
Aufheben-Théorie Communiste:

Μια κριτική ανταλλαγή

επιμέλεια-επίμετρο: qutopic



Περιεχόμενα

7 Κομμουνιστική Θεωρία: Πέρα από την Υπερ-αριστερά
Aufheben: Μια απάντηση στην TC 2

Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Mea Culpa; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Μια φιλόδοξη θεωρία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

TC: μια θεωρία της ήττας και της επερχόμενης επανάστασης . . . . . . . . . . . . 9

Αμφισβητώντας την περιοδολόγηση του καπιταλισμού από την TC . . . . . . . . 20

H κριτική των άρθρων για την Παρακμή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Συμπέρασμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Παράρτημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Παροράματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Σημειώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34



Μέρος 7

Κομμουνιστική Θεωρία: Πέρα από

την Υπερ-αριστερά

Aufheben: Μια απάντηση στην TC

2



Εισαγωγή

Στο τελευταίο τεύχος,𝛼 δημοσιεύσαμε μια παρουσίαση και κριτική των άρθρων μας για

την "Παρακμή"1 από την γαλλική ομάδα Théorie Communiste (TC). Για να βοηθήσουμε

στην κατανόησή της, περιγράψαμε επίσης την σπουδαιότητα της υπεραριστεράς2 και

της ανάπτυξής της στην Γαλλία. Όπως και πολλοί άλλοι, το Aufheben έχει ταυτόχρονα

αναγνωρίσει την επιρροή, και έχει αποστασιοποιηθεί, από την υπεραριστερά. Γενικά, όμως,

η όποια κριτική μας έχει διατυπωθεί μόνο "εν παρόδω". Στην πορεία της ενασχόλησής μας

με έναν συγκεκριμένο αγώνα έχουμε κοιτάξει, πιθανόν, σε αυτό που εμείς βλέπουμε ως την

σταθερή και ιδεολογική θεώρηση που υιοθετείται από "κομματικές", και όχι μόνο, τάσεις

της υπεραριστεράς. Τέτοιοι στόχοι είναι ίσως στόχοι από τους οποίους μπορεί κανείς να

διαφοροποιηθεί μάλλον πολύ εύκολα.

Για την TC, η προσπάθεια να ασκηθεί κριτική και να πάει κανείς πέρα από την θεωρία της

υπεραριστεράς έχει αποτελέσει ένα κεντρικό σημείο εστίασης. Έχουν ασκήσει κριτική στις

πιο δυναμικές θεωρητικά τάσεις που έχουν ξεπηδήσει (ως επί το πλείστον στην Γαλλία),

προσπαθώντας να ταυτοποιήσουν και να θέσουν υπό διερώτηση τις θεωρητικές προϋποθέ-

σεις που κρύβονται πίσω από τις θέσεις τους. Οι αγγλόφωνες χώρες δεν έχουν αναπτύξει

ιδιαίτερα μια διακριτή θεωρία της υπεραριστεράς. Οι ιδέες της TC επικαλύπτονται εδώ

κυρίως με κάποιες από τις πιο ενδιαφέρουσες επεξεργασίες στον ακαδημαϊκό Μαρξισμό

όπως ο "Ανοιχτός Μαρξισμός"3 και ο Moshe Postone.4 Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι

ότι πολλοί από αυτούς τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι προέρχονται από μια υψηλή θεωρη-

τική "αναμέτρηση" με τον Μαρξ, όταν φτάνουν στα πρακτικά πολιτικά συμπεράσματα της

δουλειάς τους κινούνται προς την προβληματική της υπεραριστεράς και απορρίποντας τις

παραδοσιακές μορφές αριστερισμού, που είναι γενικά αποδεκτές από τους συναδέλφους

τους.5

H TC προσεγγίζει το ζήτημα από μιαν άλλη διαδρομή, μέσω της ενασχόλησης και της

δυσαρέσκειας με μερικές από τις απαντήσεις της υπεραριστεράς σχετικά με μια ριζική

"αναμέτρηση"με τις αφαιρέσεις της μαρξικής θεωρίας. Ο τίτλος του παρόντος περιοδικού

έχει υπάρξει πάντα ένα επιτακτικό κάλεσμα για το προχώρημα της θεωρίας, για να πάμε

πέρα από τις υπάρχουσες θεωρητικές θέσεις· πιστεύουμε ότι η TC κάνει ξεκάθαρα μια

προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση, προσπάθεια που θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά.

𝛼 Στμ. Αufheben #11

3



Επιπλέον, η TC είναι μια πρόσκληση να "υπερβούμε"𝛼 τις ίδιες μας τις θέσεις.

"Προγραμματισμός", "απόρριψη μιας επαναστατικής ουσίας του προλεταριάτου", "αυτο-

προϋπόθεση του κεφαλαίου", "αμοιβαία συνεπαγωγή [αλληλοδιαπλοκή] κεφαλαίου και

προλεταριάτου", "κύκλοι αγώνων", "πρώτο και δεύτερο στάδιο της πραγματικής υπαγωγής",

"αναδιάρθρωση", "η επανάσταση όχι ως ποσοτική ανάπτυξη/αύξηση (transcroissance𝛾)

των άμεσων αγώνων αλλά ως η παραγόμενη υπέρβασή τους": ο αναγνώστης της TC έρχε-

ται αντιμέτωπος με έναν απίστευτο αριθμό εξειδικευμένων όρων, μερικοί εκ των οποίων

με ίδιο νόημα, άλλοι με χρησιμοποιούμενοι με ιδιαίτερο τρόπο. Για όσους δεν διαβάζουν

γαλλικά, το πρόβλημα της "δυσνοητότητας", που ανακαλύπτουν στην TC ακόμα και οι πε-

ρισσότεροι Γάλλοι αναγνώστες, επιδεινώνεται καθώς οι διαθέσιμες αγγλικές μεταφράσεις6

έχουν κυρίως τον χαρακτήρα πυκνών περιλήψεων των θεωρητικών της θέσεων. Χωρίς

την δυνατότητα να διαβάσει κανείς την διαδικασία της ανάπτυξης και της ανάλυσης που

γειώνει αυτές τις θέσεις, μπορεί να τις βρει σαν μια σειρά αμφιλεγόμενων ισχυρισμών. Mε

την TC, ο διάβολος κρύβεται σίγουρα στις λεπτομέρειες και χωρίς αυτές τις λεπτομέρειες

δεν θα μπορέσουμε, συνεπώς, να καταλήξουμε σε μια οριστική κρίση σχετικά με τις θέσεις

της. Αυτό το γλωσσικό πρόβλημα, που μας αποτρέπει να διαβάσουμε τα γραπτά της TC σε

βάθος, είναι ένα μείζον εμπόδιο. Παρ' όλα αυτά, στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε

το υλικό στο οποίο έχουμε πρόσβαση - εν μέρει μέσω μιας αναφοράς σε μια κοινή πηγή

στον Μαρξ - ελπίζουμε ότι θα φωτίσουμε κάπως τα ζητήματα που διακυβεύονται.

Αυτό που ακολουθεί, λοιπόν, είναι μέρος της ανολοκλήρωτης διαδικασίας να προσπα-

𝛼 Στμ. Στο πρωτότυπο "aufheben", o περίφημος χεγκελιανός όρος από τον οποίο και το όνομα του περιο-
δικού Aufheben. Ο όρος Aufheben ή Aufhebung είναι από τους πιο εξεζητημένους της χεγκελιανής διαλε-
κτικής καθώς συμπυκνώνει αρκετές, φαινομενικά αντιφατικές, σημασίες, ανάμεσα στις οποίες "άρση/lift
up", "κατάργηση/abolish", ή "αφαίρεση/sublate", μέσα από τα αντιθετικά σχήματα "κατάργηση/ακύρωση",
"υπέρβαση/διατήρηση". Στην ουσία θα λέγαμε ότι εκφράζει την διαλεκτική κίνηση της αλληλεπίδρασης μιας
θέσης και μιας αντίθεσης στο σχήμα θέση/αντίθεση/σύνθεση,𝛽 κατά την οποία έχουμε υπέρβαση της αρχικής
θέσης μέσα από την "ενσωμάτωσή" της στην καινούρια θέση, "κατάργηση" μέσα από την "διατήρηση". Η
σύνθεση καταργεί και ταυτόχρονα διατηρεί την θέση και την αντίθεση, μια φαινομενική αντίφαση που
δυσκολεύει την ερμηνεία της έννοιας αυτής (και την μετάφραση του όρου aufheben). Για παράδειγμα, οι
έννοιες Είναι καιΜηδέν διατηρούνται και αλλάζουν αμφότεροι μέσα από την "αφομοίωση/υπέρβασή" τους
στην έννοια Γίγνεσθαι. Ανάλογα, η καθοιρστότητα ή ποιότητα και το μέγεθος ή ποσότητα διατηρούνται και
"υπερβαίνονται" στην έννοια του μέτρου. Στα αγγλικά ο πλησιέστερος όρος είναι ίσως "sublate": ένας όρος ή
έννοια ταυτόχρονα διατηρείται και αλλάζει μέσα από τη διαλεκτική διάδρασή της με κάποιον άλλον όρο ή
έννοια. Αυτή η "αφομοίωση/εξύψωση" είναι το κινητήριο στοιχείο στη βάση της λειτουργίας της διαλεκτικής.

𝛽 Στμ. Ένα εξαιρετικά λεπτό σημείο είναι η αντίληψη της διαδικασίας θέσης/αντίθεσης/σύνθεσης. Πιστεύ-
ουμε ότι αυτό το σχήμα είναι η τυπικά μαρξική αντίληψη της διαλεκτικής διαδικασίας (η ορολογία έρχεται όχι
από τον Χέγκελ αλλά από τον Φίχτε) που είναι πολύ πιο χονδροειδής σε σχέση με την χεγκελιανή σύλληψη που
πρέπει να ειδωθεί ως θέση/άρνηση της θέσης και άρνηση-της-άρνησης της θέσης. Η άρνηση-της-άρνησης
της θέσης δεν είναι απαραίτητα η αρχική θέση αλλά το προχώρημά της όπως έχει ακριβώς "αφομοιώσει" την
άρνσηση της θέσης. Δεν είναι αναγκαίο να είναι και ούτε είναι όλα τα ζεύγη θέση-αντίθεση συνθέσιμα, όπως
μια μαρξιστική θέση συχνά υπονοεί, καθώς δεν αναγνωρίζει - σε αντίθεση με την χεγκελιανή αντίληψη - το
γόνιμο της αντιφατικότητας των αντιθετικών εννοιών και το θεμιτό και αναγκαίο της αυτο-αντιφατικότητας.

𝛾 Στμ. "Transcroissance", υπερανάπτυξη: όρος που χρησιμοποίησε ο Τρότσκυ για να περιγράψει τον
τρόπο με τον οποίον σκεφτόταν ότι η αστική επανάσταση στην Ρωσία ή άλλες λιγότερο αναπτυγμένες
περιοχές μπορούσε να "αναπτυχθεί"σε μια προλεταριακή επανάσταση, μια ανάλυση που δεν είχε παραχθεί
από την ίδια την εμπειρία. Η TC χρησιμοποιεί τον όρο επίσης για να αναφερθεί στην πιο γενική ιδέα ότι οι
καθημερινή ταξική πάλη, οι αγώνες για τον μισθό, για την υπεράσπιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. μπορούν
απλά να αναπτυχθούν σε επαναστατικό αγώνα. Αυτή η αντίληψη είναι για την TC αναπόσπαστο κομμάτι του
προγραμματισμού.
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θήσουμε να "αναμετρηθούμε"και να κατανοήσουμε την TC - ένα είδος δημόσιας αυτο-

διδασκαλίας.

Mea Culpa;

Tα ουσιαστικά σημεία της κριτικής της TC στα άρθρα για την "Παρακμή" μπορούν να

συνοψιστούν ως εξής: εξαιτίας μιας έλλειψης του ορθού πλαισίου, δηλαδή "μιας αντίληψης

της αντίφασης κεφαλαίου και προλεταριάτου ως αμοιβαία πεπλεγμένων", τα άρθρα απο-

τυγχάνουν να αποφύγουν έναν διαχωρισμό του κεφαλαίου/καπιταλισμού και της ταξικής

πάλης· ο κομμουνισμός και η επανάσταση δεν ιστορικοποιούνται αλλά θεωρούνται να

αναδύονται από μιαν ουσιαστικά αναλλοίωτη επαναστατική ουσία του προλεταριάτου - την

επιβεβαίωσή του, μάλλον, και όχι την άρνησή του. Αυτό καταδεικνύεται από την χρήση μας

της έννοιας της αλλοτρίωσης αντί αυτής της εκμετάλλευσης. Αυτό οδηγεί σε μια τυπική/φορ-

μαλιστική πραγμάτευση της Ρωσικής Επανάστασης· μια ανεπαρκή προσπάθεια για μια

θεωρία της κρίσης· μια ανολοκλήρωτη κριτική του Μαρξισμού της αυτονομίας· και μια

ψευδή διχοτόμηση κράτους και κεφαλαίου. Εν ολίγοις δεν ξεφεύγουμε την προβληματική

αντικειμενισμού/υποκειμενισμού.

Αν ηTC πιστεύει ότι έχουμε δίκιο να ταυτίζουμε τον "αντικειμενισμό" ως το κύριο θεωρητικό

σημείο πίσω από τα ζητήματα με τα οποία καταπιανόμαστε, τότε πιστεύει ότι τον συλλαμ-

βάνουμε λανθασμένα ως ένα α-ιστορικό σφάλμα, μάλλον, παρά, όπως κάνει η ίδια, ως κάτι

που παράγεται ιστορικά και αναγκαστικά από μια φάση της ταξικής πάλης. Επιτρέψτε

μας να αναγνωρίσουμε, πρώτα απ' όλα, ότι σε μεγάλο βαθμό η κριτική της TC είναι όντως

εύστοχη. Κοιτάζοντας πίσω τα άρθρα για την "Παρακμή", θα συνειδητοποιήσει κανείς

πολύ άμεσα τις αδυναμίες τους. Αν ήταν να γράψουμε ένα άρθρο, για το ίδιο αντικείμενο,

σήμερα θα παράγαμε κάτι διαφορετικό. Συνεπώς, μπορούμε να αποδεχτούμε την βασική

κρίση της TC ότι, αν και τα άρθρα καταπιάνονται με σημαντικά ζητήματα, αποτυγχάνουν

στην πραγματικότητα να κάνουν την επιθυμητή σημαντική τομή.

Στην συνέχεια θα αντιμετωπίσουμε κάποιες από τις συγκεκριμένες κριτικές για τα άρθρα·

αυτό, όμως, που είναι πιο σημαντικό είναι ο τρόπος που η TC εντοπίζει τις αδυναμίες

τους με βάση την δική της θεωρητική οπτική, η οποία θα έμοιαζε να συλλαμβάνει τα

ζητήματα πιο συνεκτικά. Αλλά ποια ακριβώς είναι αυτή η θεωρητική οπτική; Παρακάτω θα

καταχωρήσουμε εν συντομία μερικά στοιχεία της ευρύτερης σημασίας του έργου της TC

και συγκεκριμένα την κριτική της στην "προβληματική της υπεραριστεράς". Στην συνέχεια

θα ασχοληθούμε με δύο ζητήματα στα οποία βλέπουμε να υπάρχει διαφωνία. Το ένα

είναι η φαινομενική απόρριψη από την TC της έννοιας της αλλοτρίωσης σε όφελος της

έννοιας της εκμετάλλευσης. Θα δείξουμε ότι η αλλοτρίωση είναι κομβική σε ολόκληρη

την Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας (CPE)𝛼 από τον Μαρξ, και είναι υπόδηλη στις ίδιες

τις έννοιες που χρησιμοποιεί η TC. Και δεύτερον, θα θέσουμε μερικά ερωτήματα σχετικά

𝛼 Στμ. το αγγλικό ακρωνύμιο: Critic of Political Economy, το οποίο διατηρούμε και στη συνέχεια.
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με την περιοδολόγηση του καπιταλισμού από την TC, με τα οποία έχουμε πρόβλημα. Θα

επιστρέψουμε μετά σε μερικά συγκεκριμένα σημεία που διατυπώνει στην κριτική της πάνω

στα άρθρα για την "Παρακμή".

Μια φιλόδοξη θεωρία

H TC εξέδωσε πρόσφατα ένα βιβλίο που συνοψίζει τις θεωρητικές της θέσεις και την

εξέλιξή τους: "Κριτικά θεμέλια για μια θεωρία της επανάστασης· πέρα από την επιβεβαίωση

του προλεταριάτου".7 Σε 722 σελίδες, και αυτό για τον πρώτο μόνο τόμο, σε μια σειρά

τεσσάρων, σχετικά με την "Θεωρία του κομμουνισμού", η φιλοδοξία του εγχειρήματος της

TC καταδεικνύεται στο ακόλουθο διάγραμμα περιεχομένων των τεσσάρων τόμων: Τόμος

1 (αυτός που έχει ήδη εκδοθεί): κριτικά θεμέλια για μια θεωρία της επανάστασης· πέρα

από την επιβεβαίωση του προλεταριάτου. Τόμος 2: η αντίθεση ανάμεσα στο προλεταριάτο

και το κεφάλαιο· μορφή και περιεχόμενο της αντίθεσης· οι κύκλοι αγώνων· η ιστορία της

αντίθεσης. Τόμος 3: Η αναδιάρθρωση του κεφαλαίου· σχηματισμός και ιστορική σημασία

του κεφαλαίου· κρίσεις - αναδιαρθρώσεις· σχέσεις ανάμεσα στις τάξεις σήμερα. Τόμος 4:

Νέος κύκλος αγώνων - επανάσταση - κομμουνισμός - ολέ!

Παρ' όλα αυτά, για όσους, όπως εμείς, μπορούμε να διαβάσουμε μόνο Αγγλικά, η πιο εμπε-

ριεκτική διαθέσιμη έκθεση των θέσεων της TC είναι, πιθανόν, το κείμενο από το τεύχος

14 του περιοδικού TC14,8 που αποτελεί μια εισαγωγή στις ιδέες της πιο λεπτομερή από

αυτήν που παρουσιάσαμε στο τελευταίο τεύχος του Aufheben.𝛼 "Γραμμένο για μια ομάδα

"νεαρών Λυονέζων" που διεξήγαγαν έναν "θεωρητικό στοχασμό πάνω στην Γερμανική και

Ιταλική Αριστερά", εστιάζει στην ιστορική σημασία της Γερμανο-Ολλανδικής Αριστεράς".9

Σε αντίθεση με όσους αναζητούν να διεκδικήσουν στην ιστορία μια λεπτή κόκκινη γραμμή

(ιστορικών) προγόνων της επαναστατικής τους αυθεντικότητας, η TC δηλώνει: "Το να

ευθυγραμμιστεί κανείς με αυτήν την 'κληρονομιά' δεν σημαίνει την επανάληψη αυτής ή

της άλλης αναλλοίωτης θέσης του KAPD ή του AAUD𝛽, 10 ή θεωρητικών όπως οι Gorter, ο

Πάνεκουκ ή ο Rühle. Ούτε σημαίνει να επιλέγει τις καλλίτερες από το σύνολο των θέσεων·

το σημαντικό είναι το θεωρητικό σύστημα, η προβληματική". Για την TC, η προβληματική

της Γερμανο-Ολλανδικής Αριστεράς, ως το σημείο αιχμής της Γερμανικής Επανάστασης,

ήταν ο αγώνας ενάντια "στην ενσωμάτωση της αναπαραγωγής της εργατικής τάξης στον

κύκλο του ίδιου του κεφαλαίου"· και της επανάστασης ως της πρακτικής κριτικής των

μορφών διαμεσολάβησης - "συνδικαλισμός, μαζικό κόμμα, ενιαίο μέτωπο, κοινοβουλευ-

τισμός"- οι οποίες είχαν αναπτύξει την δύναμη της εργατικής τάξης εντός του κεφαλαίου

𝛼 Στμ. Aufheben, no 11. Στα ελληνικά ως: "Συμβολές: Κομμουνιστική Θεωρία - Πέρα από την Υπεραρι-
στερά", στη συλλογή: Aufheben-TC: Μια κριτική ανταλλαγή, υπό έκδοση flux_dialectica.

𝛽 Στμ. To Kομμουνιστικό Κόμμα Εργατών της Γερμανίας (στα γερμανικά:Kommunistische Arbeiter-Partei
Deutschlands, KAPD) αντικοινοβουλετικό κόμμα στο ρεύμα των αριστερού κομμουνισμού που έδρασε στη
Γερμανία στη διάρκεια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1920 στην Χαϊλδεμβέργη
ως διάσπαση από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας (KPD). Αρχικά παρέμεινε ως "συμπαθών μέλος της
Κομμουνιστικής (Τρίτης) Διεθνούς". Το 1922 διασπάστηκε σε δύο τμήματα, τα οποία διατήρησαν αμφότερα
την ονομασία αλλά αναφέρονται ως KAPD-φράξια του Essen και KAPD-φράξια του Βερολίνου.
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αλλά που τώρα φαίνονταν να προσδένουν την τάξη στο κεφάλαιο. Στο όνομα της τάξης, η

υπεραριστερά επιτέθηκε σε όλες τις υπάρχουσες οργανώσεις της τάξης και κάλεσε τους

εργάτες να κάνουν την ρήξη. Για την TC, αυτή η θέση (ιδιαίτερα μετά την αποτυχία της

Γερμανικής Επανάστασης) μπορεί να συνοψιστεί ως μια κριτική της ύπαρξης της τάξης

στο όνομα του επαναστατικού είναι ή ουσίας της τάξης (ετμ.).

Η "ωμή" ειλικρίνεια της TC έγκειται στην αναγνώριση ότι: "Καθώς η πραγματική υπαγωγή

προχωρούσε (και αυτή ήταν η πραγματική αντεπανάσταση σε σχέση με την αρχή της περιό-

δου της δεκαετίας του 1920) φαινόταν ότι οι διαμεσολαβήσεις της ύπαρξης της εργατικής

τάξης στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής όχι μόνο δεν ήταν "εξωτερικές" προς την τάξη,

που θα έπρεπε να επιβεβαιώσει τον εαυτό της εναντίον τους, αλλά ήταν, αντίθετα, αυτό

το ίδιο το είναι σε κίνηση, στην απαραίτητη "αμοιβαία συνεπαγωγή"𝛼 της με τον άλλο

πόλο της κοινωνίας, το κεφάλαιο. Η υπεραριστερά έφτασε ταυτόχρονα, από την μια, στην

κριτική οποιασδήποτε σχέσης ανάμεσα στην ύπαρξη της τάξης στον καπιταλιστικό τρόπο

παραγωγής και τον κομμουνισμό και, από την άλλη, στην επιβεβαίωση της εξίσωσης του

κομμουνισμού και του είναι της τάξης". Με άλλα λόγια, η θέση της υπεραριστεράς είναι μια

αντίφαση: όσο περισσότερο απέρριπτε και αρνιόταν όλες τις μορφές μη-επαναστατικής

ύπαρξης της τάξης, τόσο δυσκολότερο γινόταν να βρει και να κρατηθεί σε ένα επαναστατικό

είναι της τάξης.

Μια κεντρική ιδέα της TC είναι ότι ολόκληρο το εργατικό κίνημα, τόσο σε αυτό που αποκα-

λεί περίοδο της τυπικής κυριαρχίας του κεφαλαίου - από την αρχή του 19ου αιώνα μέχρι

τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο - όσο και σε αυτό που αποκαλεί "πρώτη φάση της πραγ-

ματικής κυριαρχίας" - που διαρκεί μέχρι και την δεκαετία του 1970 - χαρακτηρίζονται

από τον "Προγραμματισμό" (ετμ.). Για την TC, το περιεχόμενο και ο σκοπός της ταξικής

πάλης στην περίοδο αυτή ήταν: "η αύξηση της ισχύος της τάξης εντός του καπιταλιστικού

τρόπου παραγωγής και η επιβεβαίωσή της ως της τάξης της παραγωγικής εργασίας, μέσω

της κατάληψης της εξουσίας και της εγκαθίδρυσης μιας περιόδου μετάβασης...". Παρά

τις διαφορές τους, τα τυπικά προγράμματα των σοσιαλιστικών, των αναρχικών και των

κομμουνιστικών οργανώσεων εκφράζουν, ουσιαστικά, το ίδιο υποκείμενο περιεχόμενο:

η τάξη επιβεβαιώνουσα τον εαυτό της ως τον θετικό πόλο της κοινωνίας που μεταφέρει

τους σπόρους της νέας (σοσιαλιστικής, αναρχικής, κομμουνιστικής) κοινωνίας. Είναι πολύ

βασικό ότι στην ιστορική προοπτική της TC δεν υπάρχει μια λεπτή κόκκινη γραμμή γνήσιων

σοσιαλιστών ή κομμουνιστών που για κάποιους ενδεχομενικούς λόγους "έχασαν" κάπως

από τους αριστεριστές του "κρατικού καπιταλισμού". Κάθε πολιτική τάση στο εργατικό

κίνημα, ακόμα και η υπεραριστερά, παρέμενε μια έκφραση του προγραμματισμού, γιατί

αυτός ήταν ο τρόπος που η αντίφαση κεφάλαιο-εργασία εκδηλωνόταν εκείνη την περίοδο.

Η υπεραριστερά, και η αριστερά της Σοσιαλδημοκρατίας, από την οποία προήλθε, αντιπρο-

σώπευε την προσπάθεια διαφύλαξης της έννοιας μιας αυτόνομης επιβεβαίωσης της τάξης,

σε αντίθεση με την απλή ανάπτυξη της δύναμης της τάξης εντός του κεφαλαίου, την οποία

𝛼 Στμ. στο πρωτότυπο implication. Μπορεί να αποδοθεί και ως "αλληλοπλοκή", αλλά το αμοιβαία συνεπα-
γωγή αποδίδει καλλίτερα την "λογική" θα λέγαμε της διαλεκτικής αντίφασης κεφαλαίου-εργασίας.
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ουσιαστικά αντιπροσώπευε το υπόλοιπο εργατικό κίνημα· για την TC, όμως, μια τέτοια

στάση ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία.

Για την TC, o αντεπαναστικός ρόλος των Μπολσεβίκων στην Ρωσία και των Σοσιαλδημο-

κρατών στην Γερμανία έγκειται στο ότι: "η αυτόνομη επιβεβαίωση του προλεταριάτου ήρθε

αντιμέτωπη με αυτό που (το προλεταριάτο) ήταν εντός του κεφαλαίου, αυτό που είχε γίνει·

ήρθε αντιμέτωπη με την ίδια την ταξική του δύναμη ως μιας τάξης του καπιταλιστικού

τρόπου παραγωγής...σε αυτή την περίπτωση, η εργασία μπορεί να προτείνει τον εαυτό

της για την θέση του διαχειριστή του κεφαλαίου· μπορεί, με αυτόν τον τρόπο, να γίνει η

πιο οξεία μορφή της αντεπανάστασης. Η επανάσταση ως επιβεβαίωση της τάξης έρχεται

αντιμέτωπη με την ίδια την άρνησή της (η αντεπανάσταση είναι εγγενώς συνδεδεμένη με

την επανάσταση)𝛼 (ετμ.) κατ' αυτό που αποτελεί τον ουσιαστικό της καθορισμό". Η αυτό-

νομη επιβεβαίωση (η αυτεπιβεβαίωση) της εργασίας𝛽 δεν μπορεί να υπερβεί την οικονομία,

και έτσι η εργασία έρχεται αντιμέτωπη με το καθήκον να την διαχειριστεί [την οικονομία]

(ετμ.).𝛾

Παρ' όλα αυτά, ενώ η αριστερά (συμπεριλαμβανομένων, όπως φάνηκε στην Ισπανία, των

περισσότερων αναρχικών) συνέχισε απροβλημάτιστα να επιβεβαιώνει την εργατική τάξη,

η υπεραριστερά, όπως το θέτει η TC, μας δήλωσε: "η επανάσταση και ο κομμουνισμός δεν

είναι η επιβεβαίωση της τάξης όπως αυτή είναι μέσα στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής",

αλλά δεν επεξέτεινε η ίδια τις συνέπειες αυτής της θέσης σε αυτό που θεωρούσε ότι είναι

η επαναστατική φύση του προλεταριάτου, αυτό που πάντα έθετε ως διαχωρισμένο από

την "ύπαρξή" του. Η υπεραριστερά λειτούργησε με αυτόν τον δυισμό που θα μπορούσε

να πάρει την μορφή: προλεταριάτο/εργατική τάξη" (ετμ.).𝛿 Θα μπορούσαμε να πούμε ότι

"απευθύνονται στο προλεταριάτο επειδή η εργατική τάξη τους απογοητεύει"!

Απορρίποντας αυτή την ρομαντική έννοια της επαναστατικής ουσίας του προλεταριάτου, η

διέξοδος της TC, από αυτήν την προβληματική, είναι η ιστορικοποίηση του κομμουνισμού

(ετμ.). Η TC απορρίπτει (και κατακρίνει τα άρθρα μας επειδή παραμένουν εντός) την

αντίληψη ενός αναλλοίωτου κομμουνισμού που αναδύθηκε ως δυνατότητα το 1917, για

να επισκιαστεί από την αντεπανάσταση, να αναδυθεί ξανά το 1968 και να επισκιαστεί

ξανά από την αντεπανάσταση, για να επαναναδυθεί πότε άραγε; Για την TC δεν υπάρχουν

αιώνιες κομμουνιστικές αλήθειες. Αυτό που αναδύθηκε το 1917-1923 ήταν μια συγκεκριμένη

επανάσταση, ένας συγκεκριμένος κομμουνισμός, σημαδεμένος από την ιδέα της απελευθέ-

ρωσης της εργασίας και της επιβεβαίωσης του προλεταριάτου (ετμ.). Συνεπώς ήταν, επίσης,

ένας αδύνατος κομμουνισμός.𝜀 Σε αυτή την ανάλυση η TC ξεφεύγει από την συνηθισμένη

𝛼 Στμ. Από τις πιο λεπτές και κεντρικές διαλεκτικές θέσεις της TC. Δείτε σχόλια στο "Η απάντηση της
Théorie Communiste", στη συλλογή "Aufheben-Théorie Communiste: μια κριτική ανταλλαγή", υπό έκδοση,
flux_dialectica.

𝛽 Στμ. Στο πρωτότυπο: "the autonomous assertion of labour".
𝛾 Στμ. Εξαιρετικό σημείο, τροφή για σκέψεις σχετικά με την αντι-πολιτική ως κριτική της οικονομίας.

Να ξαναδούμε τον Βουαγιέ σε αυτό το πλαίσιο. Η οικονομία υπάρχει - στην θεαματική αντιστροφή - ως
επιβεβαίωση της εργασίας, ως άρνηση του αρνητικού "είναι" του προλεταριάτου.

𝛿 Στμ. Μήπως επαναφέρουμε κι εμείς σήμερα αυτόν τον δυισμό, υπόρρητα ίσως;
𝜀 Στμ. Επανερμηνεία της "ήττας", λοιπόν; Δες την επόμενη πρόταση!
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(μη-)εξήγηση του γιατί οι γνήσια επαναστατικές κομμουνιστικές ιδέες/πρακτικές δεν νί-

κησαν - το βάρος της αντεπανάστασης - θέτοντας το ερώτημα: γιατί η επανάσταση και η

αντεπανάσταση πήραν την μορφή που είχαν; Η TC αρνείται μια εξήγηση βασισμένη σε μια

εξωτερική δύναμη ή περιστάσεις που νικούν το προλεταριάτο: η αντεπανάσταση "φερό-

ταν"στην ίδια την φύση της επανάστασης (ετμ.). Η υπεραριστερά έσπρωξε την κατανόηση

του κομμουνισμού όσο πιο μακριά μπορούσε εντός ενός κύκλου αγώνων που δεν μπορούσε

να αποδράσει από την προοπτική της επιβεβαίωσης του προλεταριάτου.

TC: μια θεωρία της ήττας και της επερχόμενης επανά-

στασης

Διακρινόμενη από κάποιο είδος "επαναστατικής σκέψης", που αναδύθηκε στο τελευταίο

κύμα αγώνων, η TC δεν υιοθετεί την άποψη ότι ακόμα και αν το 1917 περιορίστηκε από την

επιβεβαίωση της εργασίας οι αγώνες του εργάτη-μάζα είχαν εντελώς ξεφύγει από αυτό (το

όριο) την περίοδο 1968-1973. Αν τόσο για τους παραδοσιακούς αριστεριστές, όσο και τους

υπεραριστεριστές, όλα έχουν ειδωθεί μέσα από το πρίσμα του 1917, για κάποιες σύγχρονες

"επαναστατικές" τάσεις δεν είναι η περίοδος 1917-1923 που αποτελεί "το σημείο καμπής

της ιστορίας στο οποίο η ιστορία αρνήθηκε να κάνει στροφή" αλλά η περίοδος 1968-1977

που έχει αποκτήσει αυτή την σημασία.

Σε αντίθεση με ένα μεγάλο κομμάτι της υπεραριστεράς που είδε το 1968 να καταδεικνύει

έναν εντελώς καινούριο και πραγματικά κομμουνιστικό αγώνα, για την TC είναι κρίσιμο

ότι οι αγώνες της περιόδου 1968-1977 δεν ήταν ένας καινούριος κύκλος αλλά το τέλος

του παλαιού (ετμ.). Παρ' όλα τα σύγχρονα χαρακτηριστικά, όπως η άρνηση της εργασίας,

η κριτική της καθημερινής ζωής κ.λπ., για την TC αποτελεί τον τελευταίο "ρόγχο" του

προγραμματισμού. H TC το βλέπει αυτό ακόμα και στο πιο προχωρημένο θεωρητικό προϊόν

της περιόδου: την ιδέα της αυτοκατάργησης του προλεταριάτου που εκφράστηκε πιο

κυρίαρχα από τους Καταστασιακούς. Για την TC, που αγκάλιασε και η ίδια αυτή την ιδέα

στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η πρόταση ότι το προλεταριάτο πρέπει να αντλήσει από

τον εαυτό του μια κρυμμένη ουσία, που είναι το να καταστέψει τον εαυτό του, αποτελεί

παράδοξο, και δεν υπερβαίνει τα όρια της ταξικής πάλης. Αλλά, ακόμα σπουδαιότερα, για

την TC η απάντηση του κεφαλαίου σε αυτούς τους αγώνες σημαίνει ότι αυτή η περίοδος

του προγραμματισμού έχει τελειώσει.

Η TC είναι ένα πολιτικό και θεωρητικό παράγωγο του κύματος των αγώνων γύρω από

το 1968 που έκαναν πολλούς και από τις δυο πλευρές των οδοφραγμάτων να σκεφτούν

ότι η επανάσταση ήταν άμεσα επικείμενη στα χαρτιά στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές

χώρες. Καθώς η προοπτική απομακρυνόταν, πολλοί από την δική μας πλευρά δεν ήθελαν

αρχικά, και αυτό ήταν κατανοητό, να δουν το βάθος της ήττας. Ένα από τα πράγματα που

διέκριναν την ανάλυση της TC ήταν ότι άρχισε από νωρίς να αναγνωρίζει την βαθύτητα

της ήττας που συντελούνταν. Κομβικό στην ανάλυσή της ήταν ότι η αναδιάρθρωση έπρεπε
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να συλληφθεί σαν μια θεμελιώδης μεταλλαγή στις κοινωνικές σχέσεις. Η αναδιάρθρωση

ήταν για την TC η υπέρβαση όλων των εμποδίων που η ταυτότητα της εργατικής τάξης

έβαζε στην αναπαραγωγή του κεφαλαίου. Για την TC η αλλαγή είναι αρκετά ριζική για να

δικαιολογεί την ταυτοποίηση ενός νέου σταδίου του καπιταλισμού, το "δεύτερο στάδιο της

πραγματικής υπαγωγής".

Δεν είμαστε πεπεισμένοι σχετικά με την βάση της περιοδολόγησης της TC αλλά η εισαγωγή

μιας καινούριας φάσης αυτή την χρονική στιγμή έχει το προσόν της αναγνώρισης της

θεμελιακότητας της μεταβολής που συντελούνταν την δεκαετία του 1970, μια μεταβολή που

πολλοί άλλοι ήταν απρόθυμοι να αντιμετωπίσουν, βλέποντας μόνο την κρίση και τα μέτρα

λιτότητας. Όταν η TC λέει ότι πρόκειται για μια ήττα της εργατικής ταυτότητας, αυτό είναι

ένας θεμελιώδης μετασχηματισμός της κοινωνικής σφαίρας. Οι περισσότεροι από τους

"αγγελιοφόρους" αυτής της αλλαγής είναι από την πλευρά της αστικής τάξης - κανείς μπορεί

να σκεφτεί τους υποστηρικτές του μεταμοντερνισμού, τους υποστηρικτές του "τέλους της

εργατικής τάξης" κοκ. - και η "επαναστατική" αντίδραση είναι η άρνηση ή η υποτίμηση

αυτού που συμβαίνει. Όμως μια τέτοια άρνηση συχνά περιλμβάνει μια καταπίεση της

αμφιβολίας, που επιστρέφει με την μορφή ενός υποκείμενου πεσιμισμού και κατάθλιψης.

Σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, όλο το έδαφος στο οποίο είχε συλληφθεί η πάλη έχει

αλλάξει εξαιρετικά, τα προπύργια των μαχητικών κομματιών της εργατικής τάξης έχουν

ηττηθεί, η αίσθηση της κοινότητας της εργατικής τάξης έχει αποσυντεθεί.

ΗTC είναι ίσως μια από τις ελάχιστες ομάδες που αντιμετώπισε από έναπρώιμο στάδιο αυτό

που συνέβαινε· και ενώ δεν υποτιμούσε την κλίμακα της ήττας υιοθέτησε μια απροσδόκητα

θετική προοπτική. Αντί να εστιάσει στην υποκειμενική αίσθηση της ήττας, που με ιδιαίτερη

οξύτητα αισθάνονταν οι "επαναστάτες", οι οποίοι είχαν δει καλλίτερους καιρούς και έκριναν

όλα τα πρόσφατα κινήματα με τα μέτρα του 1968 και του τελευταίου κύματος, έθεσε ένα

πιο αντικειμενικό ερώτημα - τίνος πράγματος ήταν αυτή η ήττα ήττα. Η απάντηση: της

εργατικής ταυτότητας.

Στην αποσύνθεση της εργατικής ταυτότητας, της οποίας είμαστε σίγουρα μάρτυρες από

την δεκαετία του 1970, οι αριστεριστές και οι υπεραριστεριστές τείνουν να βλέπουν μόνο

κάτι αρνητικό - γι' αυτό και είναι πρόθυμοι να την αρνηθούν. Έτσι, αν και δεν αρνείται την

ήττα, η TC βλέπει ότι το κεφάλαιο αναδιαρθρωνόμενο, για να νικήσει τον κύκλο (αγώνων)

που βασίστηκε στην εργατική ταυτότητα, έχει προετοιμάσει την βάση για έναν νέο (κύκλο

αγώνων) στον οποίον (και από εδώ αφορμάται η αισιοδοξία της TC) "η αντίθεση ανάμεσα

στις τάξεις τοποθετείται εφεξής στο επίπεδο της αναπαραγωγής τους ως τάξεις. Αυτό το

επίπεδο της αντίθεσης συνεπάγεται: την εξαφάνιση κάθε εργατικής ταυτότητας· ότι η

ύπαρξη του προλεταριάτου ως τάξης ταυτίζεται με την αντίφαση του με το κεφάλαιο· ότι

το προλεταριάτο δεν φέρει κανένα σχέδιο κοινωνικής αναδιοργάνωσης που να βασίζεται

στην φύση του. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του νέου κύκλου αγώνων".

Για την TC, η επανάσταση δεν θα έρθει όταν η εργατική τάξη επιβεβαιώσει για μια ακόμα

φορά την ταυτότητά της, αλλά όταν "στην ταξική πάλη, το ταξικό ανήκει γίνει ένας εξωτε-
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ρικός περιορισμός𝛼 που επιβάλλεται από το κεφάλαιο".

Μας φαίνεται τελείως ξεκάθαρα ότι τα επιχειρήματα της TC έχουν αρετές, ιδιαίτερα η

ωμή ταυτοποίηση της αντίφασης στην καρδιά της προβληματικής της υπεραριστεράς.

Και φυσικά ακόμα σπουδαιότερα, αυτό που λέει η TC δεν αφορά πραγματικά μια στενή

πολιτική περιοχή και το σώμα της θεωρίας της, αλλά την ανάπτυξη του καπιταλισμού και

της ταξικής πάλης, της οποίας η θεωρία αποτελεί μια έκφραση. Η TC μας απομακρύνει από

το αυτάρεσκη οπτική ότι οι "κομμουνιστικές" ιδέες (υπεραριστερά) θα γίνουν πραγματικά

αυτό που είναι όταν η ταξική πάλη κλιμακωθεί, καταδεικνύοντας με ποιο τρόπο αυτές οι

ιδέες είναι ανεπαρκείς.

Παρ' όλα αυτά, ενώ μπορούμε να δεχτούμε ότι η αναγνώριση της θεμελιακότητας της

αλλαγής είναι ίσως καλή, έχουμε την ίδια στιγμή πολλές ερωτήσεις και αμφιβολίες σχετικά

με αυτή. Μήπως, με το να μην θρηνούν την απώλεια της εργατικής ταυτότητας, χάνουν το

γεγονός ότι το προλεταριάτο πρέπει, ίσως, να αναγνωρίσει τον εαυτό του και την κατάστασή

του για να αυτοκαταργηθεί; Μπορεί η ταξική πάλη να αναχθεί στην (αυτο)αναπαράστασή

της ή υπάρχει άραγε ένα μια μη-ταυτοτική στιγμή στους υπάρχοντες εργατικούς αγώνες,

όπως το θέτει ο Holloway: "ο κοινωνός της πάλης να μην είναι η εργατική τάξη".11 Όταν η

TC χαρακτηρίζει την παρούσα περίοδο, θα θέλαμε να καταλάβουμε πολύ περισσότερες λε-

πτομέρειες και ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη ανάλυσή της για τους αγώνες. Για παράδειγμα,

όταν η TC λέει ότι "η αναδιάρθρωση έχει καταργήσει κάθε τι συγκεκριμένο, εγγυήσεις,

"κράτος πρόνοιας", "τον φορντικό συμβιβασμό", αναρωτιόμαστε κατά πόσον δεν πέφτει σε

έναν κίνδυνο της αφηρημένης θεωρίας, αντικειμενικοποιώντας τάσεις σε επιτευχθείσες

πραγματικότητες. Περιγράφει ορθά την συνολική μετατόπιση αλλά δεν παραμένει - ειδικά

στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες - ένα συγκεκριμένο επίπεδο κατοχυρώσεων, ιδιαί-

τερα σε κάποιους τομείς; Είναι ειρωνικό, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η TC είναι μια γαλλική

ομάδα, ότι οι χώρες στις οποίες οι αλλαγές, για τις οποίες μιλάει, είναι πιο προχωρημένες,

είναι οι αγγλοαμερικανικές. Η αναδιάρθρωση στην Ευρώπη είναι σίγουρα λιγότερο πετυ-

χημένη και αν πρέπει να προχωρήσει πιο μακριά, για να τεθεί η αντίφαση στο επίπεδο της

αναπαραγωγής των τάξεων, τότε πόσο μακριά πρέπει να είναι αυτό το μακριά;

Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι στα κείμενα έχουμε δει ότι ο ορισμός του χαρακτήρα της καινού-

ριας μορφής των αγώνων είναι πολύ αφηρημένος. Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα

είναι ίσως: ποιο είναι αυτό το συγκεκριμένο και θετικό που καθορίζει αυτόν τον νέο κύκλο;

Είναι αυτό που [η TC] αποκαλεί "ριζοσπαστικό δημοκρατισμό", μια προοπτική στην οποία

"υπάρχει μόνο η προαγωγή της δημοκρατίας, της ιδιότητας του πολίτη, η απολογητικη των

εναλλακτικών. Αυτές οι πρακτικές και θεωρίες δεν έχουν άλλον ορίζοντα από τον καπιταλι-

σμό". Ή, όπως υπονοεί σε άλλα σημεία, υπάρχει κάτι πιο ριζικό επί τω έργω; Ξέρουμε, για

παράδειγμα, ότι η TC δίνει μεγάλη σημασία στο γαλλικό κίνημα των ανέργων του 1998, αν

𝛼 Στμ. Στο πρωτότυπο constraint, που κάποιοι αποδίδουν ως "καταναγκασμό". Προτιμούμε το "περιορι-
σμός" όχι μόνο γιατί είναι πιο κοντά μεταφραστικά αλλά και γιατί η λέξη περιορισμός αποδίδει πιστότερα την
έννοια του ταξικού ανήκειν ως ορίου που επιβάλλεται από την ίδια την αντίφαση κεφαλαίου-εργασίας, όριο
που γίνεται όριο για την ίδια την χειραφέτηση του προλεταριάτου, όριο στο οποίο προσέκρουσε το εργατικό
κίνημα.
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και άλλες αναφορές για τους αγώνες αυτούς μοιάζουν να εντυπωσιάζονται λιγότερο.12

Ας επιστρέψουμε στα σημεία που έθεσε η TC στην κριτική της των άρθρων μας για την

"Παρακμή". Από την οπτική της TC, το κρίσιμο θεωρητικό ζήτημα που υπόκειται των συγ-

κεκριμένων επικρίσεών της είναι η απουσία από τα κείμενά μας των εννοιών της "αυτοπρο-

ϋπόθεσης του κεφαλαίου" και της "αμοιβαίας συνεπαγωγής προλεταριάτου και κεφαλαίου".

Η απουσία αυτή, λέει, εκφράζεται τυπικά στην προτίμησή μας προς την έννοια της αλ-

λοτρίωσης σε σχέση με αυτήν της εκμετάλλευσης. Απέναντι σε αυτό η TC αρθρώνει ένα

επιχείρημα που είναι αναπόδραστα Αλτουσσεριανό,13 "ότι το ζήτημα εδώ είναι να προσ-

διορίσουμε την έννοια της εκμετάλλευσης, από την οποία το Aufheben μοιάζει να προτιμά

αυτήν της αλλοτρίωσης, η οποία υποστηρίζει την εξωτερικότητα μεταξύ του "αλλοτριω-

μένου υποκειμένου" και της "ουσίας του", έξω από τον εαυτό του". Αν και μπορούμε να

δεχτούμε ότι ένα πρόβλημα με τα άρθρα είναι ίσως ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένα σε

σχέση με την έννοια της "αμοιβαίας συνεπαγωγής" [κεφαλαίου-εργασίας], για μας αυτό

δεν μπορεί να αποδοθεί στην χρήση της έννοιας της αλλοτρίωσης. Αντίθετα, κατά την

άποψή μας, είναι ακριβώς εξαιτίας της προσοχής που δίνουμε στην έννοια της αλλοτρίωσης

που το άρθρο πλησιάζει το μέγιστο σε έννοιες όπως η αμοιβαία συνεπαγωγή, στις οποίες

αποδίδει τόσο μεγάλη σημασία η TC! Όπως είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζει η TC, μια έννοια

της αλλοτρίωσης είναι κεντρική στην κατανόηση του καπιταλισμού από τον Μαρξ σε όλα

τα γραπτά του. Στα "Grundrisse":

Είναι καθαρό, λοιπόν, ότι ο εργάτης δεν μπορεί να γίνει πλούσιος σε αυτή την

ανταλλαγή, καθώς, ανταλλάσσοντας την εργατική του ικανότητα ως ένα καθορι-

σμένο, διαθέσιμο μέγεθος, παραδίδει την δημιουργική του δύναμη, όπως οΗσαύ

το γενέθλιο δικαίώμα του για ένα πινάκιο φακής. Μάλλον, εξαθλιώνει αναγκα-

στικά τον εαυτό του, όπως θα δούμε στην συνέχεια, γιατί η δημιουργική δύναμη

της εργασίας του εμπεδώνει τον εαυτό της ως η δύναμη του κεφαλαίου, ως μια

ξένη δύναμη που είναι αντιμέτωπή του. Απεκδύει τον εαυτό του [entaüssert

sich] από την εργασία ως την δύναμη που παράγει τον πλούτο· το κεφάλαιο την

ιδιοποιείται ως τέτοια. Ο διαχωρισμός ανάμεσα στην εργασία και την ιδιοκτησία

του προϊόντος της εργασίας, ανάμεσα στην εργασία και τον πλούτο, τίθεται έτσι

στην ίδια την πράξη της ανταλλαγής. Αυτό που εμφανίζεται να είναι παράδοξο

ως αποτέλεσμα περιέχεται ήδη στην προϋπόθεση. Συνεπώς η παραγωγικότητα

της εργασίας του, η εργασία του γενικά, στον βαθμό που δεν είναι μια δυνατό-

τητα αλλά μια κίνηση, πραγματική εργασία, έρχεται αντιμέτωπη με τον εργάτη

ως μια ξένη δύναμη· το κεφάλαιο, αντίστροφα, πραγματώνει τον εαυτό του

μέσω της ιδιοποίησης της ξένης εργασίας...το ίδιο το κεφάλαιο είναι ουσιαστικά

αυτή η μετατόπιση, αυτή η μεταφορά, και συνεπώς η μισθωτή εργασία ως τέτοια

προϋποθέτει το κεφάλαιο, έτσι ώστε, και από την σκοπιά της, το κεφάλαιο είναι

αυτή η μετουσίωση·𝛼 η αναγκαία διαδικασία της επιβολής της δικής της δύναμης

ως ξένης για τον εργάτη. (Grundrisse, σελ. 307-308).𝛽

𝛼 Στμ. Στο πρωτότυπο transubstantiation.
𝛽 Στμ. Grundrisse, σύντμηση του "Grundrisse der kritik der politischen ökonomie" ήτοι "Βασικές γραμμές
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Ή στα "Χειρόγραφα 1861-1863":

"η εργασία εμφανίζεται, λοιπόν, να είναι ενεργή στην παραγωγική διαδι-

κασία με τέτοιο τρόπο ώστε ταυτόχρονα να απορρίπτει την πραγμάτωσή της

σε αντικειμενικές συνθήκες ως μια ξένη πραγματικότητα, και συνεπώς θέτει

τον εαυτό της ως μια μη-ουσιώδη, απλά ενδεή𝛼 ικανότητα εργασίας εν όψει

αυτής της πραγματικότητας, που έχει ξενωθεί από αυτήν, μια πραγματικότητα

που δεν ανήκει στην ίδια αλλά σε άλλους· και έτσι ώστε να θέτει την ίδια την

πραγματικότητά της όχι ώς ένα είναι-δι-εαυτό𝛽 αλλά σαν να υπάρχει απλά για

κάτι άλλο, και συνεπώς επίσης ως ένα απλό είναι-για-κάτι-άλλο𝛾 ή ως το είναι

κάτι άλλου με το οποίο έρχεται αντιμέτωπη ("Χειρόγραφα 1861-63", ΜΕCW,

34, σελ. 202).

Κατά την άποψή μας η αλλοτρίωση πρέπει να συλληφθεί ως η οντολογική αντιστροφή

υποκειμένου και αντικειμένου στην καρδιά της καπιταλιστικής κοινωνίας.𝛿 Εντός των

καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων, για να αναφερθούμε στον Backhaus, "το υποκείμενο

και το αντικείμενο δεν αντιτίθενται το ένα στο άλλο στατικά, αλλά μάλλον "παγιδεύονται"

σε μια "διαρκή διαδικασία" αντιστροφής της υποκειμενικότητας σε αντικειμενικότητα

και το αντίστροφο, μια διαδικασία που συνολικά αντιπροσωπεύει "την πιο γενική μορφή

ύπαρξης της κοινωνίας".14

Ένα σημαντικό σημείο είναι ότι αυτή η αντιστροφή δεν είναι μια μονόδρομη διαδικασία

που αρκεί η απλή αντιστροφή της για να "τεθεί σωστά". Η υποκειμενικότητα της εργασίας

είναι τόσο προϊόν της καπιταλιστικής αντικειμενικότητας όσο είναι και η αντικειμενικότητα

του καπιταλισμού προϊόν της υποκειμενικότητας. Συνιστούν η μια την άλλη. Για μας είναι

ακριβώς η αλλοτρίωση - αυτή η δυναμική αντιστροφής - που σχηματίζει την βάση για τις

ίδιες της ιδέες που αρέσουν τόσο στην TC - αυτοπροϋπόθεση του κεφαλαίου,15 αμοιβαία

συνεπαγωγή, υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο, ακόμα και η ίδια η εκμετάλλευση.

Για παράδειγμα, η υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο αναφέρεται στον τρόπο που το

κεφάλαιο παίρνει τον έλεγχο𝜀) της διαδικασίας της εργασίας. Αρχικά η κυριαρχία του

είναι τυπική, με την έννοια ότι "κυριεύει" την εργασία όπως την βρίσκει, δηλαδή όπως

αυτή έχει αναπτυχθεί από προγενέστερους τρόπους παραγωγής. Αυτή η τυπική υπαγωγή

δίνει την θέση της στην πραγματική υπαγωγή, καθώς το κεφάλαιο έχει την ικανότητα να

μετασχηματίζει και να επαναστατικοποιεί τις διαδικασίες της εργασίας δημιουργώντας

έναν ειδικά καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, μια μορφή που δεν υπήρχε ποτέ πριν.16

της κριτικής της πολιτικής οικονομίας", χειρόγραφα που συντάχθηκαν απ’ τον Μαρξ μεταξύ των ετών 1857-
1858, εκδόθηκαν όμως για πρώτη φορά το 1939 και δεν είχαν γίνει ευρέως γνωστά μέχρι τα τέλη της δεκαετίας
του 1960 και τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Στα ελληνικά, εκδόσεις Στοχαστής 1992 (τρείς τόμοι).

𝛼 Στμ. στο πρωτότυπο necessitious.
𝛽 Στμ. στο πρωτότυπο: being-for-itself.
𝛾 Στμ. στο πρωτότυπο: other-being.
𝛿 Στμ. Έμφαση δική μας. Οι Endnotes συνεχίζουν αυτή τη γραμμή σκέψη σχετίζοντας ουσιαστικά την ίδια

την αξιακή μορφή με το οντολογικό ζήτημα της υπέρβασης του διαχωρισμού υποκειμενικότητας/αντικειμενι-
κότητας. Δες "Κομμουνιστικοποίηση και θεωρία της αξιακής μορφής", Endnotes #2, φίλοι του κεραυνοβόλου
κομμουνισμού, 2015.

𝜀 Στμ. στο πρωτότυπο "takes over".
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ολόκληρη η υπαγωγή είναι μια αντιστροφή, μια αντιστροφή υποκειμένου και αντικειμένου

που συνοψίζεται στην έννοια ότι "το κεφάλαιο απασχολεί την εργασία".17

Ήδη με την τυπική υπαγωγή, η όλη οργάνωση της εργασίας, τα ευεργετήματα της συ-

νεργασίας και της διαίρεσης της εργασίας, απαλλοτριώνονται από και υπάρχουν για το

κεφάλαιο· αυτό που συμβαίνει, όμως, είναι σχετικά διαφανές σε αυτό το πρώιμο στάδιο.

Με την πραγματική υπαγωγή η διαδικασία μυστικοποιείται γιατί "η μεταφορά𝛼 της κοινω-

νικής παραγωγικότητας της εργασίας στα υλικά χαρακτηριστικά του κεφαλαίου είναι τόσο

σταθερά παγιωμένα στο μυαλό των ανθρώπων ώστε τα πλεονεκτήματα των μηχανών, η

χρήση της επιστήμης, της εφευρετικότητας κ.λπ. συλλαμβάνονται απαραίτητα σε αυτή την

αλλοτριωμένη μορφή, έτσι ώστε όλα αυτά τα πράγματα θεωρούνται ότι είναι γνωρίσματα

του κεφαλαίου" (σελ. 1058).

Η αλλοτρίωση στην μορφή του διαχωρισμού των ανθρώπων μεταξύ τους και από τον κόσμο

τους και με την έννοια της υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο, που είναι το ίδιο με τον

"μετασχηματισμό", τη "μετουσίωση", τη "μετάθεση", τη "μετατόπιση" της εργασίας στο

κεφάλαιο, βρίσκεται στο κέντρο της έννοιας του κεφαλαίου. Το ότι υπάρχει μια ανταλλαγή

ανάμεσα στην παρελθούσα εργασία και την ζωντανή εργασία, στην οποία η πρώτη είναι

κυρίαρχη, συμβαίνει μόνο γιατί, εξαιτίας της αυτοπροϋπόθεσης του κεφαλαίου, η κοινωνική

εργασία έχει τεθεί από μια προηγούμενη και σε εξέλιξη διαδικασία διαχωρισμού, στην

αντιφατική και ανταγωνιστική μορφή του κεφαλαίου και της μισθωτής εργασίας. Ο ίδιος ο

χαρακτήρας των αντικειμενικών πραγμάτων και η αίσθηση της υποκειμενικότητας, ως δια-

χωρισμένης από τα πράγματα, παράγονται μέσω των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων.

Οι κοινωνικές σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, εκφρασμένες ως μια κίνηση πραγμά-

των, γίνεται αυτόνομη· εν τω μεταξύ, το άτομο παράγεται ως ένα αστικό εξατομικευμένο

άτομο. Το κεφάλαιο είναι, τότε, όχι απλά αντικειμενικοποιημένη εργασία. Τόσο η "αντι-

κειμενικοποιημένη εργασία", όσο και η υποκειμενική εργασία χωρίς αντικειμενικότητα,

είναι κοινωνικά δημιουργημένες μορφές στις οποίες διχάζεται η ενότητα του κοινωνικού

ατόμου· και το κεφάλαιο είναι αξία που κινείται μεταξύ αυτών των δύο, παραμένοντας

όμως κεφάλαιο. Το κεφάλαιο διαχωρίζει τους ανθρώπους, και στη συνέχεια ελέγχει την

σύνδεσή τους, υπάγοντάς την στον σκοπό του. Η εργασία είναι κεφάλαιο, επειδή στην

μορφή της αλλοτριωμένης αφηρημένης εργασίας είναι η ουσία του κεφαλαίου. Συνεπώς η

σχέση ανάμεσα στην μισθωτή εργασία και το κεφάλαιο δεν είναι μια εξωτερική αντίθεση

αλλά μια εσωτερική σχέση (ετμ.) και ενώ το κεφάλαιο εμφανίζεται να είναι η πλευρά του

"πράγματος" στη σχέση αυτή, τέτοια πράγματα είναι κεφάλαιο μόνο εξαιτίας της σχέσης

τους με το αντίθετό τους και, συνεπώς, αυτό το αντίθετο, η μισθωτή εργασία, είναι, με μια

πραγματική έννοια, η πιο θεμελιώδης μορφή του κεφαλαίου (ετμ.).

Συνεπώς, οι ίδιες οι έννοιες που αρέσουν στην TC, στην ώριμη κριτική της πολιτικής οι-

κονομίας, βασίζονται στην αλλοτρίωση. Η προϋπόθεση, αλλά επίσης και το αποτέλεσμα

της καπιταλιστικής παραγωγής, είναι ο διαχωρισμός ανάμεσα στους εργάτες και τα μέσα

παραγωγής, δηλαδή ανάμεσα στην υποκειμενική ζωντανή εργασία και την αντικειμενικο-

𝛼 Στμ. στο πρωτότυπο transposition, θα μπορούσε και να αποδοθεί ως "μετάθεση".
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ποιημένη παρελθούσα εργασία. Αυτός ο διαχωρισμός είναι μια κατάσταση αλλοτρίωσης

και συντηρείται από μια ενεργό διαδικασία αλλοτρίωσης. Αυτή η διαδικασία αλλοτρίωσης

έχει δύο κύριες φάσεις: την πώληση18 της εργατικής δύναμης και την χρήση αυτής της ερ-

γατικής δύναμης από το κεφάλαιο. Αυτές οι δύο φάσεις αλληλοσυνδέονται. Με την πώληση

ο εργάτης έχει περάσει την αξία χρήσης της εργατικής του δύναμης στο κεφάλαιο - από

την αρχή της εργασιακής διαδικασίας η εργασία ενσωματώνεται στο κεφάλαιο. Έτσι, παρ'

όλο που στην πραγματική παραγωγική διαδικασία ο διαχωρισμός υπερβαίνεται από μια

προσωρινή ενότητα, επειδή η εργασία ανήκει - υπάγεται - στο κεφάλαιο, αυτή η ενότητα

είναι μια ενότητα για το κεφάλαιο (ετμ.) και ο διαχωρισμός είναι αμέσως πάλι εκεί με το

τέλος της διαδικασίας, όταν αυτό που χρειάζεται για αναπαραγωγή υπάρχει και πάλι ως

μια αντικειμενικότητα που ανήκει στο κεφάλαιο. Η αυτοπροϋπόθεση του κεφαλαίου είναι

λοιπόν η ετερο-προϋπόθεση𝛼 της εργασίας: αυτο-αναπαραγόμενη αλλοτρίωση. Μας φαίνε-

ται αρκετά πιθανόν ότι η TC θα συμφωνήσει με το μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης

παρουσίασης. Εξ' άλλου η TC είπε σχετικά με την διατύπωσή μας: "Για μας, η αγορά ή ο

νόμος της αξίας δεν είναι η ουσία του κεφαλαίου· η ουσία του είναι μάλλον η αυτο-επέκταση

της αξίας: δηλαδή, της αλλοτριωμένης εργασίας", αυτό "θα μπορούσε κάλλιστα να είναι

δική μας διατύπωση".𝛽 Η αποδοχή ότι αξία=αλλοτριωμένη εργασία, ότι η αλλοτριωμένη

αφηρημένη εργασία είναι η ουσία της αξίας, είναι για μας κομβική σε μια καλή ανάγνωση

του Μαρξ και η TC εμφανίζεται, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο, να συμφωνεί. Η TC δέχεται

και χρησιμοποιεί τον όρο αλλοτρίωση. Αλλά το σκεπτικό της κριτικής της σε μας μπορεί

να βρεθεί σε ένα από τα άρθρα της: "Ας μην συγχέουμε την "αλλοτριωμένη εργασία",

όπως λειτουργεί στα "Χειρόγραφα", και την αλλοτρίωση της εργασίας που θα βρούμε στα

"Grundrisse" ή στο "Κεφάλαιο". Στην πρώτη περίπτωση, η αλλοτριωμένη εργασία είναι η

αυτο-κίνηση της ανθρώπινης ουσίας ως γενικού όντος· στην δεύτερη, δεν πρόκειται πλέον

για ένα ζήτημα ανθρώπινης ουσίας αλλά ιστορικά καθορισμένων κοινωνικών σχέσεων, στις

οποίες ο εργάτης διαχωρίζεται εν μέρει ή συνολικά από τις συνθήκες εργασίας του, από το

προϊόν του και από την ίδια την δραστηριότητά του".

Η αντίδραση της TC σε κάποιες από τις χρήσεις μας του όρου αλλοτρίωση βασίζεται στο ότι

- αρκετά ορθώς - εντοπίζει στα άρθρα μας κάποιες από τις διατυπώσεις όχι των Grundrisse

ή του Κεφαλαίου αλλά των Χειρογράφων του 1844. Η TC υποδεικνύει ότι δεν της αρέσει

το κείμενο, εμείς - αν και αποδεχόμαστε ότι έχει όρια - βλέπουμε σε αυτό την "ουσία"𝛾

της "Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας" (CPE) του Μαρξ. Θα λέγαμε ότι οι περισσότερες

απο τις έννοιες που αρέσουν στην TC στον μεταγενέστερο Μαρξ μπορούν να ειδωθούν

στα Χειρόγραφα του 184419. Από την άλλη πλευρά, η TC αποδέχεται την Αλτουσσεριανή

𝛼 Στμ. Αναφέρεται στην ετυμολογία της λέξης alienation εκ της λατινικής aliēnātiō, που έχει και την έννοια
της μεταφοράς ιδιοκτησίας (πηγή: Βικιλεξικό).

𝛼 Στμ. στο πρωτότυπο "other-presupposition".
𝛽 Στμ. Στο: "Η απάντηση της Théorie Communiste", από τη συλλογή: "Aufheben-Théorie Communiste:

μια κριτική ανταλλαγή", υπό έκδοση flux_dialectica.
𝛾 Στμ. στο πρωτότυπο nub.
𝛾 Στμ. Η αγγλική συντομογραφία των "Οικονομικών και Φιλοσοφικών Χειρογράφων", στα ελληνικά:

εκδόσεις Γλάρος, 1975. Η σύντμηση αυτή επαναλαμβάνεται και στο Παράρτημα, στις εκτεταμένες αναφορές
από κείμενα της TC.
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ερμηνεία ότι ο τρόπος, που ο Μαρξ χρησιμοποιεί την αλλοτρίωση στα "Χειρόγραφα του

1844", είναι ουσιαστικά Φωυερμπαχιανή.

Για την TC στα "Χειρόγραφα του 1844":

Η θεμελιώνουσα, πρωταρχική κίνηση είναι αυτή της αυτο-αλλοτρίωσης

του ανθρώπου σε σχέση με τον εαυτό του, όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν: ο

εργάτης, η αλλοτριωμένη εργασία (η οποία χρησιμεύει να "υλοποιήσει" την

αυτο-αλλοτρίωση του Φώυερμπαχ), ατομική ιδιοκτησία κ.λπ. Το σημείο αφε-

τηρίας είναι η αυτο-αλλοτρίωση του ανθρώπου ως γενικό ον· η αυτο-κίνηση

της ουσίας του, οριζόμενη ως ένα είδος, ως μια εσωτερική καθολικότητα που

συνδέει άτομα ως φυσική διαδικασία (που θα κριτικάρουμε στην Έκτη Θέση

για τον Φώυερμπαχ).

Μας φαίνεται ότι η TC (και ο Αλτουσσέρ) κάνουν λάθος. Έτσι, μακράν από το να είναι

η χρήση του είδους-όντος𝛼 από τον Μαρξ, όπως νομίζει η TC, απλά μια Φωυερμπαχιανή

έννοια ενός ειδολογικού όντος𝛽 - "μια εσωτερική καθολικότητα που συνδέει άτομα ως φυ-

σική διαδικασία" - η παρουσίασή του για την ανθρώπινη ουσία είναι ακριβώς ότι δεν είναι

τίποτα άλλο από κίνηση: μια ζώσα, εξελισσόμενη σχέση προς την φύση που δημιουργεί-

ται/συνίσταται όχι κυρίως από την συνείδηση (αν και το ανθρώπινινο ον είναι ενσυνείδητο

ον) αλλά μέσα και μέσω της κοινωνικής δραστηριότητας.𝛾 Η ανθρώπινη δραστηριότητα

στον μετασχηματισμό της φύσης, και στην δημιουργία ειδικά της ανθρώπινης κοινωνικό-

τητας - μετασχηματίζει τον άνθρωπο. Αυτή η δραστηριότητα έχει συμβεί στην μορφή του

κεφαλαίου. Η ανθρώπινη ουσία για τον Μαρξ των "Χειρογράφων του 1844" δεν είναι μια

γενική κατηγορία, δεν είναι σταθερή - γίνεται. Η ανθρώπινη ουσία είναι έξω από το άτομο,

στις ιστορικά καθορισμένες κοινωνικές σχέσεις στις οποίες το άτομο "εμβαπτίζεται". Παρά

τον θαυμασμό του προς τον Φώυερμπαχ, ο Μαρξ στα "Χειρόγραφα" είναι ήδη πέρα από

αυτόν. Ο άνθρωπος κατασκευάζει τον εαυτό του στη μορφή της αποξένωσης. Η κοινωνική

φύση του ανθρώπου πραγματώνεται μόνο ως η αντίθεσή της, ως αποξένωση".20

Μια γραμμή (παρεμπιπτόντως, σχεδόν αυτούσια από τα "Χειρόγραφα του 1844"21) που

δεν αρέσει στην TC είναι αυτή στην οποία λέμε "η επανάσταση είναι η επιστροφή του

υποκειμένου στον εαυτό της". Η TC αντιτείνει ότι "αυτό δεν υπερβαίνει πραγματικά την

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

εαυτό του (αυτό έχει τη γεύση τελεολογίας)". Aς δεχτούμε ότι υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα. Αν

το υποκείμενο είναι η εργατική τάξη, τότε η TC θα είχε δίκιο να πει ότι παραμένουμε "εντός

της προοπτικής της επανάστασης ως επιβεβαίωσης, ως του θριάμβου του προλεταριάτου,

και όχι ως της κατάργησής του και της κατάργησης του κεφαλαίου". ΟΜαρξ επέμενε πάντα

ότι η εργατική τάξη δεν είναι η μοναδική που υποφέρει από την αλλοτρίωση, η σημασία της

έγκειται στον τρόπο που βιώνει την αλλοτρίωση, δηλ. ότι δεν επιβεβαιώνεται σε αυτήν22

(ετμ.). Αλλά η άλλη επιλογή, δηλαδή ότι το αλλοτριωμένο υποκείμενο που επιστρέφει στον

𝛼 Στμ. στο πρωτότυπο: species-being.
𝛽 Στμ. στο πρωτότυπο: generic species.
𝛾 Στμ. Εξαιρετικό σημείο.
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εαυτό του είναι η ανθρωπότητα, θα έμοιαζε να υπονοεί μια ημι-θρησκευτική ιδέα μιας

επιστροφής σε ένα μυθικό αρμονικό υποκείμενο, κάποιο είδος χρυσής εποχής.

Κάνουμε λάθος, λοιπόν, εμείς και ο Μαρξ να χρησιμοποιούμε αυτή την φράση; Θα έπρεπε,

όπως ισχυρίζονται η TC και ο Αλτουσσέρ, να απορριφθεί ως μέρος μιας ανθρωπιστικής

προβληματικής; Μπορούμε να δεχτούμε ότι το υποκείμενο εδώ δεν μπορεί να είναι το

προλεταριάτο ούτε μια προϋπάρχουσα ανθρωπότητα που έχει περιπλανηθεί και χάθηκε.

Στην αλλοτρίωση, το υποκείμενο υπάρχει και στις δύο πλευρές ως προλεταριάτο και ως

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

ανθρωπότητας. Τέτοιες δυνάμεις είναι επίσης μέρος της ανθρώπινης υποκειμενικότητας

αλλά παράγονται (και παράγονται μόνο κατ' αυτόν τον τρόπο) στην - για να χρησιμοποιή-

σουμε μια φράση που αρέσει στην TC - "κατάσταση της άρνησής τους".23 Η επανάσταση

δεν είναι μια α-ιστορική επιστροφή της εργασίας στον εαυτό της αλλά μάλλον η επιστροφή

αυτού που έχει αναπτυχθεί από την αλλοτριωμένη εργασία σε αυτούς από τους οποίους

έχει αλλοτριωθεί. Είναι μια ενοποίηση του κατακερματισμένου κοινωνικού ατόμου. Με

μια έννοια το υποκείμενο, που επιστρέφει στον εαυτό του, είναι η ανθρωπότητα και όχι το

προλεταριάτο, αλλά μια ανθρωπότητα που δεν υπήρχε πριν την αλλοτρίωση· ήρθε στην

ύπαρξη μέσω της αλλοτρίωσης (ετμ.).

Συνεπώς το υποκείμενο δεν είναι ούτε το προλεταριάτο ούτε μια προϋπάρχουσα ανθρωπό-

τητα· το υποκείμενο δεν υπάρχει ακόμα παρά μόνο ως το κατακερματισμένο κοινωνικό

άτομο που παράγεται στον καπιταλισμό (ετμ.). Για μας και τον νεαρό Μαρξ, η έννοια της

επιστροφής έχει να κάνει με την (επαν-)ένωση των ανθρώπων με την κοινωνική φύση που

έχουν δημιουργήσει ιστορικά και η οποία δεν υπήρχει πιο πριν. Αυτή η κοινωνική φύση

έχει υπάρξει μόνο σε συνθήκες αλλοτρίωσης, η υπέρβαση της αλλοτρίωσης θα είναι κάτι

που δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν. Αν η αλλοτρίωση είναι η αντιστροφή ενός "πήγαινε-έλα"

μεταξύ υποκειμενικότητας και αντικειμενικότητας, το ίδιο το σχίσμα υποκείμενο/αντι-

κείμενο είναι μια φανέρωση της αλλοτρίωσης. H αντικειμενικότητα του καπιταλισμού

είναι μια ιδιάζουσα αντικειμενικότητα, μια δεύτερη φύση που κατασκευάζεται από την

ανθρώπινη δραστηριότητα στην μορφή της αλλοτρίωσης. Το ανθρώπινο ον είναι διχασμένο

και κατακερματισμένο. Η αλλοτρίωση περιλαμβάνει την παραγωγή από τα ανθρώπινα

όντα της ύπαρξής τους "έξω" από τα ίδια, αλλά η αντικειμενικότητα που παράγεται - η

αντικειμενικότητα της αξίας - είναι ένα περίεργο φαινόμενο με μια αντίστροφη δράση

πάνω στους παραγωγούς. Η ύπαρξη της οικονομίας ως ενός "δεύτερου νόμου συνοχής

της φύσης",𝛼 διαχωρίζει από τα άτομα, που την δημιουργούν, μια "αντικειμενικότητα της

αξίας", βασισμένη σε αυτό που ο Μαρξ αποκαλεί "διαταραγμένες"𝛽 μορφές. Υπάρχει ένα

"προς-ύπαρξη"𝛾 της ανθρωπότητας μέσω της αλλοτρίωσης. Το κεφάλαιο είναι οι ουσιαστι-

κές δυνάμεις του είδους - "οι αδυσώπητες παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνικής εργασίας"

- που αναπτύσσονται ως αυτοσκοπός (η παραγωγή προς χάριν της παραγωγής) των οποίων

η επανα-οικειοποίηση θα ενέπλεκε όχι μια δημοκρατική διαχείριση αυτού του συστήματος

𝛼 Στμ. στο πρωτότυπο "second law bound nature".
𝛽 Στμ. στο πρωτότυπο deranged. Στα γερμανικά ο όρος που χρησιμοποιεί ο Μαρξ είναι verruckte.
𝛾 Στμ. στο πρωτότυπο "coming to be".
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παραγωγής αλλά μια καινούρια μορφή του ανθρώπινου όντος.Η ανθρωπότητα από την

οποία είμαστε αποξενωμένοι είναι μια ανθρωπότητα που δεν υπάρχει ακόμα. Είναι αυτό

τελεολογία; - αν είναι, είναι μια τελεολογία με την οποία μπορούμε να ζήσουμε.

Σε αντίθεση με όλα αυτά, η TC απορρίπτει την ιδέα που βρίσκεται στα "Χειρόγραφα"

της "αναγκαιότητας της αλλοτρίωσης" στο "γίγνεσθαι του ανθρώπου στην αλλοτρίωση",

λέγοντας: "η αναγκαιότητα της αλλοτρίωσης έγκειται στο να παράξει τους όρους της υπέρ-

βασής της" - είμαστε στο βασίλειο της τελεολογίας - με την οποία ο Μαρξ "λύνει τους

λογαριασμούς του" με ένα ακόμα αμφιλεγόμενο τρόπο στην "Γερμανική Ιδεολογία". Αλλά

ακόμα και είκοσι χρόνια αργότερα στο "Χαμένο Έκτο Κεφάλαιο"𝛼 αρέσει στην TC, ο Μαρξ

εξακολουθεί να λέει το ίδιο πράγμα:

..στο επίπεδο της υλικής παραγωγής, της διαδικασίας της ζωής στο βασίλειο

του κοινωνικού - γιατί αυτό είναι η διαδικασία της παραγωγής - βρίσκουμε

την ίδια κατάσταση που συναντούμε στην θρησκεία στο ιδεολογικό επίπεδο,

δηλαδή την αντιστροφή του υποκειμένου σε αντικείμενο και ανάποδα. Ειδω-

μένη ιστορικά, αυτή η αντιστροφή είναι η αναπόσπαστη μετάβαση χωρίς την

οποία ο πλούτος ως τέτοιος - δηλ. οι αδυσώπητες παραγωγικές δυνάμεις της

κοινωνικής εργασίας, που μόνο αυτές μπορούν να σχηματίσουν την υλική βάση

μιας ελεύθερης ανθρώπινης κοινωνίας, δεν θα μπορούσαν πιθανόν να δημιουρ-

γηθούν εις βάρος της πλειοψηφίας. Αυτό το ανταγωνιστικό στάδιο δεν μπορεί

να αποφευχθεί, στον ίδιο βαθμό που δεν είναι δυνατόν για τον άνθρωπο να

αποφύγει ένα στάδιο στο οποίο στις πνευματικές του ενέργειες προσδίδεται

ένας θρησκευτικός ορισμός, ως δυνάμεων ανεξάρτητων από τον ίδιο. (Κεφάλαιο,

σελ. 990).

Σε αντιδιαστολή προς την ανάλυση της αλλοτρίωσης που έχουμε κάνει, η TC θέτει την

έμφαση στην εκμετάλλευση, και συμπεριλαμβάνουμε τον ορισμό τους της εκμετάλλευσης

παρακάτω ωςΠαράρτημα. Και ναι μεν παραδεχόμαστε ότι η κατανόηση της εκμετάλλευσης

από την TC προχωρά πιο πέρα από την κατανόηση της αλλοτρίωσης που μπορεί να έχει

κανείς από τα "Χειρόγραφα του 1844". Θα λέγαμε όμως, παρ' όλα αυτά, ότι η έμφαση

της TC στην εκμετάλλευση είναι πιθανή μόνο επειδή έχει μια ασυνήθιστη κατανόηση

της εκμετάλλευσης, που είναι πιο κοντά στην άποψή μας για αυτό που καταλαβαίνουμε

ως αλλοτρίωση. Στα επτά σημεία του ορισμού της, φέρνει μαζί την αυτοπροϋπόθεση, την

αμοιβαία συνεπαγωγή και την υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο, ιδιαίτερα την τελευταία

- όπως λέει η TC: "η εκμετάλλευση είναι υπαγωγή".

Συνεπώς, η εκμετάλλευση συλλαμβάνεται από την TC ως η αντιφατική σχέση ανάμεσα στο

κεφάλαιο και την εργασία: μια ολική σχέση των τάξεων (ετμ.). Ουσιαστικά φαίνεται ότι η

TC χρησιμοποιεί το "Χαμένο Έκτο Κεφάλαιο" για να ανοίξει την θεωρία της υπεραξίας,

𝛼 Στμ. Έτσι είναι γνωστό το προσχέδιο του 6ου κεφαλαίου (7οΜέρος;) του πρώτου τόμου του "Κεφαλαίου",
με τον τίτλο "Τα Αποτελέσματα της Άμεσης Διαδικασίας της Παραγωγής", το οποίο τελικά ο Μαρξ δεν
συμπεριλέλαβε και κυκλοφόρησε αργότερα ανεξάρτητα. Σε αυτό ο Μαρξ εισάγει τις έννοιες της τυπικής και
πραγματικής υπαγωγής.
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με τον ίδιο τρόπο που ο φετιχισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα της θεωρίας

της αξίας. Αλλά όπως ο φετιχισμός μας πηγαίνει πίσω στην αλλοτρίωση, το ίδιο συμβαίνει

με την υπαγωγή. Στον ειδικό ορισμό της εκμετάλλευσης, που αναπτύσσει η TC, έχουμε

ουσιαστικά μια πιο συγκεκριμένη αντίληψη της αλλοτρίωσης που έχει αναπτύξει ο Μαρξ

στα ύστερα έργα του αλλά εξακολουθεί να είναι αλλοτρίωση. Το κεφάλαιο εκμεταλλεύεται

όχι μέσω της άμεσης προσωπικής κυριαρχίας αλλά στην βάση της αλλοτρίωσης και της

απρόσωπης δύναμης των πραγμάτων - μια οικονομική αλλοτρίωση που στηρίζεται από την

αλλοτριωμένη δύναμη του κράτους. Το ζήτημα είναι να μην χρησιμοποιεί κανείς την ιδέα

της αλλοτρίωσης από τα "Χειρογράφα του 1844" σαν μια εναλλακτική της μεταγενέστερης

"Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας" (CPE) αλλά να συλλάβει αυτή την μεταγενέστερη

"Κριτική" ως μια πιο συγκεκριμένη ανάπτυξη της δυναμικής της αλλοτρίωσης.

H TC μπορεί να πει ότι γινόμαστε αρκετά μεταφυσικοί, αλήθεια τι σημαίνει η ιδέα ενός

υποκειμένου που επιστρέφει σε έναν εαυτό που δεν έχει προϋπάρξει ποτέ, και προτιμά

την εκμετάλλευση ως βασική έννοια-κλειδί εξαιτίας της "αδρότητας" και της ακρίβειας της.

Αλλά για μας είναι η αλλοτρίωση που είναι πιο συγκεκριμένη έννοια για τον καπιταλισμό.

Η εκμετάλλευση, δηλαδή η απόσπαση υπερεργασίας, προσδιορίζει γενικά κάθε ταξική

κοινωνία, ενώ είναι η απόσπαση υπερεργασίας με την μορφή της υπεραξίας - δηλαδή

εκμετάλλευση στην βάση της αλλοτρίωσης - που είναι ιδιαίτερη για τον καπιταλισμό (ετμ.).

Η εκμετάλλευση ως αξιοποίηση είναι η εργασία που γίνεται αλλότρια, και μια θεωρία της

αξιοποίησης𝛼 και του καπιταλισμού δεν μπορεί να βασιστεί παρά στην αλλοτρίωση και

τον φετιχισμό. Η αλλοτρίωση καταπιάνεται με πτυχές του κεφαλαίου που η κατηγορία της

εκμετάλλευσης πρέπει πραγματικά να "διασταλεί" για να συμπεριλάβει.

Πραγματικά, για να παίξει η εκμετάλλευση τον ρόλο που θέλει, η TC πηγαίνει επίσης κόντρα

στο ρεύμα, σχετικά με τον τρόπο που η κατηγορία αυτή έχει χρησιμοποιηθεί. To ότι "o

εργάτης είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης" έχει στην πραγματικότητα τονιστεί από την

παραδοσιακή αριστερά, για την οποία η εργατική τάξη θεωρείται ότι υπάρχει ανεξάρτητα

από τον καπιταλισμό, χωρίς καμμιά αλληλοπλοκή [με το κεφάλαιο]· το πρόβλημα είναι

ότι "ο καπιταλισμός την εκμεταλλεύεται". Θα πρέπει λοιπόν να "απελευθερωθεί από την

εκμετάλλευση" σε ένα σοσιαλιστικό (εργατικό) καθεστώς.

Πιθανόν όλα να καταλήγουν σε ένα ζήτημα διαφορετικού πολιτικού πλαισίου. Η χρήση

του Αλτουσσέρ σχετικά με την αλλοτρίωση είναι μέρος μιας αντίδρασης σε συγκεκριμένα

"ακροατήρια" της υπεραριστεράς ή κάποια φιλο-καταστασιακά, όπου η συζήτηση σχετικά

με την αλλοτρίωση και/ή "η κριτική της εργασίας" δουλεύουν με έναν ιδεολογικό τρόπο. Η

αλλοτρίωση μπορεί να ειδωθεί σαν μια ψυχολογική κατάσταση μιας κάποιας ανθρώπινης

ουσίας ή ως ο διαχωρισμός από αυτήν, με μια εγγενή τάση προς τον κομμουνισμό. Πιο

συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίον έχει αναπτυχθεί η υπεραριστερά στην Γαλλία μετά

το 1968 έχει δύο κύριες θεωρητικές κατευθύνσεις: η μία, η ελλάσων - που ακολουθεί η

TC - η άλλη είναι πιο ανθρωπιστική, με την έννοια μιας εστίασης στην αντίθεση ανάμεσα

στο κεφάλαιο και την ανθρώπινη κοινότητα.24 Η TC βλέπει την δεύτερη προσέγγιση ως

𝛼 Στμ. στο πρωτότυπο "valorisation".
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ένα θεωρητικό αδιέξοδο. Ενώ για μας το πολιτικό συγκείμενο κάνει το ζήτημα σχεδόν

στο αντίθετο! Ο υπεραριστερισμός, ειδικότερα ο εκλεπτυσμένος υπεραριστερισμός και η

μεταστροφή του σε μια ανθρωπιστική προβληματική, στην οποία αντιδρά ηTC, δεν αποτελεί

καθόλου πρόβλημα για μας. Τα επιχειρήματα έχουν εμπλέξει για μας πολύ περισσότερο

την ανάγκη να τονίσουμε την αλλοτρίωση απέναντι σε ένα αντικειμενιστικό αριστερισμό,

που έχει δώσει την έμφαση στην εκμετάλλευση! Η έμφαση στην εκμετάλλευση, "η θεωρία

της υπεραξίας", έχει υπάρξει σε μεγάλο βαθμό χαρακτηριστικό των πιο αντικειμενιστικών

θεωρητικών του επιστημονικού Μαρξισμού, για παράδειγμα εκείνων που πιστεύουν ότι

υπάρχει κάτι τέτοιο όπως η Μαρξιστική οικονομία. Η εστίαση στην αλλοτρίωση μας έχει

φανεί κομβική επειδή η ιδέα μιας μη-αλλοτριωμένης ύπαρξης τείνει στην ριζοσπαστικότητα

αυτού που σημαίνει ο κομμουνισμός, σε αντίθεση με την κυρίαρχη πολιτική αντίληψη του

σοσιαλισμού. Η κριτική της αλλοτρίωσης είναι ταυτόχρονα μια κριτική της πολιτικής και

όλων των καθεστώτων που έχουν εμφανιστεί ως μεταβατικά προς στον κομμουνισμό.

Στο ζήτημα της αλλοτρίωσης, συνεπώς, δεν νομίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να

γίνουμε Αλτουσσεριανοί. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, η TC δεν είναι Αλτουσσεριανοί, απλά

βρίσκει κάτι χρήσιμο στον Αλτουσσέρ, τον Μπαλιμπάρ κ.λπ. Η TC σημειώνει ότι άρχισε να

διαβάζει Αλτουσσέρ στα σοβαρά μόνο τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πολύ καιρό αφ' ότου

είχε ήδη αναπτύξει όλες τις βασικές της θέσεις. Μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ότι κανείς

παίρνει χρήσιμες ιδέες όταν τις βρίσκει. Πιθανόν, στη Γαλλία, βλέποντας κάποιος αυτά

που είχε να προσφέρει η ακαδημαϊκή κοινότητα να έβρισκε τα ρεύματα που επηρέαστηκαν

από τον Αλτουσσέρ ως αναπόφευκτα, ενώ εμείς τείνουμε να βρίσκουμε την "Χεγκελιανή

μαρξιστική" αντίδραση εναντίον του Αλτουσσεριανισμού πιο χρήσιμη. Παρ' όλα αυτά μια

τέτοια ιδιοποίηση θα πρέπει να είναι προσεκτική και συνεπώς θα ενδιαφερόμασταν να

ξέρουμε τι νομίζει η TC ότι είναι καλό ή σημαντικό σχετικά με τον Αλτουσσέρ και τον

Μπαλιμπάρ - τι αποδέχεται και τι απορρίπτει; Ποιά είναι τα κείμενα ή οι έννοιες που

πιστεύει ότι είναι κομβικές;

Αμφισβητώντας την περιοδολόγηση του καπιταλισμού

από την TC

Ένα άλλο βασικό ζήτημα για το οποίο έχουμε αμφιβολίες είναι η περιοδολόγηση του κα-

πιταλισμού από την TC. Η TC μοιάζει να δίνει μεγάλο βάρος σε μια περιοδολόγηση του

καπιταλισμού με όρους μιας διχοτόμησης τυπικής και πραγματικής υπαγωγής για να εξη-

γήσει τις αλλαγές του καπιταλισμού. Για την TC υπάρχει ένα πρώτο στάδιο της τυπικής

υπαγωγής μέχρι περίπου το 1900 ή τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια πρώτη φάση της

πραγματικής υπαγωγής της εργασίας μέχρι την δεκαετία του 1970 και ένα δεύτερο στάδιο

της πραγματικής υπαγωγής από και και ύστερα. Το εργατικό κίνημα, που στηρίζεται στην

επιβεβαίωση της εργατικής ταυτότητας, αναδύεται σε αυτή την περίοδο της τυπικής υπα-

γωγής, γίνεται η θεσμοποίηση του εργάτη ως συλλογικός-εργάτης στην πρώτη περίοδο της
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πραγματικής υπαγωγής και στη συνέχεια, με την δεύτερη φάση της πραγματικής υπαγωγής

υφίσταται μια ανεπανόρθωτη παρακμή.

Η TC δεν είναι επ' ουδενί η μοναδική που χρησιμοποιεί αυτές τις κατηγορίες για μια περιο-

δολόγηση του καπιταλισμού. Είναι ίσως περισσότερο γνωστή με τον τρόπο που υιοθετήθηκε

από τους αυτόνομους μαρξιστές με όρους της θέσης για το κοινωνικό εργοστάσιο, που

συνδέεται με τον Τρόντι και, στη συνέχεια, υιοθετήθηκε με ενθουσιασμό από τονΝέγκρι. Πι-

στεύουμε, όμως, ότι ο πρώτος που ανέπτυξε την ιδέα είναι ο Ζακ Καμμάτ στο Invariance,25

και αυτό οδήγησε στην υιοθέτησή του από ένα μεγάλο κομμάτι της γαλλικής υπεραριστεράς

στην αρχή της δεκαετίας του 1970. Εμείς οι ίδιοι υιοθετήσαμε αυτή την περιοδολόγηση

μέχρι ένα σημείο στα άρθρα μας για την "Παρακμή". Η περιοδολόγηση αυτή συνίσταται

από πολλά στοιχεία. Σε αντίθεση με την προβληματική της παρακμής στην οποία ασκήσαμε

κριτική με τα άρθρα μας, η περιοδολόγηση με βάση την τυπική και πραγματική υπαγωγή

συλλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος έχει γίνει όλο και περισσότερο καπιταλιστι-

κός. Η πραγματική υπαγωγή περιγράφει την εμπορευματοποίηση και την διείσδυση του

κεφαλαίου σχεδόν σε κάθε περιοχή της κοινωνικής ζωής. Αναδεικνεύει την έκταση στην

οποία η κυριαρχία του κεφαλαίου έχει εντατικοποιηθεί.

Αλλά καθώς έχουμε δει τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι δοκιμάζουν

και χρησιμοποιούν αυτή την περιοδολόγηση, νομίζουμε ότι η απήχησή της έχει συνδέεται

με μια ασάφεια, μιαν έλλειψη θεωρητικής ακρίβειας - μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε σε

οποιουσδήποτε.26 Για παράδειγμα, ενώ για πολλούς έχει αποτελέσει έναν τρόπο για να

απορριφθεί η ιδέα της παρακμής, άλλοι την συνδυάζουν με μια τέτοια θεωρία· και ενώ για

κάποιους αποτελεί μέρος μιας απομάκρυνσης από τον Μαρξ (Καμάτ) άλλοι προσπαθούν

να ακολουθήσουν στενά αυτό που έγραψε ο Μαρξ (Κομμουνισμός ή Πολιτισμός). Αν και

η χρήση αυτής της περιοδολόγησης, ενάντια στην σχηματοποίηση της ανόδου και της

παρακμής, ήταν αναμφισβήτητα χρήσιμη, αναρωτιόμαστε κατά πόσον δεν υπάρχει ένας

καινούριος κίνδυνος μιας στείρας σχηματοποίησης με τα στάδια βασισμένα στις δυο μορφές

υπαγωγής. Συνεπώς έχουμε σοβαρές αμφιβολίες για την περιοδολόγηση αυτή και θέλουμε

να καταλάβουμε αν η χρήση της από την TC έχει τα προβλήματα που έχουμε ανιχνεύσει σε

άλλους υποστηρικτές της.

H περιοδολόγηση του 20ου αιώνα από την TC είναι αρκετά εύλογη με όρους του πότε

βλέπει να γίνονται τα ρήγματα (αντιστοιχούν με τα επαναστατικά κύματα με τα οποία

είμαστε εξοικειωμένοι) και το περιεχόμενο που εγχέει σε αυτές τις φάσεις είναι επίσης

αρκετά αναγνωρίσιμο.

Παρ' όλα αυτά η TC φαίνεται να επιδιώκει περισσότερα πράγματα από αυτά τα στάδια, από

μια απλή περιγραφή των βασικών στοιχείων αυτών των περιόδων· τα στάδια αποσκοπούν

να είναι επεξηγηματικά, δηλαδή το ότι κινούμαστε σε μια φάση της πραγματικής υπαγωγής

εξηγεί τις αλλαγές και το ότι κινούμαστε σε μια δεύτερη φάση επεξηγεί τις αλλαγές που

ακολουθούν. Νομίζουμε, λοιπόν, ότι η TC αισθάνεται την ανάγκη να εξηγήσει πώς οι

αλλαγές στην εργασιακή διαδικασία γύρω στο 1900 σημάδεψαν την πραγματική υπαγωγή

της (εργασιακής διαδικασίας), πώς συνδέεται αυτό με την γενικότερη ταξική πάλη και το
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εργατικό κίνημα και με ποιον τρόπο τα μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά, που η TC ταυτίζει

με τα στάδια αυτά, εξηγούνται από τις αλλαγές στην εργασιακή διαδικασία. Με άλλα λόγια

τι είναι αυτό που δικαιολογεί να αποκαλούμε τις περιόδους αυτές, που ακολουθούν τα

ισχυρά κύματα αγώνων γύρω από το 1917 και το 1968, φάσεις της πραγματικής υπαγωγής

της εργασίας; Πιθανόν πολλά από αυτά τα ερωτήματα θα μπορούσαν να ξεκαθαρίσουν

μεταφράζοντας περισσότερα από τα κείμενα της TC, αλλά για μια ακόμα φορά είμαστε

αναγκασμένοι να περιοριστούμε στα κείμενα που διαθέτουμε.

Ένα από τα προβλήματα, με αυτή την επέκταση της κατηγορίας από το εργοστάσιο στην

κοινωνία, είναι το εξής: είναι η πραγματική υπαγωγή της κοινωνίας κάτι ξεχωριστό από

την πραγματική υπαγωγή της εργασίας ή οι αλλαγές στην κοινωνία ακολουθούν όταν η

πραγματική υπαγωγή στο εργοστάσιο έχει γίνει κυρίαρχη; Αν η πραγματική υπαγωγή είναι

ένα γνώρισμα μόνο του 20ου αιώνα τότε τι ακριβώς είναι η πραγματική υπαγωγή της

εργασίας; Έχουμε να κάνουμε εδώ με την προτεινόμενη ιδέα μιας αδρής γενικής τάσης ή

με μια αρκετά σταθερή περιοδολόγηση πάνω στην οποία βασίζονται πολλά; Αν το ζήτημα

είναι η κυριαρχία της σχετικής υπεραξίας τότε πώς ορίζουμε την κυριαρχία; Γιατί αυτές οι

χρονολογίες; Πώς σχετίζεται γενικά η αλλαγή στην άμεση διαδικασία παραγωγής με την

κυκλοφορία; Πώς συνδέεται με την σχέση ανάμεσα στο πολιτικό και το οικονομικό;

Για τον Μαρξ η τυπική και η πραγματική υπαγωγή της εργασίας ήταν ξεκάθαρα στάδια της

ανάδυσης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής όχι ένας τρόπος για την περιοδολόγηση

της ωριμότητάς του (ετμ.). Όπως σημειώσαμε ήδη, έχουμε τυπική υπαγωγή όταν μια προ-

καπιταλιστική εργασιακή διαδικασία περνά στον έλεγχο του κεφαλαίου, η πραγματική

υπαγωγή συμβαίνει όταν αυτή η εργασιακή διαδικασία μετασχηματίζεται (το κλασσικό

παράδειγμα της τυπικής υπαγωγής της εργασίας ήταν το putting-out,𝛼 σύστημα με το

οποίο η παραδοσιακή "βιοτεχνική" παραγωγή που έκαναν οι αγρότες στα σπίτια τους

άρχισε να γίνεται για έναν καπιταλιστή μεσάζοντα, ο οποίος τους προμήθευε τις πρώτες

ύλες παίρνοντας στην συνέχεια το προϊόν τους). Με την τυπική υπαγωγή η εκμετάλλευση

μπορεί να πάρει μόνο την μορφή της απόλυτης υπεραξίας, με άλλα λόγια της επέκτασης

του απόλυτου μήκους της εργάσιμης μέρας πέραν του χρόνου για τον οποίον εργάζονταν

προηγουμένως οι εργάτες και που θα πρέπει να δουλεύουν επιπλέον για να παράγουν

τα μέσα στης συντήρησής τους. Με την πραγματική υπαγωγή το κεφάλαιο μπορεί να

αποσπά επίσης και σχετική υπεραξία, με άλλα λόγια να επιτρέπει στον εργάτη, μέσω

της αυξημένης παραγωγικότητας, να αναπαράγει την αξία των μέσων συντήρησής του -

μέσω του μισθού - σε λιγότερο χρόνο, αφήνοντας έτσι σχετικά περισσότερο χρόνο για την

παραγωγή υπεραξίας.

𝛼 Στμ. σύστημα "putting-out", είδος υπεργολαβικής εργασίας. Ιστορικά γνωστό επίσης ως σύστημα του
"εργαστηρίου" (workshop) και "οικιακό" (domestic) σύστημα. Με το σύστημα αυτό η δουλειά δίνεται ως
υπεργολαβία από έναν κεντρικό φορέα𝛽 σε υπεργολάβους που ολοκληρώνουν το έργο σε εξωτερικές εγκατα-
στάσεις, είτε στα σπίτια τους είτε σε εργαστήρια με άλλους μάστορες. Χρησιμοποιήθηκε στις αγγλικές και
αμερικανικές κλωστοϋφαντουργίες, στην υποδηματοποιία, στην κατασκευή μικρών πυροβόλων όπλων κ.λπ.
από την αρχή της Βιομηχανικής Επανάστασης μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα· όμως μετά την ανακάλυψη
της ραπτομηχανής το 1846, το σύστημα υποχώρησε δίνοντας τη θέση του στην κατασκευή έτοιμων ρούχων.
Πηγή: Wikipedia.
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Αυτό όμως που σημαίνουν τα παραπάνω είναι ότι ακόμα και η πιο πρώιμη μορφή καπιταλι-

στικής παραγωγής που περιγράφεται από τον Μαρξ - ο συνεταιρισμός (cooperation) - έχει

στοιχεία πραγματικής υπαγωγής, όπως και η επόμενη φάση - η μανιφακτούρα - και οπωσδή-

ποτε το στάδιο της βιομηχανίας μεγάλης-κλίμακας βασίζεται στην πραγματική υπαγωγή.27

Φυσικά μπορούμε να αναγνωρίσουμε το εύλογο του επιχειρήματος ότι η "γνήσια" πραγμα-

τική υπαγωγή είναι γνώρισμα της χρήσης του μηχανικού εξοπλισμού, τοποθετώντας την,

συνεπώς, χρονικά στην εισαγωγή της βιομηχανίας μεγάλης-κλίμακας, κατά το τελευταίο

τρίτο του 18ου αιώνα. Θα μπορούσαμε επίσης να δούμε το επιχείρημα που θα καθιστούσε

τον ταξικό αγώνα για την εργάσιμη μέρα ως καθοριστικό για την ανάπτυξη του σταδίου της

πραγματικής υπαγωγής, τοποθετώντας την, έτσι, χρονικά στα μέσα του 19ου αιώνα, στην

βάση του ότι η ταξική πάλη έθεσε περιορισμούς στην εργάσιμη μέρα, αναγκάζοντας το

κεφάλαιο να βασίζεται όλο και περισσότερο στην σχετική υπεραξία καθώς η επέκταση της

απόλυτης υπεραξίας μπλοκάρεται. Δεν μπορούμε, όμως, να δούμε σε ποια βάση μπορεί η

εισαγωγή της πραγματικής υπαγωγής να συμβαίνει γύρω στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο

ούτε γιατί οι αναμφισβήτητες αλλαγές που συνέβησαν γύρω στην δεκαετία του 1970 θα

έπρεπε να αποτελούν μια νέα φάση της πραγματικής υπαγωγής.

Αν καταλαβαίνουμε σωστά, το επιχείρημα της TC αρθρώνεται στην βάση της πραγματικής

υπαγωγής του Τομέα ΙΙ (δηλαδή εκείνου του τμήματος της καπιταλιστικής παραγωγής

που παράγει μέσα συντήρησης𝛼 της εργατικής τάξης και συνεπώς έχει την δυνατότητα να

επηρεάζει την τιμή του μισθού) και, όπως παραδέχεται, εδώ είναι που η TC ακολουθεί την

Σχολή της Ρύθμισης28 (αν και η Σχολή της Ρύθμισης χρησιμοποίησε αυτά τα κριτήρια της

πραγματικής υπαγωγής του Τομέα ΙΙ ως βάση για μια θεωρία του φορντισμού ως μετατό-

πισης από την εκτατική στην εντατική (ετμ.) συσσώρευση και δεν μιλά για πραγματική

υπαγωγή της εργασίας). Αντιστοιχεί η ιδέα της TC για την πραγματική υπαγωγή στην ιδέα

του Aglietta για μια εντατική συσσώρευση; Και εν πάσει περιπτώσει, δεν ήταν η βιομηχανία

βαμβακιού, η βιομηχανία-κλειδί της αρχής του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, ένα

αγαθό του Τομέα ΙΙ και, ακόμα πιο θεμελιακά, δεν είναι πάντα εξαρτημένος ο καπιταλισμός

από την υπαγωγή και την μαζική επαναστατικοποίηση της παραγωγής του υπέρτατου τομέα

του Τομέα ΙΙ - της γεωργίας; Στη χειρότερη περίπτωση, η εισαγωγή της μηχανοποίησης και

της μηχανολογίας - συνεπώς της πραγματικής υπαγωγής - δεν είναι ένα γνώρισμα ήδη από

τη δεκαετία του 1850; Και τέλος, δεν υπάρχουν ζητήματα που κάνουν την πραγματική υπα-

γωγή να εξαρτάται από κάθε χώρα; Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσει κανείς τον αριθμό

των αγροτών σαν δείκτη ότι η αγροτική παραγωγή δεν έχει υπαχθεί πλήρως, αυτό δεν

καθιστά τις διάφορες χώρες κινούμενες προς την πραγματική υπαγωγή σε διαφορετικούς

χρόνους και όντως δεν θα ήταν συνεπές να δούμε το κεφάλαιο ως κινούμενο από την τυπική

στην πραγματική κυριαρχία σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου σε διαφορετικές χρονικές

στιγμές, για παράδειγμα δεν έχουν δει οι τελευταίες δεκαετίες έναν μεγάλο αριθμό𝛽 χωρών

από την Νότια Κορέα μέχρι την Ινδονησία, την Κίνα και την Ινδία να κινούνται από την

τυπική στην πραγματική υπαγωγή; Σε ποιά φάση της πραγματικής υπαγωγής θα ανήκαν οι

𝛼 Στμ. στο πρωτότυπο "subsistence". Για τους λεγόμενους Τομείς της παραγωγής δες...
𝛽 Στμ. στο πρωτότυπο "swath", τσούρμο.
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χώρες αυτές; Στην πρώτη ή στην δεύτερη; Δεν υπάρχει καμμιά υπόδειξη σχετικά με αυτό,

σε όσα έχουμε διαβάσει από την TC, στην πραγματικότητα μάλλον παίρνουμε μια ένδειξη

ευρωκεντρισμού ή ακόμα και Γαλλοκεντρισμού στην ανάλυσή της.

Πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να συλλάβουμε αυτή την μετάβαση με έναν πιο ευέλικτο

τρόπο. Η TC θα δεχόταν αναμφίβολα ότι η πραγματική υπαγωγή της εργασίας προϋποθέτει

την τυπική υπαγωγή της εργασίας - όπως ακριβώς η παραγωγή της σχετικής υπεραξίας

προϋποθέτει την παραγωγή της απόλυτης υπεραξίας. Ως συνέπεια θα μπορούσε κανείς να

ισχυριστεί ότι μετά την ιστορική μετάβαση από την πραγματική υπαγωγή της εργασίας

στο κεφάλαιο, που προέκυψε με την ανάδυση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής,

εξακολουθεί να υπάρχει μια ένταση ανάμεσα στα δύο [στην πραγματική υπαγωγή και το

κεφάλαιο]. Ακόμα και σε βιομηχανίες που έχουν εδώ και πολύ καιρό "υπαχθεί πραγματικά",

το κεφάλαιο θα λαμβάνει πάντα την υπάρχουσα άμεση διαδικασία παραγωγής που έχει

αναπτυχθεί από την προηγούμενη συσσώρευση κεφαλαίου και την πάλη του με την εργατική

τάξη ως ένα δεδομένο - ως ένα φράγμα στην περαιτέρω συσσώρευση. Την ίδια στιγμή, οι

εργάτες θα προσπαθούν να υπερασπιστούν τις δεξιότητες και τις εργασιακές πρακτικές.

Έτσι, για παράδειγμα, ο Τεηλορισμός εισήχθη για να σπάσει την δύναμη που είχε πάνω στην

παραγωγική διαδικασία ο ειδικευμένος βιομηχανικός εργάτης. Αλλά αυτές οι δεξιότητες και

πρακτικές δεν ήταν προ-καπιταλιστικές - οι περισσότερες από αυτές δεν υπήρχαν πριν από

εκατοντάδες χρόνια - αλλά ήταν βιομηχανικές δεξιότητες και πρακτικές που αναπτύχθηκαν

μέσα από αρκετές δεκαετίες αγώνων και συμβιβασμών. Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε

να είναι η βιομηχανία υπολογιστών η οποία, από την μια πλευρά, είναι καθοριστική στην

επαναστατικοποίηση και, συνεπώς, στην πραγματική υπαγωγή άλλων τομέων, αλλά στον

ίδιο τον δικό της τομέα παραγωγής λογισμικού παράγει ένα περιβάλλον εργασίας στο

οποίο η σχέση ανάμεσα στις "προσωποποιήσεις" του κεφαλαίου και αυτές της εργασίας

προσομοιάζουν την τυπική υπαγωγή των δεξιοτήτων των τεχνιτών.𝛼 Αν κάποιος πρόκειται

να χρησιμοποιήσει την τυπική και την πραγματική υπαγωγή της εργασίας με κάποιον τρόπο

πέραν αυτού που βρίσκουμε στον Μαρξ, τότε αυτή η προσέγγιση μοιάζει να είναι ένας

λεπτότερος τρόπος εννοιολόγησης της αμοιβαίας συνεπαγωγής κεφαλαίου και εργασίας,

με όρους αυτών των κατηγοριών, από αυτόν που προσφέρει η TC. Αντί μιας "εφάπαξ"

μετάβασης θα μπορούσαμε να έχουμε πολλές μεταβάσεις σε διαφορετικούς χρόνους και

τόπους και στους αφηρημένους όρους της τυπικής και της πραγματικής (υπαγωγής) θα

έπρεπε να δωθεί ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο.

H κριτική των άρθρων για την Παρακμή

Χωρίς να είναι η ατζέντα μας η υπεράσπιση των άρθρων, ας κοιτάξουμε σύντομα κάποια από

τα σημεία κριτικής της TC σε συγκεκριμένα κομμάτια τους. Η TC εντοπίζει ότι, παρά την

διορθωτική μας παρατήρηση πως ο "Κομμουνισμός είναι ένα περιεχόμενο - η κατάργηση

𝛼 Στμ. Εξαιρετικά ενδιαφέρον σημείο. Σύγκριση με αναλύσεις τύπου Νέγκρι σχετικά με την άυλη εργασία
κ.λπ.
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της μισθωτής εργασίας - όχι μια μορφή", η ανάλυσή μας για την Ρωσική επανάσταση παρα-

μένει φορμαλιστική. Με άλλα λόγια, θα μπορούσε κανείς να πει ότι παραμένει στο πλαίσιο

της αντιπαράθεσης στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 - η αυτοδιαχείριση εναντίον του

Μπολσεβίκικου κεντρικού σχεδιασμού - για την οποία το βιβλίο του Maurice Brinton "Οι

Μπολσεβίκοι και ο Εργατικός Έλεγχος"29 είναι ίσως ο πιο κλασσικός αντιπρόσωπος. Η TC

μπαίνει στην καρδιά αυτής της αντιπαράθεσης αναφερόμενη σε μια κατάσταση που εξι-

στορεί ο Βολίν𝛼 όπου η αντίθεση ανάμεσα στην προσπάθεια των εργατών να "οργανώσουν

τις συναλλαγές τους με άλλες φίρμες οι ίδιοι" και στην προσπάθεια των Μπολσεβίκων να

κεντρικοποιήσουν την διαδικασία, αναδεικνυόταν ξεκάθαρα· όμως η TC θέτει στη συνέχεια

το ερώτημα: "είναι, όμως, δυνατόν να φανταστούμε μιαν ανταλλαγή που δεν θα έπαιρνε μια

μορφή αποξενωμένη από τους ανταλλάσσοντες που συνδέονται με αυτήν"; (Aufheben 11,

σελ. 50. Στο "Aufheben-Théorie Communiste: μια κριτική ανταλλαγή", Mέρος 5: "Συμβολές:

Κομμουνιστική Θεωρία - Πέρα από την υπεραριστερά", σελ. 23.).

H TC υποδηλώνει εδώ ότι τόσο η αυτοδιαχείριση των εργατών όσο και ο έλεγχος των Μπολ-

σεβίκων ήταν δυο απαντήσεις στο ίδιο λανθασμένο ερώτημα, ένα ερώτημα που τέθηκε

από τα όρια της επανάστασης, της αδυναμίας της να θέσει τον κομμουνισμό ως κομμουνι-

στικοποίηση. Για την TC, η Μπολσεβίκικη αντεπανάσταση θα πρέπει να "συνδεθεί με το

περιεχόμενο της επανάστασης", περιεχόμενο που σχετίζεται με την φύση της αντίθεσης

ανάμεσα στο κεφάλαιο και το προλεταριάτο εκείνη την χρονική περίοδο. Η αντεπανάσταση

φερόταν από την ίδια την επανάσταση, οι Μπολσεβίκοι ήταν απλά η δύναμη-φορέας της.

Η TC μοιάζει εδώ να εκφράζει έναν ντετερμινισμό σε σχέση με την μοίρα της Ρωσικής

επανάστασης. Για την TC, η αποτυχία της Ρωσικής Επανάστασης καθορίστηκε όχι από το

επίπεδο τωνπαραγωγικών δυνάμεωνμε μια τεχνική έννοια, με άλλα λόγιαως κάτι εξωτερικό

ως προς την τάξη, αλλά μάλλον από τον χαρακτήρα της σχέσης κεφαλαίου-εργασίας εκείνη

την περίοδο, που οδήγησε την ταξική πάλη να πάρει μια μορφή διαφοροποιημένων εννοιών

της επιβεβαίωσης του προλεταριάτου, καμμία από τις οποίες δεν μπορούσε, από τη φύση

τους, να θέσει υπό αμφισβήτηση το κεφάλαιο. Έτσι, η απάντηση της TC στο ερώτημα γιατί η

Ρωσική Επανάσταση εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε είναι με όρους της σπουδαίας έννοιας του

Προγραμματισμού. Όσον αφορά την ανάλυση της Ρωσικής Επανάστασης η προσέγγιση της

TC βάζει εντός της οπτικής και προσφέρει μια διαφυγή από τον "1917-κεντρισμό" μεγάλου

μέρους της (υπερ-)αριστεράς.

Σχετικά με ένα άλλο σημείο, η TC ορθά παρατηρεί ότι όταν ασκήσαμε κριτική στην ανά-

λυση των Radical Chains, για τη σχέση μισθού και κρατικής πρόνοιας, περιπέσαμε σε ένα

μοντέλο του τύπου "από τη μια πλευρά αξία, από την άλλη κρατικές δραστηριότητες" στο

οποίο απαντά ότι "όντας περιορισμένες μορφές αποτελούν μέρος του ορισμού της αξίας",

με άλλα λόγια οι "πολιτικές" μορφές αντιμετώπισης της τάξης "είναι κατηγορήματα της

αξίας, των μισθών και της εκμετάλλευσης". Κοιτώντας προς τα πίσω θα προσυπογράφαμε

την γενικότερη θέση, ενάντια σε αυτήν των Radical Chains, ότι μια συγκεκριμένη σχέση

𝛼 Στμ. Προφανώς στο περίφημο έργο του Βολίν: "Η Άγνωστη Επανάσταση", Διεθνής Βιβλιοθήκη, 2007.
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ανάμεσα σε οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις - πχ. ο "Νέος Νόμος για τους Φτωχούς"𝛼

τον 19ο αιώνα - δεν μπορεί να ληφθεί ως η ουσιώδης, από την οποία άλλες σχέσεις αντιπρο-

σωπεύουν μια παρακμή του νόμου της αξίας. Παρ' όλα αυτά ο τρόπος με τον οποίο κάναμε

αυτή την κριτική εμπίπτει όντως σε φετιχοποιημένους διαχωρισμούς του πολιτικού και του

οικονομικού. Το να μιλά κανείς για την αξία στην βάση του ότι το θεμελιώδες της εμπόρευμα,

η εργατική δύναμη, περιορίζεται από πολιτικές δυνάμεις είναι λανθασμένο. Το κράτος δεν

είναι διαχωρισμένο από την μισθωτή σχέση - αποτελεί μέρος της ίδιας της ύπαρξής της.𝛽 Η

ανάλυσή μας στο σημείο αυτό απέτυχε να συμπεριλάβει το ότι ο διαχωρισμός ανάμεσα στο

πολιτικό και το οικονομικό στον καπιταλισμό είναι μια διακλάδωση𝛾 της σχέσης κεφάλαιο,

και συνεπώς ότι η αξία δεν είναι απλά μια κατηγορία της "οικονομίας" της "αγοράς" αλλά

είναι εξίσου μια κατηγορία των "πολιτικών" των δράσεων και των δαπανών του κράτους,

οικονομία και πολιτική είναι δυο συμπληρωματικές πτυχές της μιας και μοναδικής σχέσης

(μορφής) της αξίας, δηλαδή της μιας και μοναδικής ταξικής σχέσης. Θα έπρεπε να είχαμε

πάρει πιο σοβαρά υπόψιν μας τα ίδια μας τα διαβάσματα σχετικά με το μαρξιστικό έργο

πάνω στην σχέση κράτους και κεφαλαίου.

Για την κρίση, στην οποία εστιάζει η TC, σχετικά με την ανάλυση που κάνουμε για την

αντίθεση "παραγωγικών δυνάμεων - κοινωνικών σχέσεων", σε μια υποσημείωση στο τρίτο

μέρος του άρθρου. Βλέποντας αναδρομικά το σημείο αυτό θυμάται κανείς ότι ανάμεσα

σε όλες τις κριτικές άλλων θεωριών της κρίσης υπήρχε μια ευχή να προταθεί θετικά μια

κατεύθυνση στην οποία θα μπορούσε να στηρίζεται μια πιο παραγωγική κατανόηση της

κρίσης. Η TC λέει ότι η διατύπωσή μας δεν ξεφεύγει ένα δυισμό καθώς: "Από την μια πλευρά

είναι η κρίση, από την άλλη η ταξική πάλη· μια σύγκλιση αποκλινόντων συμφερόντων που

διαμορφώνουν την διαδρομή του κεφαλαίου, αλλά η ανάπτυξη του κεφαλαίου και η κρίση

δεν μπορούν να κατανοηθούν καθαυτά ως ταξική πάλη". Είμαστε αρκετά χαρούμενοι να

παραδεχτούμε ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά και ότι η διατύπωσή μας, όπως έχει

αυτή τη στιγμή, δεν ξεφεύγει από μια αντικειμενιστική προβληματική.

Μια αντίστοιχη θέση βγαίνει και στο πώς η TC κρίνει την ανάλυσή μας για τον αυτό-

νομο Μαρξισμό. Η ΤC αυστηρά, αλλά, πιθανόν, με ακρίβεια, λέει ότι παρά το γεγονός

ότι διατυπώνουμε μερικά καλά σημεία στην κριτική μας για την θεωρία της κρίσης που

βασίζεται στην ταξική πάλη, έχουμε καταλήξει με ένα είδος θέσης μετριασμού𝛿: πρέπει να

απο-αντικειμενικοποιήσουμε την αντίθεση ανάμεσα στο κεφάλαιο και το προλεταριάτο

αλλά να κρατήσουμε στην "άκρη" λίγη αντικειμενικότητα, προπαντός για τις περιόδους

𝛼 Στμ.Η "ΠράξηΤροποποίησης τουΝόμου τωνΦτωχών" (ThePoor LawAmendmentAct, PLAA), ευρύτερα
γνωστή και ως "Ο Νέος Νόμος των Φτωχών", ήταν μια Νομοθετική Πράξη του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου
Βασιλείου που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση των "Whig" του Κόμη Grey που μεταρρύθμισε το σύστημα
ανακούφισης από την φτώχεια της χώρας (εκτός από την Σκωτία, όπου η αντίστοιχη μεταρρύθμιση έγινε
το 1845). Ο Νέος νόμος των φτωχών χαλιναγώγησε το κόστος της αντιμετώπισης της φτώχειας, το οποίο
αυξανόταν σε ολόκληρη την διάρκεια του 19ου αιώνα, εισάγοντας ένα καινούριο σύστημα, σύμφωνα με το
οποίο βοήθεια θα δινόταν στους φτωχούς μόνο σε πτωχοκομεία, όπου οι συνθήκες θα ήταν τέτοιες που να
αποθαρρύνουν οποιονδήποτε εκτός από αυτούς που ήταν πραγματικά πάμφτωχοι να αιτούνται βοήθειας.

𝛽 Στμ. Εξαιρετικό σημείο.
𝛾 Στμ. στο πρωτότυπο "bifurcation".
𝛿 Στμ. στο πρωτότυπο "mitigation". Θα λέγαμε και σε "μια θέση συμβιβασμού".
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της αντεπανάστασης" (σελ. 51). Αισθανόμαστε ότι η TC έχει δίκιο σε αυτό το σημείο - η

κριτική μας στον αυτόνομο Μαρξισμό και η πρότασή μας για μια εναλλακτική θεωρία

της κρίσης δεν έφτασε στη ρίζα, γιατί στην πραγματικότητα η ρίζα της κριτικής στον αυ-

τόνομο Μαρξισμό θα έπρεπε να είναι μια θεωρία που θα ξέφευγε από την (αντί)θεση

αντικειμενισμός/αντι-αντικειμενισμός, θεωρία στην οποία τα άρθρα μας καλούσαν αλλά

δεν παρήγαγαν. Πιστεύουμε ότι η TC μπορεί να δείξει τον δρόμο για μια τέτοια θεωρία.

Η ριζική κριτική στον αντικειμενισμό, η θεωρητική καταστροφή της οικονομίας ως τέτοιας

(το να ανακατασκευάσουμε την σχέση-οικονομία ως μια ταξική σχέση), είναι απολύτως

αναγκαία, διαφορετικά θα "κολλήσουμε" με τον υποκειμενισμό, με άλλα λόγια, φανταζόμε-

νοι τους εαυτούς μας να δίνουν τον ρόλο ενός ενεργού υποκειμένου στο προλεταριάτο, θα

βάζαμε το προλεταριάτο σε μια αντικειμενική κατάσταση, σε σχέση με την οποία θα πρέπει

να έχει μια στρατηγική της οποίας πρέπει να "έχει συνείδηση". Εδώ έγκειται όλη η σημασία

της ιδεολογικής φιγούρας του μαχητή, του μοναδικού αληθινού φορέα της επαναστατικής

υποκειμενικότητας, αντιμέτωπου με τον αντικειμενισμό της "κατάστασης", που ο ίδιος έχει

θέσει, και η οποία του επιτρέπει να ρωτήσει (καθώς δεν καταλαβαίνει το νόημα της "κρίσης

της σχέσης εκμετάλλευσης): "Αλλά, τότε, τι μπορούμε να κάνουμε;", αν και το ερώτημα δεν

είναι καθόλου τι να κάνουμε αλλά: "πού βρισκόμαστε στους θεωρητικούς και πρακτικούς

αγώνες, πού βρίσκεται η παραγωγή της επαναστατικής κρίσης αυτή τη στιγμή;", αφού ποτέ

δεν υπάρχει μια "υστέρηση" συνείδησης. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο όπως μια "αντικειμε-

νικά" επαναστατική κατάσταση, ή μάλλον, οποιαδήποτε "αντικειμενική" κατάσταση είναι

εξ' ορισμού μη επαναστατική, γιατί η αντικειμενικότητα ειναι το κεφάλαιο που αναπαράγει

τον εαυτό του ως οικονομία.𝛼 Στην επαναστατική έκρηξη, η παραγωγή της "θεωρίας", με

άλλα λόγια της συνείδησης σε δράση για την επανάσταση, θα εμφανιστεί σαν μια μαζική

απο-αντικειμενικοποίηση της σχέσης ανάμεσα στο προλεταριάτο και το κεφάλαιο (ετμ.).

Συμπέρασμα

Μπορεί κανείς να πει ότι πολλά από αυτά που έχει πει η TC έχουν ειπωθεί από άλλους·

δεν έχουν, όμως, συνδυαστεί σε μια ολότητα με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, η ιδέα

της περιοδολόγησης του καπιταλισμού, που βασίζεται στην τυπική και την πραγματική

υπαγωγή, και η κριτική στην αυτοδιαχείριση είναι κοινά σε μεγάλο μέρος της (υπερ)αριστε-

ράς. Όμως η TC μοιάζει να είναι η μόνη που οδηγεί αυτές τις ιδέες στην κατεύθυνση μιας

ριζικής κριτικής ολόκληρης της αντίληψης της υπεραριστεράς για την ταξική σχέση και τον

κομμουνισμό. Από την άλλη πλευρά, η αναγνώριση από την TC της πρόσφατης παρακμής

της εργατικής ταυτότητας και η αμφισβήτηση της μυθολογίας της εγγενώς επαναστατικής

φύσης της ταξικής πάλης στο παρελθόν, έχει αναλογίες με τον Καμάτ και, φυσικά, με πο-

𝛼 Στμ. Εξαιρετικό σημείο. Στέρεο και γόνιμο έδαφος για να μιλήσουμε για τον θεαματικό χαρακτήρα της
οικονομίας (το ψευδές που εμφανίζεται ως αληθές) και να έρθουμε κοντά στην προσέγγιση Βουαγιέ. Αυτό
που φαίνεται "αντικειμενικά" είναι πάντα η κυριαρχία του κεφαλαίου, συνεπώς με "αντικειμενικούς" όρους
δεν θα είμαστε ποτέ σε επαναστατικά "ώριμες" συνθήκες.
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λυάριθμους αστούς διανοούμενους. Όμως η TC κάνει αυτή την κριτική χωρίς να απορρίπτει

το κομβικό ρόλο της τάξης στην ανατροπή του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.

Ένα ερώτημα που μπορεί να ανακύψει για κάποιους είναι: ποιά είναι η πρακτική χρήση

της TC; Τι συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από την αφηρημένη θεωρία της; Λοιπόν,

η TC έχει να πει ενδιαφέροντα πράγματα από αγώνες στους οποίους εμπλέκονται τα μέλη

της30. Η εντυπωσή μας είναι ότι η λεπτότητα της θεωρίας της TC επιτρέπει η εμπλοκή της

στους αγώνες να είναι πολύ πρακτική, γιατί της επιτρέπει να μην μετρά τους αγώνες ως

προς ένα "αδύνατο" μέτρο ούτε να περνά στις εθιμικές καταγγελίες των συνδικάτων και

της αριστεράς στις οποίες, συχνά, φαίνεται να υποπίπτει η υπεραριστερά.

Εμείς αισθανόμαστε σχεδόν υποχρεωμένοι να δώσουμε προσοχή στην TC επειδή παράγει

μια προκλητική κριτική των άρθρων μας γα την "Παρακμή", και αυτό το κάνει στη βάση

της δικής της θεωρητικής προοπτικής που προσφέρει "σκανδαλιστικά" την δυνατότητα να

προχωρήσει κανείς πιο μακριά από όσο μπορέσαμε εμείς να φτάσουμε με τα άρθρα αυτά. Το

ερώτημα είναι αν η TC πραγματικά ικανοποιεί την υπόσχεση μιας θεωρίας που υπερβαίνει

την διχοτόμηση δομής και αγώνων, αντικειμενισμού και υποκειμενισμού, ντετερμινισμού

και βολονταρισμού ή αν, πιθανόν, αναπαράγει κάποιες από τις αδυναμίες των θεωριών της

υπεραριστεράς, του Αλτουσσέρ, της Σχολής της Ρύθμισης, από τις οποίες και ιδιοποιείται

στοιχεία.

Ωθούμαστε στον θεωρητικό στοχασμό όπως ωθούμαστε και στην ταξική πάλη. Δεν ωθού-

μαστε από κάτι έξω από τους εαυτούς μας αλλά από την αναγνώριση ότι τελικά τίποτα δεν

υπάρχει έξω από τους εαυτούς μας. Συναντήσαμε την TC, η οποία θέτει μερικά σοβαρά

ερωτήματα στα οποία δεν έχουμε απαντήσεις· συνεπώς πρέπει να συνεχίσουμε να θέτουμε

τις ερωτήσεις.

Παράρτημα

Μεταφραστικό σημείωμα:

Στο τμήμα αυτό έχουμε μια παράθεση αποσπασμάτων από κείμενα

της TC, που πραγματικά παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες "αποκατά-

στασης". Αυτό εξηγεί κάποιες πιθανές ασάφειες σε σημεία.

Από το τεύχος TC14:

Αυτή η αντίθεση είναι η εκμετάλλευση (που):

1. Ορίζει τις υπάρχουσες τάξεις σε μια αυστηρή σχέση αμοιβαίας συνεπαγωγής.

2. Ως συσσώρευση θέτει άμεσα την αντίθεση ανάμεσα στις τάξεις ως μια ιστορική

διαδικασία.

𝛼 Στμ. Αναφέρεται στο μεγάλο απεργιακό κίνημα στη Γαλλία το 1995.
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3. Περιγράφει τους όρους της όχι ως διαχωρισμένους πόλους με καθορισμένες φύσεις,

οι οποίες τροποποιούνται μέσα στην ιστορία και δρουν σε σχέση με μια εξωτερική

κίνηση της συσσώρευσης, που τίθεται ως συνθήκη της δράσης τους, αλλά καθιστά

την σχέση ανάμεσα στους όρους και την κίνησή τους την "ουσία" των όρων της.

4. Είναι, ως η αντίθεση ανάμεσα στο προλεταριάτο και το κεφάλαιο, η διαδικασία

της ιστορικής σημασιοδότησης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής· καθορίζει

ποιοτικά την διαδικασία της συσσώρευσης ως την απο-ουσιοποίηση της εργασίας, ως

"αντίθεση σε εξέλιξη"· ορίζει την συσσώρευση του κεφαλαίου ως την νεκρολογία του

(πβλ. Μαρξ, "Grundrisse", MEWP. 601).

5. Σημαίνει ότι το προλεταριάτο δεν επιβεβαιώνεται ποτέ στη σχέση του με το κεφάλαιο:

η εκμετάλλευση είναι υποταγή (ετμ.). Η αντίθεση ανάμεσα στο προλεταριάτο και

το κεφάλαιο είναι το ίδιο το μέσο χάρις στο οποίο η εργασία υπάρχει κοινωνικά - η

αξιοποίηση. Οριζόμενο από την εκμετάλλευση, το προλεταριάτο είναι σε αντίθεση

με την κοινωνικά αναγκαία ύπαρξη της εργασίας του ως κεφάλαιο, με άλλα λόγια

η αξία καθίσταται αυτόνομη και παραμένει τέτοια μόνο στον βαθμό που αξιοποιεί

τον εαυτό της (αυτο-αξιοποίηση): η πτώση του ποσοστού κέρδους είναι μια αντίθεση

ανάμεσα στις τάξεις.Η εκμετάλλευση ως αντίθεση απο-αντικειμενικοποιεί την κίνηση

του κεφαλαίου (ετμ.).

6. Το προλεταριάτο είναι μόνιμα σε αντίθεση με τον ίδιο τον ορισμό του ως τάξης:

• έρχεται αντιμέτωπο με την αναγκαιότητα της ίδιας της αναπαραγωγής του ως

ένα αντικείμενο που αντιτίθεται στον εαυτό του με την μορφή του κεφαλαίου.

• Δεν βρίσκει ποτέ την επιβεβαίωσή του στην αναπαραγωγή της κοινωνικής σχέσης

της οποίας είναι, παρ' όλα αυτά, ένας απαραίτητος πόλος.

• Βρίσκεται σε αντίθεση όχι με μια αυτοματική κίνηση αναπαραγωγής του κα-

πιταλιστικού τρόπου παραγωγής αλλά με μια άλλη τάξη, το κεφάλαιο είναι

απαραίτητα η κεφαλαιοκρατική τάξη. Για το προλεταριάτο η ίδια η ύπαρξή του

ως τάξη περνάει μέσα από μια διαμεσολάβηση: την ανταγωνιστική (σε αυτό)

τάξη.𝛼

7. Αν και δεν επιτρέπει τον ορισμό των τάξεων έξω από την αμοιβαία συνεπαγωγή

τους και την ιστορική ροή της αντίθεσής τους (η αντίθεση είναι ακριβώς αυτή ροή

(ετμ.)), η εκμετάλλευση παρ' όλα αυτά προσδιορίζει την θέση κάθε τάξης σε αυτή

την αλληλοπλοκή𝛽,.𝛾 Είναι πάντα το προλεταριάτο που υπάγεται στο κεφάλαιο, και

𝛼 Στμ. Εξαιρετικά κομβικό σημείο: το προλεταριάτο υπάρχει ως-τάξη μόνο διαμεσολαβούμενο από το
κεφάλαιο, ως κεφαλαιοκρατική τάξη.

𝛽 Στμ. Αχανές πεδίο παρατηρήσεων, σχολιασμού κ.λπ. σε αυτό το κρεσέντο διαλεκτικής! Ο προσδιορισμός
της θέσης πχ., έχει να κάνει ακριβώς με την μη-ισοτιμία, την ασυμμετρία της συζυγούς αυτής σχέσης, η μία
τάξη είναι υποτελής, δες αμέσως παρακάτω.

𝛾 Στμ. Εδώ να δούμε ακριβώς την προφάνεια και βαθύτητα της συνάφειας διαλεκτικής και Θεωρίας
Κατηγοριών: αμφότερες εμφανίζονται "δομικές" αλλά αυτό που δομούν, τα δομικά στοιχεία, είναι διαδικασίες.
Με αυτή την έννοια αμφότερες διαρηγνύουν παράφορα τον κλασσικό στρουκρουραλισμό. Ας δούμε για
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στο τέλος κάθε κύκλου το κεφάλαιο πρέπει να αναπαραγάγει την "αναμέτρησή" του

με την εργασία· η εκμετάλλευση πραγματώνεται ουσιαστικά με τον μετασχηματι-

σμό, που ποτέ δεν επιτυγχάνεται πλήρως [δεν ολοκληρώνεται], της υπεραξίας σε

πρόσθετο κεφάλαιο (το κεφάλαιο ως διαδικασία της ίδιας της αυτοπροϋπόθεσής

του). Με την εκμετάλλευση ως αντίθεση ανάμεσα στις τάξεις καταλαβαίνουμε την

συγκεκριμενοποίησή τους ως συγκεκριμενοποίηση της κοινότητας και συνεπώς σαν

να είναι ταυτόχρονα η αμοιβαία συνεπαγωγή τους. Αυτό σημαίνει: την αδυναμία

επιβεβαίωσης του προλεταριάτου, την αντίθεση ανάμεσα στο προλεταριάτο και το

κεφάλαιο ως ιστορία, την κριτικη όλων των θεωριών της επαναστατικής φύσης του

προλεταριάτου ως μιας καθορίζουσας ουσίας, η οποία θάβεται ή αποκρύπτεται𝛼 από

την αναπαραγωγή της ολότητας (η αυτοπροϋπόθεση του κεφαλαίου). Έχουμε ιστο-

ρικοποιήσει αυτή την αντίθεση, και συνεπώς την επανάσταση και τον κομμουνισμό,

και όχι απλά τις περιστάσεις𝛽 τους. Η επανάσταση και ο κομμουνισμός παράγονται

ιστορικά μέσα από τους κύκλους αγώνων που σημαδεύουν τον χρόνο στην πορεία της

εκδιπλούμενης αντίθεσης.

Από το: "Για ένα τέλος στην κριτική της εργασίας", TC17:

"Η κριτική της εργασίας μπορεί μόνο να έχει ένα αντικείμενο και μπορεί να δικαιολογή-

σει τον εαυτό της μόνο αν κατασκευάζει το αντικείμενό της εκτός [auterieuremant] της

κοινωνικής σχέσης, και συνεπώς γίνεται, κατ' αυτόν τον τρόπο, καθαρά θεωρησιακή𝛾· αντι-

στρόφως, αν είναι οι ιστορικά καθορισμένες κοινωνικές σχέσεις στις οποίες ασκεί κριτική,

εισέρχεται σε μια αντίφαση με την ίδια την αρχική της στιγμή, αυτήν της αφηρημένης

διαμόρφωσης του αντικειμένου της".

Η κριτική της εργασίας ως μιας κοινωνικής σχέσης έξω ("auterieuremant") από κάθε κοινω-

νική σχέση. Η κριτική στην εργασία είναι αδιέξοδη. Αρχικά κατασκευάζει ένα αντικείμενο

ανάλυσης που είναι η ίδια η εργασία· δεύτερον, θέλει να συνάγει από την ανάλυση αυτής

της δραστηριότητας - που όπως έχουμε παρουσιάσει είναι μια θεωρησιακή αφαίρεση - τις

αντιφατικές κοινωνικές σχέσεις στις οποίες εξελίσσονται τα ανθρώπινα πλάσματα. Αυτό

[συμβαίνει], είτε από μια αντιφατική εξέλιξη, ενδογενή στην δραστηριότητα αυτή, είτε από

μια μη-αναγώγιμη ιδιότητα αλλοτρίωσης που, εκ φύσεως, αυτή η δραστηριότητα κατέχει.

Οι συγκεκριμένες διαμορφώσεις𝛿 αυτού του γενικού αδιεξόδου τελειώνουν όλες με έναν με-

τασχηματισμό της κριτικής της καπιταλιστικής κοινωνίας και της θεμελιώδους κοινωνικής

παράδειγμα αυτό που σημειώνεται παραπάνω: "η αντίθεση είναι ακριβώς αυτή η ροή". Το ρέον "στερεοποιεί-
ται" (ως αντίθεση) και η αντίθεση "ρευστοποιείται". Εισάγεται έτσι μια μετα-διαλεκτική δομικού-σχεσιακού
που μπορεί ακριβώς να θεμελιώσει τον μη-τετριμμένο, μη-στρουκρουραλιστικό χαρακτήρα διαλεκτικής και
Κατηγοριών, εν τέλει μιας Κατηγορικής Διαλεκτικής (που είναι ταυτόχρονα και Διαλεκτική των Κατηγοριών).

𝛼 Στμ. στο πρωτότυπο:masked, θα μπορούσε να αποδοθεί και ως μεταμφιέζεται.
𝛽 Στμ. στο πρωτότυπο circumstances, θα μπορούσαμε να αποδώσουμε και ως: συνθήκες ή επισυμβαινό-

μενα.
𝛾 Στμ. Για την απόδοση του όρου speculative.
𝛿 Στμ. στο πρωτότυποmodulations.
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της σχέσης, της εκμετάλλευσης, σε μια κριτική της εργασίας, μια κριτική της δραστηριότη-

τας. Το αντικείμενο λοιπόν με το οποίο καταπιανόμαστε είναι λίγο παραδοξολογικό. Το να

πούμε ότι η κριτική της εργασίας δεν είναι αντικείμενο της κριτικής θεωρίας είναι ο ίδιος ο

ορισμός της εργασίας.𝛼 Αυτό για δύο λόγους: η "κριτική της εργασίας" είναι αδιέξοδη και η

κατάργηση της εργασίας δεν συμβαίνει μέσω της "κριτικής της εργασίας".

Γίνεται τότε αναγκαίο, σαν μια στιγμή της κριτικής αυτών των ιδεολογιών, να κάνουμε

κριτική στην εργασία σαν αντικείμενο αυτής της κριτικής (ετμ.) και επειδή η έννοια της

εργασίας παίζει πρακτικό ρόλο στη διαμόρφωση των αγώνων στα πιο πρόσφατα ρεύματα

του "ριζοσπαστικού δημοκρατισμού".

Το όριο κάθε κριτικής στην εργασία είναι ότι τοποθετούν την δραστηριότητα ως την ουσία

της κριτικής τους, ως αυτό που θα έπρεπε να γίνεται κατανοητό ως κοινωνικές σχέσεις.

Από αυτή την άποψη, αυτή η κριτική αναφέρεται πάντα στην Φωυερμπαχιανή έννοια της

"αλλοτριωμένης εργασίας" που αναπτύχθηκε στα "Οικονομικά και ΦιλοσοφικάΧειρόγραφα

του 1844".

Βασισμένη σε ένα θρησκευτικό μοντέλο, η βάση της έννοιας της "αλλοτριωμένης εργασίας"

είναι ότι το αντικείμενο που παράγεται από τον εργάτη εμφανίζεται ως η αντικειμενι-

κοποίηση της έννοιας του ανθρώπου η οποία γίνεται ξένη γι' αυτόν. Υπάρχει μια εννοια

"αλλοτριωμένης εργασίας" μόνο αν υποθέσουμε ότι μιαν ανθρώπινη ουσία ως ένα ειδολο-

γικό [generic] είδος που χάνει και βρίσκει τον εαυτό του, που έχασε τον εαυτό του μόνο

και μόνο για να τον ξαναβρεί. Όπως λέει ο ίδιος ο Μαρξ στην σύντομη εισαγωγή του στα

"Χειρόγραφα", ο ίδιος βρίσκει στην φιλοσοφία του Φώυερμπαχ την θετική βάση για να

επιδιώξει την κριτική της πολιτικής οικονομίας για την οποία διερευνά να βρει μια "βάση

στη λογική". Αυτή η βάση είναι ο άνθρωπος ως ειδολογικό είδος από την μια, και από την

άλλη η αλλοτρίωση, το παράδειγμα της οποίας είναι η θρησκευτική αλλοτρίωση. Η έννοια

της αλλοτρίωσης της εργασίας χτίζεται σε αυτά τα θεμέλια.

"Έχουμε θεωρήσει την πράξη της αλλοτρίωσης της πρακτικής ανθρώπινης

δραστηριότητας από δύο απόψεις· πρώτα την σχέση του εργάτη με το προϊόν της

εργασίας...Δεύτερον την σχέση της εργασίας με την πράξη της παραγωγής...Ως

τέτοιες πήραμε από αυτές τις δύο προκείμενες έναν τρίτο καθορισμό της αλ-

λοτριωμένης εργασίας (εδώ ακολουθεί ο ορισμός του "ειδολογικού είδους").

Μέσω της αλλοτριωμένης εργασίας ο άνθρωπος δεν έρχεται αντιμέτωπος μόνο

με την σχέση του προς το αντικείμενο και την πράξη της παραγωγής ως "ξένες"

["etrangere"] δυνάμεις που είναι εχθρικές προς αυτόν. Έρχεται επίσης αντιμέ-

τωπος με την σχέση που άλλοι ανθρώποι βρίσκουν σε σχέση με το προϊόν και

την δραστηριότητά τους και με την σχέση που έχει προς αυτούς".

Οι κατηγορίες της πολιτικής οικονομίας, και πρώτα απ' όλα αυτή της ατομικής ιδιοκτησίας,

μπορούν συνεπώς να συναχθούν από την αλλοτριωμένη εργασία. Αλλά αυτές οι κατηγορίες

που "εκφράζουν" την αλλοτριωμένη εργασία "στην πραγματικότητά της", είναι οι ίδιες,

𝛼 Στμ. Καταπληκτική διατύπωση! Ανάλυση.
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ως διαμορφώσεις της κοινωνικής σχέσης, απλά η εκδήλωση της αυτο-αλλοτρίωσης του

ανθρώπου που είναι και η πρώτη αρχή που θεμελιώνει "στον λόγο" τις κατηγορίες της

πολιτικής οικονομίας.

Η ανάγνωσή μας των "Οικονομικών και Φιλοσοφικών Χειρογράφων" καθορίζεται από

την γνώση μας για το συνολικό έργο του Μαρξ σε τέτοιο βαθμό που έχουμε δυσκολία να

διαβάσουμε αυτό που είναι πραγματικά γραμμένο: η αλλοτριωμένη εργασία είναι η βάση

και η αρχή όλων των σχέσεων ανάμεσα στα άτομα καθώς αυτά υπάρχουν μέσα στην κοινω-

νία. Το θεμέλιο, η πρωταρχική κίνηση είναι αυτή της αυτο-αλλοτρίωσης του ανθρώπου σε

σχέση με τον εαυτό του, όλα τα άλλα έπονται: ο εργάτης, η αλλοτριωμένη εργασία (που

χρησιμεύει στο να "υλοποιεί" την αυτο-αλλοτρίωση του Φώυερμπαχ), η ατομική ιδιοκτησία

κ.λπ. Το σημείο αφετηρίας είναι η αυτο-αλλοτρίωση του ανθρώπου ως γενικού (ειδολογι-

κού) όντος· η ιδιο-κίνηση [self-movement] της ουσίας του, οριζόμενης ως ένα είδος, ως

μια εσωτερική καθολικότητα που συνδέει τα άτομα σαν μια φυσική διαδικασία (που θα

δεχτεί κριτικη στην 6η θέση για τον Φώυερμπαχ). Από αυτό έπονται δυο αποτελέσματα: η

αδυναμία να παραχθεί η πραγματικότητα από την ιστορία𝛼 και, συσχετιζόμενο με αυτήν, -

το κατεξοχήν τελεολογικό ερώτημα που διατρέχει το κείμενο χωρίς ο Μαρξ να προσφέρει

μιαν απάντηση: "Πώς φτάνει ο άνθρωπος να αλλοτριώνει την εργασία του, να την παράγει

ως κάτι εξωτερικό προς τον ίδιο. Πώς η αλλοτρίωση εγκαθιδρύει τον εαυτό της στην εξέλιξη

της ανθρωπότητας. Γιατί όταν μιλάμε για ατομική ιδιοκτησία έχουμε να κάνουμε με κάτι

εξωτερικό προς τον άνθρωπο, αν και όταν μιλάμε για εργασία έχουμε αμέσως να κάνουμε

με τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτή η νέα διαμόρφωση του ερωτήματος συνεπάγεται ήδη την

απάντησή του". Μια απάντηση που που πρέπει να είναι τόσο προφανής που ο Μαρξ ποτέ

δεν την διατυπώνει όταν θέτει το ερώτημα. Ο Μαρξ προχωρά πιο πέρα από αυτό που

αποκαλεί "το παράδοξο πεδίο [discourse] της πολιτικής οικονομίας", "η οποία συγκαλύπτει

την αλλοτρίωση στην ουσία της εργασίας αρνούμενη να θεωρήσει την άμεση σχέση ανά-

μεσα στον εργάτη (εργασία) και την παραγωγή". Άμεση σχέση ανάμεσα στον εργάτη και

την παραγωγή που είναι γι' αυτόν η απώλεια του προϊόντος του, η αποπραγματοποίησή

του ["derealisation"] γίνεται "αλλοτριωμένη εργασία" που είναι η ουσιώδης σχέση της

εργασίας".

Η αλλοτρίωση εισάγεται στην ουσία της εργασίας, αλλά ως σχέση της εργασίας προς την

ανθρώπινη ουσία, ή ακόμα καλλίτερα ως η κίνηση της ανθρώπινης ουσίας-ως-εργασίας: "η

εργασία είναι το γίγνεσθαι του ανθρώπου στην αλλοτρίωση". Η "λύση" στην "αναγκαιότητα

της αλλοτρίωσης" βρίσκεται στο τελευταίο κεφάλαιο των Χειρογράφων - ότι θα πρέπει

να την αναζητήσουμε στην μορφή μιας "ρεαλιστικής" κατανόησης της άρνησης της χεγ-

κελιανής άρνησης. Η αναγκαιότητα της αλλοτρίωσης είναι η παραγωγή των συνθηκών

υπέρβασής της𝛽 - είμαστε στο βασίλειο της τελεολογίας - με την οποία ο Μαρξ "ξεκαθαρίζει

τους λογαριασμούς του" με έναν ακόμα αμφιλεγόμενο τρόπο στη "Γερμανική Ιδεολογία".

Η κριτική της εργασίας στα "Χειρόγραφα" είναι μόνο η κριτική της αυτο-αλλοτρίωσης της

𝛼 Στμ. Εξαιρετικό!
𝛽 Στμ. Καταπληκτικό! Η τυπική χεγκελιανή διαλεκτική σε δράση: η αναγκαιότητα ενός πράγματος είναι η

υπέρβασή του. Γιατί είναι αναγκαία η αλλοτρίωση; Για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ξεπεράσματός της!
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ανθρώπινης ουσίας. Κάθε κριτική της εργασίας λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, από την

άποψη ότι ξεκινά από την αλλοτρίωση ενός υποκειμένου για να "αφαιρέσει" το "κοινω-

νικό πλαίσιο" αυτής της αλλοτρίωσης, ακόμα και αν δεν μοιράζονται τον ίδιο "θεωρητικό

τρόπο" με τα "Χειρόγραφα". Αν βγάλει κανείς την ανθρώπινη ουσία ως είδος, ως αυτήν

την αφηρημένη καθολικότητα εγγενή σε κάθε άτομο που το συνδέει με όλα τα άλλα άτομα,

παίρνει την 6η θέση του Φώυερμπαχ, και έτσι αφαιρεί κανείς την θεμιτότητα αυτής της κρι-

τικής της εργασίας ως θεμελίου κάθε κριτικής των ιστορικών μορφών των συγκεκριμένων

κοινωνικών αντιθέσεων. Ας μην συγχέουμε την "αλλοτριωμένη εργασία" όπως λειτουργεί

στα "Χειρόγραφα" και την αλλοτρίωση της εργασίας που θα βρούμε στα Grundrisse ή στο

"Κεφάλαιο".

Στην πρώτη περίπτωση, η αλλοτριωμένη εργασία είναι η αυτο-κίνηση της ανθρώπινης

ουσίας ως ειδολογικού όντος· στην δεύτερη δεν είναι πλέον ζήτημα ανθρώπινης ουσίας

αλλά ιστορικά καθορισμένων κοινωνικών σχέσεων, στις οποίες ο εργάτης διαχωρίζεται

εν μέρει ή συνολικά από τις συνθήκες της εργασίας του, του προϊόντος και της ίδιας της

δραστηριότητάς του (η παραγωγή των μικροαστών, εξαιτίας της ανταλλαγής των προϊόν-

των της και συνεπώς της παραγωγής του ως εμπορευμάτων, είναι εξίσου αλλοτρίωση της

εργασίας). Αν δεν αναζητούμε πλέον για την αιτία της αλλοτρίωσης, και πιο συγκεκριμένα

της εκμετάλλευσης, στην ίδια την δραστηριότητα ως εργασία (μια αναζήτηση που δεν

μπορεί να προχωρήσει πιο πέρα από το να γίνει θετική μια αρνητική ανθρωπολογία), αυτό

δεν σημαίνει ότι η κριτική των κοινωνικών σχέσεων δεν εγκολπώνει και μια κριτική της

εργασίας ή ότι θεωρούμε την εργασία σαν μια δραστηριότητα που είναι αιώνια. Δεν έχουμε

έναν a priori ορισμό της εργασίας, θα διαγράψουμε έναν ορισμό εδώ, εν μέρει ως μια

κριτική στην "κριτική της εργασίας", κατανοούμενη ως ένα όριο στην ταξική πάλη γενικά,

καθώς εκδηλώνει/φανερώνει τον εαυτό της [η κριτική στην εργασία] στην πραγματική

υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο (στους αγώνες των ανέργων και των επισφαλών

εργατών εμφανίστηκε τόσο ως η πιο ριζοσπαστική έκφρασή τους όσο και ως το όριο τους)·

και εν μέρει ως κατάργηση και υπέρβαση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.

Είναι μόνο από την βάση αυτής της διπλής κριτικής που θα έπρεπε να κατανοήσουμε τι είναι

η εργασία και τι η κατάργησή της, χωρίς αυτό θα γυρίσουμε πάλι αναπόφευκτα πίσω σε μια

προοπτική στην οποία οι αντιφατικές κοινωνικές σχέσεις του καπιταλισμού, η ταξική πάλη,

η κατάργηση του καπιταλιστικού συστήματος, εμφανίζονται ως εξελικτικές και διαδοχικές

μορφές της εργασίας που πραγματώνει τον εαυτό της. Αυτό που είναι σημαντικό για μια

κατανόηση της εκμετάλλευσης, της κριτικής και της κατάργησής της, είναι ότι είναι οι

κοινωνικές σχέσει που καθιστούν την ανθρώπινη δραστηριότητα εργασία - αυτό που είναι

λοιπόν σημαντικό είναι η κατάργηση αυτής της κοινωνικής σχέσης (ο διαχωρισμός από την

κοινότητα), και όχι η κατάργηση της εργασίας αυτής καθαυτής, κάτι που δεν έχει καμμιά

εσωτερική δυναμική το ίδιο. Με την κατάργηση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής

και συνεπώς της μισθωτής εργασίας που είναι η θεμελιώδης κοινωνική σχέση, φαίνεται ότι

η παραγωγή των σχέσεων ανάμεσα στα άτομα δεν υπόκειται πλέον, ούτε διαμεσολαβείται,

από την δραστηριότητα του ανθρώπου ως ενός αντικειμενικού όντος, διαμεσολάβηση (ανά-
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μεσα στην ατομική και κοινωνική δραστηριότητα) που είναι ως εκ τούτου ο κύριος και το

αντικείμενο αυτής της σχέσης. Η εργασία είναι η δραστηριότητα του ανθρώπου ως αντικει-

μενικό όν στον διαχωρισμό της ατομικής και της κοινωνικής δραστηριότητας, και εξ' αυτού

γίνεται η ουσία της κοινωνικής της αξίας𝛼" [της δραστηριότητας;]...Με την κατάργηση του

καπιταλισμού, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, η ελεύθερη ανάπτυξη της ατομικότητάς του, που

γίνεται ο στόχος, τα μέσα και το αντικείμενο αυτής της αντικειμενικής δραστηριότητας".

Παροράματα

Στο πρώτο μέρος του παρόντος άρθρου στο προηγούμενο τεύχος, η πρόταση στην σελίδα

45 θα έπρεπε να είναι: "Φυσικά, οι θέσεις της υπεραριστεράς αναδύθηκαν μέσα από την

ταξική πάλη, αλλά τέτοιες θέσεις ήταν λίγο-πολύ σωστές μόνο την στιγμή που διατυπώ-

νονταν - είναι προσεγγίσεις, μια έκφραση του "όπως το είδαν, στην καλλίτερη περίπτωση,

οι επαναστάτες" - και συνεπώς πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο από το να συμφωνήσει

κανείς απλά με αυτές τις θέσεις και να κάνει προσηλυτισμό". (Προστέθηκε η έμφαση)Όχι

"όπως οι καλλίτεροι επαναστάτες το είδαν".

Στην σελ. 52, μετά το "παραπλεύρως", στην πρόταση: "Αυτό είναι το συμπέρασμα του

επηρεαζόμενου κριτικού "φινιρίσματος", πουπαραπλεύρωςπραγματοποιήθηκε στο κείμενο,

αλλά εδώ κανείς βρίσκεται στην αρχή του ουσιαστικού προβλήματος", δεν θα έπρεπε να

είχαν εισαχθεί οι λέξεις: "[της θεωρίας της παρακμής]".

Σημειώσεις

1 Δείτε: Aufheben, τεύχη 2-4.

2 Η ελκυστικότητα/απωθητικότητα της ταμπέλας "υπεραριστερά" έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών υπο-

σημειώσεων του Aufheben. Στο παρόν άρθρο χρησιμοποιούμε, όπως και η TC, τον όρο "υπεραριστερά"

περιγραφικά και όχι "υποτιμητικά", με μια ευρεία έννοια ώστε να συμπεριλάβουμε την ιστορική υπεραρι-

στερά των Γερμανο-Ολλανδών και των Ιταλών αριστερών κομμουνιστών καθώς και πιο σύγχρονες ομάδες

και άτομα που επηρεάστηκαν από αυτούς.

3 Η χρήση του όρου "Ανοιχτός Μαρξισμός" είναι μια προσπάθεια να ταυτοποιηθεί και να αναπτυχθεί μια

μη-δογματική, κριτική και διαλεκτική παράδοση του Μαρξισμού. Σαν παραδείγματα δείτε την σειρά Open

Marxism, τόμοι I, II & III (Pluto Press), το "Change the World Without taking Power"(Pluto Press) του John

Holloway, καθώς και το "Revolutionary Writing" (Autonomedia), την πρόσφατη επανέκδοση άρθρων από το

περιοδικό "Common Sense".

4 Το βασικό επιχείρημα του Moishe Postone είναι πως το πρόβλημα του παραδοσιακού Μαρξισμού του εργατι-

κού κινήματος είναι ότι έχει αποτελέσει μια κριτική του καπιταλισμού από την σκοπιά της εργασίας, με άλλα

𝛼 Στμ. Πολύ συναφές εδώ το άρθρο "Κομμουνιστικοποίηση και θεωρία της αξιακής μορφής", Endnotes
#2, φίλοι του κεραυνοβόλου κομμουνισμού, 2015.
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λόγια μια θεωρία της πραγμάτωσης του προλεταριάτου, την στιγμή που αυτό που χρειάζεται - και που παρέχει

ο Μαρξ - είναι μια κριτική της εργασίας στον καπιταλισμό, δηλαδή μια θεωρία της υλικής κατάργησης του

προλεταριάτου. Δείτε "Time Labor and Social Domination" (Cambridge University Press).

5 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πιο πρακτικά προσανατολισμένη συλλογή της σειράςOpenMarxism:

"What is to be Done?"(Avebury), η οποία συμπεριλαμβάνει δίπλα στης συνεισφορές των ακαδημαϊκών και

αυτήν του βετεράνου συμβουλιακού κομμουνιστή Cajo Brendel.𝛼 Ο Postone είναι λιγότερο έκδηλος σχετικά με

τις πολιτικές υποδηλώσεις του έργου του αλλά έχει αγκαλιαστεί από μερικούς από αυτούς που ενδιαφέρονται

για τους καταστασιακούς.

6 http://www.geocities.com/theocommunist.𝛽

7 "Fondements critiques d'une théorie de la révolution: au-dela de l'affirmation du proletariat", Roland Simon,

Editions Senonovero (στμ. http://senonevero.communisation.net ή http://www.senonevero.net)

8 Διαθέσιμοως μπροσούρα με τον τίτλο απλά "ΚομμουνιστικήΘεωρία", και στον ιστότοπο: http://libcom.org/li-

brary/theorie-communiste-0.𝛾 Κάποια αποσπάσματα περιέχονται στοΠαράρτημα του παρόντος.

9 Για την TC, η Ιταλική Αριστερά "ποτέ δεν έφτασε ένα σημείο ρήξης τόσο παραγωγικό σε διερωτήσεις και

υπερβάσεις όπως η Γερμανο-Ολλανδική". Αναγνωρίζει την συμβολή της Ιταλικής Αριστεράς στην κριτική της

αυτοδιαχείρισης και αποδέχεται ότι, όπως ισχυρίζεται και ο Καμάτ στην συλλογή του "Bordiga et la Passion

du Communisme", ίσως υπάρχει στον Μπορντίγκα ένας συγκεκριμένος "παράνομος"𝛿 λόγος [discourse], σε

αντίθεση με τον επίσημο λόγο της Ιταλικής Αριστεράς. Παρ' όλα αυτά, για την TC, η Ιταλική Αριστερά "παρέ-

μεινε σε μια κριτική των διαμεσολαβήσεων όχι καθαυτών, ως διαμεσολαβήσεων, αλλά από μια φορμαλιστική

σκοπιά. Ήξεραν τις μορφές αυτών των διαμεσολαβήσεων μόνο σαν μορφές και τις κριτικάρισαν ως τέτοιες

(μαζικό κόμμα, ενιαίο μέτωπο, αντιφασισμός). Ήθελαν τις διαμεσολαβήσεις (κόμμα, συνδικάτο, περίοδος

μετάβασης, εργατικό κράτος) της ενδυνάμωσης της τάξης μέσα στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και της

επιβεβαίωσής της, χωρίς την έκφραση της ύπαρξης της τάξης ως μιας τάξης αυτού του τρόπου παραγωγής"

(πβλ. τις δημόσιες αντιπαραθέσεις στο Bilan𝜀 σχετικά με τον συνδικαλισμό ή ακόμα και την ίδια την ύπαρξη

του προλεταριάτου).

10 Η Γενική Ένωση Εργατών της Γερμανίας (στα γερμανικά: Allgemeine Arbeiter-Union Deutschlands, AAUD),

είναι το όνομα εργοστασιακών οργανώσεων που σχηματίστηκαν στη συνέχεια της Γερμανικής Επανάστασης

του 1918–1919 σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συνδικάτα. Σχηματίστηκε από τους αριστερούς κομμουνιστές

του KAPD, οι οποίοι θεώρησαν την οργάνωση στην βάση στα επαγγέλματα ως ξεπερασμένη και υποστή-

ριξαν, αντίθετα, την οργάνωση με βάση το εργοστάσιο, σχηματίζοντας έτσι την AAUD. Οι συμβουλιακοί

κομμουνιστές οργάνωσαν αυτές τις εργοστασιακές οργανώσεις ως την βάση των περιφερειακών εργατι-

κών συμβουλίων. Ένα τμήμα της AAUD, καθοδηγούμενο από τον Otto Rühle, και βασισμένο στην Έσση,

𝛼 Στμ. Johan Carel Brendel (1915-2007), Ολλανδός συμβουλιακός κομμουνιστής. Ο Brendel εντυπωσιά-
στηκε γρήγορα από τα αριστερά-σοσιαλιστικά κινήματα όπως ο τροτσκισμός. Εντάχθηκε το 1934 στην
συμβουλιακή κομμουνιστική Ομάδα Διεθνών Κομμουνιστών (GIC). Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην Ουτρέχτη. Το 1952 εντάχθηκε στην Κομμουνιστική Λίγκα του Σπάρτακου,
όπου εργάστηκε με τον Άντον Πάνεκουκ. Από το 1965 ήταν ο εκδότης του περιοδικού "Πράξη και Σκέψη".

𝛽 Στμ. Ο σύνδεσμος αυτός δεν υπάρχει πλέον. Αγγλικές μεταφράσεις κειμένων της TC μπορούν να βρεθούν
εδώ: https://sites.google.com/site/theoriecommuniste/resources-in-english.

𝛾 Στμ. ελληνική μετάφραση στο: Blauamachen, τεύχος 4, διαθέσιμο και στον ιστότοπο:
http://www.blaumachen.gr/2010/10/theorie-communiste..

𝛿 Στμ. στο πρωτότυπο "clandestine".
𝜀 Στμ. Bilan, περιοδικό της μποντριγικιστικής τάσης και του PCInt (Διεθνιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα)

στην Ιταλία.
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διασπάστηκε από την AAUD, σχηματίζοντας την τάση της Έσσης του AAUD ή AAUD-E.

11 "Change the World Without taking power", σελ. 144.

12 Δείτε τα άρθρα στο "Stop the Clock!".

13 Λουί Αλτουσέρ, φιλόσοφος και μέλος του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος του οποίου οι ιδέες άσκησαν

μεγάλη επίδραση στις δεκαετίες του 1960 και 1970. Για τον Αλτουσσέρ η αλλοτρίωση ήταν μια ιδεαλιστική

ή ανθρωπολογική έννοια του "ανώριμου" Μαρξ των "Χειρογράφων του 1844", που αντικαταστάθηκε στο

ώριμο έργο του από "επιστημονικούς" όρους όπως ο "τρόπος παραγωγής" και η "εκμετάλλευση".

14 Και συνεχίζει: "Ουσιαστικά, δεν υπάρχει τίποτα αινιγματικό σε αυτή την σκέψη, είναι απλά η συγκεκριμενο-

ποίηση της αξιοθαύμαστα διαυγούςΜαρξικής θέσης ότι οι "συνθήκες κάνουν τους ανθρώπους στον ίδιο βαθμό

που οι άνθρωποι κάνουν τις συνθήκες", και ο Kofler καθιστά αρκετά καθαρό ότι "η έννοια των συνθηκών"

συλλαμβάνεται πραγματικά μόνο από την έννοια των "σχέσεων παραγωγής". Backhaus (με αναφορά στον

Kofler): "Between Philosophy and Science", στο Open Marxism Vol. One, σελ. 60.

15 Αυτός ο όρος, που χρησιμοποιείται από τον Μαρξ στα Grundrisse, σελ. 450-457, είναι κοντά στην ιδέα της

αναπαραγωγής του κεφαλαίου - πώς καταφέρνει να αναπαράγει τις προϋποθέσεις του μέσα από την ίδια την

εξέλιξή του.

16 Στην σελίδα 1019 των "Αποτελεσμάτων": στην "τυπική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο..."το κεφάλαιο

υπάγει της εργασία όπως την βρίσκει, με άλλα λόγια παίρνει τον έλεγχο της υπάρχουσας διαδικασίας της

εργασίας, όπως έχει αναπτυχθεί από διαφορετικούς και πιο αρχαϊκούς τρόπους παραγωγής...Αυτό είναι σε

χτυπητή αντίθεση με την ανάπτυξη ενός ειδικά καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής (βιομηχανία μεγάλης-

κλίμακας, κλπ.)· ο τελευταίος (τρόπος) όχι μόνο μετασχηματίζει τις καταστάσεις των διαφόρων φορέων της

παραγωγής, αλλά επαναστατικοποιεί, επίσης τους πραγματικούς τρόπους εργασίας και την πραγματική φύση

της εργασιακής διαδικασίας συνολικά".

17 Αυτό που εννοεί αυτή η, συνηθισμένη για την καθημερινή συνείδηση, φράση είναι το εξής: "δεν είναι ο

εργάτης που απασχολεί τις συνθήκες της εργασίας· είναι οι συνθήκες της εργασίας που απασχολούν τον

εργάτη", και οΜαρξ συνεχίζει: "είναι ακριβώς μέσω αυτής της διαδικασίας που οι συνθήκες εργασίας γίνονται

κεφάλαιο, και ο ιδιοκτήτης εμπορεύματος που τις κατέχει γίνεται καπιταλιστής σε σχέση με τον εργάτη. Αυτή

η ανεξαρτησία παύει φυσικά να υπάρχει στην πραγματική εργασιακή διαδικασία, αλλά η συνολική εργασιακή

διαδικασία είναι μια διαδικασία του κεφαλαίου, ενσωματώνεται στο κεφάλαιο. Στον βαθμό που ο εργάτης

εμφανίζεται στη διαδικασία της εργασίας, είναι ο ίδιος μια στιγμή του κεφαλαίου", (MECW, 33, σελ.479).

18 Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μια ρίζα του όρου αλλοτρίωση είναι απλά ο όρος που περιγράφει τι συμβαίνει

όταν πουλάει κανείς κάτι.𝛼

19 Ένα στοιχείο, τον κίνδυνο του οποίου πλησιάζουν πάρα πολύ να αναγνωρίσουν: "Η ανάγνωσή μας των

EPM 𝛽καθορίζεται από την γνώση που έχουμε για το συνολικό έργο τουΜαρξ σε τέτοιο βαθμό που δυσκολευό-

μαστε να διαβάσουμε αυτό που πραγματικά είναι γραμμένο". Ίσως σε κάποιο βαθμό κάνουμε το ίδιο αλλά

εκεί που η TC βλέπει μόνο το ρήγμα εμείς βλέπουμε την σύνδεση. Αλλά νομίζουμε ότι πρόκειται περισσότερο

για μια σύνδεση παρά για ένα ρήγμα.

20 Σημειώσεις στον Mill, στα "Πρώιμα Γραπτά" [Early Writings], σελ. 269.
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21 "Ο κομμουνισμός ως η θετική υπέρβαση της ατομικής ιδιοκτησίας ως αυτο-αποξένωσης, και συνεπώς ως

η πραγματική οικειοποίηση της ανθρώπινης ουσίας από και για τον άνθρωπο· ο κομμουνισμός λοιπόν ως

η πλήρης επιστροφή του ανθρώπου ως ενός κοινωνικού (δηλ. ανθρώπινου) όντος - μια επιστροφή που

επιτυγχάνεται συνειδητά και εγκολπώνει ολόκληρο τον πλούτο της προηγούμενης ανάπτυξης".

22 Το υποκείμενο, πριν από την ταξική κοινωνία και την αλλοτρίωση, ήταν σε μια αδιαφοροποίητη ενότητα με

το αντικείμενό του, η καπιταλιστική αλλοτρίωση παράγει το υποκείμενο και το αντικείμενο, αλλά αυτά δεν

είναι σταθερά αλλά σε μια διαρκή αντιστροφή· ο κομμουνισμός τα επαναφέρει μαζί σε ένα ανώτερο στάδιο

που παρέχει την δυνατότητα μιας ατομικότητας πέρα από αυτήν που βιωνόταν πριν την ταξική κοινωνία.

23 Μια φράση που υιοθετούμε από τον Gunn και το "Common Sense".

24 Σύμφωνα με την TC η κυρίαρχη τάση στην υπεραριστερά προσπαθεί να απαντήσει το ερώτημα: "πώς μπορεί

μια τάξη, δρώντας αυστηράως τάξη, να καταργήσει τον καπιταλισμό;" ως εξής: ή υιοθετώντας την συνεισφορά

των διαφόρων Αριστερών, χωρίς την διαχειριστική πτυχή (Le Mouvement Communiste, το περιοδικό και

βιβλίο) ή εγκαταλείποντάς την ολωσδιόλου, γινόμενη μια αριστερά χωρίς τίποτα άλλο από έναν κατάλογο

"επαναστατικών θέσεων" ("Bail a Céder"), των οποίων οι "επαναστάτες" ήταν οι μοναδικοί εγγυητές, Le

Mouvement Communiste, 4). Αυτή η τάση επιδιώχθηκε αργότερααπό ταπεριοδικάLaBanquise καιLaGuerre

Sociale, αλλά με όλο και μεγαλύτερη υποστήριξη για μια ανθρωπιστική αντίληψη του προλεταριάτου, πιο

αξιοσημείωτα παρούσα στα La Brise-Glace καιMordicus: η απελευθέρωση της ανθρώπινης δραστηριότητας

από την εργασία ή από την τάξη, το κεφάλαιο ως καταπίεση, το προλεταριάτο ως οι φτωχοί. Τελικά, μην

μπορώντας πλέον να οραματιστεί την αντίθεση ανάμεσα στο κεφάλαιο και το προλεταριάτοως παράγουσα τον

κομμουνισμό, αυτή η θεώρηση συνολικά αυτή μιας αντίθεσης ανάμεσα σε κομμουνιστικές και καπιταλιστικές

τάσεις. Αυτό τελείωσε με την κατανόηση του κοινωνικού κινήματος ως μιας αντίθεσης ανάμεσα στην αληθινή

ανθρώπινη κοινότητα και την ψευδο-δημοκρατία (εξ' ου και η ρεβιζιονιστική απόκλιση, πβλ. TC 13).

25 Δημοσιευμένο στα αγγλικά ως: "Capital and Community: The results of the immediate process of Production

and the economic work of Marx", Unpopular Books.

26 To βασικό κείμενο για μια κατανόηση της αντίληψης του Μαρξ για την τυπική και την πραγματική υπαγωγή

είναι τα "Χειρόγραφα του 1861-1863" (Collected Works 30 και 33-34).

27 Αυτό υποδεικνύεται από το γεγονός ότι όλα αυτά τα συστήματα παραγωγής τοποθετούνται από τον Μαρξ

στο 4ο Μέρος του "Κεφαλαίου" με τον τίτλο "Η παραγωγή σχετικής υπεραξίας".

28 Michel Aglietta: "A Theory of Capitalist regulation".

29 Μωρίς Μπριντόν: "Οι Μπολσεβίκοι και ο Εργατικός Έλεγχος", Διεθνής Βιβλιοθήκη, 2007.

30 Για παράδειγμα, το "Ημερολόγιο ενός απεργού" για το κίνημα του 1995.𝛼
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