την ανεργία, παραγωγή

και εκπαίδευση κ.λπ., όλα αυτά που έχουν ξεπεραστεί από την τωρινή αναδιάρθρωση, ήταν

η ουσία, στο ίδιο το εσωτερικό της καπιταλιστικής σχέσης, μιας προλεταριακής ταυτότητας

και αυτονομίας.𝛾 Η αυτοοργάνωση και η αυτονομία δεν είναι σταθερές των οποίων θα

«καθαρά αρνητική ύπαρξη», ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης της θεώρησης για την ταξική σχέση/αντίφαση.
Πόσο δικαιολογημένο είναι αυτό και ανάγεται τελικά σε έναν οικονομισμό;

𝛼 Ενδιαφέρον σημείο σε σχέση με την «κενή μορφή» της αυτοοργάνωσης - ιδιαίτερα στο σημερινό context
- και την «γενίκευσή» της - έχουμε έναν ενδοιασμό σε σχέση με τον εξ' αυτού χαρακτηρισμό κάθε ανθρώπινης
δραστηριότητας ως αυτοοργανωμένης.

𝛽 γιατί-πώς; Εδώ εντοπίζεται ένα πρώτο κομμάτι της κριτικής μας σε σχέση με την ελλειματική δικαιο-
λόγηση αυτής της κατάρρευσης της εργατικής ταυτότητας από την TC, την οποία έχουμε αποδώσει στην
άρνηση της αποδοχής του προλεταριάτου ως καθαρής άρνησης (!) που είναι απότοκο του οικονομισμού!

𝛾ΟΚ! Έχουν αλλάξει οι όροι συσχέτισης με το κεφάλαιο αλλά γιατί έχει χάσει το προλεταριάτο την ικανό-
τητα να εξακολουθεί να αυτοπροσδιορίζεται μέσα από τη σχέση του με το κεφάλαιο; Γιατί δεν πρόκειται απλά
για έναν καινούριο τρόπο συσχέτισης που μπορεί να οδηγήσει σε μια καινούρια «ταυτότητα»; Και, ειρήσθω
εν παρόδω, πριν την διαμόρφωση αυτής της εργατικής ταυτότητας, πώς προσδιοριζόταν το προλεταριάτο (ας

6



μπορούσαμε να περιμένουμε την επανεμφάνιση λιγότερο ή περισσότερο υπομονετικά·

μάλλον συνιστούν έναν κύκλο αγώνων που έχει κλεισει, ολοκληρωθεί. Γιατί για να υπάρξει

αυτοοργάνωση και αυτονομία θα πρέπει να υπάρξει μια αυτεπιβεβαίωση της παραγωγικής

τάξης στην αντίθεσή της με το κεφάλαιο.𝛼 Σήμερα η αυτοοργάνωση και η αυτονομία έχουν

γίνει κατά παράδοξο τρόπο𝛽 το «συντηρητικό» ομάδων και «ζηλωτών» (δείτε πχ. την κα-

θαρή εξέλιξη στη Γαλλία ξεκινώντας με τους αγώνες στην βιομηχανία ατσαλιού το 1979) και

πάνω απ' όλα των «ριζοσπαστικών συνδικάτων». Σαν αποτέλεσμα οι συνήθεις υποστηρικτές

της αυτοοργάνωσης έχουν καταλήξει να αντιδιαστέλλουν μια «καθαρή» αυτοοργάνωση

(δηλ. μια αυτοοργάνωση που συγχέεται με τους αγώνες𝛾) με οποιαδήποτε απολιθωμένη ή

αναπτυγμένη από τα συνδικάτα μορφή της. Αλλά στην πραγματική διαδικασία της αυτοορ-

γάνωσης υπήρχε πάντα μια σταθερή εξέλιξη προς αυτή την απολιθοματοποίηση και την

«συνδικαλιστικοποίηση»· είναι εγγενής στον τύπο της αντίφασης εκφράζεται στην ίδια την

αυτοοργάνωση καθώς και στην υπεράσπιση της προλεταριακής συνθήκης που συνιστούσε

το αξεπέραστο όριό της. Αυτή η αυτοοργάνωση που στην καθαρότητά της συγχέεται με

τους αγώνες δεν υπήρξε ποτέ. Δεν είναι τίποτα άλλο από μια αφηρημένη ιδεολογικοποίηση

της πραγματικής ανάπτυξης των αγώνων.

Η ταξική πάλη δεν είναι γενικά αυτόνομη. Το γεγονός ότι οι «πρωταγωνιστές» σε έναν

αγώνα δεν αναθέτουν σε κάποιον άλλον το καθήκον να καθορίσει το πώς θα διεξαχθεί

αυτός ο αγώνας δεν είναι «αυτονομία», σημαίνει μάλλον ότι η καπιταλιστική κοινωνία

πούμε στον 19ο αιώνα;) Μήπως, λοιπόν, το άγονο είναι αυτός καθαυτός ο θετικός ορισμός του προλεταριάτου
μέσα από τη σχέση του με το κεφάλαιο και αυτό που θά πρεπε να δούμε είναι ο καθαρά αρνητικός ορισμός του
προλεταριάτου μέσα από αυτή τη σχέση, δηλ. ότι απλά το προλεταριάτο μπορεί να οριστεί μόνο ως πλήρης
άρνηση ότιδήποτε ορίζεται στη σχέση με το κεφάλαιο, δηλ. ανταλλαγή, αξία, χρήμα, εμπόρευμα, ιδιοκτησία;

𝛼 Εδώ θα υποστηρίξουμε ότι κάθε αυτοπροσδιορισμός, αυτεπιβεβαίωση είναι αποτέλεσμα ενός θετικού ορι-
σμού μέσα στη σχέση κεφάλαιο, με άλλα λόγια η βάση της αυτονομίας/αυτοοργάνωση είναι ο θετικός
ορισμός του προλεταριάτου μέσα από τη σχέση του με το κεφάλαιο και όχι μόνο μια συγκεκρι-
μένη ιστορική παραγωγή της ταξικής πάλης ή για να το πούμε διαφορετικά είναι αποτέλεσμα
κάθε ιστορικής παραγωγής της ταξικής πάλης μέσα στην οποία το προλεταριάτο θα προσπαθεί
να αυτοπροσδιοριστεί θετικά ως προς το κεφάλαιοΜε άλλα λογια αυτό που λέει η TC αυτεπιβεβαί-
ωση είναι στην πραγματικότητα ο θετικός ορισμός του προλεταριάτου, κάτι που η TC διατηρεί μάλλον ως
δυνατότητα μη θέλοντας να συλλάβει το προλεταριάτο ως «καθαρά αρνητική ύπαρξη».

𝛽Μα εδώ ακριβώς είναι το θεμελιώδες σημείο και η βασική ανεπάρκεια της ανάλυσης της TC! Το ότι
όταν ακριβώς έχει ξεκάθαρα φανεί το όριο της αυτοοργάνωσης και της αυτονομίας αυτή γίνεται η εμμονή
πολλών στο κίνημα δεν είναι παράδοξο! Είναι η ανάπτυξη/ξεδίπλωμα της ίδιας της διαλεκτικής αντίφασης
του θετικού και αρνητικού ορισμού του προλεταριάτου! Ακριβώς επειδή όπως είπαμε προηγουμένως
η αυτονομία/αυτοοργάνωση δεν είναι παρά η προσπάθεια θετικού προοσδιορισμού του προλεταριάτου
μέσα στην αντίφαση του με το κεφάλαιο, με άλλα λόγια η άρνηση του προλεταριάτου ως «καθαρής
άρνησης», όσο αποκαλύπτεται ότι το προλεταριάτο δεν μπορεί παρά να είναι ως πλήρης αρνητικότητα
στη σχέση-κεφάλαιο, τόσο πιο απέλπιδα θα είναι η προσπάθεια άρνησης αυτής της πραγματικότητας, και
άρα η εμμονή στην «επιστροφή» στις καλές μέρες της εργατικής ταυτότητας. Όσο πιο αδύνατη γίνεται η
διατήρηση, ανασύσταση, «νεκρανάσταση» της εργατικής ταυτότητας, τόσο πιο έντονη θα είναι η επίκλησή
της μέχρι που το προλεταριάτο να κατανοήσει πραγματικά ότι δεν υπάρχει παρά ως καθαρή άρνηση του
υπάρχοντος, ως άρνηση οποιασδήποτε «θετικότητας» μέσα στη σχέση-κεφάλαιο, θετικότητα στην οποία
γλυκά εγκλωβίστηκε, θετικότητα που παρήγαγε για μια ιστορική περίοδο η ταξική πάλη και η δυναμική
της ως ενσωμάτωση/εργατική ταυτότητα, γιατί απλούστατα δεν υπήρξε εργατική ταυτότητα παρά μόνο ως
ενσωμάτωση/πλήρης υπαγωγή στη σχέση κεφάλαιο. Το προλεταριάτο μπορεί να αυτοπροδιοριστεί μόνο
χειραφετούμενο από τη σχέση-κεφάλαιο, σπάζοντας αυτή τη σχέση ή αναπτύσσοντάς την στο επίπεδο της
πλήρους άρνησης της, δηλ. ως κομμουνιστικές σχέσεις και κοινωνία.

𝛾 εύστοχο σημείο από την TC!!! Η αμεσότητα στον τρόπο οργάνωσης ενός αγώνα δεν πρέπει να συγχέεται
ούτε είναι αυτονομία της τάξης ως τάξης!
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συντίθεται από αντίθετα συμφέροντα και από μορφές αντιπροσώπευσης που αναπαράγουν

οι ίδιες τις κοινωνικές σχέσεις απέναντι στις οποίες διεξάγεται αυτός ο αγώνας· σημαίνει

την ύπαρξη μια δραστηριότητας που καθορίζει τους άλλους ή τους περιορισμούς που πρέπει

να καθοριστούν· σημαίνει ότι η ομάδα που αγωνίζεται ή το κομμάτι της τάξης ή η τάξη στο

σύνολό της δεν έχουν τον ορισμό τους εντός τους ή από τον εαυτό τους, με κάποιον εγγενή

τρόπο, αλλά ότι αυτός ο καθορισμός είναι το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων. Τελικά

σημαίνει μια θεώρηση της κοινωνίας σαν οργανικής ολότητας και δραστηριότητας.𝛼 Η

αυτονομία προϋποθέτει ότι ο κοινωνικός ορισμός μιας ομάδας είναι εγγενής στην ομάδα

αυτή, σχεδόν φυσική, και εγγενής στις σχέσεις που ορίζονται στην πορεία ενός αγώνα

με άλλες παρόμοια καθορισμένες ομάδες. Εκεί που υπάρχει οργανικότητα βλέπει μόνο

προσθήκη, άθροιση· εκεί που υπάρχει δραστηριότητα και σχέσεις βλέπει μόνο αντικείμενα

και την φύση.𝛽

Μπορούμε να μιλάμε για αυτονομία μόνο αν η εργατική τάξη είναι ικανή να σχετίζεται με

τον εαυτό της στην αντίθεσή της με το κεφάλαιο και να βρίσκει σε αυτή τη σχέση με τον

εαυτό της τις βάσεις και την ικανότητα της επιβεβαίωσής της ως κυρίαρχης ταξης. Σημαίνει

τελικά την τυποποίηση αυτού που είμαστε στην σημερινή κοινωνία, αυτού που γίνεται στη

συνέχεια η βάση της καινούριας κοινωνίας που θα οικοδομήσουμε ως την απελευθέρωση

αυτού που είμαστε. Οι σχέσεις παραγωγής εμφανίζονται κατά συνέπεια απλά σαν ένας

περιορισμός.

Δεν είναι η υποχώρηση των εργατικών αγώνων ή ο τωρινός ουσιαστικά «αμυντικός» χα-

ρακτήρας τους που εξηγεί την παρακμή της αυτονομίας𝛾· αυτό εξηγείται μάλλον από τον

μετασχηματισμό τους, την εγγραφή τους σε μια καινούρια σχέση με το κεφάλαιο. Στους

τωρινούς αγώνες, είτε είναι «αμυντικοί» είτε «επιθετικοί» (μια διάκριση που συνδέεται με

την προβληματική της αύξησης της δύναμης της τάξης και της οποίας οι «ενδείξεις/μαρτυ-

ρίες» θα έπρεπε να κριτικαριστούν), το προλεταριάτο αναγνωρίζει το κεφάλαιο σαν τον

𝛼 quite Bohmian!
𝛽 Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η θέση εδώ της TC, σε μια οργανικο-διαλεκτική φιλοσοφική γραμμή! Αυτό που

η TC βάζει ακριβώς ως αδυναμία φυσικού-εγγενούς αυτοπροσδιορισμού είναι που εμείς θεωρούμε σαν τον
θετικό ορισμό μέσα στη διαλεκτική σχέση-κεφάλαιο. Κατά συνέπεια ο αρνητικός «ορισμός» είναι ακριβώς
αυτός ο «οργανικός» ορισμός από το σύνολο της σχέσης, που ισοδυναμεί με την διαλεκτική της σχέσης
από το ξεδίπλωμα του ενός πόλου ως καθαρής αρνητικότητας. Γιατί ακριβώς ο οργανικός αυτός ορισμός
από το σύνολο της σχέσης δεν νοείται παρά σαν αμοιβαίος μεν αλληλοπροσδιορισμός αλλά και ταυτόχρονα
αντίφαση/αντίθεση το γεγονός ότι ο κάθε πόλος δεν μπορεί να είναι τελικά παρά η καθαρή άρνηση του άλλου.

𝛾 σωστό και σημαντικό σημείο. Θα λέγαμε ότι η «κρίση» της αυτονομίας οφείλεται ακριβώς στο ότι η
αναδιάρθρωση κατέστησε ακόμα πιο προφανές το αδιέξοδο/άγονο του θετικού προτάγματος για το προλετα-
ριάτο, στις γραμμές που εξηγήσαμε προηγουμένως, τόσο στην «επαναστατική» εκδοχή του, δηλ. αυτονομία,
εργατισμός, όσο όμως και στην ρεφορμιστική εκδοχή του, σοσιαλδημοκρατία, και θα λέγαμε ότι - και αυτό
είναι επίσης σημαντικό και αξίζει παραπέρα επεξεργασίας - η άνοδος του φασισμού αντανακλά ακριβώς
το αδιέξοδο αυτής της ρεφορμιστικής εκδοχής του εργατικού προτάγματος. Βλέπουμε λοιπόν την ανάλυσή
μας να συγκροτεί ένα συνεκτικό σχήμα εξήγησης της διπλής «ήττας» του εργατικού κινήματος, δηλ. τόσο
σαν υποχώρηση της αυτονομίας όσο και σαν αναβίωση των πιο αντιδραστικών, ολοκληρωτικών, φασιστικών
τάσεων. Μάλιστα θα λέγαμε ότι οι δυο πτυχές συνδέονται σαν «συγκοινωνούντα» δοχεία με την εξής έννοια:
ό,τι κερδίζει το ρεφορμιστικό ρεύμα από την ήττα της αυτονομίας, δηλ. του εργατικού προγραμματισμού,
του αυτόνομου ρόλου του προλεταριάτου, το χάνει «προς τα δεξιά» με την ενίσχυση των εθνικιστικών, φασι-
στικών και άλλων ρευμάτων που βλέπουν στην αναβίωση του «προ-της-παγκοσμιοποίησης» status quo. Θα
μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτή την διαδικασία σαν διπλή μετάτοπιση στο μελανό φάσμα!
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«λόγο/αιτία της ύπαρξής του» (raison d’être), σαν την ύπαρξή του που στέκεται απέναντί

του, σαν την μόνη αναγκαιότητα της ύπαρξής του. Από τη στιγμή που η ταξική πάλη το-

ποθετείται στο επίπεδο της αναπαραγωγής, το προλεταριάτο βρίσκει σε κάθε αγώνα τον

εαυτό του ανίκανο και χωρίς τη θέληση να παραμείνει αυτό που είναι. Δεν είναι απαραίτητα

θέμα εντυπωσιακών διακηρύξεων ή «ριζοσπαστικών» ενεργειών αλλά μάλλον θέμα όλων

των πρακτικών που χρησιμοποιεί το προλεταριάτο για να «ξεφύγει» ή να αρνηθεί την ίδια

την κατάστασή του: οι «απέλπιδες» αγώνες στην Cellatax,1 η απεργία στην Vilvoorde2

και πολλές ακόμα στις οποίες είναι άμεσα φανερό ότι το προλεταριάτο διαχωρισμένο από

το κεφάλαιο δεν είναι τίποτα και ότι δεν μπορεί να παραμένει αυτό τίποτα𝛼 (η απαίτησή

του να επανενωθεί με το κεφάλαιο ούτε καλύπτει την άβυσσο που ανοίγει η ταξική πάλη

ούτε καταστέλλει την αναγνώριση και την άρνηση από την πλευρά του προλεταριάτου του

εαυτού του ως αυτή την άβυσσο𝛽).

Οι θεωρίες της αυτοοργάνωσης ή της αυτονομίας ταυτοποιούν το είναι της εργατικής τάξης

στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής ως το περιεχόμενο του κομμουνισμού. Είναι αρκετό

να απελευθερωθεί αυτό το είναι από την αλλοτριωμένη κυριαρχία του κεφαλαίου (ξένη,

αφού το προλεταριάτο είναι αυτόνομο). Η αυτονομία αυτή καθαυτή παγιώνει/καθορίζει

σταθερά την επανάσταση σαν την επιβεβαίωση της εργασίας και ορίζει την κομμουνιστική

αναδιοργάνωση των σχέσεων ανάμεσα στα άτομα πάνω σε αυτή τη βάση. Οι περισσότερες

κριτικές της αυτοοργάνωσης παραμένουν φορμαλιστικές/τυπιλες, δηλώνοντας απλά ότι:

η αυτοοργάνωση δεν είναι «από μόνη της καλή», είναι μόνο η μορφή της οργάνωσης της

πάλης, αυτό που έχει σημασία είναι το περιεχόμενο. Αυτή η κριτική αποτυγχάνει να θέσει

το ζήτημα της ίδιας της μορφής, χωρίς να θεωρεί ότι αυτή η μορφή είναι ένα περιεχόμενο,

ή ότι έχει μια αξία καθαυτή.

Αν η αυτονομία εξαφανίζεται σαν προοπτική είναι επειδή η επανάσταση δεν μπορεί παρά

να έχει σαν περιεχόμενό της την κομμουνιστικοποίηση της κοινωνίας, με άλλα λόγια την

κατάργηση του προλεταριάτου. Με ένα τέτοιο περιεχόμενο είναι αδόκιμο να μιλάμε για

αυτονομία και είναι μάλλον απίθανό ένα τέτοιο πρόγραμμα να περιλαμβάνει αυτό που κοινά

αντιληπτό σαν «αυτόνομη οργάνωση». Το προλεταριάτο «αναγνωρίζει τον εαυτό σαν τάξη»,

αναγνωρίζει τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο σε κάθε σύγκρουση και πολύ περισσότερο

σε μια κατάσταση στην οποία η ύπαρξή του σαν τάξη είναι αυτό με το οποίο έρχεται αντιμ

a history because it has a dynamic principle which forms it, makes it evolve, poses certain

forms of the process of valorisation or circulation as fetters and transforms them. Relative

surplus-value, which affects the work process and all social combinations of the relation

between the proletariat and capital, and consequently the relation between capitals, is what

𝛼 αυτό ακριβώς το τίποτα που είναι το προλεταριάτο διαχωρισμένο από το κεφάλαιο, δηλ. έξω από τη
σχέση-κεφάλαιο, είναι που αποτρέπει τον θετικό αυτοπροσδιορισμό του προλεταριάτου, που συνιστά το
καθαρά αρνητικό του «είναι» στη σχέση αυτή. Το μόνο θετικό που μπορεί να κάνει το προλεταριάτο είναι
η κατάφαση της αρνητικότητάς του, δηλ. η κίνηση υπέρβασης της σχέσης-κεφάλαιο που δεν είναι τίποτα
άλλο από την κατάργηση/καταστροφή της σχέσης και άρα και των δύο όρων της: κεφαλαίου και εργασίας
ταυτόχρονα.Η μόνη στιγμή θετικότητας του προλεταριάτου είναι συνεπώς η στιγμή της πραγμάτωσης της
αρνητικότητάς του, της αυτοκαταστροφής του ως του μόνου δυνατού αυτοπροσδιορισμού του!

𝛽 Δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε λιγότερο. Αυτό το χάσμα, το κενό είναι η άρνηση!
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allows a continuity to be posed between the phases of real subsumption.έτωπο. Είναι το

περιεχόμενο αυτής της «αναγνώρισης» που δεν θα πρέπει να παρανοήσουμε, που δεν

πρέπει να εξακολουθούμε να το αντιμετωπίζουμε/θεωρούμε χρησιμοποιώντας κατηγορίες

από τον προηγούμενο κύκλο αγώνων λες και αυτές εξελλίσσονται από τον εαυτό τους σαν

φυσικές μορφές της ταξικής πάλης. Για το προλεταριάτο το να αναγνωρίσει τον εαυτό του

σαν τάξη δεν θα σημαίνει να «επιστρέψει στον εαυτό του», μάλλον θα πρόκειται για μια

πλήρη «εξωστρέφεια»/extroversion στο να αναγνωρίσει τον εαυτό του σαν μια κατηγορία

του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Στη ταξική σύγκρουση αυτή η «αναγνώριση» θα

είναι στην πραγματικότητα μια πρακτική γνώση για το κεφάλαιο.

Η θεμελίωση της πιθανότητας μιας δεύτερης φάσης της πραγμα-

τικής υπαγωγής στις έννοιες του κεφαλαίου και της πραγματικής

υπαγωγής

Η τωρινή αναδιάρθρωση είανι μια δεύτερη φάση της πραγματικής υπαγωγής της εργασίας

(κάτω από) στο κεφάλαιο. Θα επεξηγήσουμε σε συντομία τη θέση μας με τυπικές/κανο-

νιστικές μαρξι(στι)κές αναφορές στο συγκεκριμένο αντικείμενο από το Κεφάλαιο, από

το Grundrisse, από το «χαμένο Έκτο κεφάλαιο».𝛼 Δεν μπορούμε να αμαλγαματοποιή-

σουμε/συμπήξουμε ή να βάλουμε στο ίδιο επίπεδο την απόλυτη υπεραξία και την τυπική

υπαγωγή ή την σχετική υπεραξία και την πραγματική υπαγωγή. Με άλλα λόγια, δεν μπο-

ρούμε να συγχέουμε έναν εννοιολογικό καθορισμό του κεφαλαίου και ένα ιστορικό σχη-

ματισμό.Η σχετική υπεραξία είναι η αρχή που ενοποιεί τις δύο φάσεις της πραγματικής

υπαγωγής. Με τον τρόπο αυτό, η πραγματική υπαγωγή έχει μια ιστορία γιατί υπάρχει μια

δυναμική αρχή που την μορφοποιεί, την εξελίσσει, θέτει συγκεκριμένες μορφές της διαδι-

κασίας αξιποίησης ή κυκλοφορίας σαν δεσμά και τις μετασχηματίζει. Η σχετική υπεραξία,

που επηρεάζει την εργασιακή διαδικασία και όλους τους κοινωνικούς της σχέσης ανάμεσα

στο προλεταριάτο και το κεφάλαιο, και συνεπώς της σχέσης ανάμεσα στα κεφάλαια, είναι

αυτή που επιτρέπει την εγκαθίδρυση μιας συνέχειας ανάμεσα στις φάσεις της πραγματικής

υπαγωγής.

Το πρώτο σημείο είναι λοιπόν να απφύγουμε την σύμπηξη των μορφών εξαγωγής της

υπεραξίας και τους ιστορικούς σχηματισμούς/διαμορφώσεις που σχετίζονται με τις έννοιες

της τυπικής και της πραγματικής υπαγωγής. Το δεύτερο σημείο συνίσταται στο να δούμε τη

διαφορά ανάμεσα στην σχέση μεταξύ απόλυτης υπεραξίας και τυπικής υπαγωγής από την

μια πλευρά και ανάμεσα στην σχετική υπεραξία και την πραγματική υπαγωγή από την άλλη.

Εμπεριέχεται στην ίδια την έννοια, ότι η εξαγωγή υπεραξίας στην απόλυτη εκδοχή της μπο-

ρεί να γίνει κατανοητή μόνο στο επίπεδο της εργασιακής διαδικασίας. Το κεφάλαιο παίρνει

υπό τον έλεγχό του μια διαδικασία εργασίας την οποία επιμηκύνει και εντατικοποιεί· το

περισσότερο με το οποίο μπορεί να είναι ικανοποιημένο είναι επανομαδοποιώντας τους ερ-

𝛼Έτσι είναι γνωστό αυτό που προοριζόταν σαν το 7ο Μέρος του Πρώτου Τόμου του Κεφαλαίου, το οποίο
τελικά ο Μαρξ αποφάσισε να μην συμπεριλάβει.
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γάτες. Η σχέση όμως ανάμεσα στην εξαγωγή της υπεραξίας στην σχετική της μορφή/mode

και την πραγματική υπαγωγή είναι πολύ πιο περίπλοκη και σύνθετη. Δεν μπορούμε να

αρκεστούμε ορίζοντας την πραγματική υπαγωγή μόνο στο επίπεδο των μετασχηματισμών

της εργασιακής διαδικασίας. Στην πραγματικότητα, για να είναι η εισαγωγή των μηχανών

συνώνυμη με την ανάπτυξη της υπεραξίας στην σχετική της μορφή θα έπρεπε η αύξηση της

παραγωγικότητας, που προκαλείται από αυτή την εισαγωγή, να επηρεάζει τα αγαθά/εμ-

πορεύματα που εισέρχονται στην κατανάλωση της εργατικής τάξης. Αυτό κάνει αναγκαία

την εξαφάνιση της μικρής κλίμακας γεωργίας και τον έλεγχο του κεφαλαίου πάνω στον

Τομέα 2 της παραγωγής (αυτό των μέσων κατανάλωσης).𝛼 Αυτό συμβαίνει, στην εξέλιξη,

πολύ αργότερα από την εισαγωγή των μηχανών στην εργασιακή διαδικασία. Όμως, ακόμα

κι αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη στον Τομέα 2 δεν θα πρέπει να εκληφθεί/αξιοποιηθεί

(seized upon) χωρίς επιφυλάξεις. Στην πραγματικότητα η γαλλική ακόμα και η αγγλική

υφαντουργία στις αρχές του 19ου αιώνα δεν προοριζόταν κυρίως για την κατανάλωση

των εργατών, αλλά πουλιόταν σε αγροτικές/επαρχιακές αγορές (και άρα εξαρτιόταν από

τους αγροτικούς κύκλους), στην μεσαία τάξη των πόλεων ή εξαγόταν (δείτε τα: Rosier

and Dockés, Rythmes économiques και Braudel and Labrousse, Histoire économique et

sociale de la France, τόμος 2). Η παραγωγή σχετικής υπεραξίας επηρεάζει το σύνολο των

κοινωνικών «συνδυασμών», από την εργασιακή διαδικασία μέχρι τις πολιτικές μορφές της

εργατικής αντιπροσώπευσης, περνώντας, μέσα από την ενσωμάτωση της αναπαραγωγής

της εργατικής δύναμης, στον κύκλο του κεφαλαίου, τον ρόλο του πιστωτικού συστήματος,

την συγκρότηση μιας συγκεκριμένα καπιταλιστικής παγκόσμιας αγοράς (όχι μόνο του εμπο-

ρικού κεφαλαίου), την υποταγή της επιστήμη (αυτή η υπαγωγή της κοινωνίας συμβαίνει με

διαφορετικούς ρυθμούς σε διαφορετικές χώρες· ιστορικά, η Μεγάλη Βρετανία έπαιξε έναν

πρωταγωνιστικό ρόλο).Η πραγματική υπαγωγή είναι ένας μετασχηματισμός της κοινωνίας

(συνολικά) και όχι μόνο της εργασιακής διαδικασίας.

Μπορούμε να μιλήσουμε για πραγματική υπαγωγή μόνο τη στιγμή που επηρεάζονται όλοι

οι κοινωνικού συνδυασμοί. Η διαδικασία με την οποία επηρεάζεται μια ολότητα έχει το

δικό της κριτήριο.Η πραγματική υπαγωγή γίνεται ένα οργανικό σύστημα· με άλλα λόγια

προχωρά από τις ίδιες τις προϋποθέσεις της ώστε να δημιουργήσει από τον ίδιο τον εαυτό

της τα «όργανα» που της είναι απαραίτητα· αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίον γίνεται μια

ολότητα.𝛽 Η πραγματική υπαγωγή είναι έτσι η ίδια συνθήκη του εαυτού της (γίνεται έτσι η

ίδια η συνθήκη της), ενώ η τυπική υπαγωγή μετασχηματίζει και προτυποποιεί/models ένα

προϋπάρχον κοινωνικό και οικονομικό οικοδόμημα/fabric σύμφωνα με τα συμφέροντα και

τις ανάγκες του κεφαλαίου.

Αυτό μας επιτρέπει να εισάγουμε ένα τρίτο σημείο: η πραγματική υπαγωγή της εργασίας

(και συνεπώς της κοινωνίας) στο κεφάλαιο είναι από τη φύση της πάντα ανολοκλήρωτη.

Η πραγματική υπαγωγή φτάνει από την ίδια τη φύση της σημεία ρήξης επειδή ακριβώς

υπερκαθορίζει τις κρίσεις του κεφαλαίου όντας μια ανολοκλήρωτη/ημιτελής ποιότητα της

𝛼 Αναφορά!
𝛽 Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα οπτική και φυσικά extremely Bohmian και Καστοριαδικό! Να αναλυθεί!
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καπιταλιστικής κοινωνίας. Αυτό συνέβη στην πρώτη φάση της πραγματικής υπαγωγής με

την δημιουργία από το κεφάλαιο των συγκεκριμένων «οργάνων» και τροπικοτήτων της

απορρόφησης της κοινωνικής εργατικής δύναμης. Η πραγματική υπαγωγή είναι από τη

φύση της μια αέναη αυτο-κατασκευή που στιγματίζεται/punctuated από κρίσεις· η αρχή

αυτής της αυτο-κατασκευής έγκειται στην βασική αρχή της πραγματικής υπαγωγής, την

εξαγωγή υπεραξίας στην σχετική της μορφή (στην εξαγωγή σχετικής υπεραξίας). Ακόμα

όμως κι αν υποθέσουμε ότι η παρούσα φάση της αναδιάρθρωσης έχει ολοκληρωθεί, (η

πραγματική υπαγωγή ;) είναι ένα καθοριστικό στοιχείο της περιόδου. Η αναδιάρθρωση

δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ με την έννοια της «εξάντλησης» των πολιτικών της. Αντίθετα, θα

επιδιωχθούν/συνεχιστούν με έναν μεθοδικό τρόπο, η «νεο-φιλελεύθερη επίθεση» δεν θα

σταματήσει, θα έχει πάντα κάποιες καινούριες «δυσκαμψίες» να ανατρέψει.𝛼 Το ίδιο συμ-

βαίνει με την παγκόσμια καπιταλιστική ολοκλήρωση η οποία πρέπει διαρκώς να επανακαθο-

ρίζεται από εντάσεις/πιέσεις ανάμεσα σε συμμάχους και να αστυνομευτικές στρατιωτικές

επεμβάσεις.

Αυτή η διαρκής αυτο-κατασκευή της πραγματικής υπαγωγής συνεπάγεται από την εξαγωγή

σχετικής υπεραξίας. Από την άποψη αυτή οι άξονες οι οποίοι επέφεραν την πτώση του

ποσοστού κέρδους στην προηγούμενη φάση μας προσφέρουν μια ματιά στα στοιχεία που

το κεφάλαιο θα πρέπει να καταργήσει, να μετασχηματίσει ή να υπερβεί κατά την αναδιάρ-

θρωση. Για να καταλάβουμε το πώς η πρώτη φάση της πραγματικής υπαγωγής μπήκε σε

μια περίοδο κρίσης στην αρχή της δεκαετίας του 1970, πρέπει να ξεκινήσουμε ακριβώς από

την σχετική υπεραξία. Ποιο ήταν το στοιχείο στο εσωτερικό της που είχε διαμορφωθεί σαν

ένας περιορισμός;

Με την αναδιάρθρωση αυτή, η αντίθεση την οποία είχε «ξεράσει» ο προηγούμενος κύ-

κλος αγώνων, καταργείται και ξεπερνιέται - δηλαδή η αντίθεση ανάμεσα, από την μια

πλευρά, στην εργατική δύναμη που δημιουργείται, αναπαράγεται και μηχανοποιείται από

το κεφάλαιο με έναν συλλογικό και κοινωνικό τρόπο, και, από την άλλη, τις μορφές ιδιοποί-

ησης της εργατικής δύναμης από το κεφάλαιο, είτε στην άμεση παραγωγική διαδικασία

(την γραμμή παραγωγής, το σύστημα του «μεγάλου εργοστασίου»), είτε στην διαδικασία

της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης (κράτος πρόνοιας/welfare), είτε στις σχέσεις

ανάμεσα στα διάφορα κεφάλαια (εθνικές περιοχές διανομής/κατανομής του κεφαλαίου

[péréquation]). Αυτή ήταν η κατάσταση σύγκρουσης που εκδηλώθηκε ακριβώς σαν «ερ-

γατική ταυτότητα» επιβεβαιωμένη στην ίδια την αναπαραγωγή του κεφαλαίου. Ήταν ο

αρχιτεκτονικός διαχωρισμός ανάμεσα στην ολοκλήρωση/ενσωμάτωση της αναπαραγωγής

της εργατικής δύναμης και στον μετασχηματισμό της υπεραξίας σε πρόσθετο κεφάλαιο και

τελικά η αύξηση της υπεραξίας στην σχετική της μορφή που έγινε ο δεσμός/περιορισμός

στην διαδικασία αξιοποίησης στην βάση της σχετικής data taking at increased collision

energies—13 tera-electronvolts (TeV) instead of 8 TeV—in spring of 2015. The d υπεραξίας.

Αυτό σημαίνει, σε τελική ανάλυση, τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίον το κεφάλαιο, σαν

οργανικό σύστημα, συγκροτεί τον εαυτό του ως κοινωνία.

𝛼 Σημαντικό «πραγματολογικό» στοιχείο για την ανάλυση της περιόδου.
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Αυτή η μη-σύμπτωση ανάμεσα στην παραγωγή και στην αναπαραγωγή ήταν η βάση του

σχηματισμού και την επιβεβαίωσης μιας εργατικής ταυτότητας μέσα στην αναπαραγωγή

του κεφαλαίου. Η εργατική ταυτότητα επέτρεπε ένα χάσμα/κενό/hiatus ανάμεσα στην

παραγωγή υπεραξίας και την αναπαραγωγή της κοινωνικής σχέσης, ένα κενό που έκανε

εφικτόν έναν ανταγωνισμό ανάμεσα σε δύο ηγεμονίες, ανάμεσα σε δύο μορφές διαχείρισης,

δύο μορφές ελέγχου της αναπαραγωγής. Γιατί για να είναι επαρκείς η σχετική υπεραξία και

οι τρεις καθοριστικοί προσδιορισμοί της (η εργασιακή διαδικασία, η ενσωμάτωση της ανα-

παραγωγής της εργατικής δύναμης, η διανομή του συνολικού κεφαλαίου [péréquation]), θα

πρέπει να υπάρχει απαραίτητα μια σύμπτωση μεταξύ παραγωγής και αναπαραγωγής· σαν

αποτέλεσμα, αυτό συνεπάγεται απαραίτητα μια σύμφυση/coalescence ανάμεσα στην συγ-

κρότηση και αναπαραγωγή του προλεταριάτου σαν τάξης, από την μια, και της αντίθεσής

του με το κεφάλαιο, από την άλλη.

Είναι φανερό ότι το πέρασμα από την μια φάση της πραγματικής υπαγωγής σε μια άλλη

δεν μπορεί να έχει το ίδιο «πλάτος/ένταση/amplitude» με το πέρασμα από την τυπική

στην πραγματική υπαγωγή, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι (υπο)θέτοντας

απλά μια συνέχεια ανάμεσα στις δύο φάσεις της πραγματικής υπαγωγής· μιας διαδικασίας

αποκάλυψης στο κεφάλαιο της ίδιας της αλήθειας του. Η αλλαγή θα ήταν στην περίπτωση

αυτή απλά η εξάλειψη των «αρχαϊσμών»· σε αυτήν την περίπτωση ο μετασχηματισμός

θα ήταν απλά τυπικός, μην αλλάζοντας τίποτα θεμελιακά στην αντίθεση ανάμεσα στο

κεφάλαιο και το προλεταριάτο. Ακόμα και η ίδια η έννοια της κρίσης ανάμεσα στις δύο

φάσεις θα εξαφανιζόταν. Δεν θα περνούσαμε από μια συγκεκριμένη διαμόρφωση της

αντίθεσης/αντίφασης σε μιαν άλλη, και η έννοια της αναδιάρθρωσης θα εξαφανιζόταν για

τον ίδιο λόγο.

Θα είναι όμως αναγκαίο να δούμε όλα αυτά με τον πολύ πιο «εμπειρικό» τρόπο που βά-

ζουν οι συναφείς παρατηρήσεις σας σχετικά με την περιοδολόγηση που παρουσιάζει η

TC. Βάζετε, ανάμεσα σε άλλα προβλήματα, ένα ερώτημα το οποίο το αφήσαμε εντελώς

στην άκρη, συγκεκριμένα αυτό του κριτηρίου κυριαρχίας ενός τρόπου αξιοποίησης του

κεφαλαίου. Δεν έχω να σας δώσω μια κατηγορηματική απάντηση. Νομίζω ότι είναι απα-

ραίτητο, φυσικά, να λάβουμε υπόψιν μια μελέτη της εργασιακής διαδικασίας, αλλά, όπως

προσπαθώ να δείξω στην απάντησή μου, αυτό δεν μπορεί να είναι αρκετό. Πιστεύω ότι όσον

αφορά την πραγματική υπαγωγή, το κριτήριο της κυριαρχίας της πρέπει να αναζητηθεί

στις τροπικότητες της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης (κοινωνικές και πολιτικές

τροπικότητες)· συστήματα κοινωνικού κράτους πρόνοιας, η «εφεύρεση» της κατηγορίας

των ανέργων, η σπουδαιότητα του συνδικαλισμού κ.λπ. Όλα αυτά συνοδεύουν βέβαια

τους μετασχηματισμούς στην εργασιακή/παραγωγική διαδικασία: την πτώση των τεχνι-

τών και της εσωτερικής/τοπικής βιομηχανίας που προκλήθηκαν από την πρώτη φάση της

βιομηχανίας μεγάλης-κλίμακας. Για να υπάρχει πραγματική υπαγωγή, σύμφωνα με την

άποψή μου, θα πρέπει να δημιουργηθούν τροπικότητες της αναπαραγωγής της εργατικής

δύναμης ικανές/επαρκείς για τους μετασχηματισμούς που επιτυγχάνονται στην παραγω-

γική/εργασιακή διαδικασία. Με άλλα λόγια εκείνες οι τροπικότητες που εξασφαλίζουν (και
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επιβεβαιώνουν) ότι η εργατική δύναμη δεν έχει άλλες δυνατές «διεξόδους» στην ανταλ-

λαγή της με το κεφάλαιο στο πλαίσιο αυτής της συγκεκριμένης καπιταλιστικής εργασιακής

διαδικασίας.

Μεριές αναφορές, όχι τόσο για να ισχυριστώ οποιαδήποτε ορθοδοξία, αλλά για να «απει-

κονίσω», επεξηγήσω τη θέση μου.

Για να μπορέσουν πρώτα απόλα να θεμελιωθούν καν οι καπιταλιστικές

σχέσεις προϋποτίθεται να έχει επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο ιστορικό επίπεδο

κοινωνικής παραγωγής. Ακόμα και στο πλαίσιο ενός προηγούμενου τρόπου

παραγωγής συγκεκριμένες ανάγκες και συγκεκριμένα μέσα επικοινωνίας𝛼 και

παραγωγής πρέπει να έχουν αναπτυχθεί και οι οποίες πηγαίνουν πέρα από

παλιές σχέσεις παραγωγής και τις «εξαναγκάζουν»/coerce να μπουν στο «κα-

λούπι» του καπιταλισμού. Αλλά προς το παρόν χρειάζεται να αναπτυχθούν μόνο

μέχρι το σημείο που επιτρέπει την τυπική υπαγωγή της εργασίας στο κεφά-

λαιο. Στην βάση αυτής της αλλαγής, όμως, εισάγονται συγκεκριμένες αλλαγές

στον τρόπο παραγωγής που δημιουργούν καινούριες παραγωγικές δυνάμεις

που, με τη σειρά τους, επηρεάζουν τον τρόπο παραγωγής έτσι που γεννιούνται

καινούριες πραγματικές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό επισυβαίνει μια συνο-

λική οικονομική επανάσταση. Από την μια πλευρά δημιουργεί τις πραγματικές

συνθήκες για το κεφάλαιο ώστε να κυριαρχήσει πάνω στην εργασία, τελειο-

ποιώντας τη διαδικασία και παρέχοντάς της το κατάλληλο πλαίσιο. Από την

άλλη, εξελίσσοντας συνθήκες παραγωγής και επικοινωνίας και παραγωγικές

δυνάμεις της εργασίας ανταγωνιστικές προς τους εργάτες που εμπλέκονται σεα

αυτές, αυτή η επανάσταση δημιουργεί τον πραγματικό τόπο/premises ενός και-

νούριου τρόπου παραγωγής, ενός τρόπου που καταργεί την αντιφατική μορφή

του καπιταλισμού. Δημιουργεί έτσι την υλική βάση μιας με καινούριο τρόπο

διαμορφωμένης κοινωνικής διαδικασίας και συνεπώς ενός νέου κοινωνικού

σχηματισμού («Χαμμένο Έκτο Κεφάλαιο», σελ. 1064, έμφαση δική μου).

Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι καινούριες παραγωγικές δυνάμεις

και σχέσεις δεν αναπτύσσονται από το πουθενά, ούτε πέφτουν από τον ουρανό,

ούτε από την μήτρα της αυτο-τιθέμενης Ιδέας, αλλά μέσα από και σε αντίθεση

με την υπάρχουσα ανάπτυξη τηνς παραγωγής και τις κληρονομημένες, παρα-

δοσιακές σχέσεις ιδιοκτησίας. Αν και στο ολοκληρωμένο αστικό σύστημα κάθε

οικονομική σχέση προϋποθέτει κάθε άλλη στην αστική της μορφή, και οτιδήποτε

τίθεται ως δεδομένο/υποτίθεται/posited είναι επίσης και προϋπόθεση, πρέπει

να πούμε ότι αυτό συμβαίνει με κάθε οργανικό σύστημα. Αυτό το οργανικό

σύστημα, σαν μια ολότητα, έχει τις προϋποθέσεις του, και η ανάπτυξή του σε μια

ολότητα συνίσταται ακριβώς στην «υποταγή»/υπαγωγή (ως δευτερευόντων)

όλων των στοιχείων της κοινωνίας στο ίδιο ή στην δημιουργία από το ίδιο των

𝛼 μέμνησο τον Βουαγιέ!!!
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«οργάνων» εκείνων που του λείπουν.𝛼 Αυτός είναι ο τρόπος που ιστορικά γίνεται

μια ολότητα (Grundrisse, σελ. 278).

Αν θεωρήσουμε την αστική κοινωνία σαν μια ολότητα, η κοινωνία εμφανί-

ζεται πάντα σαν το τελευταίο/έσχατο αποτέλεσμα στην διαδικασία, δηλ. «ως

ο άνθρωπος στις κοινωνικές του σχέσεις» (Grundrisse, η αναφορά είναι μετα-

φρασμένη από τα γαλλικά).

Μου φαίνεται ότι είναι αδύνατον να κατανοήσουμε την πραγματική υπαγωγή της εργασίας

στο κεφάλαιο αν δεν θεωρήσουμε ότι αυτό που συμβαίνει στην εργασιακή διαδικασία

«λύνεται» μόνο έξω από την διαδικασία αυτή. Το κεφάλαια, ως κοινωνία (με την έννοια

που οι προηγούμενες δύο αναφορές προσπαθούν να ορίσουν), είναι ένα αέναο έργο του

σχηματισμού των εγγενών αντιθέσεών του στο επίπεδο της αναπαραγωγής του, το οποίο

(επίπεδο αναπαραγωγής ή έργο;) διέρχεται από φάσεις ριζικών μεταλλάξεων. Μπορούμε

να προχωρήσουμε τόσο ώστε να πούμε ότι η πραγματική υπαγωγή της εργασίας από

το/στο κεφάλαιο ορίζεται ως το κεφάλαιο που γίνεται η καπιταλιστική κοινωνία, δηλ.

ότι προϋποθέτει τον εαυτό του𝛽 στην ίδια την εξέλιξή του (είναι αυτο-προϋπόθεση της

εξέλιξής του) καθώς και στην δηιουργία των οργάνων του. Είναι γι αυτόν τον λόγο που

η πραγματική υπαγωγή είναι μια ιστορική περίοδος που τα ενδεικτικά ιστορικά της όρια

μπορούν να καθοριστούν. Πέρα από αυτό, όπως τονίζετε κι εσείς, θα υπάρχουν πάντα

μετασχηματισμοί, αλλά αυτοί γίνονται στην ήδη επιτευχθείσα βάσητης καπιταλιστικής

κοινωνίας, που υποδηλώνεται στην ίδια την έννοια της εξαγωγής σχετικής υπεραξίας.

Τέλος, και χάριν της επιχειρηματολογίας, αν επρόκειτο να δεχτούμε όλες τις κριτικές σας

για την χρήση της έννοιας της πραγματικής υπαγωγής και επρόκειτο να εγκαταλείψουμε,

για την περίοδο που ανοίχτηκε μπροστά μας, την ονομασία «δεύτερη φάση της πραγμα-

τικής υπαγωγής», αυτό θα άλλαζε πολλά πράγματα αλλά όχι την ουσία αυτού που λέμε:

έχει συμβεί μια αναδιάρθρωση της σχέσης εκμετάλλευσης, της αντίθεσης ανάμεσα στο

προλεταριάτο και το κεφάλαιο. Αυτό είναι το ουσιαστικό και αυτό είναι που πρέπει να

συζητηθεί.𝛾

Για την αλλοτρίωση

Είναι φανερό ότι συχνά εννοούμε𝛿 το ίδιο πράγμα με τους διαφορετικούς όρους «αλλο-

τρίωση/αποξένωση» και «εκμετάλλευση»: την υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο, την

αμοιβαία συνεπαγωγή τους, την αυτο-προϋπόθεση του κεφαλαίου. Η κριτική μου στην

έννοια της αλλοτρίωσης δεν είναι μια «πολεμική» στη χρήση του όρου· κι εμείς στην

TC χρησιμοποιούμε τον όρο και στα «Κριτικά Θεμέλια...»𝜀 χρησιμοποιώ την έννοια της

𝛼Η θέση της TC είναι λοιπόν αυτολεξεί από τον Κάρολο!
𝛽 Αυτό είναι στην ουσία Χεγκελιανό, δες και Βουαγιέ
𝛾We could not agree less!!!!
𝛿Do we really????!
𝜀 Αναφορά
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αλλοτριωμένης εργασίας ή της αλλοτρίωσης της εργασίας. Η κριτική μου έχει να κάνει

εκπεφρασμένα με την Χεγκελιανή ή κατά Feuerbach χρήση της έννοια που γρήγορα την

«επιμολύνει».𝛼

Επισημαίνετε με τον δέοντα τρόπο τις πολυάριθμες χρήσεις της έννοιας της αλλοτρίωσης

στα Grundrisse, στο «Χαμμένο Έκτο Κεφάλαιο» κ.λπ. Από την πλευρά μου ισχυρίζομαι,

όμως, ότι δεν πρόκειται για την ίδια έννοια με αυτήν στα Χειρόγραφα του 1844. Ενώ στα

Χειρόγραφα η έννοια της αλλοτρίωσης είναι η ίδια η επεξηγηματική δυναμική της πραγμα-

τικότητας που της αποδίδεται το έργο της εξήγησης, στα κείμενο τα οποία αναφέρετε η

αλλοτρίωση είναι αυτό που εξηγείται. Υπάγεται/υποτάσσεται στην έννοια του καπιταλιστι-

κού τρόπου παραγωγής· είμαστε πολύ μακριά από την καθολική εξηγηματική δύναμη της

«αλλοτριωμένης εργασίας» των Χειρογράφων του 1844𝛽:

Στον βαθμό που, από την σκοπιά του κεφαλαίου και της μισθωτής εργασίας,

η δημιουργία του ανικειμενικοποιημένου σώματος της δραστηριότητας συμβαί-

νει σε αντίθεση με την άμεση ικανότητα εργασίας - που αυτή η διαδικασία της

αντικειμενικοποίησης εμφανίζεται στην πραγματικότητα σαν μια διαδικασία

αφαίρεσης της κατοχής από την σκοπιά της εργασίας ή σαν ιδιοποίησης της

ξένης εργασίας από την σκοπιά του κεφαλαίου - σε αυτόν τον βαθμό, αυτή η

διαστροφή και αντιστροφή [Verdrehung und Verkehrung] είναι ένα πραγματικό

[φαινόμενο], όχι ένα εικαζόμενο/supposed φαινόμενο ή ένα φαινόμενο που

υπάρχει μόνο στην φαντασία των εργατών και των καπιταλιστών. Αλλά προφα-

νώς αυτή η διαδικασία της αντιστροφής είναι απλά μια ιστορική αναγκαιότητα,

μια αναγκαιότητα της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων αποκλειστικά

από ένα συγκεκριμένο ιστορικό σημείο αφετηρίας ή βάση (Grundrisse, σελ.

831-832).𝛾

Η αλλοτρίωση δεν είναι πλέον η πρωταρχική ιδέα στην οποία έχουν την αφετηρία τους

όλες οι άλλες· η έννοια αυτή προκύπτει μάλλον από τις σχέσεις παραγωγής του κεφαλαίου

και όχι το αντίστροφο:

Συνεπώς, το ερώτημα αν το κεφάλαιο είναι παραγωγικό ή όχι είναι άτοπο. Η

ίδια η εργασία είναι παραγωγική μόνο αν απορροφάται στο κεφάλαιο, όπου το

κεφάλαιο σχηματίζει την βάση της παραγωγής, και όπου επομένως ο καπιταλι-

στής έχει τον έλεγχο της παραγωγής. Η παραγωγικότητα της εργασίας γίνεται η

παραγωγική δύναμη του κεφαλαίου όπως ακριβώς η γενικευμένη ανταλλακτική

αξία των εμπορευμάτων σταθρεροποιείται σαν/σε χρήμα. Η εργασία, όπως

υπάρχει καθευατή στον εργάτη και στην αντίθεσή του με το κεφάλαιο, δηλαδή

𝛼Ξεκάθαρο το «χεγκελιανό» πεδίο αντιπαράθεσης TC-Voyer!
𝛽Μήπως σε αυτή την «μετατόπιση νοήματος» για την έννοια της αλλοτρίωσης μπορούμε να δούμε την

βάση του «οικονομισμού» της TC;
𝛾 Εξαιρετικά λεπτό σημείο: η αλλοτρίωση αντικειμενικοποιείται ως οικονομική κατηγορία ταυτόχρονα

με την ιστορική της «γείωση», με την έννοια ότι η πραγματικότητά του είναι η ιστορική πραγματικότητα, η
ιστορική του αναγκαιότητα! Πώς σχετίζεται αυτό με το σχήμα του Βουαγιέ για τον μη-οικονομικό χαρακτήρα
της αλλοτρίωσης;
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σαν εργασία στην άμεση ύπαρξή της, διαχωρισμένη από το κεφάλαιο, δεν είναι

παραγωγική. Και ούτε γίνεται ποτέ παραγωγική σαν μια δραστηριότητα του

εργάτη όσο εισέρχεται μόνο στον απλή, τυπικά μετασχηματιστική, διαδικασία

της κυκλοφορίας. Συνεπώς, αυτοί που καταδεικνύουν ότι η παραγωγική δύ-

ναμη που αποδίδεται στο κεφάλαιο είναι μια μετατόπιση, μια μετάθεση της

παραγωγικής δύναμης της εργασίας, ξεχνούν ακριβώς ότι το κεφάλαιο είναι

ουσιαστικά αυτή η μετατόπιση, αυτή η μετάθεση και ότι η μισθωτή εργασία ως

τέτοια προϋποθέτει το κεφάλαιο, έτσι ώστε και από την σκοπιά της μισθωτής

εργασίας το κεφάλαιο είναι αυτή η μετουσίωση/transubstantiation· η αναγκαία

διαδικασία της θέσης των δυνάμεών της (δηλ. της εργασίας) ως ξένων προς τον

εργάτη𝛼 (Grundrisse, σελ. 308)

Ας συγκρίνουμε με τα Χειρόγραφα:

Έχουμε θεωήσει την πράξη της αποξένωσης της πρακτικής ανθρώπινης

δραστηριότητας, της εργασίας, από δύο όψεις: 1) την σχέση του εργάτη προς το

προϊόν της εργασίας ως ένα ξένο προϊόν αντικείμενο που έχει ισχύ επάνω σε

αυτόν. (...) 2) την σχέση της εργασίας με την πράξη της παραγωγής μέσα στην

εργασία. Η σχέση αυτή είναι η σχέση του εργάτη με την ίδια την δραστηριότητά

του ως κάτι ξένο προς αυτόν το οποίο δεν του ανήκει...(Χειρόγραφα του 1844,

σελ. 327).

Είναι αλήθεια ότι πήραμε την έννοια της αλλοτριωμένης εργασίας (αλλο-

τριωμένης ζωής) από την πολιτική οικονομία σαν ένα αποτέλεσμα της κίνησης

της ατομικής ιδιοκτησίας. Αλλά είναι ξεκάθαρο από μια ανάλυση αυτής της έν-

νοιας ότι, παρόλο που η ατομική ιδιοκτησία εμφανίζεται σαν η βάση και η αιτία

της αλλοτριωμένης εργασίας, είναι στην πραγματικότητα η συνέπειά της, όπως

ακριβώς οι θεοί ήταν αρχικά όχι η αιτία αλλά το αποτέλεσμα της σύγχυσης στα

μυαλά των ανθρώπων. Αργότερα, όμως, η σχέση αυτή αντιστράφηκε. Είναι μόνο

όταν η ανάπτυξη της ατομικής ιδιοκτησίας φτάνει το ύψιστο σημείο κορύφωσής

της που αυτό, το μυστικό της, αναδύεται ξανά/ξαναβγαίνει στην επιφάνεια·

δηλαδή ότι είναι: α) το προϊόν της αλλοτριωμένης εργασίας, και β) το μέσο της

αλλοτρίωσης της εργασίας, η πραγμάτωση της αλλοτρίωσης𝛽 (Χειρόγραφα του

1844, σελ. 332).

𝛼 Εξαιρετικό σημείο που απαντά μιας και δια παντός το ψευδοπρόβλημα της «εργατικής αυτονομίας».
Είναι ακριβώς αυτή η μετουσίωση που καθιστά αδύνατο τον «αυτοπροσδιορισμό» του προλεταριάτου ως
«εργατικής τάξης», ως τάξης της «παραγωγικής» εργασίας, ως τάξης που «παράγει τον πλούτο» και που
σύμφωνα με κάθε αριστερό/ρεφορμιστικό διανοουμενίσκο θα πρέπει να «πάρει στα χέρια του» ή «να
απελευθερώσει». Το μόνο πρόταγμα για το προλεταριάτο είναι, όπως πια καλά γνωρίζουμε, η πραγμάτωση
της αρνητικότητάς του, δεν μπορεί να πάψει να είναι προλεταριάτο χωρίς να καταστρέψει συνολικά την σχέση-
κεφάλαιο, δηλ.χωρίς να αυτοκαταργηθεί.Η πραγμάτωση αυτή δεν είναι πραγμάτωση καμμιάς θετικότητας
του τύπου «απελευθέρωση της εργασίας» ή «αυτοδιαχείριση». Αν κάτι προσφέρει ο Μαρξ πάνω απόλα, όπως
τονίζει και ο Βουαγιέ, είναι ακριβώς η καταπληκτική ανατομία της σχέσης κεφαλαίου-εργασίας. Είναι εξίσου
καταπληκτικό πόσο ευθεία και χυδαία διαστροφή της ανάλυσης του Μαρξ συνιστούν όλες αυτές οι αριστερές
ψευδοθεωρίες!

𝛽 Απλά εξαιρετικό!!!!
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Ξέρω ότι έχουμε να κάνουμε με μια μετάφραση, αλλά υποθέτοντας ότι είναι ορθή, η αντω-

νυμική φράση «η εργασία αλλοτριώνει τον εαυτό της» την συγκροτεί ως την δημιουργική

δύναμη των κοινωνικών σχέσεων, που επιβεβαιώνει την «υλοποίηση» που ακολουθεί στην

πρόταση.𝛼

Δεν θα περιπλέξω τα πράγματα με μακροσκελή σχόλια. Μου φαίνεται ότι περνώντας από

κείμενο σε κείμενο δεν μιλάμε πια για το ίδιο πράγμα. Στα Χειρόγραφα, η αλλοτρίωση

είναι η πρώτη αρχή, και είναι επεξηγηματική, επειδή η αναφορά είναι το γίγνεσθαι της

ανθρώπινης ουσίας (η απώλειά της κ.λπ.). Στα υπόλοιπα κείμενα η αλλοτρίωση εξηγείται

η ίδια από τις παραγωγικές σχέσεις, περιγράφει μια κατάσταση. Στις αναφορές από τα

Grundrisse, η αλλοτρίωση της εργασίας υπάρχει στην ίδια την παραγωγική σχέση του

κεφαλαίου. Δεν είναι η αλλοτριωμένη εργασία, καταδήλωση/manifestation της στροφής

του ανθρώπου ενάντια στον εαυτό του, που δημιουργεί αυτή τη σχέση· έχουμε δύο πραγμα-

τικούς πόλους που στέκονται αντιμέτωποι ο ένας στον άλλον και όχι έναν μοναδικό, μια

εργασία που αλλοτριώνει τον εαυτό της «μέσα στον εαυτό της». Στα Grundrisse υπάρχουν

τάξεις που είναι πραγματικά υποκείμενα αντιμέτωπες η μια με την άλλη στην αμοιβαία

συνεπαγωγή τους. Στα Χειρόγραφα δεν υπάρχουν τάξεις σε μια αμοιβαία συνεπαγωγή,

αλλά ένα υποκείμενο που διαιρεί τον εαυτό του.

Είναι σημαντικό που κι εσείς γυρνάτε στην αναζήτηση αυτού του μοναδικού υποκειμένου

που διαιρεί τον εαυτό του: «Το κεφάλαιο δεν είναι απλά αντικειμενικοποιημένη εργασία,

τόσο η «αντικε εργασία» όσο και η «υποκειμενικοποιημένη εργασία» χωρίς την αντικειμε-

νικοποίηση είναι κοινωνικά δημιουργημένες μορφές στις οποίες διχοτομείται η ενότητα

του κοινωνικού υποκειμένου» (η έμφαση δική μου, (Aufheben 12 σελ. 41)). «Στην αλλο-

τρίωση το υποκείμενο υπάρχει και στις δυο πλευρές σαν προλεταριάτο και σαν κεφάλαια,

γιατί το κεφάλαιο είναι με μια πραγματική έννοια απλά οι αλλοτριωμένες δυνάμεις της

ανθρωπότητας» (ο.π, σελ. 42, έμφαση δική μου). Η επανάσταση είναι τότε «η ενοποίηση

του κατακερματισμένου κοινωνικού υποκειμένου» (ο.π. σελ. 43). Από αυτά συμπεραίνεται

ότι οι τάξεις είναι το σχίσμα ενός μοναδικού υποκειμένου.

Νομίζω ότι μπλέκεστε σε μια κάποια σύγχυση με αυτή την «επιστροφή του υποκειμένοθ

στον εαυτό του». Λέτε: «Με μια έννοια το υποκείμενο που επιστρέψει στον εαυτό του είναι

η ανθρωπότητα όχι το προλεταριάτο, αλλά αυτή είναι μια ανθρωπότητα που δεν υπήρχε

πριν την αλλοτρίωση· έχει υπάρξει μέσα από την αλλοτρίωση. [...] Συνεπώς το υποκείμενο

δεν είναι ούτε το προλεταριάτο ούτε μια προϋπάρχουσα ανθρωπότητα· το υποκείμενο δεν

υπάρχει ακόμα έξω από το κατακερματισμένο κοινωνικό υποκείμενο που παράγεται στον

καπιταλισμό» (ibid, σελ. 43𝛽). Με λίγα λόγια, αυτό σημαίνει ότι η αλλοτρίωση παράγει το

υποκείμενο που αλλοτριώνει τον εαυτό του - μια ταυτολογία - αλλά επιπλέον έχουμε το

δικαίωμα να αναρωτηθούμε ποια είναι αυτή αλλοτρίωση που κάνει αυτή την παραγωγή;

Μην έχοντας ένα προϋπάρχον υποκείμενο, είναι η ίδια η αλλοτρίωση που γίνεται υποκεί-

𝛼 Εδώ πρέπει να δοθεί η «πρωτότυπη» μετάφραση!
𝛽Νομίζουμε ότι τα προβλήματα για το Aufheben πηγάζουν επίσης από μια προσπάθεια θετικού προσ-

διορισμού της επανάστασης, πχ. ως αποκατάστασης μιας ενότητας του «διχασμένου» υποκειμένου κ.λπ.
Περισσότερα γι αυτό στη συνέχεια.
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μενο. Σε καμμιά αφηρημένη/speculative θεωρίας της αλλοτρίωσης δεν συναντούμε ένα

προϋπάρχον υποκείμενο (δηλ. ένα υποκείμενο που έχει υπάρξει συγκεκριμένα και ιστορικά

- οι μύθοι του «πρωτόγονου κομμουνισμού» είναι πλέον εκτός μόδας𝛼) και αλλοτριώνει

τον εαυτό του/αυτοαλλοτριώνεται, αντίθετα αυτό που έχουμε είναι το σχίσμα σαν η ίδια η

κίνησή (του σχίσματος).Αυτή η κίνηση είναι η ενότητα που υποτάσσει/υπαγάγει τα στοιχεία

που διαιρούνται.𝛽 Εδώ είναι που εντοπίζεται ακριβώς ολόκληρος ο θεωρητικός/αφηρη-

μένος/speculative χαρακτήρας της έννοιας.𝛾 Γράφετε: «Η ανθρωπότητα από την οποία

έχουμε αποξενωθεί/αλλοτριωθεί είναι μια ανθρωπότητα που δεν υπάρχει ακόμα» (ibid.).

Αυτή η διατύπωση είναι αρκετά σκοτεινή/δυσνόητη για μένα. Πώς είναι δυνατόν κάτι

να μην υπάρχει ακόμα και όμως να είναι εκδήλωση του εαυτού μου που αυτή τη στιγμή

μου είναι ξένος/αλλότριος; Αν κάτι τέτοιο είναι δυνατόν είναι επειδή αυτό το κάτι που δεν

υπάρχει ακόμα στην πραγματικότητα υπάρχει: «Υπάρχει κάτι που θα γίνει ανθρωπότητα

μέσα από την αλλοτρίωση» (ibid.). Δεν υπάρχει αλλά παρόλα αυτά υπάρχει γιατί είναι ήδη

ο υπάρχων λόγος/αιτία ύπαρξης του γίγνεσθαί του.

Ο ακρογωνιαίος λίθος μιας τέτοιας κατασκευής βρίσκεται στην ακόλουθη διατύπωση:

«Η ανθρώπινη ουσία για τον Μαρξ των «Χειρογράφων» του 1844 δεν είναι μια ειδολο-

γική/generic κατηγορία, δεν είναι καθορισμένη - γίνεται. Η ανθρώπινη ουσία είναι έξω

από το άτομο, στις ιστορικά καθορισμένες σχέσεις στις οποίες αυτό (το άτομο) είναι εμβα-

πτισμένο» (ibid, σελ. 42).𝛿 Μια πρώτη παρατήρηση χωρίς ιδαίτερη σπουδαιότητα: δεν μου

είναι τόσο προφανές ότι η ανθρώπινη ουσία δεν είναι μια ειδολογική κατηγορία στα Χειρό-

γραφα. Το απόσπασμα που αρχίζει με την φράση: «ο άνθρωπος είναι ένα είδος/generic

being επειδή κ.λπ.𝜀» δεν μου φαίνεται ότι επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό σας. Όμως αυτό που

είναι το πιο σημαντικό στις λίγες γραμμές σας είναι η διπλή βεβαίωση που περιέχουν. Από

την μια πλευρά λέτε: «η ανθρώπινη ουσία δεν είναι καθορισμένη», γίνεται· από την άλλη

λέτε «η ανθρώπινη ουσία είναι στις κοινωνικές σχέσεις (...) είναι εμβαπτισμένη σε αυτές»

(υποθέτοντας μια σωστή μετάφραση από την πλευρά μας.3).𝜁 Δεν λέτε χωρίς περισσότερο

κόπο «η ανθρώπινη ουσία είναι το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων». Έχουμε κάτι που

είναι στην διαδικασία του γίγνεσθαί, κάτι που είναι «στο», κάτι που είναι «εμβαπτισμένο».

Κάτι είναι ακόμα στην «διαδικασία του γίγνεσθαι» μέσα σε κάτι άλλο, έστω κι αν αυτό το

𝛼 πολύ εύστοχος χαρακτηρισμός των φληναφημάτων περί «πρωτόγονου κομμουνισμού»!
𝛽 Εξαιρετικά σημαντικό και εύστοχο σημείο! Νομίζουμε ότι εδώ η TC κάνει έξοχη χρήση της διαλεκτικής.

Πραγματικά είναι η κίνηση η ενότητα, η ενότητα ή το σχίσμα είναι διαδικασίες, κίνηση όχι «υποκείμενα» ή
«αντικείμενα». Αν αυτά θέλουμε να τα «αντικειμενικοποιήσουμε» αυτό μπορεί να γίνει - όπως μας λέει και η
ίδια η θεωρία κατηγοριών πχ. - σε ένα ανώτερο επίπεδο, γεγονός που συνιστά το ίδιο μια κίνηση/διαδικασία
σε ανώτερο επίπεδο κοκ.

𝛾Περισσότερες ασκήσεις διαλεκτικής! Να δούμε το χεγκελιανό πλαίσιο.
𝛿 Ενδιαφέρον!
𝜀 Εδώ βέβαια μπορεί κανείς να ισχυριστεί ίσως ότι το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι ένα είδος (ακόμα και

με την βιολογική εκδοχή) δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι υπάρχει και μια ανθρώπινη ουσία καθορισμένη ως
είδος! Θέλει ανάλυση.

𝜁 Εδώ μπορούμε όντως να χαθούμε πολύ εύκολα στην μετάφραση!!! Υπάρχει αμφισημία στην απόδοση
του αποσπάσματος του Aufheben αφού κι εμείς μεταφράζουμε «η ουσία...στις σχέσεις στις οποίες το άτομο
είναι εμβαπτισμένο», δεν μοιάζει να είναι «η ουσία εμβαπτισμένη» στις κοινωνικές σχέσεις όπως αποδίδει ο
Simon. Και όντως η σημείωση 3 στο τέλος μας δικαιώνει απολύτως!!!! Σχολιάζει ακριβώς αυτή την παρανόηση
από πλευράς TC του αποσπάσματος!!!!
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«κάτι άλλο» είναι απλά η μορφή που παίρνει στιγμιαία.

Αυτή η σχηματοποίηση της «ανθρώπινης ουσίας» της «ουσίας σαν μιας διαδικασίας γίγνε-

σθαι» γίνεται σκόνη την στιγμή ακριβώς που εκφέρεται.

Αυτό που έχουμε εδώ είναι η αντίληψη σύμφωνα με την οποία η ανθρώπινη ουσία αντί

να είναι καθορισμένη είναι ταυτόσημη με την ιστορική διαδικασία, κατανοούμενη ως

αυτοδημιουργία του ανθρώπου στον χρόνο.𝛼 Δεν είναι ζήτημα μιας αφηρημένης οντολογίας

(Feuerbach) αλλά φυλογένεσης.4 Αυτό δεν την αποτρέπει, όπως κάθε φυλογένεση, από το

να ανάγεται/relate back και ταυτόχρονα να συγκρούεται με μια οντολογία.𝛽

Το απλό γεγονός της θεώρησης της ιστορικής ανάπτυξης ως ανθρώπινης ουσίας (γενικά

αυτή η πρόταση παρουσιάζεται συνήθως αντίστροφα - η ανθρώπινη ουσία ως ιστορικό

γίγνεσθαί - οπότε μοιάζει λιγότερο αφηρημένη/speculative) προϋποθέτει ότι οι a priori

κατηγορίες αυτής της ουσίας έχουν καθοριστεί (αν πούμε ότι αυτές οι κατηγορίες δίνονται

από την ιστορία, τότε απλά γυρνάμε σε έναν κύκλο). Τέτοιες κατηγορίες πραγματοποιούν-

ται/υλοποιούνται, ακόμα και αν τεντώσουμε την λεπτότητα στο σημείο να πούμε ότι υπάρ-

χουν μόνο μέσα στην πραγματοποίησή τους, δηλ. σαν ιστορία. Εδώ φυσικά είναι ζήτημα

του ορισμού του ανθρώπου ως είδους/generic being καθώς και των γνωρισμάτων/attributes

αυτού του όντος: καθολικότητα, συνείδηση, ελευθερία. Η ανθρώπινη ουσία δεν είναι πλέον

αφηρημένη, με την έννοια ότι τώρα σχηματίζεται και ορίζεται έξω από την ύπαρξή του

και το είναι του, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να λειτουργεί μόνο μέσα από την ταύτισή

της με την ιστορία υποθέτοντας ότι έχει εντός της έναν σκληρό πυρήνα κατηγοριών που

αποτελούν την βάση, είτε μας αρέσει είτε όχι, μιας οντολογίας. Αυτή η ουσία που είναι

ταυτόσημη με την ιστορία λειτουργεί πάνω στην δυαδικότητα: ουσία (ο σκληρός πυρήνας)

και «τάση/ροπή/tendency». Η ροπή είναι απλά η αναστοχαστική/αναδρομική αφαίρεση

του αποτελέσματος στο οποίο ο σκληρός πυρήνας μας φέρνει αναπόφευκτα. Συνεπώς η

ουσία που είναι ταυτόσημη με την ιστορία παράγει αναπόφευκτα μια τελεολογία, με άλλα

λόγια στην εξαφάνιση της ιστορίας.𝛾

Η τελεολογική ανάπτυξη εμπεριέχεται στις ίδιες τις προτάσεις. Το σημείο αφετηρίας, δο-

𝛼 Ακριβώς! Αυτό υπονοήσαμε παραπάνω λέγοντας ότι η ουσία του ανθρώπου δεν είναι είδος! Νομίζουμε ότι
και ο Κορνήλιος θα συμφωνούσε με αυτή την ερμηνεία, δες τα κείμενα σχετικά ακριβώς με την αυτοδημιουργία
του ανθρώπου, τον χρόνο και την ιστορία!

𝛽 Τώρα τα ζητήματα ανοίγουν για τα καλά!!!! Φυλογένεση vs. οντολογία;;;;
𝛾 Γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον. Εξαιρετικά ενδιαφέρον σημείο! Αυτό βέβαια ισχύει πρώτα απόλα για

τον ίδιο τον κομμουνισμό ειδωμένο ως (αναπόφευκτης) πραγμάτωσης μιας τέτοιας ιστορικής ουσίας του
ανθρώπου, θεώρηση από την οποία δεν φαίνεται να ξεφεύγει ούτε ο ίδιος ο Μαρξ. Εδώ έχουμε οπλοστάσιο
και από τον Ζιλσόν, με την δική του «λύση» στο προαιώνιο ερώτημα ουσίας/ύπαρξης, είναι/γίγνεσθαι. Είναι
επίσης εξαιρετικά σημαντικό το ότι η προσπάθεια να «ιστορικοποιήσει» κανείς τελικά την ανθρώπινη ουσία
οδηγεί σε μια τελεολογία, και όπως λέει και ο Simon, στην άρνηση της ιστορίας! Το «πρόβλημα» φαίνεται
να εδράζεται στην ίδια την έννοια της ουσίας (και του a priori «πυρήνα» της) και όχι στην «ιστορικότητα»
καθαυτή. Άλλωστε η ιστορία από μόνη της ως εξέλιξη δεν συνεπάγεται μια έλλειψη τελεολογίας. Νομίζουμε
ότι λύση αυτής της αντίφασης ιστορίας-τελεολογίας, ή προϋπόθεση για μια ιστορία που να μην οδηγεί σε μια
τελεολογία, είναι μάλλον η θεώρηση της ιστορίας ως αυτοδημιουργίας, ως εκδίπλωσης όχι a priori κατηγοριών
αλλά δημιουργία νέων/καινοφανών, με άλλα λόγια αυτοαλλοίωση που θα έλεγε και ο Κορνήλιος. Τώρα πόσο
συνεπής και με ποιο διαλεκτικό πρίσμα μπορεί κανείς να συλλάβει μια τέτοια - αντιφατική σε ένα ταυτιστικό
πλαίσιο - έννοια της ιστορίας ως αυτοαλλοίωσης, ποιο διαλεκτικό σχήμα μπορεί να παίξει πίσω από την
αντίφαση τελεολογία-ιστορία, είναι ένα άλλο τεράστιο ζήτημα!
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σμένο στην έννοια του «γενικού» όντος και των ιδιοτήτων/attributes του, είναι η προβλη-

ματική του υποκειμένου και του αντικειμένου, της σκέψης και του είναι, που βρίσκεται

στη βάση κάθε φιλοσοφίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δώσουμε οποιαδήποτε απάν-

τηση μπορούμε να φανταστούμε, το «μυστήριο» (η μυστικοποίηση) βρίσκεται στο ίδιο το

ερώτημα. Αν αποδώσουμε την προτεραιότητα στο υποκείμενο είμαστε «ιδεαλιστές», αν

αποδώσουμε την προτεραιότητα στο αντικείμενο (στη φύση με την φιλοσοφική έννοια),

είμαστε «υλιστές». Ο Feuerbach και, ακολουθώντας τον, ο Μαρξ στα Χειρόγραφα, προσπα-

θεί να πάει πέρα από αυτή την εναλλακτική στο όνομα του «συγκεκιμένου ουμανισμού» ή

του «νατουραλισμού». Εξ ου και ο ορισμός που δίνει στα Χειρόγραφα του 1844:

Ο άνθρωπος είναι άμεσα ένα φυσικό ον. Σαν φυσικό ον και σαν ένα έμβιο

φυσικό ον, είναι από τη μια πλευρά εφοδιασμένος με φυσικές δυνάμεις, με

ζωτικές δυνάμεις, είναι ένα δρον/ενεργό φυσικό ον· αυτές οι δυνάμεις υπάρχουν

σ αυτόν ως προδιαθέσεις/dispositions και ικανότητες, ως ορμές/drives. Από

την άλλη, σαν ένα φυσικό, ενσώματο, εναίσθητο αντικειμενικό ον υποφέρει,

υπόκειται σε συνθήκες και περιορίζεται, όπως τα ζώακαι ταφυτά.Μεάλλα λόγια,

τα αντικείμενα των ορμών/κινήτρων/drives του βρίσκονται έξω από τον ίδιο σαν

αντικείμενα ανεξάρτητα από αυτόν· αλλά αυτά τα αντικείμενα είναι αντικείμενα

των αναγκών του, ουσιώδη αντικείμενα, indispensable για την άσκηση και την

επιβεβαίωση των ουσιωδών του δυνάμεων. Το να πει κανείς ότι ο άνθρωπος

είναι ενσώματο, έμβιο, πραγματικό, εναίσθητο/sensuous, αντικειμενικό ον με

φυσικές δυνάμεις σημαίνει ότι έχει πραγματικά, αισθητά αντικείμενα σαν του

αντικείμενο της ύπαρξής του και της ζωτικής έκφρασής του ή ότι μπορεί να

εκφράσει τη ζωή του σε πραγματικά, αισθητά αντικείμενα (...) Ένα ον του οποίου

η φύση δεν βρίσκεται έξω από τον εαυτό του δεν είναι ένα φυσικό ον και δεν

παίζει κανένα ρόλο στο σύστημα της φύσης. Ένα ον για το οποίο δεν υπάρχει

αντικείμενο έξω από τον εαυτό του δεν είναι ένα αντικειμενικό ον. Ένα ον που

δεν είναι το ίδιο ένα αντικείμενο για ένα άλλο/τρίτο ον δεν έχει κανένα άλλο ον

ως αντικείμενό του, δηλ, δεν σχετίζεται αντικειμενικά. Η ύπαρξή του, το είναι

του δεν είναι αντικειμενικό. Ένα μη-αντικειμενικό ον είναι ένα μη-ον𝛼 (ο.π. σελ.

389-90).

Όμως ο Μαρξ δεν παίρνει αυτή την «συντηγμένη» ταυτότητα του υποκειμένου και του

αντικειμένου, αυτή την «συνυποστασία»/consubstantiality, ως κάτι δεδομένο αλλά ως κάτι

ιστορικό. Αυτό υποδηλώνει το περιφημο απόσπασμα στα Χειρόγραφα για το «ανθρώπινο

μάτι», ένα απόσπασμα δανεισμένο απευθείας από μια παράγραφο της «Φιλοσοφίας του

Μέλλοντος»𝛽 του Feuerbach, που απλά είπε το εξής:

«Το αντικείμενο του ματιού είναι το φως και όχι ο ήχος ή η μυρωδιά, είναι

μέσα από αυτό το αντικείμενο που το μάτι μας αποκαλύπτει την ουσία του».

Πρόκειται για την εφαρμογή της ίδιας βασικής αρχής: το αντικείμενο ενός όντος είναι

𝛼Needs heavy analysis!!!!
𝛽 Αναφορά!
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η ουσία του, μέσα από την οποία/όπου/whereby το είναι του - οι συνθήκες της ύπαρξης

της ουσίας - είναι η ουσία του,𝛼 που ο Μαρξ κριτικάρει στην Γερμανική Ιδεολογία σαν μια

απολογία για την υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων. Όμως (δεύτερο «όμως» που μας

πηγαίνει πίσω στο υποκείμενο-αντικείμενο της προηγούμενης παραγράφου, που ταυτίζεται

με τον εαυτό του, απλά εμπλουτισμένο), αυτό το ιστορικό γίγνεσθαι δεν είναι τίποτα άλλο

παρά μια οπτική απάτη. Στην πραγματικότητα το γίγνεσθαι είναι ένα επαρκές γίγνεσθαι

[the becoming is a becoming adequate].

Η ταυτότητα του υποκειμένου και του αντικειμένου που υπάρχει διευατό/καθευατό (ο

ίδιος ο ορισμός του υποκειμένου) δεν μπορεί παρά να γίνει μια σύμπτωση για την ίδια (η

αλλοτρίωση είναι ο «τρίτος» όρος).𝛽

Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ένα φυσικό ον· είναι ένα ανθρώπινο φυ-

σικό ον· δηλ. είναι ένα όν για τον ίδιο/καθευατόν (;) και συνεπώς ένα είδος-ον

[species-being], και ως τέτοιο πρέπει να επιβεβαιώσει και να πραγματώσει

τον εαυτό του τόσο στην ύπαρξή του όσο και στο ειδέναι/γνώση/knowing του.

Συνεπώς, τα ανθρώπινα αντικείμενα δεν είναι φυσικά αντικείμενα όπως παρου-

σιάζονται άμεσα και ούτε είναι φυσικές η ανθρώπινη αίσθηση και η ανθρώπινη

αντικειμενικότητα. Ούτε η αντικειμενική ούτε η υποκειμενική φύση είναι άμεσα

παρούσες σε μια επαρκή μορφή για τον ανθρώπινο ον. Και όπως κάθετι το

φυσικό πρέπει να υπάρξει, έτσι και ο άνθρωπος έχει επίσης την διαδικασία της

αρχής του στην ιστορία. Αλλά γι αυτόν η ιστορία είναι μια ενσυνείδητη διαδικα-

σία, και συνεπώς μια διαδικασία που υπερβαίνει τον εαυτό της συνειδητά. Η

ιστορία είναι η πραγματική φυσική ιστορία του ανθρώπου (θα επιστρέψουμε

σα αυτό αργότερα) (Χειρόγραφα, σελ. 391).5

Ευτυχώς ήρθε στα σύγκαλά του και έτσι δεν χρειάστηκε να επιστρέψει ποτέ στο σημείο

αυτό.𝛾 Αυτό που έχουμε εδώ είναι ένα ταυτοτικό/identical υποκείμενο-αντικείμενο, αλλά

σαν ένα φυσικό ανθρώπινο ον. Αυτό το ταυτοτικό/ταυτισμένο υποκείμενο-αντικείμενο

μπορεί μόνο άμεσα να ταυτίζεται με τον εαυτό του· σαν ανθρώπινο ον, αυτό το φυσικό

ον είναι ένα ειδολογικό ον, δηλ. παίρνει τον εαυτό του σαν αντικείμενο. Έπεται ότι το

αντικείμενο που το ορίζει καθευατό στην ταυτότητά τους, πρέπει να γίνει «καθευατό

και διευατό» [in and for itself].𝛿 Μπορούμε εύκολα να αναγνωρίσουμε εδώ το σχήμα της

Φαινομενολογίας του Πνεύματος. Το υποκείμενο είναι αρχικά ταυτισμένο με το αντικείμενό

του, ως εξωτερικό αντικείμενο (η συνείδηση ως γνώση ενός εξωτερικού αντικειμένου:

συνείδηση)· στη συνέχεια, το υποκείμενο ως αντικείμενο του εαυτού του (η συνείδηση

ως γνώση του εαυτού μου: αυτο-συνείδηση)· τέλος, το υποκείμενο είναι ταυτόσημο με το

εξωτερικό αντικείμενό του εαυτού του σε αυτό το αντικείμενο (συνείδηση ως γνώση της

σκέψης, κάτι που είναι την ίδια στιγμή αντικειμενικό και εσωτερικό: Λόγος). Η ιστορία τότε

𝛼 Το πρόβλημα είναι-ουσία σε όλο του το μεγαλείο! Ζιλσόν at the rescue!
𝛽 Σχετικά δύσκολο κομμάτι, το πρωτότυπο έχει ως εξής: «The identity of subject and object which is in itself

(the very definition ofthe subject) can’t help but become a coincidence for itself (alienation is the middle term).
𝛾 Εξαιρετικά δηκτικό σχόλιο για τον Κάρολο!!!!
𝛿 Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την ορολογία!
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δεν είναι παρά ο «τρίτος»/ενδιάμεσος όρος, μια στιγμή που τίθεται a priori στον ορισμό της

ανθρώπινης ουσίας· είναι φανερό λοιπόν ότι αυτή η ανθρώπινη ουσία είναι το γίγνεσθαι

στον βαθμό που στην πραγματικότητα είναι το γίγνεσθαι που είναι μέρος της ανθρώπινης

ουσίας, και το οποίο έχει ήδη προϋποτεθεί σε αυτήν.𝛼

Υπάρχει ένα κείμενο του Μαρκούζε που απεικονίζει αυτή τη δυσκολία ιδιαίτερα εύστοχα:

το «Νέες Πηγές της Θεμελίωσης του Ιστορικού Υλισμού» που δημοσιεύτηκε το 19326 (μετά

την ανακάλυψη των Χειρογράφων):

Για τον Μαρξ, ουσία και γεγονικότητα/factuality,𝛽 η κατάσταση της ουσια-

στικής ιστορίας και η κατάσταση της ιστορίας που έχει συμβεί (factual history)

[δηλ. η ανάπτυξη της ουσίας του ανθρώπου και η διαδοχή των κοινωνικών μορ-

φών/των μορφών της κοινωνίας, μια διάκριση που ο Μαρξ πέταξε στον σκου-

πιδοντενεκέ της ιστορίας στην Γερμανική Ιδεολογία, δείχνοντας ότι ο πρώτος

όρος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η φιλοσοφική εκδοχή του δεύτερου - σημ. του

Μαρκούζε], είναι ακριβώς μη διαχωρισμένες περιοχές ή επίπεδα, ανεξάρτητα το

ένα από το άλλο: η ιστορικότητα του ανθρώπου εμπεριέχεται στον ουσιαστικό

καθορισμό του.𝛾..Αλλά η γνώση της ιστορικότητας της ανθρώπινης ύπαρξής

κατά κανέναν τρόπο δεν ταυτίζει την ουσιαστική ιστορία του ανθρώπου με την

«πραγματική» του ιστορία.𝛿 Έχουμε δει ήδη ότι ο άνθρωπος δεν είναι άμεσα

«ένα με την δραστηριότητά του», αλλά ότι «διαχωρίζει/διακρίνει» τον εαυτό του

από αυτήν, ότι «σχετίζεται» με αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, ουσία και ύπαρξη

διαχωρίζονται μεταξύ τους· η ύπαρξή του είναι ένα «μέσο» για την πραγμάτωση

της ουσίας του, ή, στην περίπτωση της αλλοτρίωσης, η ύπαρξή του είναι απλά

ένα μέσο της απλής φυσικής του ύπαρξης.𝜀 Αν ουσία και ύπαρξη διαχωρίζονται

σε αυτό το σημείο και αν η επανένωσή τους ως de facto πραγμάτωση είναι η

αληθινά ελεύθερη αποστολή του ανθρώπινου πράττειν/πράξης/praxis, τότε,

στον βαθμό που η factuality έχει εγκαταστήσει τον εαυτό της σε τέτοιο σημείο

που να διαστρέφει τελείως την ανθρώπινη ουσία, η ριζική κατάπνιξη/καταστολή

αυτής της factuality είναι η απόλυτη αποστολή. Είναι ακριβώς αυτή η αδιάλει-

𝛼 ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ!
𝛽 εξαιρετικά σημαντικός και δύσκολος όρος. Για παράδειγμα, συναντάμε το γεγονικός. Το συμβεβηκός

δεν μοιάζει αρκετά ακριβές με δεδομένο ότι η σημασία είναι πιο κοντά στο επισυμβαινόμενο, συμβαίνει να
είναι, αν και στην συγκεκριμένη περίπτωση ταιριάζει στο αριστοτελικό σχήμα ουσία/συμβεβηκός.

𝛾 το κοινωνικο-ιστορικό του Κορνήλιου.
𝛿Με άλλα λόγια η ιστορία που συμβαίνει δεν είναι παράγωγο/απόρροια/ξεδίπλωμα της ανθρώπινης

«ουσίας».
𝜀 Ακριβώς και με αυτή την έννοια διακαιώνεται ο Βουαγιέ όταν υποστηρίζει ότι ο οικονομισμός - και αυτός

του Μαρξ - τροφοδοτεί αυτή την αλλοτρίωση στο πιο θεμελιακό επίπεδο όταν υποστηρίζει ότι η βάση της
ιστορίας είναι η οικονομία, δηλ. η θεμελιακή αλλοτρίωση που ανάγει την ύπαρξη σε μέσο για την απλή φυσική
ύπαρξη, την περοβόητη «ικανοποίηση των φυσικών αναγκών»!!! Βάζοντας ως καθήκον την «απελευθέρωση»
από τα δεσμά της οικονομίας, τα δεσμά των φυσικών αναγκών, δεν αμβλύνει το θεωρητικό σφάλμα και δεν το
διορθώνει, δηλ. αυτό που βλέπει στην ιστορία μέχρι τώρα την αναγωγή που είπαμε παραπάνω, η ύπαρξη ως
μέσο για την φυσική ύπαρξη. Με άλλα λόγια η πραγματική αλλοτρίωση είναι όντως η αναγωγή της ύπαρξης
σε μέσο για την φυσική ύπαρξη, η οικονομία δεν είναι παρά η ανύψωση από την αστική κυρίαρχη σκέψη
αυτού του γεγονότος σε πραγματικό, αντικειμενικό πυρήνα των ανθρώπινων κοινωνιών, σε πραγματική φύση
της ανθρώπινης ιστορίας.
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πτη θεώρηση της ουσίας του ανθρώπου που γίνεται η αδυσώπητη/implacable

κινητήρια δύναμη της δικαιολόγησης της ριζικής επανάστασης: δεν είναι μόνο

ζήτημα μιας οικονομικής ή πολιτικής κρίσης [γραμμένο το 1932 - σημείωση

του συγγραφέα] στην κατάσταση πραγμάτων του καπιταλισμού, αλλά επίσης

ζήτημα μιας καταστροφής της ανθρώπινης ουσίας. Το να το καταλάβουμε αυτό

σημαίνει την εκ των προτέτων και χωρίς κανένα ενδοιασμό καταδίκη σε απο-

τυχία οποιασδήποτε καθαρά οικονομικής ή πολιτικής μεταρρύθμισης και την

απαίτηση χωρίς κανέναν όρο της καταστροφικής υπέρβασης του σημερινού

status quo των πραγμάτων από την ολική επανάσταση.

Ένας τέτοιος λόγος/discourse αντιφάσκει διαρκώς με τον εαυτό του. Η ιστορικότητα της

ανθρώπινης ουσίας (και η αλλοτρίωσή της) διαψεύδεται από την αδιάλειπτη θεώρηση της

«ουσίας του ανθρώπου», που είναι ο λόγος ύπαρξης της ιστορικότητάς του (μια πραγμα-

τική/veritable αντίθεση όρων) και στην οποία επανερχόμαστε διαρκώς, σαν σε ένα έσχατο

πρότυπο.

Αυτή η θεώρηση της ανθρώπινης ουσίας ως ιστορικού γίγνεσθαι σας οδηγεί σε μια ανά-

γνωση του αποσπάσματος που παίρνετε από το Χαμμένο Έκτο Κεφάλαιο, την οποία με

κανέναν τρόπο δεν συμμερίζομαι:

Αυτή είναι η ίδια ακριβώς σχέση στην σφαίρα της υλικής παραγωγής, στην

διαδικασία της πραγματικής κοινωνικής ζωής - γιατί αυτό είναι η διαδικασία

παραγωγής - όπως αυτή που αντιπροσωπεύεται από τη θρησκεία στην σφαίρα

της ιδεολογίας: η αντιστροφή του υποκειμένου σε αντικείμενο και το ανάποδο.

Κοιτώντας αυτή την αντιστροφή ιστορικά φαίνεται σαν το σημείο εισόδου απα-

ραίτητο για την επιβολή, σε βάρος της πλειοψηφίας, της δημιουργίας του πλού-

του σαν τέτοιου, δηλ, σαν αδυσώπητης/ruthless ανάπτυξης των παραγωγικών

δυνάμεων της κοινωνικής εργασίας, που από μόνη της μπορεί να σχηματίσει την

υλική βάση μιας ελεύθερης ανθρώπινης κοινωνίας. Είναι απαραίτητο να περά-

σουμε από αυτή την ανταγωνιστική μορφή, όπως ακριβώς ο άνθρωπος έπρεπε

πρώτα να σχηματοποιήσει τις πνευματικές του δυνάμες σε μια θρησκευτική

μορφή, σαν δυνάμεις ανεξάρτητες από αυτόν (σελ. 990).𝛼

Αν κάποιος θέλει να μιλήσει, όπως εσείς, γι αυτό το κείμενο με όρους μιας «αναγκαιότητας

της αλλοτρίωσης», τότε θα πρέπει να απαντήσει το ερώτημα του στάτους αυτής της αναγ-

καιότητας. Στο απόσπασμα αυτό, το ερώτημα δεν σχετίζεται με αυτό των Χειρογράφων. Το

πρόβλημα της «αναγκαιότητας της αλλοτρίωσης» στα Χειρόγραφα περιστρέφεται γύρω

από το πώς (και ακόμα χειρότερα, γιατί) η εργασία αλλοτριώνεται από τον εαυτό της; Εδώ,

στοΧαμμένο Έκτο Κεφάλαιο, το πρόβλημα είναι το πώς αυτή η εποχή του καπιταλισμού πα-

ράγει την ίδια την εξαφάνισή της. Έχουμε περάσει από ένα αφηρημένο/θεωρητικό ερώτημα

σε ένα ιστορικό. Το να μην δει κανείς αυτή τη διαφορά σημαίνει ότι η πορεία της ιστορίας,

που κανονικά γίνεται κατανοητή σαν παραγωγή, κατανοείται σαν μια πραγμάτωση.

𝛼 Εξαιρετικά σημαντικό σημείο, πιθανόν να υπάρχει και στον Βουαγιέ. Ο Μαρξ μοιάζει εδώ όμως να
υποκύπτει στην ιδεολογικοποίηση των «δυνάμεων παραγωγής».
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Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν συνεχίσατε την αναφορά από το Χαμμένο Έκτο Κεφάλαιο

που προτάξατε, μιας και αυτό που ακολουθεί μοιάζει αρχικά να υποστηρίζει τη θέση σας

εξαιρετικά καλά.

Πρόκειται για την διαδικασία αλλοτρίωσης της ίδιας της εργασίας του. Στο

βαθμό αυτό, ο εργάτης εδώ στέκεται από την αρχή σε ένα επίπεδο ψηλότερα από

τον καπιταλιστή, από την άποψη ότι ο δεύτερος είναι ριζωμένος στη διαδικασία

αλλοτρίωσης και σε αυτήν βρίσκει την απόλυτη ευχαρίστησή του, ενώ ο εργάτης,

όντας το θύμα της (της διαδικασίας αλλοτρίωσης), βρίσκεται από την αρχή σε

μια σχέση επανάστασης/στάσης απέναντί της και την αντιλαμβάνεται σαν μια

διαδικασία υποδούλωσης (Χαμμένο Έκτο Κεφάλαιο, σελ. 990).

Αυτές οι λίγες γραμμές μοιάζουν να θυμίζουν την περίφημη παράγραφο από την Αγία

Οικογένεια την οποία αναφέρετε σε κάποιο άλλο σημείο. Όμως ας κάνουμε κι εδώ τη

σύγκριση. Η «διαδικασία της αλλοτρίωσης της εργασίας» (Χαμμένο Έκτο Κεφάλαιο) έρ-

χεται να αντικαστατήσει την «ίδια την αλλοτρίωση του ανθρώπου» (Αγία Οικογένεια)· ο

καπιταλιστής «βυθίζεται σε μια διαδικασία αλλοτρίωσης» (Χαμμένο Έκτο Κεφάλαιο), ενώ

προηγουμένως ήταν ένα ζήτημα της «αλλοτρίωσης/αποξένωσης από τον ίδιο τον εαυτό

του» (Αγία Οικογένεια) μέσα από την οποία πρέπει να αποκτήσει την «ψευδαίσθηση της

ανθρώπινης ύπαρξης» (Αγία Οικογένεια)· οι εργάτες στο Χαμμένο Έκτο Κεφάλαιο είναι

«θύματα» σε μια «κατάσταση επανάστασης/στασίασης» σαν να είναι «σκλάβοι», ενώ στην

Αγία Οικογένεια «η τάξη του προλετάριων» βρίσκει στην αλλοτρίωση «την πραγματικότητα

μιας απάνθρωπης ύπαρξης» ή «την αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στην ανθρώπινη φύση

της και την πραγματική συνθήκη της που είναι η ειλικρινής, κατηγορηματική, καθολική

άρνηση αυτής της φύσης»· όλα αυτά αντικαθίστανται από την απλή κατάσταση του εργάτη

που είναι «θύμα» και επαναστατεί επειδή είναι σε αυτήν την κατάσταση. Στο Χαμμένο

Έκτο Κεφάλαιο, το κείμενο συνεχίζεται ως εξής: «...ο καπιταλιστής είναι τόσο σκλαβωμένος

στο κεφάλαιο [επειδή η εμμονή του είναι η αυτo-αξιοποίηση του κεφαλαίου - σημ. του

συγγραφέα] όσο και ο εργάτης στον αντίθετο πόλο». Εδώ, η κοινή «υποδούλωση στο κεφά-

λαιο» έχει αντικαστατήσει την «ίδια την αλλοτρίωση του ανθρώπου». Δεν θα σχολιάσω

την εκπεφρασμένη αναφορά στον Χέγκελ που γίνεται στην Αγία Οικογένεια, Πιστεύω ότι η

απλή σύγκριση των δύο κειμένων, που με έναν προφανή τρόπο απηχούν ελεύθερα το ένα

το άλλο, είναι αρκετή για την έκθεση της άποψής μου.

Θα συσχετίσω τώρα την αναφορά που κάνετε στο Χαμμένο Έκτο Κεφάλαιο με ένα άλλο

απόσπασμα από το ίδιο έργο:

Η άποψη που παρουσιάζεται εδώ διαφέρει εντελώς/έντονα από την τρέ-

χουσα μεταξύ των αστών οικονομολόγων που είναι εγκλβισμένοι μέσα στον

καπιταλιστικό τρόπο σκέψης. Αυτοί οι διανοούμενοι αντιλαμβάνονται πραγ-

ματικά πώς συντελείται η παραγωγή μέσα στις καπιταλιστικές σχέσεις. Δεν

καταλαβαίνουν όμως πώς παράγονται αυτές οι ίδιες οι σχέσεις, μαζί με τις

υλικές προϋποθέσεις της διάλυσής τους. Δεν βλέπουν λοιπόν ότι η ιστορική

αιτιολογησή/δικαιολογησή τους σαν μιας αναγκαίας μορφής οικονομικής ανά-
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πτυξης και παραγωγής του κοινωνικού πλούτου μπορεί να υπονομευθεί (ό.π.,

σελ. 1065).

«Αναγκαιότητα», «ιστορική αιτιολογηση», «παραγωγή της υπέρβασης», οι όροι είναι ακόμα

εδώ, αλλά χωρίς πια κανένα ίχνος των «γεγονότων χωρίς αναγκαιότητα» (Χειρόγραφα

του 1844) που πρέπει να ξεπεραστούν από τις έννοιες της Εργασίας ή του Ανθρώπου.

Τώρα έχουμε να κάνουμε με μια εντελώς διαφορετική προβληματική. Το ίδιο το κεφάλαιο

καταπνίγει/καταστέλλει την ίδια την ιστορική του σημασία/σημασιοδότηση/signification:

εδώ έγκειται όλη η διαφορά. Και όταν, μέσα στον νέο κύκλο αγώνων, αυτή η κίνηση είναι

η δομή και το περιεχόμενο της ίδιας της αντίθεσης ανάμεσα στο προλεταριάτο και το

κεφάλαιο, είναι ακριβώς όλες οι ιδεολογίες, που μπορούσαν ακόμα να υποστηρίζουν και

να κατανοούν αυτή την κίνηση ως αλλοτρίωση, που καταρρέουν, συμπεριλαμβανομένου

και του αντικειμενισμού του Μαρξ.𝛼 Αυτό είναι το τίμημα της θεωρητικής υπέρβασης

του προγραμματισμού. Το να μιλάει κανείς για ένα αναπόφευκτο στάδιο ή πέρασμα δεν

τροφοδοτεί αναγκαστικά την τελεολογία, στον βαθμό που αυτή η υπέρβαση/διαδοχή που

έγινε εφικτή από το στάδιο αυτό δεν πρηγείται από αυτό.𝛽

Η κατανόηση αυτών των αναφορών στο πλαίσιο της προβληματικής των Χειρογράφων θα

μας οδηγούσε να σκεφτούμε ότι η διαίρεση της κοινωνίας σε τάξεις είναι αποτέλεσμα του

γεγονότος ότι το ξεπέρασμά τους θα πρέπει να παραχθεί ιστορικά μέσα σε μια κίνηση που

καταργεί με το ξεδίπλωμά της την ίδια την αναγκαιότητά της.Μιας και βρισκόμαστε σήμερα

σε ένα σημείο που η διαίρεση της κοινωνίας σε τάξεις μπορεί να καταργηθεί, θα πρέπει

να πιστέψουμε ότι όλη η ιστορία μέχρι τώρα είχε ακριβώς αυτό σαν στόχο· το ξεπέρασμα

των τάξεων γίνεται η ίδια η αιτία της εμφάνισής τους. Ολόκληρη αυτή η προβληματική που

συνίσταται στην αναζήτηση μιας αιτίας, μοας αρχής της διαίρεσης της κοινωνίας σε τάξεις,

προέρχεται από την αντίληψη σύμφωνα με την οποία ο κομμουνισμός είναι η κανονική

κατάσταση της Ανθρωπότητας. Αυτό είναι πραγματικά μια τελεολογία.𝛾

Είναι στην Γερμανική Ιδεολογία, στη συνέχεια των Θέσεων για τον Feuerbach, που ο Μαρξ

«καθαρίζει εντελώς τον πίνακα» [wipes the slate clean] από την προσέγγιση:

Η ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο από τη διαδοχή ξεχωριστών γενεών, καθεμία

από τις οποίες εκμεταλλεύεται τα υλικά, τα κεφάλαια, τις παραγωγικές δυνάμεις

που τις παραδίδονται από τις προηγούμενες γενιές και έτσι, από την μια πλευρά,

συνεχίζει την παραδοσιακή δραστηριότητα σε εντελώς αλλαγμένες συνθήκες

και, από την άλλη, τροποποιεί τις παλιές συνθήκες με μια εντελώς αλλαγμένη

δραστηριότητα. Αυτό μπορεί να διαστραφεί θεωρητικά/αφηρημένα τόσο ώστε

η μετέπειτα ιστορία να γίνεται ο σκοπός της ιστορίας που έχει προηγηθεί, δηλ. ο

σκοπός που αποδίδεται στην ανακάλυψη της Αμερικής είναι για να επέλθει/προ-

χωρήσει το ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστασης. Με τον τρόπο αυτό η ιστορία

αποκτά τους δικούς της ιδιαίτερους στόχους και γίνεται «ένα πρόσωπο με τη

𝛼Πρώτη ουσιαστική αιτίαση της TC για τον Μαρξ: αντικειμενισμός.
𝛽 Lost in space!!!!
𝛾We could not agree more!!!
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θέση του ανάμεσα σε άλλα» (δηλ. «Αυτο-συνείδηση, Κριτική, το Μοναδικό,

κ.ά.), ενώ οτιδήποτε σηματοδοτείται με τις λέξεις «πεπρωμένο», «σκοπός»,

«σπέρμα», ή «ιδέα» δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια αφαίρεση που σχη-

ματίζεται από την μετέπειτα ιστορία μέσα από την ενεργή επίδραση/επιρροή

που η προηγούμενη ιστορία ασκεί σε αυτήν (σελ. 60).

και:

Αυτό το άθροισμα των παραγωγικών δυνάμεων, των κεφαλαίων και των κοι-

νωνικών μορφών επαφής/επικοινωνίας/intercourse, που κάθε άτομο και κάθε

γενιά βρίσκει να υπάρχουν σαν κάτι δεδομένο. είναι η πραγματική βάση αυτού

που οι φιλόσοφοι έχουν συλλάβει ως «υπόσταση» και «ουσία του ανθρώπου»,

αυτό που έχουν θεοποιήσει και στο οποίο έχουν επιτεθεί (σελ. 51)

Συνεπώς οι κομμουνιστές αντιμετωπίζουν στην πράξη τις συνθήκες που

έχουν μέχρι τώρα δημιουργηθεί από την παραγωγή και την επικοινωνία σαν

ανόργανες συνθήκες, χωρίς, όμως, να φαντάζονται ότι ήταν το σχέδιο ή η μοίρα

των προηγούμενων γενιών να τους δώσουν «υλικό» to give them material (δική

μου έμφαση), και χωρίς να πιστεύουν ότι αυτές οι συνθήκες ήταν μη-οργανικές

για τα άτομα που τις δημιούργησαν (ό.π., σελ. 88).

Όσον αφορά την μέθοδο της πολιτικής οικονομίας, οΜαρξ γράφει στην Εισαγωγή του 1857:

«Αυτό που καλείται ιστορική εξέλιξη εξαρτάται γενικά από το γεγονός ότι η μεταγενέστερη

μορφή θεωρεί τις προηγούμενες σαν στάδια στην ανάπτυξη της ίδιας». Η διαδικασία της

δημιουργίας του κεφαλαίου σχετίζεται σίγουρα με ό,τι έχει προηγηθεί από αυτό, αλλά δεν

βρίσκεται σε αυτό που έχει προηγηθεί, ούτε είναι το αποτέλεσμα μιας ιστορικής τροχιάς

που έχει την ίδια την δυναμική της σαν την αιτία ύπαρξης της διαδοχής των ιστορικών

κοινωνικών σχηματισμών: «η διαδικασία του σχηματισμού του [του κεφαλαίου] είναι η

διαδικασία της διάλυσης, η διαδικασία της αποσύνθεσης του κοινωνικού σχηματισμού

της παραγωγής που προηγείται από αυτό» (Θεωρίες για την Υπεραξία, αναφορά από την

γαλλική μετάφραση).

Αν από μια φιλοσοφική άποψη θεωρήσει κανείς αυτή την εξέλιξη των ατόμων

στις κοινές συνθήκες των τάξεων και estates, που ακολούθησαν η μια την άλλη,

και στις συνοδεύουσες γενικές ιδέες/αντιλήψεις που επιβλήθηκαν πάνω τους,

είναι σίγουρα πολύ εύκολο να φανταστεί ότι σε αυτά τα άτομα το είδος, ο

«Άνθρωπος», έχει εξελιχθεί ή ότι (αυτά) εξέλιξαν τον «Άνθρωπο» - και με αυτόν

τον τρόπο μπορεί κανείς να δώσει στην ιστορία μερικά σκληρά χτυπήματα.𝛼

Μπορεί κανείς να θεωρήσει αυτά τα estates/κοινωνικές θέσεις και τις τάξεις

σαν συγκεκριμένους όρους της γενικής έκφρασης, δευτερεύοντες ποικιλίες ή

εξελικτικές φάσεις του «Ανθρώπου» (Γερμανική Ιδεολογία, Κεφάλαιο 4.)

Και τέλος:

𝛼 το αγγλικό πρωτότυπο: «give history some hard clouts on the ear» κυριολεκτικά σημαίνει κάτι όπως
«δίνει καρπαζιά»!!!!
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Οι φιλόσοφοι συλλαμβάνουν τα άτομα που δεν υπόκεινται πλέον στη διαί-

ρεση της εργασίας, σαν ένα ιδεώδες, υπό το όνομα«Άνθρωπος».Έχουν συλλάβει

ολόκληρη τη διαδικασία που περιγράψαμε σαν την εξελικτική διαδικασία του

«Ανθρώπου», έτσι ώστε σε κάθε ιστορικό στάδιο ο «Άνθρωπος» υποκατέστησε

τα άτομα και καταδεικνύεται ως η κινητήρια δύναμη της ιστορίας. Ολόκληρη

η διαδικασία συλλαμβάνεται έτσι σαν μια διαδικασία της «αυτο-αποξένωσης»

του «Ανθρώπου», που οφείλεται ουσιαστικά στο γεγονός ότι το μέσο άτομο σε

ένα μεταγενέστερο στάδιο ήταν πάντα τοποθετημένο στο προηγούμενο στάδιο

και η συνείδηση μιας μεταγενέστερης εποχής στα άτομα μιας προγενέστερης

(Γερμανική Ιδεολογία, σελ. 86).

Έχουμε εδώ την γενετική εξήγηση της έννοιας του ανθρώπου και της γενικής μορφής της

κριτικής όλων αυτών των χρήσεών (της). Από την στιγμή που εγκλβιστούμε στις απορίες

της αλλοτρίωσης και του Ανθρώπου, δεν μπορούμε να αποφύγουμε να υποκύψουμε σε

μια οπτική απάτη: αυτό το υποκείμενο, αυτή η αρχή, είναι ο φανταστικός Άνθρωπος της

κομμουνιστικής κοινωνίας σε σχέση με τον οποίον όλοι οι πρότεροι περιορισμοί εμφα-

νίζονται εντελώς συμπτωματικοί/ενδεχομενικοί/contingent. Το φανταστικό άτομο της

κομμουνιστικής κοινωνίας υποκαθιστά αυτό των προηγούμενων κοινωνικών μορφών· είναι

αυταπόδεικτο ότι για το υποκείμενο αυτό όλα τα προγενέστερα όρια δεν μπορούν παρά

να είναι ενδεχομενικά, το οποίο εξ αντιδιαστολής (a contrario) μετασχηματίζει αυτό το

υποκείμενο σε έναν υποστασιακό διιστορικό πυρήνα και επιτρέπει στον σκληρό ανθρώπινο

πυρήνα να απελευθερωθεί, από την στιγμή που, για να μπορέσει να γίνει αυτεπαρκές, έχει

πραγματοποιήσει/πραγματώσει όλους αυτούς τους φανταστικούς εαυτούς/μορφές/avatars.

Είναι φανερό ότι αυτή η κριτική στην τελεολογία δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχει

καταργηθεί η κομμουνιστική συνθήκη𝛼 σε μια διαφορετική περίοδο που δεν έχει καμμιά

σχέση με την προηγούμενη εκτός από το τέλος της εκμετάλλευσης. Ο σύνδεσμος με το

προηγούμενο στάδιο συνίσταται στην ιστορική σημασία του κεφαλαίου που σε καμμιά

περίπτωση δεν είναι ένα άθροισμα «σπόρων», αλλά ένα συγκεκριμένο στάδιο της αντίθε-

σης ανάμεσα στο κεφάλαιο και το προλεταριάτο· είναι ένα περιεχόμενο και μια δόμηση

της αντίθεσης/αντίφασης ανάμεσα στο προλεταριάτο και το κεφάλαιο, δηλ. της πορείας

της εκμετάλλευσης, που διαλύτεται στην ικανότητα που βρίσκει το προλεταριάτο, στην

αντίφασή του με το κεφάλαιο, να παραγάγει τον κομμουνισμό.

Αν ο κομμουνισμός λύνει/διαλύει και υπερβαίνει αυτόν τον διαχωρισμό ατομικής και κοι-

νωνικής δραστηριότητας, και αν όλη η προηγούμενη ιστορία, σαν ιστορία της πάλης των

τάξεων, είναι η ιστορία αυτής της διαίρεσης, αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι θα έπρεπε να

τελειώσει με αυτή την υπέρβαση, ούτε ότι η ιστορία διχάζεται μέσα στον ίδιο της τον εαυτό:

σε ιστορία σαν αρχή ή αφαίρεση (η κοινωνικοποίηση της φύσης, η ανάπτυξη των παραγω-

γικών δυνάμεων, το κατακερματισμένο κοινωνικό άτομο), και σε συγκεκριμένη ιστορία.

Αυτή η διαίρεση δεν είναι ο λόγος ύπαρξης της ίδιας της ιστορίας της, κάτι που σημαίνει ότι

𝛼 Εδώ η κομμουνιστική συνθήκη πρέπει να εννοείται ως αυτό που λέμε προλεταριακή/εργατική «ταυτό-
τητα», με βάση το κείμενο που ακολουθεί, και όχι «κατάργηση του κομμουνισμού»!
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δεν κουβαλά εντός της την ίδια την υπέρβασή της σαν μια κρυμμένη/λανθάνουσα ποιότητα

την οποία θα πρέπει να ξεδιπλώσει/εφαρμόσει/deploy σαν ιστορία μέχρι τον κομμουνι-

σμό. Κάτι μυστήριο προσδίδεται/conferred στην ιστορία προσπαθώντας κατά παράδοξο

τρόπο να την εξηγήσουμε, να την δικαιολογήσουμε (give an account), με την εφαρμογή

μιας «κρυφής» ποιότητας, μιας αρχικής δυνητικότητας. Δεν είναι η φύση της εργασίας,

ένας περιορισμός στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων ή η αυτο-αλλοτρίωση της

εργασίας που παράγει την διαίρεση της κοινωνίας, μάλλον είναι η διαίρεση της κοινωνίας

που έχουμε από την αρχή και την οποία έχουμε σαν σημείο αφετηρίας μας.

Αυτός ο διαχωρισμός δεν έχει ούτε εννοιολογική ούτε ιστορική (χρονολογική) αρχή· η

αναζήτηση μιας αρχής συνίσταται πάντα στην υπόθεση μιας μοναδικής πραγματικότητας,

όχι ακόμα διαιρεμένης, δηλ. όχι σε μια κατανόηση της ιστορίας αλλά στην κατανόηση

κάποιου πράγματος πρίν από την ιστορία. Είτε θεωρήσουμε αυτό το κάτι σαν μια αφαίρεση

είτε σαν μια ιστορική πραγματικότητα, το μόνο που απομένει είναι να μετατρέπουμε κάθε

ιστορικό γεγονός, κάθε περίοδο, σε μια επιλεγμένη αρχική φόρμουλα σύμφωνα με την

ακόλουθη αρχή:

Ο κος Lange (Για το ζήτημα των εργατών, κ.λπ. 2η έκδοση) με κολακεύει

ιδαίτερα αλλά με σκοπό να αυξήσει την δική του σπουδαιότητα. Βλέπετε, ο κος

Lange, έκανε μια σπουδαία ανακάλυψη. Ολόκληρη η ιστορία μπορεί να υπαχθεί

σε έναν μεγάλο φυσικό νόμο. Ο φυσικος αυτός νόμος είναι η φράση (- η Δαρβί-

νεια φράση γίνεται, σε αυτή την εφαρμογή της, απλά μια φράση), «πάλη για

ζωή», και το περιεχόμενο αυτής της φράσης είναι ο νόμος για τους πληθυσμούς

τουΜάλθους, η μάλλον του υπερ-πληθυσμού. Έτσι, αντί να αναλύουμε αυτή την

«πάλη για ζωή» όπως αυτή εκδηλώνεται ιστορικά σε διάφορες συγκεκριμένες

μορφές της κοινωνίας, το μόνο που χρειάζεται να γίνει είναι να μεταφέρουμε

κάθε δεδομένη πάλη σε αυτή τη φράση «πάλη για ζωή» και στην συνέχεια αυτή

τη φράση στην Μαλθουσιανή «πληθυσμιακή φαντασίωση». Πρέπει να παρα-

δεχτούμε ότι πρόκειται για μια πολύ επιβραβευτική μέθοδο - για δύσκαμπτη,

ψευδοεπιστημονική, πομπώδη [stilted, mock-scientific, highfaluting] άγνοια

και διανοητική οκνηρία (Μαρξ, Επιστολές στον Kugelmann, Ιούνιος 1870.)

Ας κάνουμε όμως μια ανακωχή στην μαρξολογία και τον σχολαστικισμό μας - ελπίζω

ότι θα έχουμε κι άλλες ευκαιρίες για να διαφοροποιηθούμε σε αυτά τα δύο πεδία. Θα

ήθελα να κλείσω αυτό το συμπλήρωμα στην απάντηση μου αναφέροντας για πρώτη φορά

ένα ζήτημα που ούτε εσείς, στο κείμενό σας για την TC, ούτε εμείς, στην απάντησή μας,

θίξαμε. Αναφέρομαι στο ερώτημα του ποιο είναι το διακύβευμα σε όλη αυτή την διαφωνία

μας σχετικά με την αλλοτρίωση και την ανθρωπότητα. Νομίζω λοιπόν ότι το διακύβευμα

έγκειται (όπως πάντα) στην κατανόησή μας του κεφαλαίου και της αντίθεσης ανάμεσα στο

προλεταριάτο και το κεφάλαιο, δηλ. στην κατανόησή μας της ταξικής πάλης στον βαθμό που

αυτή είναι η διαδικασία που παράγει τον κομμουνισμό. Μου φαίνεται ότι η αντίληψή σας

για την αλλοτρίωση σας οδηγεί να κατανοείτε την αντίθεση ανάμεσα στο προλεταριάτο και

το κεφάλαιο σαν μια μεταβατική φάση σε μια διαδικασία της οποίας δεν αποτελεί παρά ένα
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στοιχείο, μια στιγμή, της οποίας ο η αιτία ύπαρξης βρίσκεται έξω από την ίδια· μια στιγμή

της πραγμάτωσης μιας πιο «καθολικής» και πραγματικά ενεργής/efficient αντίθεσης. Η

αντίθεση ανάμεσα στο προλεταριάτο και το κεφάλαιο είναι μια αναγκαία στιγμή ώστε να

πραγματοποιηθεί η κομμουνιστική υπέρβαση, αλλά στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει

μόνο επειδή σε αυτή την αντίθεση η αλλοτρίωση της ανθρωπότητας έχει πάρει μια μορφή

που την καθιστά πλέον υπερβάσιμη. Αν, όμως στα Χειρόγραφα, έχετε μιαν αλλοτρίωση του

Ανθρώπου, μιαν αλλοτρίωση που είναι ανθρωπολογία, μπορείτε να είστε συνεπείς μόνο αν

έχετε μια υπεριστορική𝛼 «ανάγκη για τον κομμουνισμό».

Αυτό που διακυβεύεται εδώ έγκειται στην ικανότητά μας να παίρνουμε τα γεγονότα στην

πορείας της ταξικής πάλης σαν συγκεκιμένα, πεπερασμένα/περαιωμένα/finite γεγονότα,

και όχι σαν την εκδήλωση μιας ιστορικής γραμμής που τα υπερβαίνει. Το «τέλος/σκοπο»

παράγεται, δεν είναι ήδη το λανθάνον μήνυμα στην κίνηση.𝛽 Αυτό που διακυβεύεται είναι η

ύπαρξή μας στους άμεσους αγώνες και η σχέση με αυτούς. Η τελεολογική προβληματική της

αλλοτρίωσης κάνει περιττή/dispenses με την ανάγκη να αντιμετωπίζουμε την πραγματική,

ιστορική ανάπτυξη του κεφαλαίου όπως έχει η ίδια ή τους ταξικούς αγώνες όπως αυτοί

έχουν. Μας αποτρέπει να συλλάβουμε ότι αυτοί οι αγώνες παράγουν πραγματικά την

ιστορία και την θεωρία. Αυτή η προβληματική υποθέτει ότι το πρόβλημα της σχέσης της

ταξικής πάλης και της επανάστασης είναι πάντα ήδη λυμμένο (αυτός είναι ο τρόπος που

καταλαβαίνετε, για παράδειγμα, την αναφορά από το Χαμμένο Έκτο Κεφάλαιο) που είναι

το αντικείμενο σε μεγάλο βαθμό της διαμάχης μας μέχρι τώρα).

Θα μπω απευθείας στο θέμα και ad hominem.𝛾 Το να διατηρείτε την έννοια της αλλο-

τρίωσης, έτσι όπως την αποδέχεστε, σας επιτρέπει να διατηρείτε ένα αφηρημένο όραμα

της αυτονομίας και της αυτοοργάνωσης (της αληθινής φύσης του προλεταριάτου), παρά

την ιστορική τους κατάρρευση· και να συνεχίζετε να «ταξιδεύετε» (λιγότερο ή περισσό-

τερο άνετα) μέσα στο κίνημα άμεσης δράσης, ως η κριτική συνείδηση των αδυναμιών του,

δηλ. ενώ αποδέχεστε τις προτάσεις/premises του. Τα κείμενά σας όπως το «Reclaim the

Streets», ή σχετικά με το «Κίνημα άμεσης δράσης», δηλώνουν καθαρά την επιθυμίας να

κάνετε την ανάλυση των σημερινών αγώνων με έναν συγκεκιμένο τρόπο. Αλλά οι αναλύ-

σεις σας ζυγίζουν τα «υπέρ» και τα «κατά» αυτών των κινημάτων. Δεν φέρνετε σε πρώτο

πλάνο/αναδεικνύετε τα ερωτήματα του «γιατί» αυτών των κινημάτων, της «ύπαρξής» τους,

της θεωρητικής τους συνεισφοράς, της ύπαρξής τους ως προσδιοριστικών μιας περιόδου. Η

γενικότερη προβληματική σας δεν σας προτρέπει να τα θεωρήσετε σαν το ίδιο το ιστορικό

προϊόν της αντίθεσης ανάμεσα στο προλεταριάτο και το κεφάλαιο καθώς και αυτή την

αντίθεση ως αυτό που αυτά τα κινήματα και αυτοί οι αγώνες είναι. Δεν σας προτρέπει να τα

πάρετε συνολικά σαν μια ολότητα, αλλά αντίθετα να κρίνετε τις διαφορετικές πτυχές του.

Με μια λέξη, δεν σας προτρέπει να κατανοήσετε και να περιοδολογήσετε μια πραγματικά

συγκεκιμένη ιστορία των κύκλων των αγώνων επειδή η προβληματική της αλλοτρίωσης

είναι αναμφισβήτητα μια προβληματική της επαναστατικής φύσης του προλεταριάτου.

𝛼 transhistoric: υπεριστορική ή διιστορική;
𝛽 Εδώ ανοίγει μεγάλο θέμα από την σκοπιά της Ολοκίνησης.
𝛾 Ad hominem:
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Φιλικά,

για την Théorie Communiste

R.S.

Σημειώσεις

1 Η Cellatax ήταν μια υφαντουργία στην βόρεια Γαλλία που απειλούνταν με κλείσιμο το 2000. Οι εργάτες

το κατέλαβαν, κράτησαν για λίγο ομήρους τους διευθύνοντες/officials και απείλησαν να ανατινάξουν το

εργοστάσιο, το οποίο ήταν γεμάτο με δηλητηριώδη και εκρηκτικά χημικά. Με πανώ που έγραφαν «Θα πάμε

ως το τέλος...Μπουμ Μπουμ» έκαναν φανερή την σοβαρότητά τους στα ΜΜΕ προκαλώντας μικρές εκρήξεις

και πετώντας χημικά σε μεγάλες φωτιές μπροστά από τις πύλες του εργοστασίου. Με μια κίνηση που δεν

τους έκανε συμπαθείς στους οικολόγους/περιβαλλοντιστές πέταξαν κάποια χημικά στο ποτάμι και απείλησαν

να πετάξουν περισσότερα. Μετά από αυτά τους έγινε και δέχτηκαν ένα πολύ πιο ευνοϊκό πακέτο απόλυσης.

2 Η Renault ανακοίνωσε το κλείσιμο του εργοστασίου στο Vilvoorde στο Βέλγιο το 1997. Σε αυτό που έγινε

γνωστό σαν «ευρωαπεργία»/eurostrike, οι εργάτες κατέλαβαν το εργοστάσιο, και κατάφεραν να εμποδίσουν

την ρυμούλκηση, και με τον τρόπο αυτό, na κρατήσουν «ομήρους» 4.500 καινούρια αυτοκίνητα. Έκαναν

«καταδρομικές» επιθέσεις για να μεταδώσουν την δράση τους σε άλλα γαλλικά εργοστάσια. Δέχτηκαν

δράσεις αλληλεγγύης από εργάτες της Renault στη Γαλλία και την Ισπανία αλλά και από άλλους Βέλγους

εργάτες στην αυτοκινητοβιομηχανία που κορυφώθηκαν σε μια γιγαντιαία πορεία, που εξαγγέλθηκε πολύ

γρήγορα/αιφνιδιαστικά, στις Βρυξέλλες. Μετά από αυτά, ο Γάλλος Πρωθυπουργός βγήκε στην τηλεόραση

για να αναγγείλει μια μεγάλη αύξηση στην αποζημίωση των εργατών.

3 Όπως μπορεί να φανεί από μια σύγκριση αυτής της μεταφρασμένης αναφοράς με την πρωτότυπη, η TC όντως

μετέφρασε λανθασμένα το απόσπασμα, ερμηνεύοντας την ανθρώπινη ουσία ως αυτό το οποίο εμβαπτίζεται

ενώ στην πραγματικότητα είναι το άτομο αυτό που περιγράφεται ως εμβαπτισμένο στις κοινωνικές σχέσεις.

Είναι όμως αμφιλεγόμενο, παρόλα αυτά, κατά πόσον αυτη η παρερμηνεία αλλάζει την ισχύ της κριτικής της,

γιατί είναι αλήθεια ότι η ανθρώπινη ουσία δεν ταυτοποιήθηκε άμεσα με αυτές τις κοινωνικές συνθήκες αλλά

περιγράφηκε σαν να είναι «μέσα» σε αυτές.

4 Φυλογένεση: (στη βιολογία) η ακολουθία/αλληλουχία των γεγονότων που εμπλέκονται στην εξελικτική

ανάπτυξη και ιστορία του είδους ενός έμβιου οργανισμού ή (του είδους) μιας κοινωνικής ομάδας.

5 Αυτό το απόσπασμα είχε στην πραγματικότητα διαγραφεί στο χειρόγραφο (του Μαρξ, υποθέτουμε!)

6 Εκδόθηκε στα Αγγλικά στην ανθολογία Verso «Από τον Λούθηρο στον Πόππερ». Δεν μπορέσαμε να βρούμε

κάποιο αντίγραφο και έτσι δημοσιεύουμε εδώ μια μετάφραση από τα Γαλλικά.
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