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Το πρώτο τεύχος του περιοδικού Endnotes κυκλοφόρησε 
στα αγγλικά τον Οκτώβριο του 2008. Στα ελληνικά εκδίδεται 
από τους φίλους του κεραυνοβόλου κομμουνισμού (και τους 
φίλους τους) τον χαλεπό Νοέμβριο του 2015 συνοδευόμενο 
από ένθετο πρόλογο των ιδίων. Πέρα από τον πρόλογο και 
τον επίλογο, για τα υπόλοιπα κείμενα του τεύχους χρησιμο-
ποιήθηκαν οι ήδη δημοσιευμένες μεταφράσεις άλλων, όπως 

σημειώνεται κατά περίπτωση.  

Αν μη τι άλλο, μέλημά του παρόντος τεύχους, όπως και δική 
μας πρόθεση, είναι να συμβάλει σε μια ορισμένη κριτική του 
κόσμου μας, αυτού του κόσμου του κεφαλαίου· και, όχι, μην 

πάει ο νους σου στο κακό, να πάει στο χειρότερο.
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Η παράδοση όλων των νεκρών γενεών βαραίνει το μυα-
λό των ζωντανών σαν εφιάλτης... Η κοινωνική επανά-
σταση δεν μπορεί να παραλάβει την ποίησή της από το 
παρελθόν αλλά μόνο από το μέλλον. Δεν μπορεί να ξεκι-
νήσει με τον εαυτό της πριν αποξέσει κάθε δεισιδαιμονία 
για το παρελθόν. Οι παλιές επαναστάσεις απαιτούσαν 
την ενθύμηση της περασμένης παγκόσμιας ιστορίας για 
να αποσιωπήσουν το δικό τους περιεχόμενο. Η επανά-
σταση πρέπει να αφήσει τους νεκρούς να θάψουν τους 
νεκρούς τους για να φτάσει στο δικό της περιεχόμενο.1 

Αν αυτό ίσχυε την εποχή που ο Μαρξ έγραφε το παραπάνω 
απόσπασμα, όταν οι συζητήσεις για τον κομμουνισμό είχαν 
μόνο μελλοντολογικό χαρακτήρα, το ίδιο ισχύει πολύ περισ-
σότερο στις μέρες μας, όπου αναρχικοί και κομμουνιστές 
μπορούν να μιλάνε για τις δικές τους «ιστορίες» χωρίς, στ’  
αλήθεια, να μιλάνε σχεδόν για τίποτα άλλο. Ο ίδιος ο μαρ-
ξισμός αποτελεί σήμερα μια παράδοση νεκρών γενεών και 
ακόμη και σύγχρονοι καταστασιακοί φαίνεται να δυσκολεύ-
ονται να «εγκαταλείψουν τον εικοστό αιώνα».2

Αυτά δεν τα γράφουμε από κάποιο ιδιαίτερο πάθος για το 
παρόν, ή την επακόλουθη επιθυμία να «επικαιροποιήσου-
με» την κομμουνιστική θεωρία. Ο εικοστός πρώτος αιώνας 
–ακριβώς όσο κι ο προηγούμενος– παίρνει μορφή από την 
αντίφαση ανάμεσα στην εργασία και το κεφάλαιο, τον δια-
χωρισμό ανάμεσα σε δουλειά και «ζωή», και την κυριαρχία 
των αφηρημένων μορφών της αξίας πάνω στα πάντα. Είναι, 
επομένως, το ίδιο άξιος εγκατάλειψης όσο και ο προηγού-
μενος. Ο εικοστός αιώνας, παρ’ όλα αυτά, που ήταν οικείος 
στους καταστασιακούς –με το περίγραμμα των ταξικών σχέ-
σεων, τη χρονικότητα της προόδου και τους μετακαπιταλι-
στικούς ορίζοντές του–  είναι ολοφάνερα πίσω μας. Εχουμε 
βαρεθεί τις πρωτότυπες θεωρίες –τον μεταμοντερνισμό, τον 
μεταφορντισμό, και κάθε νέο ακαδημαϊκό προϊόν– όχι τόσο 
επειδή αποτυγχάνουν να συλλάβουν κάποιου τύπου ουσι-
ώδη συνέχεια, αλλά επειδή η καπιταλιστική αναδιάρθρωση 
του ’70 και του ’80 δεν είναι πλέον κάτι πρωτότυπο.

Σε αυτό το προκαταρκτικό τεύχος των Endnotes, έχουμε 

1. Καρλ Μαρξ, Η 18η 
Μπρυμαίρ του Λου-
δοβίκου Βοναπάρτη, 
εκδόσεις Θεμέλιο, 
σελ. 15-19.

2. «Now, The SI» (IS 
#9, 1964). Christo-
pher Gray, Leaving 
the Twentieth Cen-
tury: the Incomplete 
Works of the Situa-
tionist International, 
Rebel Press 1998.
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συγκεντρώσει μια σειρά κειμένων (κατά βάση, τον διάλογο 
ανάμεσα σε δύο κομμουνιστικές ομάδες στη Γαλλία) σχετι-
κά με την ιστορία των επαναστάσεων του εικοστού αιώνα. 
Οπως το ξεκαθαρίζουν τα κείμενα, η ιστορία αυτών των επα-
ναστάσεων είναι μια ιστορία αποτυχίας, είτε επειδή αυτές 
συνεθλίβησαν από την καπιταλιστική αντεπανάσταση είτε 
επειδή οι «νίκες» τους πήραν οι ίδιες τη μορφή αντεπαναστά-
σεων – οργανώνοντας κοινωνικά συστήματα τα οποία, λόγω 
της εξάρτησής τους από τη χρηματική ανταλλαγή και τη μι-
σθωτή εργασία, δεν κατόρθωσαν να υπερβούν τον καπιτα-
λισμό. Το τελευταίο, όμως, δεν συνιστά απλώς «προδοσία»· 
ούτε το πρώτο είναι αποτέλεσμα «στρατηγικών λαθών» ή 
«ιστορικών συνθηκών» που απουσίαζαν. Οταν απευθύνου-
με το ερώτημα αυτών των αποτυχιών δεν μπορούμε να κα-
ταφύγουμε σε αντιπαραδείγματα του στυλ «αν είχε γίνει το 
τάδε...» – επιρρίπτοντας ευθύνες για την αποτυχία των επα-
ναστατικών κινημάτων στα πάντα (ηγέτες, μορφές οργάνω-
σης, λανθασμένες ιδέες, ανώριμες συνθήκες) εκτός από τα 
ίδια τα κινήματα και το καθορισμένο περιεχόμενό τους. Είναι 
η φύση αυτού το περιεχομένου που τίθεται προς συζήτηση 
στον διάλογο που ακολουθεί.

Με την έκδοση τέτοιων «ιστορικών» κειμένων δεν έχουμε 
καμιά επιθυμία να ενθαρρύνουμε το ενδιαφέρον για την 
ιστορία καθ’ εαυτή, ούτε να αναζωογονήσουμε το ενδια-
φέρον για την ιστορία των επαναστάσεων ή του εργατικού 
κινήματος. Ελπίζουμε πως, αναλογιζόμενοι το περιεχόμενο 
των αγώνων του περασμένου αιώνα, θα συμβάλλουμε στην 
υπονόμευση της αυταπάτης πως αυτό είναι με κάποιο τρόπο 
το παρελθόν «μας», κάτι το οποίο πρέπει να προστατευθεί 
ή να διατηρηθεί. Το απόφθεγμα του Μαρξ μας υπενθυμίζει 
την ανάγκη να αποβάλλουμε το νεκρό βάρος της παράδοσης. 
Θα φτάναμε έως και το σημείο να ισχυριστούμε πως, εξαιρώ-
ντας την αναγνώριση του ιστορικού ρήγματος που μας χω-
ρίζει, δεν έχουμε τίποτα να μάθουμε από τις αποτυχίες των 
περασμένων επαναστάσεων –καμία ανάγκη να ξαναδούμε 
την εξέλιξή τους για να ανακαλύψουμε τα «λάθη» τους ή να 
διυλίσουμε τις «αλήθειες» τους– επειδή σε κάθε περίπτωση 
θα ήταν αδύνατο να τις επαναλάβουμε. Απολογίζοντας αυτή 
την ιστορία, θεωρώντας τη ληγμένη, χαράζουμε μια γραμμή 
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που θέτει στο προσκήνιο τους αγώνες της εποχής μας.

Και οι δυο ομάδες που έγραψαν τα κείμενα του διαλόγου που 
εκδίδουμε, η Troploin και η Théorie Communiste, προέρχονται 
από μια τάση, των αρχών της δεκαετίας του ’70, η οποία, στη 
βάση των νέων χαρακτηριστικών της ταξικής πάλης, οικει-
οποιήθηκε κριτικά την ιστορική υπεραριστερά τόσο στην 
γερμανική/ολλανδική (συμβουλιακή κομμουνιστική) όσο 
και στην ιταλική (μπορντιγκιστική) εκδοχή της, καθώς και 
το πιο πρόσφατο έργο της Καταστασιακής Διεθνούς και της 
Socialisme ou Barbarie. Πριν μπορέσουμε, επομένως, να πα-
ρουσιάσουμε τα ίδια τα κείμενα, χρειάζεται να παρουσιάσου-
με αυτό το κοινό τους υπόβαθρο.

Από την άρνηση εργασίας στην «κομμουνιστικοποίηση»

Οταν ο Γκυ Ντεμπόρ έγραφε «μην δουλεύετε ποτέ» στον τοί-
χο ενός στενού δίπλα στον Σηκουάνα το 1954, το σύνθημα, 
δανεισμένο από τον Ρεμπώ3, ακόμα χρωστούσε πολλά στον 
σουρεαλισμό και τους αβανγκάρντ απογόνους του. Που ση-
μαίνει, έφερνε στον νου, τουλάχιστον εν μέρει, ένα ρομαντι-
κό μποέμ όραμα από τα τέλη του 19ου αιώνα – το όραμα ενός 
κόσμου περιθωριακών καλλιτεχνών και διανοούμενων που 
είχαν παγιδευτεί ανάμεσα στις παραδοσιακές σχέσεις χορηγί-
ας και τις νέες αγορές πολιτισμού, στις οποίες ήταν υποχρεω-
μένοι να πωλούν τα χειροτεχνήματά τους. Η αρνητική στάση 
των μποέμ απέναντι στη δουλειά ήταν τόσο μια εξέγερση 
ενάντια σε αυτή την πολωμένη κατάσταση όσο και μια έκ-
φρασή της: παγιδευμένοι ανάμεσα στην αριστοκρατική περι-
φρόνηση για τους «επαγγελματίες», και μια μικροαστική μνη-
σικακία για όλες τις άλλες κοινωνικές τάξεις, κατέληγαν να 
αντιλαμβάνονται όλες τις δουλειές, συμπεριλαμβανομένης 
της δικής τους, ως ευτελείς. Αυτή η αρνητική στάση πολιτικο-
ποιήθηκε από τους σουρεαλιστές, οι οποίοι μετασχημάτισαν 
τις μηδενιστικές χειρονομίες του Ρεμπώ, του Λωτρεαμόν και 
των ντανταϊστών, σε ένα επαναστατικό κάλεσμα για «πόλε-
μο στην εργασία».4 Ωστόσο, για τους σουρρεαλιστές, όπως και 
για άλλους ανορθόδοξους επαναστάτες (π.χ. τον Λαφάργκ, 
κομμάτια των Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου, καθώς 
και τον νεαρό Μαρξ), η κατάργηση της εργασίας αναβλήθηκε 

3. «Δεν θα δου-
λέψουμε ποτέ, ω 
δίνες της φωτιάς!», 
Αρθούρος Ρεμπώ, 
Qu’est-ce pour nous, 
mon cœur (1872) 
στο: Œuvres Com-
plètes (Renéville & 
Mouquet, 1954).

4. La Révolution 
Surréaliste #4 (1925). 
Στην πράξη, η 
άρνηση εργασίας 
των σουρρεαλιστών 
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και τοποθετήθηκε σε έναν ουτοπικό ορίζοντα πέρα από την 
επανάσταση, η οποία ορίστηκε στην αμεσότητά της από το 
σοσιαλιστικό πρόγραμμα της απελευθέρωσης της εργασίας – 
πρόκειται για τον θρίαμβο του εργατικού κινήματος και την 
εξύψωση της εργατικής τάξης στη θέση μιας νέας άρχουσας 
τάξης. Ο στόχος για την κατάργηση της εργασίας, με αυτόν 
τον τρόπο, θα επιτυγχανόταν παραδόξως πρώτα μέσω της 
απομάκρυνσης οτιδήποτε περιόριζε την εργασία (π.χ. του 
καπιταλιστή ως παράσιτου επί της εργασίας, των σχέσεων 
παραγωγής ως εμποδίου στην παραγωγή) – κατά συνέπεια, 
η συνθήκη της εργασίας θα επεκτεινόταν σε όλους («όσοι δεν 
δουλεύουν, δεν θα τρώνε») και η εργασία θα ανταμειβόταν 
δικαίως με το μερίδιο της αξίας που παράγει (μέσω ποικίλων 
σχημάτων εργασιακής λογιστικής).

Αυτή η εμφανής αντίφαση μέσων και σκοπών, μάρτυρας της 
οποίας ήταν η προβληματική σχέση των σουρεαλιστών με το 
Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας, ήταν ιδιάζον χαρακτηριστι-
κό των επαναστατικών θεωριών καθ’ όλη την περίοδο της 
ανόδου του εργατικού κινήματος. Από τους αναρχοσυνδικα-
λιστές μέχρι τους σταλινικούς, ένα μεγάλο φάσμα αυτού του 
κινήματος τοποθέτησε τις ελπίδες του για ξεπέρασμα του κα-
πιταλισμού και της ταξικής κοινωνίας γενικά στην ανερχόμε-
νη εξουσία της εργατικής τάξης εντός του καπιταλισμού. Σε 
κάποιο συγκεκριμένο σημείο, αυτή η εξουσία των εργατών 
αναμενόταν να καταλάβει τα μέσα παραγωγής, εγκαινιάζο-
ντας μια «περίοδο μετάβασης» προς τον κομμουνισμό ή τον 
αναρχισμό, μια περίοδο η οποία θα γινόταν μάρτυρας όχι της 
κατάργησης της εργατικής συνθήκης, αλλά της γενίκευσής 
της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο τελικός στόχος της εξάλειψης 
της ταξικής κοινωνίας συνυπήρχε με μια ολόκληρη γκάμα 
επαναστατικών μέσων, τα οποία προϋπέθεταν τη διαιώνισή 
της.

Η Καταστασιακή Διεθνής (ΚΔ) κληρονόμησε την αντίθεση, 
που είχαν διατυπώσει οι σουρεαλιστές, μεταξύ των συγκε-
κριμένων πολιτικών μέσων απελευθέρωσης της εργασίας 
και του ουτοπικού στόχου της κατάργησής της. Βασικό τους 
επίτευγμα ήταν ο μετασχηματισμός της από εξωτερική αντί-
θεση, η οποία μεσολαβείτο από τη μεταβατική φάση του σο-

συχνά περιοριζόταν 
στους καλλιτέχνες, 

αποκηρύσσοντας 
την επιρροή της 

μισθωτής εργασίας 
στη δημιουργικότη-

τα και διεκδικώντας 
δημόσιες επιδοτή-

σεις για την πλη-
ρωμή του κόστους 

διαβίωσής τους. 
Ακόμα και το κείμε-

νο που γράφτηκε 
από τους Μπρετόν 
και Τρότσκι, Για μια 
Ανεξάρτητη Επανα-

στατική Τέχνη, φαί-
νεται να κάνει τη 

διάκριση ανάμεσα 
σε δύο επαναστατι-
κά καθεστώτα, ένα 

για τους καλλιτέ-
χνες/διανοούμενους 

και ένα για τους 
εργάτες: «Αν για 

την ανάπτυξη των 
υλικών παραγωγι-

κών δυνάμεων η 
επανάσταση είναι 
υποχρεωμένη να 

εγκαθιδρύσει ένα 
σοσιαλιστικό καθε-
στώς συγκεντρωτι-
κής σχεδιοποίησης, 
για την πνευματική 
δημιουργία πρέπει 

εξαρχής να θεμελιώ-
σει και να εξασφα-
λίσει ένα αναρχικό 
καθεστώς πνευμα-
τικής ελευθερίας». 

Ετσι, ένας λόγος 
που οι σουρρεαλι-

στές παραμέλησαν 
την αντίφαση 
ανάμεσα στην 

απελευθέρωση και 
την κατάργηση της 

εργασίας ίσως να 
ήταν πως αντιμε-
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σιαλιστικού προγράμματος, σε εσωτερική, κάτι που προώθη-
σε την αντίληψή τους για την επαναστατική δραστηριότητα. 
Αυτή η τελευταία στοιχειοθετείτο από τη ριζοσπαστική ανα-
θεώρηση της απελευθέρωσης της εργασίας σύμφωνα με μια 
γραμμή σκέψης που έδινε έμφαση στην άρνηση οποιουδήπο-
τε διαχωρισμού ανάμεσα στην επαναστατική δράση και τον 
ολοκληρωτικό μετασχηματισμό της ζωής – μια ιδέα η οποία 
υπονοείται στο αρχικό τους πρόγραμμα περί «δημιουργίας 
καταστάσεων». Η σημασία αυτής της εξέλιξης δεν πρέπει να 
υποτιμάται, επειδή η «κριτική του διαχωρισμού» εδώ υπο-
νοεί την άρνηση οποιουδήποτε χρονικού χάσματος μεταξύ 
μέσων και σκοπών (και έτσι οποιασδήποτε μεταβατικής πε-
ριόδου καθώς και την απόρριψη οποιονδήποτε συγχρονικών 
μεσολαβήσεων – επιμένοντας στην καθολική (άμεσα δημο-
κρατική) συμμετοχή στην επαναστατική δράση. Ωστόσο, 
παρ’ όλη την ικανότητα επανεξέτασης του χώρου και χρόνου 
της επανάστασης, η υπέρβαση, εκ μέρους της ΚΔ, της αντί-
θεσης μεταξύ απελευθέρωσης και κατάργησης της εργασίας, 
τελικά θα συνίστατο στην κατάρρευση του ενός πόλου μέσα 
στον άλλο , σε μια άμεσα αντιφατική μονάδα, μεταθέτοντας 
την αντίθεση μέσων και σκοπών στην αντίθεση μορφής και 
περιεχομένου. 

Μετά από τη συνάντησή τους με τη νεοσυμβουλιακή όμα-
δα Socialisme ou Barbarie στις αρχές της δεκαετίας του ’60, 
η ΚΔ ολόψυχα υιοθέτησε το επαναστατικό πρόγραμμα του 
συμβουλιακού κομμουνισμού, εγκωμιάζοντας το συμβούλιο 
–τον μηχανισμό μέσω του οποίου οι εργάτες θα αυτοδιαχειρί-
ζονταν τη δική τους παραγωγή και, μαζί με άλλα συμβούλια, 
θα δράττονταν του συνόλου της κοινωνικής εξουσίας– ως τη 
μορφή της προλεταριακής επανάστασης που «εν τέλει κατέ-
στη εφικτή». Από τότε, όλη η δυναμική και όλα τα όρια της 
ΚΔ εμπεριέχονται στην ένταση ανάμεσα στο κάλεσμα για 
«κατάργηση της εργασίας» και του κεντρικού τους συνθή-
ματος «όλη η εξουσία στα εργατικά συμβούλια». Από τη μια, 
το περιεχόμενο της επανάστασης επρόκειτο να περιλαμβάνει 
τη ριζοσπαστική αμφισβήτηση της ίδιας της εργασίας (και 
όχι απλώς την οργάνωσή της), με στόχο το ξεπέρασμα του 
διαχωρισμού μεταξύ εργασίας και ελεύθερου χρόνου· όμως, 
από την άλλη, η μορφή αυτής της επανάστασης επρόκειτο να 

τώπιζαν την πρώτη 
ως ένα ζήτημα που 
αφορούσε κάποιους 
άλλους.
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είναι η κατάληψη των εργασιακών χώρων από τους εργάτες 
και η δημοκρατική λειτουργία τους.5

Εκείνο που εμπόδισε την ΚΔ να ξεπεράσει αυτή την αντίφα-
ση ήταν το ρίζωμα μορφής και περιεχομένου, ως δυο πολικο-
τήτων, στην επιβεβαίωση του εργατικού κινήματος και την 
απελευθέρωση της εργασίας. Γιατί, μολονότι η ΚΔ δανείστη-
κε από τον νεαρό Μαρξ (και τις κοινωνιολογικές έρευνες του 
Socialisme ou Barbarie) την ενασχόληση με την αλλοτρίωση 
της εργασίας, παρ’ όλα αυτά  θεώρησε πως η κριτική αυτής 
της αλλοτρίωσης καθίσταται εφικτή από την τεχνολογική 
πρόοδο του σύγχρονου καπιταλισμού (τις δυνατότητες δη-
μιουργίας μιας «κοινωνίας του ελεύθερου χρόνου» με τη 
βοήθεια του αυτοματισμού) και τα τάγματα του εργατικού 
κινήματος που ήταν ικανά τόσο να επιβάλλουν (στους καθη-
μερινούς τους αγώνες) όσο και να ιδιοποιηθούν (στα επανα-
στατικά τους συμβούλια) αυτή την τεχνική πρόοδο. Η εφι-
κτότητα της κατάργησης της εργασίας, τόσο από μια τεχνική 
όσο και από μια οργανωτική σκοπιά, βασίζεται επομένως 
στην ύπαρξη εργατικής εξουσίας στα σημεία παραγωγής. Με-
ταθέτοντας τις τεχνικές των ειδικών της κυβερνητικής και τις 
χειρονομίες των μποέμ αντικαλλιτεχνών στα έμπιστα, ροζια-
σμένα χέρια της οργανωμένης εργατικής τάξης, οι καταστα-
σιακοί μπόρεσαν να φανταστούν την κατάργηση της εργα-
σίας ως το άμεσο αποτέλεσμα της απελευθέρωσής της· που 
σημαίνει, να φανταστούν το ξεπέρασμα της αλλοτρίωσης ως 
αποτέλεσμα της άμεσης τεχνικοδημιουργικής αναδιάρθρω-
σης των εργασιακών χώρων από τους ίδιους τους εργάτες.

Υπ’ αυτήν την έννοια, η θεωρία της ΚΔ αντιπροσωπεύει την 
τελευταία ειλικρινή χειρονομία πίστης σε μια επαναστατική 
αντίληψη της αυτοδιαχείρισης ως ενσωματωμένης στο πρό-
γραμμα της απελευθέρωσης της εργασίας. Αλλά η κριτική 
της στην εργασία θα υιοθετηθεί και θα μετασχηματιστεί από 
εκείνους που έψαχναν να θεωρητικοποιήσουν τους νέους 
αγώνες που αναδύθηκαν, όταν αυτό το πρόγραμμα εισήλθε 
σε μη αναστρέψιμη κρίση τη δεκαετία του ’70. Οι τελευταί-
οι θα κατανοούσαν πως αυτή η κριτική δεν βασιζόταν στην 
επιβεβαίωση του εργατικού κινήματος, αλλά σε νέες μορφές 
αγώνων οι οποίες συνέπιπταν με την αποσύνθεσή του. Ωστό-

5. Οι καταστασιακοί 
γνώριζαν αυτή την 
πιθανή κριτική και 

προσπάθησαν να 
την εκτρέψουν. 

Στο «Preliminaries 
on Councils and 

Councilist Organisa-
tion» (IS #12, 1969) 

ο Riesel γράφει 
«είναι γνωστό ότι 
δεν έχουμε καμιά 

απολύτως κλίση 
προς τον εργατι-

σμό οποιασδήποτε 
μορφής», αλλά 

συνεχίζει περιγρά-
φοντας το πως οι 
εργάτες παραμέ-
νουν η «κεντρική 

δύναμη» εντός των 
συμβουλίων και 

της επανάστασης. 
Οπου πλησιάζουν 
περισσότερο την 

αμφισβήτηση της 
επιβεβαίωσης του 

προλεταριάτου, 
στη θεωρία της 

«γενικευμένης αυτο-
διαχείρισης», είναι 

και περισσότερο 
ασυνάρτητοι – πχ: 
«μόνο το προλετα-

ριάτο, καταργώντας 
τον εαυτό του, δίνει 

ξεκάθαρη μορφή 
στο πρόγραμμα 

της γενικευμένης 
αυτοδιαχείρισης, 

επειδή φέρει το 
πρόγραμμα εντός 
του υποκειμενικά 
κι αντικειμενικά» 

(Βανεγκέμ, «Notice 
to the Civilized Con-
cerning Generalised 
Self-Management», 

στο ίδιο). Αν το 
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σο, στα γραπτά των Invariance, La Vielle Taupe, Mouvement 
Communiste και άλλων, η προσπάθεια ξεπεράσματος της κε-
ντρικής αντίφασης της ΚΔ πρώτα θα εκφραστεί ως κριτική 
του «φορμαλισμού», της προνομοποίησης της μορφής επί 
του περιεχομένου στην ιδεολογία των συμβουλίων.

Η κριτική των συμβουλίων (councilism)

Παρά τις οδηγίες της ΚΔ, οι εργάτες που συμμετείχαν στη 
μαζική απεργία του Μάη του 1968 στη Γαλλία δεν κατέλαβαν 
τα μέσα παραγωγής, δεν σχημάτισαν συμβούλια ούτε προ-
σπάθησαν να λειτουργήσουν τα εργοστάσια υπό εργατικό 
έλεγχο.6 Στη μεγάλη πλειοψηφία των κατειλημμένων ερ-
γασιακών χώρων, οι εργάτες ήταν ικανοποιημένοι με το να 
αφήνουν όλη την οργάνωση στα χέρια των συνδικαλιστικών 
αντιπροσώπων, και οι τελευταίοι συχνά δυσκολεύονταν να 
πείσουν τους εργάτες να εμφανιστούν στις συνελεύσεις των 
καταλήψεων για να ψηφίσουν υπέρ της συνέχισης της απερ-
γίας.7 Στους πιο σημαντικούς ταξικούς αγώνες των επόμενων 
ετών, ιδιαίτερα στην Ιταλία, η συμβουλιακή μορφή, σταθερά 
η επιτομή του προλεταριακού ριζοσπαστισμού στον προ-
ηγούμενο κύκλο (Γερμανία 1919, Ιταλία 1921, Ισπανία 1936, 
Ουγγαρία 1956), απουσίαζε. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο, πα-
ραδόξως, έχουμε μια άνοδο της ιδεολογίας των συμβουλίων, 
καθώς η αντίληψη της αυξανόμενα απείθαρχης εργατικής τά-
ξης, και της μειωμένης βιωσιμότητας των παλιών οργανώσε-
ων φαινόταν να υποδεικνύει πως το μόνο που έλειπε ήταν η 
μορφή που θα αντιστοιχούσε επαρκέστερα στους αυθόρμη-
τους και μη ιεραρχικούς αγώνες. Σε αυτό το πλαίσιο, ομάδες, 
όπως οι Informations Correspondance Ouvrieres (ICO) στη 
Γαλλία, Solidarity στην Αγγλία και Root and Branch στις ΗΠΑ, 
κι ως ένα βαθμό το ρεύμα των operaisti στην Ιταλία, κατάφε-
ραν να αναζωογονήσουν το ενδιαφέρον για τη γερμανική/ολ-
λανδική αριστερά κατηγορώντας τους παλιούς εχθρούς του 
συμβουλιακού κομμουνισμού –όλα τα αριστερά κόμματα και 
συνδικάτα, όλους τους «γραφειοκράτες» με τη γλώσσα της 
ΚΔ– για την αποτυχία κάθε νέας εξέγερσης.

Δεν θα πέρναγε πολύς καιρός για να αμφισβητηθεί αυτή η 
αντίληψη, και αυτή η αμφισβήτηση αρχικά πήρε την μορφή 

προλεταριάτο φέρει 
το πρόγραμμα της 
αυτοδιαχείρισης 
«εντός του» τότε 
σημαίνει πως πρέ-
πει να καταργήσει 
αυτό το πρόγραμμα 
«καταργώντας τον 
εαυτό του».

6. Η ΚΔ αργότερα 
θα αποκαλύψει 
την έκταση των 
αυταπατών τους 
ισχυριζόμενη 
αναδρομικά πως 
οι εργάτες είχαν 
υπάρξει «αντικειμε-
νικά σε διάφορες 
στιγμές μόλις μια 
ώρα μακρυά» από 
το να στήσουνε 
συμβούλια κατά τα 
γεγονότα του Μάη. 
«The Beginning of an 
Era», IS #12, 1969.

7. Μπρούνο Αστα-
ριάν, Les grèves en 
France en mai-juin 
1968, (Echanges et 
Mouvement 2003).
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της αναβίωσης της άλλης παράδοσης της κομμουνιστικής αρι-
στεράς. Υπό τη διανοητική ηγεσία του Αμαντέο Μπορντίγκα, 
η ιταλική αριστερά είχε επί μακρόν ασκήσει κριτική στον συμ-
βουλιακό κομμουνισμό (τον οποίο ο Λένιν, στο Αριστερισμός, 
η Παιδική Αρρώστια του Κομμουνισμού, είχε βάλει στο ίδιο 
τσουβάλι με την ιταλική αριστερά) για την προάσπιση της 
μορφής επί του περιεχομένου, και την άκριτη αντίληψή του 
για τη δημοκρατία.8 Είναι αυτή η θέση, φιλτραρισμένη από 
την επιρροή του  αντικαθεστωτικού μπορντιγκιστικού περι-
οδικού Invariance, η οποία υπόκειται της κριτικής που ασκεί ο 
Ζιλ Ντωβέ στον συμβουλιακό κομμουνισμό στο «Λενινισμός 
και Υπεραριστερά», ένα από τα θεμελιώδη κείμενα της τάσης 
της οποίας περιγράφουμε.9 Ο Ντωβέ κατηγορεί τον συμβου-
λιακό κομμουνισμό για φορμαλισμό σε δύο επίπεδα: προ-
σεγγίζοντας το ζήτημα της οργάνωσης, θεωρεί τη μορφή της 
οργάνωσης ως τον αποφασιστικό παράγοντα (έναν «αντε-
στραμμένο λενινισμό»), και αντιλαμβανόμενος τη μετεπανα-
στατική κοινωνία μετασχηματίζει τη μορφή (τα συμβούλια) 
σε περιεχόμενο του σοσιαλισμού, περιγράφοντας τον τελευ-
ταίο ουσιαστικά ως ζήτημα διαχείρισης. Για τον Ντωβέ, όπως 
και για τον Μπορντίγκα, αυτό ήταν ένα ψευδές ερώτημα, 
επειδή ο καπιταλισμός δεν συνιστά έναν τρόπο διαχείρισης 
αλλά έναν τρόπο παραγωγής, του οποίου οι κάθε είδους «δι-
αχειριστές» (καπιταλιστές, γραφειοκράτες, ή ακόμη κι εργά-
τες) αποτελούν απλώς τους υπαλλήλους μέσω των οποίων 
αρθρώνεται ο νόμος της αξίας. Οπως ο Pierre Nashua (La Vielle 
Taupe) και ο Carsten Juhl (Invariance) θα ισχυρίζονταν αργότε-
ρα, μια τέτοια προνομοποίηση της μορφής επί του περιεχο-
μένου υποκαθιστά αποτελεσματικά τον κομμουνιστικό στό-
χο της καταστροφής της οικονομίας με την απλή εναντίωση 
στη διαχείρισή της από την αστική τάξη.10

Αποκατάσταση της κριτικής στην εργασία

Από μόνη της, αυτή η κριτική του συμβουλιακού κομμουνι-
σμού κατάφερε μόνο να οδηγήσει στην εκ νέου επεξεργασία 
των κανονιστικών θέσεων της ιταλικής αριστεράς, είτε μέσω 
μιας εμμενούς κριτικής (όπως το Invariance) είτε αναπτύσσο-
ντας ένα είδους ιταλογερμανικό υβρίδιο (όπως το Mouvement 
Communiste). Αυτό που ώθησε προς μια νέα αντίληψη της 

8. Πχ: «η φόρμουλα 
του “εργατικού 

ελέγχου” και της 
“εργατικής διαχεί-
ρισης” στερούνται 
περιεχομένου. [..] 
Το “περιεχόμενο” 

[του σοσιαλισμού] 
δεν θα είναι η 

προλεταριακή αυ-
τονομία, ο έλεγχος 

και η διαχείριση 
της παραγωγής, 

αλλά η εξαφάνιση 
της προλεταρι-

ακής τάξης. του 
μισθωτού συστήμα-

τος. της ανταλλα-
γής – ακόμη και 
στην τελευταία 

επιζώντα μορφή 
της ως ανταλλαγή 

χρήματος για εργα-
σιακή δύναμη. και, 
τελικά, η ιδιωτική 
επιχείρηση επίσης 

θα εξαφανιστεί. Δεν 
θα υπάρχει τίποτα 
να ελεγχθεί ή δια-

χειριστεί, και κανείς 
για να διεκδικηθεί 

αυτονομία από 
αυτόν». Αμαντέο 
Μπορντίγκα, The 

Fundamentals of 
Revolutionary Com-
munism, 1957, (ICP, 

1972).

9. Ζιλ Ντωβέ, Εκλει-
ψη και Επανεμφά-

νιση του Κομμουνι-
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επανάστασης και του κομμουνισμού (ως κομμουνιστικοποί-
ηση) δεν ήταν απλώς μια κατανόηση του περιεχομένου του 
κομμουνισμού, που προερχόταν από την προσεκτική ανά-
γνωση του Μαρξ και του Μπορντίγκα, αλλά και η επιρροή 
ενός ολόκληρου κύματος ταξικών αγώνων στα τέλη της δε-
καετίας του ’60 και στις αρχές του ΄70, η οποία θα έδινε ένα 
νέο νόημα στην «άρνηση της εργασίας» ως συγκεκριμένου 
περιεχομένου της επανάστασης.

Στις αρχές της δεκαετία του ’70, δημοσιογράφοι και κοινω-
νιολόγοι άρχισαν να μιλάνε για μια «εξέγερση ενάντια στην 
εργασία» που επηρεάζει σημαντικά μια ολόκληρη νέα γενιά 
εργατών στις παραδοσιακές βιομηχανίες, με ραγδαία αυξα-
νόμενα ποσοστά απουσιών και σαμποτάζ, καθώς και για 
μια διαδεδομένη περιφρόνηση της εξουσίας του συνδικά-
του. Οι ερμηνευτές με διάφορους τρόπους κατηγόρησαν: 
την αίσθηση αναλωσιμότητας και ανασφάλειας που επέφε-
ρε η αυτοματοποίηση· την αυξανόμενη αυτοπεποίθηση των 
παραδοσιακά καταπιεσμένων μειονοτήτων· την επιρροή 
της αντιεξουσιαστικής αντικουλτούρας· τη δύναμη και την 
αίσθηση του «έχω δικαιώματα» που παρείχε η παρατεταμέ-
νη μεταπολεμική άνθηση και ο σκληρά κερδισμένος «κοινω-
νικός μισθός» της. Οποιος κι αν ήταν ο λόγος για αυτές τις 
εξελίξεις, εκείνο που φαινόταν να χαρακτηρίζει τους νέους 
αγώνες ήταν η κατάρρευση των παραδοσιακών μορφών 
μέσω των οποίων οι εργάτες αναζητούσαν να πάρουν τον 
έλεγχο επί της εργασιακής διαδικασίας, αφήνοντας μόνο την 
έκφραση της εμφανούς επιθυμίας να δουλέψουν λιγότερο. 
Για πολλούς από εκείνους που είχαν επηρεαστεί από την ΚΔ, 
αυτή η νέα προλεταριακή «επίθεση» χαρακτηριζόταν από 
την «άρνηση εργασίας», απογυμνωμένη από τα τεχνοουτο-
πικά και μποέμ καλλιτεχνικά στοιχεία τα οποία η ΚΔ δεν κα-
τόρθωσε ποτέ να εγκαταλείψει. Ομάδες όπως η Négation και 
η Intervention Communiste, ισχυρίστηκαν πως δεν ήταν μόνο 
η δύναμη του συνδικάτου η οποία υπονομεύονταν από αυ-
τούς τους αγώνες, αλλά το σύνολο του μαρξιστικού και αναρ-
χικού προγράμματος περί απελευθέρωσης της εργασίας και 
θριάμβου της «εξουσίας των εργατών». Η «κριτική της εργα-
σίας» πήρε την μορφή εκατοντάδων χιλιάδων εργατών που 
εγκατέλειπαν τους χώρους εργασίας τους χωρίς, ωστόσο, να 

10. Pierre Nashua 
(Pierre Guillaume), 
Perspectives on 
Councils, Workers’ 
Management and 
the German Left (La 
Vielle Taupe 1974). 
Carsten Juhl, «The 
German Revolution 
and the Spectre 
of the Proletariat» 
(Invariance, Series II 
#5, 1974).

στικού Κινήματος, 
εκδόσεις Κόκκινο 
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απελευθερώνεται η εργασία τους, να τίθεται υπό τον έλεγχό 
τους και να χρησιμοποιηθεί για να πάρουν τον έλεγχο της κοι-
νωνίας μέσω της αυτοδιαχείρισης των χώρων εργασίας τους, 
στον γαλλικό Μάη και τον μετέπειτα «αργόσυρτο Μάιο» στην 
Ιταλία. Αντί για ένδειξη πως οι αγώνες δεν ήταν αρκετά προ-
ωθημένοι, η απουσία των εργατικών συμβουλίων εκείνη την 
περίοδο έγινε κατανοητή, κατά συνέπεια, ως έκφραση της 
ρήξης με αυτό που θα γινόταν γνωστό ως «το παλιό εργατικό 
κίνημα».

Η έννοια της κομμουνιστικοποίησης

Με τον ίδιο τρόπο που είχε ασκήσει επιρροή διαδίδοντας την 
προαναφερόμενη κριτική του συμβουλιακού κομμουνισμού, 
το αντικαθεστωτικό μπορντιγκιστικό περιοδικό Invariance 
αποτέλεσε σημαντικό πρόδρομο κριτικού αναστοχασμού 
πάνω στην ιστορία και τη λειτουργία του εργατικού κινήμα-
τος. Για το Invariance, το παλιό εργατικό κίνημα ήταν αναπό-
σπαστο στοιχείο της ανάπτυξης του καπιταλισμού από ένα 
στάδιο «τυπικής» σε ένα στάδιο «πραγματικής κυριαρχίας». 
Οι αποτυχίες των εργατών ήταν αναγκαίες, αφού εκείνο που 
συνιστούσε την οργανωτική τους αρχή ήταν το κεφάλαιο:

«Το παράδειγμα της γερμανικής και, πάνω απ’ όλα, της 
ρωσικής επανάστασης, δείχνει ότι το προλεταριάτο 
ήταν πλήρως ικανό να καταστρέψει μια κοινωνική τάξη 
πραγμάτων η οποία αποτέλεσε εμπόδιο στην ανάπτυξη 
των παραγωγικών δυνάμεων, κι έτσι στην ανάπτυξη του 
κεφαλαίου· αλλά από τη στιγμή που προέκυψε το ζήτη-
μα της εγκαθίδρυσης μιας διαφορετικής κοινότητας, πα-
ρέμεινε φυλακισμένο στη λογική της ορθολογικότητας 
της ανάπτυξης εκείνων των παραγωγικών δυνάμεων, 
και περιορίστηκε στο πρόβλημα της διαχείρισής τους».11

Επομένως, ένα ζήτημα που για τον Μπορντίγκα αφορούσε 
λάθη οργανωτικής και θεωρητικής φύσης, κατέληξε για τον 
Καμάτ να αφορά τον ορισμό της ιστορικής λειτουργίας του 
εργατικού κινήματος εντός του καπιταλισμού. Απελευθέρω-
ση της εργατικής τάξης από τον εαυτό της σήμαινε μόνο ανά-
πτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, αφού η πρωταρχική πα-

11. Ζακ Καμάτ, 
«Proletariat and Rev-

olution» (Invariance 
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ραγωγική δύναμη ήταν η ίδια η εργατική τάξη. Δεν έπρεπε να 
ακολουθήσει κανείς τον Καμάτ στην έρημο12 για να συμφω-
νήσει με αυτή την εκτίμηση. Στο κάτω-κάτω, ήδη τη δεκαετία 
του ’70, ήταν ξεκάθαρο πως στην Ανατολή το εργατικό κίνη-
μα είχε υπάρξει αναπόσπαστο στοιχείο, τουλάχιστον αρχικά, 
της πρωτοφανούς αύξησης της παραγωγικής ικανότητας των 
σοσιαλιστικών κρατών· ενώ στη Δύση, εργατικοί αγώνες για 
καλύτερες συνθήκες είχαν παίξει ρόλο-κλειδί στην εμφάνιση 
της μεταπολεμικής άνθησης και της συνεπαγόμενης παγκό-
σμιας επέκτασης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. 
Ωστόσο, για πολλούς, η κρίση των θεσμών του εργατικού κι-
νήματος τη δεκαετία του ’70 έδειξε πως αυτή η καθαρά καπι-
ταλιστική λειτουργία ερχόταν η ίδια σε κρίση, και οι εργάτες 
θα ήταν ικανοί να αποβάλλουν το βάρος αυτής της ιστορίας. 
Για τη Mouvement Communiste, τη Négation, την Intervention 
Communiste και άλλες ομάδες, η κατάρρευση του παλιού ερ-
γατικού κινήματος ήταν κάτι για το οποίο έπρεπε να πανηγυ-
ρίζει κανείς, όχι επειδή η διεφθαρμένη ηγεσία των εργατικών 
οργανώσεων δεν θα ήταν πλέον ικανή να συγκρατήσει την 
αυτονομία των μαζών, αλλά επειδή μια τέτοια μετατόπιση 
αναπαριστούσε την υπέρβαση της ιστορικής λειτουργίας του 
εργατικού κινήματος, μια υπέρβαση που θα ήταν ένδειξη της 
επανεμφάνισης του κομμουνιστικού κινήματος, της «πραγμα-
τικής κίνησης που καταργεί τη σημερινή κατάσταση πραγμά-
των».13 Και το έκανε με έναν άμεσο τρόπο, επειδή οι ταραχές 
και οι άγριες απεργίες εκείνης της δεκαετίας ερμηνεύτηκαν 
από αυτούς τους συγγραφείς ως η ολική άρνηση όλων των 
μεσολαβήσεων του εργατικού κινήματος, όχι για χάρη μιας 
άλλη περισσότερο «δημοκρατικής» μεσολάβησης όπως αυτή 
των εργατικών συμβουλίων, αλλά με έναν τρόπο που έθετε 
την άμεση παραγωγή των κομμουνιστικών σχέσεων ως τον 
μόνο πιθανό επαναστατικό ορίζοντα. Ετσι, ενώ παλιότερα 
ο κομμουνισμός γινόταν αντιληπτός ως κάτι που έπρεπε να 
δημιουργηθεί μετά την επανάσταση, η επανάσταση τώρα δεν 
γινόταν αντιληπτή παρά μόνο ως παραγωγή του κομμουνι-
σμού (καταργώντας τη μισθωτή εργασία και το κράτος). Η 
ιδέα της μεταβατικής περιόδου εγκαταλείφθηκε.14

Σε ένα πρόσφατο κείμενο, ο Ντωβέ συνοψίζει αυτή την εκτί-
μηση για το παλιό εργατικό κίνημα:

12. Ο Καμάτ, ιδιαι-
τέρως μέσω της 
επιρροής του στον 
Fredy Perlman, θα 
γίνει μια από τις 
κύριες εμπνεύσεις 
για την πριμιτιβιστι-
κή σκέψη – βλέπε 
This World We Must 
Leave: and Other 
Essays (Autonome-
dia, 1995).

13. Μαρξ & Εγκελς, Η 
Γερμανική Ιδεολογία, 
τόμος 1, εκδόσεις 
Gutenberg, σελ. 81.

14. Η ιδέα μιας «πε-
ριόδου μετάβασης», 
που βρίσκεται κυ-
ρίως στα πολιτικά 
γραπτά των Μαρξ 
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«Το εργατικό κίνημα που υπήρχε το 1900, ή και το 1936, 
ούτε συνετρίβη από τη φασιστική καταστολή, ούτε εξα-
γοράστηκε με τρανζίστορς και ψυγεία: κατέστρεψε τον 
ίδιο του τον εαυτό ως δύναμη αλλαγής γιατί επεδίωξε 
τη διατήρηση της προλεταριακής συνθήκης και όχι την 
υπέρβασή της. [...] Ο στόχος του παλιού εργατικού κινή-
ματος ήταν να καταλάβει τον υπάρχοντα κόσμο και να 
τον διαχειριστεί με έναν καινούριο τρόπο: βάζοντας τον 
τεμπέλη να δουλέψει, αναπτύσσοντας την παραγωγή, 
εισάγοντας την εργατική δημοκρατία (στη θεωρία του-
λάχιστον). Μόνο μια ισχνή μειοψηφία, «αναρχική» όπως 
επίσης και «μαρξιστική», υποστήριζε ότι μια διαφορε-
τική κοινωνία σήμαινε την καταστροφή του κράτους, 
του εμπορεύματος και της μισθωτής εργασίας, παρότι 
σπάνια το όριζε ως μια διαδικασία, αλλά μάλλον ως ένα 
πρόγραμμα που θα ετίθετο σε εφαρμογή μετά την κατά-
ληψη της εξουσίας [...]».15

Ενάντια σε μια τέτοια προγραμματική προσέγγιση, ομάδες 
όπως η Mouvement Communiste, η Négation και η La Guerre 
Sociale συνηγορούσαν σε μια αντίληψη της επανάστασης ως 
άμεσης καταστροφής των καπιταλιστικών σχέσεων παρα-
γωγής, ή ως «κομμουνιστικοποίησης». Οπως θα δούμε, η κα-
τανόηση της κομμουνιστικοποίησης διέφερε μεταξύ των δια-
φορετικών ομάδων, αλλά ουσιαστικά σήμαινε την εφαρμογή 
κομμουνιστικών μέτρων εντός της επανάστασης – ως συνθή-
κη επιβίωσής της και κύριο όπλο της ενάντια στο κεφάλαιο. 
Κάθε «μεταβατική περίοδος» γινόταν αντιληπτή ως εγγενώς 
αντεπαναστατική, όχι μόνο στο μέτρο που συνεπαγόταν μια 
εναλλακτική εξουσιαστική δομή η οποία θα αντιστεκόταν 
στον «μαρασμό» (βλέπε αναρχικές κριτικές της «δικτατορίας 
του προλεταριάτου»), ούτε απλώς επειδή πάντα φαινόταν 
να μην αμφισβητεί τις θεμελιώδεις όψεις των σχέσεων πα-
ραγωγής, αλλά επειδή η ίδια η βάση της εργατικής εξουσίας 
πάνω στην οποία θα οικοδομείτο μια τέτοια μετάβαση, γινό-
ταν τώρα αντιληπτή ως θεμελιωδώς ξένη προς τους ίδιους 
τους αγώνες. Η εργατική εξουσία αποτελούσε απλώς την 
άλλη όψη της εξουσίας του κεφαλαίου, της εξουσίας αναπα-
ραγωγής των εργατών ως εργάτες· από εδώ και στο εξής, η 

και Ενγκελς, είναι 
κοινή σχεδόν σε 

κάθε τάση του ερ-
γατικού κινήματος. 
Σε μια τέτοια περί-

οδο οι εργάτες ανα-
μένεται να πάρουν 

τον έλεγχο των 
πολιτικών (λενινι-

στές) ή οικονομικών 
(συνδικαλιστές) 

μηχανισμών και να 
τους λειτουργήσουν 

σύμφωνα με τα 
δικά τους συμφέρο-
ντα. Αυτό αντιστοι-

χούσε σε μια γενικό-
τερα επικρατούσα 

αντίληψη πως οι 
εργάτες μπορούσαν 

να αναλάβουν τη 
λειτουργία των 

χώρων εργασίας 
καλύτερα από τα 
αφεντικά τους, κι 
έτσι η κατάληψη 

της παραγωγής 
θα ισοδυναμούσε 
με την ανάπτυξή 
της (επιλύοντας 

ανεπάρκειες, 
παραλογισμούς κι 

αδικίες). Μεταθέτο-
ντας το ζήτημα του 

κομμουνισμού (το 
πρακτικό ζήτημα 

της κατάργησης της 
μισθωτής εργασίας, 

της ανταλλαγής 
και του κράτους) 

μετά τη μεταβατική 
περίοδο, ο άμεσος 

στόχος, η επανά-
σταση, έγινε ένα 

ζήτημα ξεπεράσμα-
τος συγκεκριμένων 

«κακών» όψεων του 
καπιταλισμού (ανι-

σότητα, τυρρανία 
μιας παρασιτικής 
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μόνη διαθέσιμη επαναστατική προοπτική θα ήταν η κατάρ-
γηση αυτής της αμοιβαίας σχέσης.16

Κομμουνιστικοποίηση και κύκλοι αγώνων: Troploin και 
Théorie Communiste

Το θεωρητικό περιβάλλον, στο οποίο αναδύθηκε η ιδέα της 
κομμουνιστικοποίησης, δεν ήταν ποτέ πολύ ενοποιημένο, 
και οι διαιρέσεις μόνο βάθαιναν με την πάροδο του χρόνου. 
Κάποιοι κατέληξαν να εγκαταλείψουν οτιδήποτε είχε απο-
μείνει από τη συμβουλιακή απόρριψη του κόμματος και 
επέστρεψαν σε ό,τι είχε απομείνει από την κληρονομιά της 
ιταλικής αριστεράς, συναθροιζόμενοι σε αταβιστικές σέχτες 
όπως η  International Communist Current (ICC). Πολλοί άλλοι 
θεώρησαν ότι η αμφισβήτηση του παλιού εργατικού κινή-
ματος και του ιδεώδους των εργατικών συμβουλίων οδηγεί 
στην αμφισβήτηση του επαναστατικού δυναμικού της εργα-
τικής τάξης. Στην πιο ακραία εκδοχή, το περιοδικό Invariance 
εγκατέλειψε τη «θεωρία του προλεταριάτου», αντικαθιστώ-
ντας την με μια καθαρά κανονιστική απαίτηση να «εγκατα-
λείψουμε αυτόν τον κόσμο», έναν κόσμο στον οποίο η κοινό-
τητα του κεφαλαίου έχει, μέσω της πραγματικής κυριαρχίας, 
υποκαταστήσει την ανθρώπινη κοινότητα. Παρόλα αυτά, 
ακόμη και ανάμεσα σε εκείνους που δεν το πήγαν τόσο μα-
κριά, υπήρχε η διαρκής αίσθηση πως όσο οι αγώνες παρα-
μένουν προσδεμένοι στους εργασιακούς χώρους μπορούν 
μόνο να εκφραστούν ως υπεράσπιση της συνθήκης της εργα-
τικής τάξης. Παρόλες τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους, η 
Mouvement Communiste, η La Guerre Sociale, η Négation και οι 
απόγονοί τους, κατέληξαν να επιβεβαιώσουν τις εξεγέρσεις 
στους χώρους εργασίας κατά τη δεκαετίας του ’70, και την 
ανάπτυξη των αγώνων γύρω από την αναπαραγωγή με την 
οποία οι πρώτες συνέπιπταν, στον βαθμό που φαίνονταν να 
ξεφεύγουν από τους περιορισμούς της ταξικής ταυτότητας, 
απελευθερώνοντας την «τάξη δι’ εαυτή» από την «τάξη καθ’ 
εαυτή», φανερώνοντας έτσι τη δυνατότητα για κομμουνιστι-
κοποίηση ως πραγμάτωση της αληθινής ανθρώπινης κοινό-
τητας. Ορισμένοι που σχετίζονταν με αυτή τη τάση (ιδιαίτε-
ρα οι Pierre Guillaume και Dominique Blanc) θα τραβήξουν την 
κριτική του αντιφασισμού (κοινή έως ένα βαθμό σε όλους 

τάξης, «αναρχία» 
της αγοράς, «πα-
ραλογισμός» των 
«αντιπαραγωγικών» 
επιδιώξεων κλπ) 
ενώ διατηρούσε τις 
όψεις της καπιταλι-
στικής παραγωγής 
σε μια περισσότερο 
«ορθολογική» και 
λιγότερο «άδικη» 
μορφή (ισότητα 
μισθού και υποχρέ-
ωσης για εργασία, 
δικαίωμα στην 
πλήρη αξία του 
προϊόντος κάποιου 
μετά από κρατήσεις 
για «κοινωνικές 
δαπάνες» κλπ).

15. Ζιλ Ντωβέ, Εκλει-
ψη κι Επανεμφάνιση 
του Κομμουνιστικού 
Κινήματος, εκδόσεις 
Κόκκινο Νήμα, σελ. 
10.

16. Χρειάζεται να 
σημειωθεί πως κάτι 
σαν μια θέση κομ-
μουνιστικοποίησης 
κατέφτασε από τον 
Αλφρέντο Μπονάνο 
κι άλλους «εξεγερ-
τικούς αναρχικούς» 
τη δεκαετία του 
1980. Ομως έτειναν 
να την κατανοούν 
ως ένα μάθημα 
προς εφαρμογή 
στον κάθε αγώνα. 
Οπως ο Ντεμπόρ 
λέει για τον αναρ-
χισμό εν γένει, μια 
τέτοια ιδεαλιστική 
και κανονιστική 
μεθοδολογία «εγκα-
ταλείπει το ιστορικό 
πεδίο» υποθέτοντας 
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όσοι υπερασπίζονταν τη θέση της κομμουνιστικοποίησης) 
μέχρι τα άκρα και θα εμπλακούν στην «υπόθεση Faurisson» 
στα τέλη της δεκαετία του ’70.17 Μια άλλη τάση, εκπροσω-
πούμενη από την Théorie Communiste (εφεξής TC), προσπά-
θησε να ιστορικοποιήσει την ίδια τη θέση της κομμουνιστι-
κοποίησης, κατανοώντας την με όρους αλλαγών στις ταξικές 
σχέσεις στην πορεία υπονόμευσης των θεσμών του εργατι-
κού κινήματος και της εργατικής ταυτότητας εν γένει. Θα 
προχωρούσαν στην εννοιολόγηση αυτής της αλλαγής ως θε-
μελιώδους αναδιάρθρωσης του καπιταλιστικού τρόπου πα-
ραγωγής, η οποία συμπίπτει με τον τερματισμό ενός κύκλου 
αγώνων και την ανάδυση, μέσω μιας επιτυχημένης αντεπα-
νάστασης, ενός νέου κύκλου. Το διακριτικό γνώρισμα αυτού 
του νέου κύκλου για την TC είναι το γεγονός ότι φέρει εντός 
της τη δυνατότητα της κομμουνιστικοποίησης ως ορίου της 
ταξικής αντίφασης, η οποία μόλις έχει τοποθετηθεί στο επί-
πεδο της αναπαραγωγής (βλέπε τον επίλογο του παρόντος 
τεύχους για μια διευκρίνιση της θεωρίας της TC επ’ αυτού).18

Ενώ η TC ανέπτυξε τη θεωρία της αναδιάρθρωσης στα τέλη 
της δεκαετίας του ’70, άλλοι θα ακολουθούσαν αργότερα 
στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, και η ομάδα Troploin (απο-
τελούμενοι κυρίως από τους Ζιλ Ντωβέ και Karl Nesic) πρό-
σφατα επιχείρησε κάτι παρόμοιο με τα κείμενα «Wither the 
World» και «In for a Storm». Η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις 
αντιλήψεις είναι εμφανής, αν μη τι άλλο, επειδή η τελευταία 
φαίνεται να έχει τουλάχιστον εν μέρει αναπτυχθεί αντιπα-
ρατιθέμενη στην πρώτη. Ο διάλογος ανάμεσα στην Théorie 
Communiste και την Troploin τον οποίο εκδίδουμε εδώ, έλαβε 
χώρα τα τελευταία δέκα χρόνια, και, πίσω από τις εκτιμήσεις 
για την επαναστατική ιστορία του εικοστού αιώνα που υπάρ-
χουν σε αυτά τα κείμενα, υποκρύπτονται διαφορετικές αντι-
λήψεις για την καπιταλιστική αναδιάρθρωση και αντιτιθέμε-
νες ερμηνείες για την τρέχουσα περίοδο.

Το πρώτο κείμενο, Όταν Πεθαίνουν οι Εξεγέρσεις, βασίζεται σε 
μια παλαιότερη εισαγωγή που είχε γράψει ο  Ζιλ Ντωβέ για 
μια συλλογή άρθρων σχετικά με τον ισπανικό εμφύλιο πό-
λεμο από το ιταλικό αριστερό περιοδικό Bilan. Σε αυτό το 
κείμενο, ο Ντωβέ δείχνει πως το κύμα των προλεταριακών 

πως οι επαρκείς 
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εξεγέρσεων στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα συνετρίβη από 
τα σκαμπανεβάσματα του πολέμου και της ιδεολογίας. Ετσι, 
στη Ρωσία, η επανάσταση θυσιάστηκε για τον εμφύλιο πό-
λεμο και καταστράφηκε κατά τη σταθεροποίηση της εξου-
σίας των μπολσεβίκων· στην Ιταλία και τη Γερμανία, οι εργά-
τες προδόθηκαν από συνδικάτα και κόμματα, από το ψέμα 
της δημοκρατίας· και στην Ισπανία, είναι ξανά η πορεία προς 
τον πόλεμο (υπό τους ρυθμούς του αντιφασισμού) η οποία 
σφραγίζει την μοίρα ολόκληρου του κύκλου, παγιδεύοντας 
την προλεταριακή επανάσταση ανάμεσα σε δύο αστικά μέ-
τωπα.

Ο Ντωβέ δεν καταπιάνεται με τους μετέπειτα αγώνες των δε-
καετιών του ’60 και του ’70, αλλά είναι εμφανές πως κρίσεις 
προερχόμενες από εκείνη την περίοδο, π.χ. όσον αφορά τη 
φύση του εργατικού κινήματος στο σύνολό του, επηρεάζουν 
την εκτίμησή του για το τι «έλειπε» από αυτό το προγενέστε-
ρο κύμα αγώνων που ηττήθηκε. Στην κριτική της στο Όταν 
Πεθαίνουν οι Εξεγέρσεις, η TC επιτίθεται σε αυτό που αντι-
λαμβάνεται ως «κανονιστική» οπτική του Ντωβέ, σύμφωνα 
με την οποία πραγματικές επαναστάσεις τίθενται σε αντι-
παράθεση με το τι θα μπορούσαν και τι θα έπρεπε να έχουν 
υπάρξει – με μια ποτέ απολύτως διατυπωμένη φόρμουλα της 
γνήσιας κομμουνιστικής επανάστασης. Η TC συμφωνεί ευρέ-
ως με την αντίληψη του Ντωβέ για την επανάσταση (δηλαδή 
ως κομμουνιστικοποίηση) αλλά ασκεί κριτική τον Ντωβέ για 
τον τρόπο με τον οποίο την προβάλλει α-ιστορικά στους πε-
ρασμένους επαναστατικούς αγώνες ως μέτρο της επιτυχίας 
και της αποτυχίας τους (αποτυγχάνοντας έτσι να αιτιολογή-
σει την ιστορική ανάδυση της ίδιας της θέσης της κομμουνι-
στικοποίησης). Σύμφωνα με την TC, έπεται πως η μόνη ερ-
μηνεία που δύναται να δώσει ο Ντωβέ για την αποτυχία των 
περασμένων επαναστάσεων είναι στην τελική η ταυτολογική 
ερμηνεία πως δεν πήγαν αρκετά μακριά – «οι προλεταριακές 
επαναστασεις απέτυχαν επειδή οι προλετάριοι απέτυχαν να 
κάνουν την επανάσταση».19 Αντίθετα, η ίδια υποστηρίζει πως 
η δική της θεωρία είναι σε θέση να περιγράψει με στιβαρό 
τρόπο ολόκληρο τον κύκλο επανάστασης, αντεπανάστασης 
και αναδιάρθρωσης, υποδεικνύοντας ότι οι επαναστάσεις 
εμπεριείχαν τις δικές τους αντεπαναστάσεις ως εγγενές όριο 
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Salta, La Materielle, 
Temps Critiques.

19. Βλέπε παρακάτω 
στο παρόν τεύχος.
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των κύκλων από τους οποίους προκύπτουν και τους οποίους 
περατώνουν.20

Στα υπόλοιπα τρία κείμενα του διαλόγου (δύο του Troploin 
και ένα της TC) διερευνώνται μια σειρά διενέξεων, συμπερι-
λαμβανομένου του ρόλου του «ανθρωπισμού» στην αντίλη-
ψη της Troploin για την κομμουνιστικοποίηση, και του ρόλου 
του «ντετερμινισμού» σε αυτήν της TC. Ωστόσο, για εμάς, η 
πιο ενδιαφέρουσα πτυχή αυτού του διαλόγου, ο λόγος για 
τον οποίο προχωρούμε εδώ στην έκδοσή του, είναι ότι συ-
νιστά την πιο ειλικρινή απόπειρα αποτίμησης, που έχουμε 
συναντήσει, των επαναστατικών κινημάτων του εικοστού 
αιώνα με τους όρους μιας αντίληψης του κομμουνισμού ούτε 
ως ιδανικού ούτε ως προγράμματος, αλλά ως κινήματος που 
ενυπάρχει στον κόσμο του κεφαλαίου, το οποίο καταργεί 
τις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις στη βάση των προκεί-
μενων που ήδη υπάρχουν. Είναι στη βάση της διερεύνησης 
αυτών των προκείμενων, της επιστροφής στο παρόν –το 
σημείο εκκίνησής μας– που επιδιώκουμε να αναλύσουμε τις 
συνθήκες ανάδυσής τους κατά τους προηγούμενους κύκλους 
αγώνων και επαναστάσεων.●

20. Για μια πιο 
λεπτομερή ανάλυση 

των διαφορετικών 
υποθέσεων που 

τίθενται σε αυτό 
τον διάλογο, βλέπε 

τον επίλογο του 
παρόντος τεύχους.
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ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ
ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ✱

✱ H μετάφραση έχει 
δημοσιευτεί στο 

blog του Πρακτο-
ρείου Rioters, http://

rioters.espivblogs.
net/2011/03/19/

quand/

Ζιλ Ντωβέ
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 “… κι εάν η Ρωσική Επανάσταση δώσει το σινιάλο για 
μια προλεταριακή επανάσταση στη Δύση, ούτως ώστε η 
μια να συμπληρώσει την άλλην, η σημερινή κοινοκτημο-
σύνη της γης στη Ρωσία, μπορεί να αποτελέσει το εφαλ-
τήριο μιας κομμουνιστικής ανάπτυξης.”1

Η προοπτική αυτή δεν υλοποιήθηκε. Το Ευρωπαϊκό προλετα-
ριάτο έχασε το ιστορικό του ραντεβού με την αναδημιουργία 
της ρωσικής αγροτικής κομμούνας.2

Μπρεστ-Λιτόφσκ, 1917 και 1939

Μπρεστ-Λιτόφσκ, Πολωνία, Δεκέμβρης 1917: Σε μια Γερμα-
νία που σχεδιάζει να ανοίξει ένα χαράκωμα μέσα στην αυλή 
της παλιάς Τσαρικής αυτοκρατορίας, από τη Φινλανδία μέ-
χρι τον Καύκασο, οι Μπολσεβίκοι προτείνουν ειρήνη χωρίς 
αμοιβαίες προσαρτήσεις εδαφών. Κι όμως τον Φλεβάρη του 
1918, οι Γερμανοί στρατιώτες, αν και “προλετάριοι με στολή”, 
υπάκουσαν τελικά τους αξιωματικούς τους και εξαπέλυσαν 
μιαν ακόμα επίθεση εναντίον της σοβιετικής πλέον Ρωσίας, 
σαν να είχαν ακόμα απέναντί τους τον ίδιο τσαρικό στρατό. 
Καμία συναδέλφωση δεν έλαβε χώρα, και ο επαναστατικός 
πόλεμος που προπαγάνδιζε η Μπολσεβικική Αριστερά απο-
δείχθηκε αδύνατος. Τον Μάρτη, ο Τρότσκυ αναγκάστηκε 
να υπογράψει εκεχειρία με τους όρους των στρατηγών του 
Κάιζερ. “Ανταλλάσσοντας χώρο με χρόνο”, όπως το έθεσε ο 
Λένιν, και πράγματι, τον επόμενο Νοέμβρη, η γερμανική ήττα 
μετέτρεψε στην πράξη την εκεχειρία σε ένα παλιόχαρτο άνευ 
αξίας. Παρόλ’ αυτά, μια έμπρακτη απόδειξη μιας κάποιας δι-
εθνούς σύνδεσης μεταξύ των εκμεταλλευομένων απέτυχε 
να υλοποιηθεί. Μερικούς μήνες αργότερα, επιστρέφοντας 
στη ζωή τους ως πολίτες, με το τέλος του πολέμου, οι ίδιοι 
αυτοί προλετάριοι ήρθαν αντιμέτωποι με την συμμαχία του 
επίσημου εργατικού κινήματος και των Freikorps. Η μια ήττα 
ακολούθησε την άλλη: στο Βερολίνο, τη Βαυαρία και την Ουγ-
γαρία το 1919. Επειτα, ο Κόκκινος Στρατός του Ρουρ το 1920. 
Η Δράση του Μάρτη το 1921…

Σεπτέμβρης του 1939: Ο Χίτλερ και ο Στάλιν μόλις τεμάχισαν 
την Πολωνία. Στη συνοριακή γέφυρα του Μπρεστ-Λιτόφσκ, 

1. Μαρξ & Ενγκελς, 
πρόλογος στη 
ρώσικη έκδοση του 
Κομμουνιστικού 
Μανιφέστου, 1882, 
σελ. 426.

2. Μια προηγούμενη 
εκδοχή αυτού του 
άρθρου δημοσι-
εύτηκε το 1979 ως 
πρόλογος σε μια 
συλλογή άρθρων 
του Bilan για την 
Ισπανία του 1936-
39. Κεφάλαια αυτού 
του προλόγου 
έχουν μεταφραστεί 
και δημοσιευτεί 
ως “Φασισμός και 
Αντιφασισμός” από 
διάφορους εκδότες, 
πχ. στα αγγλικά 
από την Unpopular 
Books.
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αρκετές εκατοντάδες μέλη του KPD, πρόσφυγες στην ΕΣΣΔ 
κι εν συνεχεία συλληφθέντες εκεί ως “αντεπαναστάτες” ή 
ακόμα και ως φασίστες, συγκεντρώνονται απ’ τις διάφορες 
Σταλινικές φυλακές και παραδίδονται στην Γκεστάπο. Χρό-
νια αργότερα, μια απ’ αυτές, θα μιλήσει για τις πληγές στην 
πλάτη της – “αυτά είναι της GPU” – και για τα βγαλμένα νύχια 
της – “και αυτά της Γκεστάπο”. Ενας ακριβοδίκαιος απολογι-
σμός του πρώτου μισού του αιώνα.

1917-37: Είκοσι χρόνια που συγκλόνισαν τον κόσμο. Η τρομα-
κτική άνοδος του φασισμού, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλε-
μος και οι εξεγέρσεις που ακολούθησαν, ήταν το αποτέλεσμα 
μιας γιγαντιαίας κοινωνικής κρίσης που άνοιξε με τις λιποτα-
ξίες του 1917 και ξανάκλεισε με τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο.

Οχι “ή Δημοκρατία ή Φασισμός” αλλά και Δημοκρατία Και 
Φασισμός

Μοιάζει με κοινοτοπία, ότι ο φασισμός δεν είναι παρά ωμή 
κρατική βία κι απροκάλυπτη κατασταλτική βαρβαρότητα 
στις υπηρεσίες των κυρίαρχων τάξεων, σύμφωνα και με τη 
γνωστή ανάλυση του Daniel Guérin στο Φασισμός και Μεγάλο 
Κεφάλαιο. Κατά συνέπεια ο μόνος δρόμος για να ξεμπερδεύ-
ουμε με τον φασισμό είναι να ξεφορτωθούμε τον καπιταλι-
σμό μια και καλή.

Ως εδώ, κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς όμως, η ανάλυση αυτή 
στις περισσότερες περιπτώσεις αυτομολεί απ’ τη λογική της: 
απ’ τη στιγμή που ο φασισμός είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός 
στη χειρότερη εκδοχή του, οφείλουμε λέει να τον αποτρέ-
ψουμε απ’ το να πάρει τη χειρότερη μορφή του, δηλαδή, 
οφείλουμε προάγουμε έναν “κανονικό”, μη-φασιστικό καπι-
ταλισμό, ή ακόμα και να στηρίζουμε τους μη-φασίστες καπι-
ταλιστές.

Επιπλέον, καθώς ο φασισμός είναι ο καπιταλισμός στην πιο 
αντιδραστική του μορφή, μια τέτοια οπτική συνεπάγεται και 
το να προσπαθούμε να προάγουμε τον καπιταλισμό στην πιο 
μοντέρνα, μη-φεουδαρχική, μη-μιλιταριστική, μη-ρατσιστι-
κή, μη-καταπιεστική, μη-αντιδραστική μορφή του, με άλλα 
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λόγια, έναν πιο φιλελεύθερο καπιταλισμό, ή αν προτιμάτε 
έναν …πιο καπιταλιστικό καπιταλισμό.

Αφήνοντας λοιπόν κατά μέρος πώς ο φασισμός εξυπηρετεί 
το “μεγάλο κεφάλαιο”3, ο αντιφασισμός θεωρεί πως ο φα-
σισμός θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί το 1922 ή το 1933, 
χωρίς να καταστραφούν οι μεγάλες εταιρίες, εάν το εργατι-
κό κίνημα και/ή οι δημοκράτες είχαν ασκήσει αρκετή πίεση 
ώστε να σταματήσουν τον Μουσολίνι ή τον Χίτλερ απ’ το να 
ανέλθουν στην εξουσία. Αν στα 1921 το Ιταλικό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα και το νεοϊδρυθέν Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα είχαν 
συμμαχήσει με τις Δημοκρατικές δυνάμεις ώστε να σταματή-
σουν τον Μουσολίνι… Αν, στις αρχές της δεκαετίας του ’30, 
το KPD δεν είχε εξαπολύσει έναν αδελφοκτόνο αγώνα ενά-
ντια στο SPD, η Ευρώπη τότε θα είχε γλυτώσει από μια απ’ 
τις πιο απάνθρωπες δικτατορίες της ιστορίας, έναν δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο, μια σχεδόν διηπειρωτική ναζιστική αυτο-
κρατορία, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, την εξολόθρευση 
των Εβραίων…

Πέρα απ’ τις καθ’ όλα αληθείς παρατηρήσεις του για τις τά-
ξεις, το κράτος, τις σχέσεις του φασισμού με το μεγάλο κε-
φάλαιο, η οπτική του αποτυγχάνει να δει την ανάπτυξη του 
φασισμού μέσα από μια διπλή ήττα: την αποτυχία των επα-
ναστατών μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τσακισμέ-
νων απ’ την σοσιαλδημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό, κι 
έπειτα, κατά τη δεκαετία του 1920, την αποτυχία των “κερ-
δισμένων” σοσιαλδημοκρατών και της κοινοβουλευτικής δη-
μοκρατίας να διαχειριστούν το κεφάλαιο. Ιδωμένος έξω απ’ 
τα πλαίσια της προηγούμενης περιόδου, των προγενέστερων 
φάσεων της ταξικής πάλης και των περιορισμών της, ο ερχο-
μός στην εξουσία, κι ακόμα περισσότερο η ίδια η φύση του 
φασισμού, παραμένουν ακατανόητα. Δεν είναι λοιπόν περί-
εργο που η ματιά του Guérin δεν βλέπει παρά μια “χαμένη 
επανάσταση” στις περιπέτειες του Λαϊκού Μετώπου, χάνο-
ντας τη βαθύτερη ουσία του φασισμού.

Ποιά είναι λοιπόν η πραγματική ορμή του φασισμού, αν όχι 
η τάση οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης του κεφαλαί-
ου, μια τάση που γενικεύτηκε μετά το 1914; Ο φασισμός ήταν 

3. Για παράδειγμα, 
βλ. Daniel Guérin, 
Fascism and Big 
Business (New 
International 4ος 
τόμος αρ. 10, 1938).
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ένας ιδιαίτερος τρόπος να επιβληθεί αυτή η ενότητα σε χώ-
ρες –όπως η Ιταλία και η Γερμανία– όπου, ακόμα κι αν η επα-
νάσταση είχε ξεριζωθεί, το κράτος ήταν ανίκανο να επιβάλει 
την τάξη, ακόμα και στο εσωτερικό της ίδιας της αστικής τά-
ξης.

Ο Μουσολίνι δεν ήταν κανένας Θιέρσος, καθισμένος ανα-
παυτικά στην εξουσία του, να διατάζει τον τακτικό στρατό 
να σφαγιάσει του Κομμουνάρους. Μια ουσιώδης όψη του 
φασισμού είναι η γέννησή του στους δρόμους, η χρήση του 
στοιχείου της αταξίας προκειμένου να επιβληθεί η τάξη, η κι-
νητοποίηση της παλιάς μεσαίας τάξης που παρανοούσε υπό 
το βάρος της ίδιας της αποσύνθεσής της, και η αναγέννηση 
ενός κράτους ανίκανου να αντιμετωπίσει την κρίση του κα-
πιταλισμού.

Ο φασισμός ήταν μια προσπάθεια της αστικής τάξης να τιθα-
σεύσει δια της βίας τις δικές της αρχικά αντιφάσεις, να οικει-
οποιηθεί μεθόδους κινητοποίησης της εργατικής τάξης προς 
όφελός της, και να αναπτύξει όλες τις δυνατότητες του σύγ-
χρονου κράτους, αρχικά εναντίον ενός εσωτερικού εχθρού, 
και στη συνέχεια ενός εξωτερικού.

Επρόκειτο στ’ αλήθεια για μια κρίση του κράτους, στη μετά-
βαση προς μια ολοκληρωτική υπαγωγή της κοινωνίας στο 
κεφάλαιο. Στην αρχή, οι εργατικές οργανώσεις ήταν απα-
ραίτητες προκειμένου να διαχειριστούν την προλεταριακή 
απειθαρχία. Επειτα, ο φασισμός υποχρεώθηκε να θέσει ένα 
οριστικό τέλος στη γενική αναταραχή. Αναταραχή που φυσι-
κά, δεν ήταν από μόνη της επαναστατική, αλλά παρέλυε το 
κράτος, μπλοκάροντας τις κινήσεις του που – κατά συνέπεια 
– δεν μπορούσαν πλέον παρά να είναι ολοένα και πιο βίαιες. 
Η κρίση αυτή μπόρεσε να ξεπεραστεί επιφανειακά και μόνο 
προς στιγμήν: Το φασιστικό κράτος έμοιαζε αποτελεσματικό 
μόνον εξ όψεος, καθώς ενσωμάτωνε με τη βία την εργατική 
δύναμη, και ενταφίαζε τεχνητά τις συγκρούσεις προβάλλο-
ντάς τες στον μιλιταριστικό παλικαρισμό. Ωστόσο, η κρίση 
ξεπεράστηκε, σχετικά πάντα, με το πολυπλόκαμο δημοκρα-
τικό κράτος που επικράτησε στα 1945, το οποίο μπορούσε 
δυνητικά να μεταχειρίζεται κάθε μέθοδο του φασισμού, 
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αλλά και νέες δικές του, καταφέρνοντας με τη σειρά του να 
εξουδετερώνει τις οργανώσεις των μισθωτών εργατών χω-
ρίς να τις τσακίζει ανοιχτά. Το κοινοβούλιο έχασε σταδιακά 
τον έλεγχο προς όφελος της εκτελεστικής εξουσίας. Με σύγ-
χρονες τεχνικές επιτήρησης ή με “κοινωνική πρόνοια”, κρα-
τική υποστήριξη σε εκατομμύρια άτομα, δημιουργώντας ένα 
σύστημα που κάνει τον καθένα ολοένα και πιο εξαρτημένο, 
η κοινωνική ενοποίηση προχώρησε πολύ περισσότερο απ’ 
όσο θα μπορούσε να ονειρευτεί ο φασιστικός τρόμος, αλλά ο 
ίδιος ο φασισμός, ως συγκεκριμένο κίνημα, οδηγήθηκε προς 
την εξαφάνιση. Ανταποκρινόταν στην -με τη βία- πειθάρχη-
ση της μπουρζουαζίας, υπό την πίεση του κράτους, μέσα στο 
τότε συγκεκριμένο πλαίσιο νεοδημιουργηθέντων κρατών 
που αγωνίζονταν να εγκαθιδρυθούν ως έθνη.

Η μπουρζουαζία δανείστηκε ακόμα και τη λέξη “φασισμός” 
από τις οργανώσεις της εργατικής τάξης της Ιταλίας, οι οποίες 
ονομάζονταν fasci (Στμ: στα λατινικά, δέσμες ξύλων σφιχτο-
δεμένες ώστε να μη σπάνε). Η λέξη αναφερόταν στο σύμβο-
λο κρατικής εξουσίας στην αρχαία Ρώμη, και κυρίως στην 
απόπειρα συνένωσης των ανθρώπων σε ομάδες. Το μόνο 
πρόγραμμα του φασισμού είναι η οργάνωση, η με τη βία σύ-
γκλιση των διαφόρων στοιχείων της κοινωνίας.

Η δικτατορία δεν είναι απλά ένα όπλο του κεφαλαίου (που 
το κεφάλαιο θα μπορούσε να αντικαταστήσει με άλλα, λι-
γότερο βάρβαρα): η δικτατορία είναι μια απ’ τις τάσεις του, 
μια τάση που πραγματοποιείται οποτεδήποτε κρίνεται ανα-
γκαίο. Μια “επιστροφή” στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, 
όπως συνέβη στη Γερμανία μετά το 1945, υποδεικνύει ότι η 
δικτατορία είναι ανίκανη να ενσωματώσει τις μάζες στο κρά-
τος (τουλάχιστον μέχρι την επόμενη φορά…). Το ζήτημα τί-
θεται λοιπόν όχι ως ζήτημα της διασφάλισης απ’ τη δημοκρα-
τία μιας πιο βιώσιμης εκμετάλλευσης απ’ ότι στη δικτατορία: 
ο καθένας θα προτιμούσε να την υφίσταται στο σουηδικό 
μοντέλο παρά να τον απαγάγουν οι εκτελεστές του δικτά-
τορα Πινοτσέτ. Ομως, είναι στο χέρι του να διαλέξει; Ακόμα 
και οι γλυκερές δημοκρατίες της Σκανδιναβίας μπορούν να 
μετατραπούν σε δικτατορίες, εάν το απαιτήσουν οι καταστά-
σεις. Το κράτος έχει μία και μόνη λειτουργία, την οποίο διεκ-
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περαιώνει είτε δημοκρατικά είτε δικτατορικά. Το γεγονός ότι 
ο ένας δρόμος είναι λιγότερο σκληρός απ’ τον άλλον, δεν ση-
μαίνει κι ότι είναι εφικτό να καλοπιάσουμε το κράτος ούτως 
ώστε να αποφύγει τον άλλον όταν του χρειαστεί. Η Βαϊμάρη 
υποδέχθηκε τον Χίτλερ με ανοιχτές αγκάλες. Το Λαϊκό Μέτω-
πο του Léon Blum δεν “απέφυγε τον φασισμό” στ’ αλήθεια, 
καθώς στα 1936 η Γαλλία δεν είχε πραγματικά ανάγκη μιαν 
απολυταρχική ενοποίηση του κεφαλαίου ούτε μια συρρίκνω-
ση της μεσαίας τάξης της.

Δεν υπάρχει πολιτική “επιλογή” την οποία θα μπορούσαν να 
διεκδικήσουν οι προλετάριοι ή να επιβάλλουν με τη βία. Η δη-
μοκρατία μπορεί να μην είναι δικτατορία, όμως η δημοκρα-
τία προετοιμάζει τη δικτατορία και προετοιμάζει τον ίδιο τον 
εαυτό της γι’ αυτήν.

Η ουσία του αντιφασισμού έγκειται στην αποφυγή του φα-
σισμού μέσω μιας υπεράσπισης της δημοκρατίας: δεν αγω-
νίζεται έτσι ενάντια στον καπιταλισμό, αλλά προσπαθεί 
να πιέσει τον καπιταλισμό να αποφύγει την απολυταρχική 
επιλογή του. Καθώς ο σοσιαλισμός ταυτίζεται με την πλήρη 
δημοκρατία, και ο καπιταλισμός με μια καλπάζουσα πορεία 
προς τον φασισμό, ο ανταγωνισμός μεταξύ προλεταριάτου 
και κεφαλαίου, κομμουνισμού και μισθωτής εργασίας, προ-
λεταριάτου και κράτους, θυσιάζονται στο βωμό μιας αντιπα-
ράθεσης δημοκρατίας και φασισμού που αναπαρίσταται ως 
η πεμπτουσία της επαναστατικής προοπτικής. Η επίσημη αρι-
στερά και άκρα αριστερά, μας λέει ότι μια αυθεντική αλλαγή 
θα ήταν η πραγματοποίηση, τουλάχιστον, των ιδανικών του 
1789, που διαρκώς προδίδονται απ’ την μπουρζουαζία. Η νέα 
κοινωνία; Ε, αυτή βρίσκεται ήδη εδώ, σ’ ένα βαθμό, εμβρυακό 
προς το παρόν, σε σπόρους που πρέπει να καλλιεργήσουμε: 
τα ήδη υπάρχοντα δημοκρατικά δικαιώματα που πρέπει να 
επεκτείνουμε ολοένα και πιο πέρα, μέσα σε μια κοινωνία που 
διαρκώς βελτιώνεται, με ολοένα και μεγαλύτερες ημερήσιες 
δόσεις δημοκρατίας, μέχρι την επίτευξη της απόλυτης δημο-
κρατίας: του σοσιαλισμού.

Περιορισμένη έτσι, σε ένα είδος αντιφασιστικής αντίστασης, 
η κοινωνική κριτική ξέπεσε σε διθυράμβους προς κάθε τι που 
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κάποτε χτυπούσε, κι εγκατέλειψε την παλιομοδίτικη ιδέα της 
επανάστασης, για χάρη μιας πολιτικής βαθμιαίων αλλαγών, 
μια παραλλαγή της “ειρηνικής μετάβασης προς τον σοσιαλι-
σμό”, που άλλοτε διακήρρυταν τα Κομμουνιστικά Κόμματα, 
κερδίζοντας τον χλευασμό όσων ήθελαν πραγματικά ν’ αλ-
λάξουν τον κόσμο, πριν το ’68. Η παλινδρόμηση είναι προφα-
νής.

Δεν θα προσεγγίσουμε τη γελοιότητα, κατηγορώντας την 
αριστερά και την άκρα αριστερά για εγκατάλειψη μιας κομ-
μουνιστικής προοπτικής, για την οποία άλλωστε δεν γνώρι-
ζαν παρά το πώς να της αντιτίθενται. Είναι ήδη προφανές ότι 
ο αντιφασισμός αποτελεί άρνηση κάθε επανάστασης. Αλλά ο 
αντιφασισμός αποτυγχάνει εκεί ακριβώς όπου ο ρεαλισμός 
του ισχυρίζεται ότι είναι αποτελεσματικός: στο να αποτρέπει 
μια δικτατορική μετάλλαξη της κοινωνίας.

Η αστική δημοκρατία είναι μια φάση στην κατάκτηση της 
εξουσίας απ’ το κεφάλαιο, και η επέκτασή της στον 20ό αι-
ώνα ολοκληρώνει την κυριαρχία του κεφαλαίου εντείνοντας 
την απομόνωση των ατόμων. Προτεινόμενη ως γιατρικό για 
την αποξένωση μεταξύ ατόμου και κοινότητας, μεταξύ αν-
θρώπου και κοινωνίας, και μεταξύ των τάξεων, η δημοκρα-
τία δεν κατάφερε ποτέ να λύσει τα προβλήματα της πιο δι-
αχωρισμένης κοινωνίας στην ιστορία. Ως μορφή παντοτινά 
ανίκανη να διαμορφώσει το περιεχόμενό της, η δημοκρατία 
είναι απλά ένα μέρος του προβλήματος, του οποίου ισχυρί-
ζεται ότι αποτελεί τη λύση. Κάθε φορά που ισχυρίζεται ότι 
ενισχύει τους “κοινωνικούς δεσμούς”, η δημοκρατία συμβά-
λει στη διάλυσή τους. Κάθε φορά που σουλουπώνει τις αντι-
θέσεις του εμπορεύματος, το κάνει συσφίγγοντας τον κλοιό 
του κρατικού ελέγχου πάνω σε κάθε κοινωνική σχέση.

Ακόμα και με τους ίδιους τους δικούς τους, ηττοπαθείς όρους, 
οι αντιφασίστες, για να γίνουν πιστευτοί, θα πρέπει να εξη-
γήσουν πώς η δημοκρατία σε τοπική κλίμακα είναι συμβατή 
με την αποικιοποίηση του δημόσιου χώρου και το άδειασμα 
κάθε περιεχομένου του από το εμπόρευμα που τον γεμίζει 
με τα malls του. Οφείλουν να εξηγήσουν πώς ένα πανταχού 
παρόν και παντοδύναμο κράτος, στο οποίο οι άνθρωποι θα 
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απευθύνονται για ασφάλεια και στήριξη, μια τέτοια πραγμα-
τική μηχανική παραγωγής κοινωνικού “καλού”, δεν θα στρα-
φεί στο “κακό” όταν εκρηκτικές αντιθέσεις θα κάνουν απα-
ραίτητη τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της τάξης. Ο 
φασισμός είναι η κολακεία του κρατικού Λεβιάθαν, του οποί-
ου ο αντιφασισμός παρέχει τους πιο τολμηρούς απολογητές. 
Ο αγώνας για ένα δημοκρατικό κράτος είναι αναπόφευκτα 
αγώνας για την εδραίωση και σταθεροποίηση του κράτους, 
και μακράν του να σαμποτάρει τον ολοκληρωτισμό, ένας τέ-
τοιος αγώνας αυξάνει τον στραγκαλιστικό εναγκαλισμό της 
κοινωνίας με τον κρατικό ολοκληρωτισμό.

Ρώμη: 1919-1922

Ο φασισμός θριάμβευσε σε χώρες όπου η επαναστατική έφο-
δος μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο εξελίχθηκε σε μια 
σειρά ενόπλων εξεγέρσεων. Στην Ιταλία, ένα αξιοσημείωτο 
κομμάτι του προλεταριάτου, με τις δικές του μεθόδους και 
τους δικούς του στόχους, αντιμετώπισε ευθέως τον φασι-
σμό. Δεν υπήρχε κάτι το συγκεκριμένα αντιφασιστικό στον 
αγώνα αυτόν: Ο αγώνας ενάντια στο κεφάλαιο οδήγησε με-
ρικούς εργάτες αλλά και το νεοϊδρυθέν ΚΚΙ (γεννημένο στο 
Λιβόρνο, τον Γενάρη του 1921, και καθοδηγούμενο λοιπόν απ’ 
τον Μπορντίγκα) να πολεμήσει τους Μελανοχίτωνες όσο και 
τους μπάτσους της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.4

Ο φασισμός είναι μοναδικός στο να παρέχει στην αντεπανά-
σταση μια μαζική βάση και στο να μιμείται την επανάσταση. 
Ο φασισμός γυρνάει το κάλεσμα για “μετατροπή του ιμπερια-
λιστικού πολέμου σε ταξικό, εμφύλιο πόλεμο” σε πραγματι-
κό πόλεμο, ενάντια στο εργατικό κίνημα, ενώ εμφανίστηκε 
σαν μια αντίδραση βετεράνων του πολέμου που επέστρεφαν 
στη ζωή τους ως πολίτες, όπου πια δεν μετράνε μία, το μόνο 
που τους ενώνει είναι η συλλογική βία, και η εμμονή για τσά-
κισμα οτιδήποτε φαντάζονται ότι αποτελεί αιτία για τη μιζέ-
ρια τους: οι ανατρεπτικοί, οι εχθροί του έθνους, κλπ. Τον Ιού-
λιο του 1918, η φυλλάδα του Μουσολίνι, “Il Popolo d’ Italia”, 
πρόσθεσε στον υπότιτλό της “η καθημερινή εφημερίδα των 
βετεράνων και των παραγωγών”.

4. Αngelo Tasca, The 
Rise of Italian Fascism 

1918-1922 (Gor-
don 1976). Phillip 

Bourrinet, The Italian 
Communist Left 1927-

45 (ICC 1992).
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Κάπως έτσι, ήδη απ’ τις απαρχές του, ο φασισμός έγινε ο σύμ-
μαχος της αστυνομίας στις αγροτικές περιοχές, κρατώντας 
με σφαίρες το αγροτικό προλεταριάτο καθηλωμένο, ενώ την 
ίδια στιγμή ανέπτυσσε την πιο φρενήρη αντικαπιταλιστική 
δημαγωγία. Το 1919, δεν αντιπροσώπευε τίποτα: στο Μιλά-
νο, στις γενικές εκλογές του Νοέμβρη, πήρε λιγότερες από 
5.000 ψήφους, ενώ οι σοσιαλιστές πήραν 170.000. Ωστόσο, 
απαιτούσε στους λόγους του την κατάργηση της μοναρχίας, 
της Συγκλήτου και κάθε τίτλου ευγενείας, το δικαίωμα ψή-
φου στις γυναίκες, τη δήμευση της εκκλησιαστικής περιου-
σίας, και την απαλλοτρίωση των μεγάλων γαιοκτημόνων και 
βιομηχάνων. Πολεμώντας ενάντια στους εργάτες, στο όνομα 
των “παραγωγών”, ο Μουσολίνι τόνιζε πάντα τη μνήμη της 
Κόκκινης Εβδομάδας του 1914 (που σημαδεύτηκε από ταρα-
χές σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στην Αγκώνα και τη Νάπολη), 
και εξήρε τον ρόλο των συνδικάτων στο να συνδέεουν τον 
εργάτη με το έθνος. Ο στόχος του φασισμού ήταν μια απο-
λυταρχική επανίδρυση του κράτους, προκειμένου να δημι-
ουργήσει μια νέα κρατική δομή, ικανή (σε αντίθεση με τη δη-
μοκρατία, όπως έλεγε ο Μουσολίνι) να περιορίσει το μεγάλο 
κεφάλαιο και να τιθασεύσει την εμπορευματική λογική που 
κατακρήμνιζε τις αξίες, τους κοινωνικούς δεσμούς και την 
εργασία.

Παραδοσιακά, η μπουρζουαζία αρνείτο την ύπαρξη κοινωνι-
κών αντιθέσεων. Ο φασισμός αντίθετα, τις διεκήρρυτε ανοι-
χτά με τη βία, αρνούμενος όμως την ύπαρξή τους μεταξύ των 
τάξεων και μεταθέτοντάς τες στον ανταγωνισμό μεταξύ των 
εθνών, κλαψουρίζοντας για τη μοίρα της Ιταλίας ως χώρα 
φτωχή, “προλεταριακό έθνος”. Ο Μουσολίνι ήταν ταυτόχρο-
να ένας απαρχαιωμένος θιασώτης παραδοσιακών αξιών που 
είχαν ήδη καταστραφεί απ’ το κεφάλαιο, και μοντερνιστής 
υποστηρικτής των κοινωνικών δικαιωμάτων των ανθρώ-
πων.

Ποιός τσάκισε τους προλετάριους; Η φασιστική καταστολή 
ξετυλίχθηκε μετά από μια προλεταριακή ήττα που κατάφε-
ρε κατά κύριο λόγο η δημοκρατία, και τα βασικά αναχώμα-
τά της: τα κόμματα και τα συνδικάτα, που από μόνα τους 
μπορούν να τσακίσουν τους εργάτες με άμεσες ή έμμεσες 
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μεθόδους. Η άνοδος του φασισμού στην εξουσία δεν ήταν 
αποτέλεσμα μαχών στο δρόμο. Οι ιταλοί και οι γερμανοί προ-
λετάριοι είχαν νικηθεί πολύ νωρίτερα, τόσο με σφαίρες όσο 
και με ψηφοδέλτια.

Το 1919, συνασπίζοντας προϋπάρχοντα στοιχεία με κοντινούς 
του ανθρώπους, ο Μουσολίνι ιδρύει τα φάτσι του. Απέναντι 
στα ρόπαλα και τα ρεβόλβερ, ενώ η Ιταλία εκρήγνυτο όπως 
και η υπόλοιπη Ευρώπη, η δημοκρατία έκανε έκκληση για …
ψήφους, κι απ’ τις εκλογές προέκυψε τελικά μια μετριοπαθής 
σοσιαλιστική πλειοψηφία. Σαράντα χρόνια μετά τα γεγονότα 
αυτά, ο Μπορντίγκα σχολίαζε:

“Η ενθουσιώδης προσέλευση στην εκλογική φιέστα του 
1919 ήταν τέτοια που αφαίρεσε κάθε εμπόδιο απ’ τον 
δρόμο του φασισμού, ο οποίος προέλαυνε ενώ οι μά-
ζες αποκοιμίζονταν περιμένοντας τη μεγάλη εκλογική 
αναμέτρηση… Η νίκη, η εκλογή των 150 σοσιαλιστών 
βουλευτών, κατακτήθηκε με κόστος την άμπωτη του 
εξεγερτικού κινήματος και της γενικής πολιτικής απεργί-
ας, και την οπισθοδρόμηση από κεκτημένα παλιότερων 
μαχών.”

Την εποχή των εργοστασιακών καταλήψεων του 1920, το 
κράτος, υπομονετικό πριν εξαπολύσει μια ολομέτωπη επίθε-
ση, άφησε το προλεταριάτο να εξουθενωθεί, με τη στήριξη 
του CGL (του βασικού σοσιαλιστικού συνδικάτου), που οδή-
γησε μία μία τις απεργίες στην εξάντληση, όταν δεν τις έσπα-
γε ανοιχτά.

Αφεντικά και συνδικάτα εργάστηκαν μαζί για να θεσμοθετή-
σουν έναν “εργατικό έλεγχο” υπό την επίβλεψη του Κράτους.

Από την εμφάνιση των φάτσι κι έπειτα, η αστυνομία έκανε 
τα στραβά μάτια μπροστά στις λεηλασίες των εργατικών 
κέντρων από τους φασίστες, συχνά επενέβαινε έπειτα κατά-
σχοντας τα όπλα που κρατούσαν για την άμυνά τους οι εργά-
τες, ενώ η δικαστική εξουσία επιδείκνυε την πιο γενναιόδωρη 
επιείκια, και ο στρατός τουλάχιστον ανεχόταν αν δε συμμε-
τείχε κι ανοιχτά στις φασιστικές επιθέσεις.
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Αυτή η ανοιχτή αν και ανεπίσημη υποστήριξη απ’ το κράτος, 
έγινε ημιεπίσημη με την “εγκύκλιο Bonomi”. Μετά την απο-
πομπή του απ’ το σοσιαλιστικό κόμμα το 1912, από τον τότε 
σοσιαλιστή Μουσολίνι, για την υποστήριξη του στον ιταλικό 
επεκτατικό πόλεμο ενάντια στη Λιβύη, ο Ivanoe Bonomi, πέ-
ρασε από διάφορα υπουργικά πόστα, και έφτασε μέχρι επι-
κεφαλής της κυβέρνησης του 1921-22. Η εγκύκλιός του της 20 
Οκτώβρη 1921, επέτρεψε σε 60.000 απόστρατους αξιωματι-
κούς να περάσουν στα τάγματα εφόδου του Μουσολίνι, εξα-
σφαλίζοντάς του τον έλεγχο της κατάστασης.

Στο μεταξύ, τι έκαναν τα κόμματα; Οι φιλελεύθεροι που 
συμμάχησαν με τη δεξιά, δεν δίστασαν να σχηματίσουν ένα 
“εθνικό μπλοκ”, με τη συμμετοχή των φασιστών, για τις 
εκλογές του 1921. Τον Ιούνη-Ιούλη της ίδιας χρονιάς, απέναντι 
σ’ έναν αντίπαλο που δεν επεδείκνυε τον παραμικρό δισταγ-
μό, το PSI (σοσιαλδημοκράτες) σύνηψε ένα μάταιο “σύμφω-
νο ειρήνευσης” του οποίου το μόνο συμπαγές αποτέλεσμα 
ήταν να αποπροσανατολίσει περαιτέρω τους εργάτες.

Αντιμέτωπη με μια προφανή πολιτική αντίδραση, η CGL διά-
λεξε μια α-πολιτική. Νιώθοντας ότι ο Μουσολίνι μπορούσε να 
φτάσει εύκολα στην εξουσία, οι συνδικαλιστές ηγέτες ονει-
ρεύονταν ένα σιωπηλό συμβόλαιο αμοιβαίας ανοχής με τους 
φασίστες, και κάλεσαν το προλεταριάτο να απέχει απ’ την 
αντιπαράθεση μεταξύ CP (το ιταλικό ΚΚ) και Εθνικού Φασι-
στικού Κόμματος.

Μέχρι τον Αύγουστο το 1922, ο φασισμός σπάνια αποκτού-
σε υπόσταση μακριά απ’ τις αγροτικές περιοχές, κυρίως του 
βορρά, όπου είχε καταφέρει να ξεριζώσει κάθε ίχνος αυτόνο-
μου αγροτο-εργατικού συνδικαλισμού. Το 1919, οι φασίστες 
όντως έκαιγαν τα γραφεία της σοσιαλιστικής ημερήσιας εφη-
μερίδας, αλλά απείχαν απ’ τον ρόλο του απεργοσπάστη που 
θα έπαιρναν στα 1920, ενώ ακόμα υποστήριζαν και -στα λόγια 
τουλάχιστον- τις εργατικές διεκδικήσεις: ο Μουσολίνι έκανε 
τεράστιο κόπο να μείνει πίσω απ’ τους απεργούς και φυσικά 
να μην ταυτιστεί με ταραχοποιά στοιχεία, δηλαδή κομμουνι-
στές. Στις αστικές περιοχές, τα φάτσι σπάνια κυριαρχούσαν. 
Η “Πορεία προς τη Ραβέννα” του Σεπτέμβρη του 1921 δρομο-
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λογήθηκε εύκολα. Στη Ρώμη τον Νοέμβρη του 1921, μια γε-
νική απεργία αποθάρρυνε το προγραμματισμένο φασιστικό 
συνέδριο που τελικά δεν διεξήχθη. Τον Μάη του 1922 οι φασί-
στες προσπάθησαν ξανά, και σταματήθηκαν ξανά.

Το ίδιο σενάριο επαναλήφθηκε χωρίς πολλές αλλαγές. Μια 
τοπική φασιστική έφοδος, απαντιέται με μια αντεπίθεση της 
εργατικής τάξης, η οποία αργότερα κάμπτεται, ακολουθώ-
ντας τις εκκλήσεις για μετριοπάθεια από τις ρεφορμιστικές 
εργατικές οργανώσεις, καθώς η αντιδραστική πίεση μειώνε-
ται σταδιακά: οι προλετάριοι εμπιστεύονταν στους δημοκρά-
τες να διαλύσουν τις ένοπλες ομάδες. Η φασιστική απειλή 
δεν υποχωρούσε, ανασυντασσόταν και μεταφερόταν αλλού, 
ενώ με το πέρασμα του χρόνου καθιέρωνε τον εαυτό της 
απέναντι στο κράτος, αυτό απ’ το οποίο οι μάζες περίμεναν 
να δώσει λύση. Οι προλετάριοι αναγνώρισαν πολύ πιο γρή-
γορα τον εχθρό στο μελανό πουκάμισο του τραμπούκου του 
δρόμου, παρά στην “κανονική” στολή ενός μπάτσου ή στρα-
τιωτικού, τυλιγμένη σε μια νομιμότητα καθαγιασμένη απ’ τη 
συνήθεια, τον νόμο και το δικαίωμα της ψήφου. Οι εργάτες 
ήταν μαχητικοί, πήραν στα χέρια τους τα όπλα, και οχύρω-
σαν πολλά Casa di Popolo κι εργατικά κέντρα ως φρούρια, 
παραμένοντας ωστόσο πάντα στην άμυνα, διεξάγοντας έναν 
πόλεμο χαρακωμάτων, απέναντι σ’ έναν αεικίνητο αντίπαλο.

Στις αρχές του Ιούλη του 1922, η CGL, με πλειοψηφία δυο τρί-
των (ενάντια σε μια μειοψηφία ενός τρίτου, των κομμουνι-
στών), δήλωσε την υποστήριξή της “σε κάθε κυβέρνηση που 
θα εγγυηθείι την αποκατάσταση των βασικών ελευθεριών”. 
Τον ίδιο μήνα, οι φασίστες κλιμάκωσαν πραγματικά τις από-
πειρές τους να διεισδύσουν στις πόλεις του βορρά…

Την 1η Αυγούστου, η Συμμαχία της Εργασίας, που συμπερι-
λάμβανε το συνδικάτο των σιδηροδρομικών, τη CGL και την 
αναρχική USI, κάλεσε σε γενική απεργία. Παρά την ευρεία 
επιτυχία, η συμμαχία επίσημα ανέστειλε την απεργία στις 3 
του μηνός. Σε πολλές πόλεις ωστόσο, συνεχίστηκε παίρνο-
ντας μια εξεγερσιακή μορφή, η οποία τελικά περιορίστηκε 
μόνο μετά από μια συνδυασμένη απόπειρα της αστυνομίας 
και του στρατού, με την υποστήριξη ναυτικών κανονιών, και 
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φυσικά, των φασιστών.

Ποιός τσάκισε την προλεταριακή ενεργητικότητα; Η γενική 
απεργία τσακίστηκε από το κράτος και τα φάτσι, αλλά επί-
σης στραγγαλίστηκε απ’ τη δημοκρατία, και η ήττα του αυτή 
άνοιξε τον δρόμο για μια φασιστική διέξοδο απ’ την κρίση.

Αυτό που ακολούθησε δεν ήταν τόσο ένα πραξικόπημα όσο 
μια μεταβίβαση της εξουσίας, υποστηρισσόμενη από ένα φά-
σμα δυνάμεων. Η “Πορεία προς τη Ρώμη” του Duce (ο ίδιος 
στην πραγματικότητα αρκέστηκε να πάει με το τραίνο) ήταν 
λιγότερο μια επίδειξη δύναμης όσο μια πράξη θεατρική: οι 
φασίστες υποκρίνονταν ότι επιτίθενται στο κράτος, το κρά-
τος υποκρίθηκε ότι αμύνεται, και ο Μουσολίνι βρέθηκε στην 
εξουσία. Ο κολοφώνας του, στις 24 Οκτώβρη (“Θέλουμε να 
γίνουμε το Κράτος!”) δεν ήταν μια απειλή εμφυλίου πολέμου, 
αλλά ένα σινιάλο στην άρχουσα τάξη ότι το Εθνικό Φασιστι-
κό Κόμμα αντιπροσώπευε την μόνη δύναμη που ήταν ικανή 
να αποκαταστήσει την κρατική εξουσία, και να διασφαλίσει 
την εθνική ενότητα. Ο στρατός ήταν ακόμα σε θέση να περι-
ορίσει τις φασιστικές ομάδες που μαζεύτηκαν στη Ρώμη, οι 
οποίες ήταν πενιχρά εξοπλισμένες και διαβόητα κατώτερες 
σε στρατιωτικό επίπεδο. Το κράτος θα μπορούσε έτσι να 
εκτονώσει την πίεση των στασιαστών. Το παιχνίδι όμως, δεν 
παιζόταν σε στρατιωτικό επίπεδο. Κάτω απ’ την επιρροή του 
Badoglio συγκεκριμένα (του αρχιστράτηγου κατά το 1919-21), 
η επίσημη αρχή αυτοκαταργήθηκε. Ο βασιλιάς αρνήθηκε να 
κυρήξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, και στις 30 ζήτησε τε-
λικά απ’ τον Duce να σχηματίσει νέα κυβέρνηση.

Οι φιλελεύθεροι, οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι που ο αντιφασισμός 
λογαριάζει για να σταματήσουν τον φασισμό, συμμετείχαν 
στη νέα κυβέρνηση. Με την εξαίρεση των σοσιαλιστών και 
των κομμουνιστών, όλα τα κόμματα προσέτρεξαν για μια 
επαναπροσέγγιση με το PNF (Εθνικό Φασιστικό Κόμμα) και 
υπερψήφισαν τον Μουσολίνι: το κοινοβούλιο, με μόλις 35 
φασίστες βουλευτές, υποστήριξε την τελετή απονομής του 
Μουσολίνι με 306 υπέρ έναντι 116 κατά. Ο Giolitti ο ίδιος, αυτό 
το φιλελεύθερο πρότυπο της εποχής, ένας εξουσιαστικός με-
ταρρυθμιστής που πήρε τα ηνία του κράτους πολλές φορές 
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πριν τον πόλεμο, κι έπειτα ξανά στα 1920-21, τον οποίο η τρέ-
χουσα διανόηση ακόμα λιμπίζεται ως τον μόνο πολιτικό που 
θα μπορούσε ν’ αντισταθεί στον Μουσολίνι, τον υποστήριξε 
ανοιχτά το 1924. Η δημοκρατία όχι μόνο παρέδωσε τα όπλα 
της στον δικτάτορα, αλλά και τα λείανε προτού το κάνει με 
κάθε επισημότητα.

Πρόσωπο με πρόσωπο με τη θύελλα (μετά από την απόλυση 
17.000 σιδηροδρομικών, την απαγόρευση και κλείσιμο των 
κομμουνιστικών εφημερίδων, αμέτρητες συλλήψεις, το PC 
πρότεινε μια γενική απεργία για τις 26 Οκτώβρη, για να λάβει 
την απάντηση της CGL:

“Σε μια στιγμή που τα πολιτικά πάθη έχουν ανάψει, κι όπου 
δυο δυνάμεις ξένες προς τον συνδικαλισμό μάχονται για την 
κατάκτηση της εξουσίας, η CGL αισθάνεται ότι το καθήκον 
της είναι να κρατήσει τους εργαζομένους σε επαγρύπνηση 
ενάντια στις μεθοδεύσεις των πολιτικών κομμάτων ή ομά-
δων που επιθυμούν να εμπλέξουν το προλεταριάτο σ’ έναν 
αγώνα, απέναντι στον οποίο θα έπρεπε να παραμείνει αδιά-
φορο αν θέλει να διατηρήσει την ανεξαρτησία του”.

Μπρος σε μια ολοφάνερα πολιτική αντιδραστική εξουσία, η 
CGL αυτοανακηρύσσεται α-πολιτική, κι ελπίζει στην ανοχή 
της. Σύντομα θα ταρακουνηθεί απ’ την ονειροπόλησή της. 
Στους μήνες που θ’ ακολουθήσουν, συνδικαλιστές, όπως 
των σιδηροδρομικών και των ναυτικών, θ’ αναγκαστούν να 
δηλώσουν την πίστη τους στο έθνος, την πατρίδα και κατά 
συνέπεια στο καθεστώς: η καταστολή δεν θα τους χαριστεί.

Τορίνο: 1943

Αν η ιταλική δημοκρατία παραδόθηκε στον φασισμό χωρίς 
ούτε μια μάχη, ο φασισμός κυοφόρησε εκ νέου τη δημοκρα-
τία, όταν ο ίδιος βρέθηκε ασύμβατος με τις νέες ισορροπίες 
κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων.

Το κεντρικό ερώτημα μετά το 1943, όπως και στα 1919, ήταν το 
πώς θα τεθεί υπό έλεγχο η εργατική τάξη. Στην Ιταλία, περισ-
σότερο απ’ ότι αλλού, το τέλος του ΄Β Παγκοσμίου Πολέμου 
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επιδείκνυε την ταξική διάσταση μιας διεθνούς σύγκρουσης, 
η οποία δεν μπορεί ποτέ να ερμηνευτεί από μια στρατιωτι-
κή οπτική και μόνο. Μια γενική απεργία που ξέσπασε στη 
FIAT τον Οκτώβρη του 1942. Τον Μάρτη του 1943, ένα κύμα 
απεργιών που τάραξε το Τορίνο και το Μιλάνο, περιλαμβά-
νοντας και απόπειρες δημιουργίας εργατικών συμβουλίων. 
Στα 1943-45, εργατικές ομάδες προέκυψαν, μερικές φορές 
ανεξάρτητες από το CP, και κάποιες φορές αυτοαποκαλούμε-
νες “Μπορντιγκιστικές”, συχνά ταυτόχρονα αντιφασιστικές, 
κόκκινες, κι ένοπλες. Το καθεστώς δεν μπορούσε πια να δια-
τηρήσει την κοινωνική ισορροπία, όπως ακριβώς η γερμανική 
συμμαχία κατέρρευσε υπό την πίεση των Αγγλο-Αμερικάνων, 
οι οποίοι φαίνονταν σε κάθε γωνιά ως οι αυριανοί αφέντες 
της Δυτικής Ευρώπης. Η αλλαγή πλευράς, σήμαινε τη συμμα-
χία με τον εκάστοτε διαφαινόμενο νικητή, αλλά επίσης σή-
μαινε τον επαναπροσανατολισμό της εργατικής ανυποταξίας 
και των παρτιζάνικων ομάδων σε έναν πατριωτικό στόχο με 
ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιεχόμενο. Στις 10 Ιούλη 1943, 
οι Σύμμαχοι αποβιβάστηκαν στη Σικελία. Στις 24, ευρισκόμε-
νος σε μειοψηφία 17 έναντι 19 στο Υψηλό Φασιστικό Συμβού-
λιο, ο Μουσολίνι παραιτήθηκε. Σπάνια ένας δικτάτορας ανα-
γκάστηκε να παραιτηθεί για μια ψήφο πλειοψηφίας.

Ο αστυνόμος Badoglio, που υπήρξε ευνοούμενος του καθε-
στώτος ήδη από τότε που εκδήλωσε την υποστήριξή του 
στην Πορεία προς τη Ρώμη, και που ήθελε να αποτρέψει, 
αυτό που περιέγραφε ο ίδιος ως “κατάρρευση του καθεστώ-
τος εξαιτίας μιας υπερβολικής απόκλισης προς τα αριστερά”, 
σχημάτισε μια κυβέρνηση, η οποία ήταν ακόμα φασιστι-
κή αλλά στο εξής δεν συμπεριλάμβανε τον Duce, κάνοντας 
ανοίγματα προς τη δημοκρατική αντιπολίτευση. Οι δημοκρά-
τες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, θέτοντας ως προϋπόθεση 
την αποχώρηση του βασιλιά. Μετά και μια δεύτερη μεταβα-
τική κυβέρνηση, ο Badoglio σχηματίσε μια τρίτη, τον Απρίλη 
του 1944, που συμπεριλάμβανε τον ηγέτη του CP, Togliatti. 
Υπό την πίεση των Συμμάχων και του CP, οι δημοκράτες 
συμφώνησαν ν’ αποδεχθούν τον βασιλιά (η Δημοκρατία θα 
κηρυχθεί αργότερα με δημοψήφισμα, στα 1946). Ωστόσο το 
όνομα του Badoglio σημαδεύθηκε από πολλές άσχημες ανα-
μνήσεις. Τον Ιούνη, ο Bonomi, που 23 χρόνια νωρίτερα είχε 
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δόσει εντολή στους αξιωματικούς να ενωθούν με τα φάτσι, 
σχημάτισε τώρα το πρώτο υπουργείο που στην πραγματικό-
τητα απέκλεισε τους φασίστες. Ετσι ακριβώς ο Bonomi, πρώ-
ην σοσιαλιστής, πρώην πολεμοκάπηλος, πρώην υπουργός, 
πρώην βουλευτής του φασιστικού “εθνικού μπλοκ”, πρώην 
επικεφαλής της κυβέρνησης Ιούλη 1921-Φλεβάρη 1922, πρώην 
οτιδήποτε, έφτασε σε άλλο ένα αξίωμα, πλέον ως αντιφα-
σίστας. Αργότερα, η κατάσταση επαναπροσανατολίστηκε 
γύρω απ’ την τριμερή συμμαχία Σταλινικών, Σοσιαλιστών και 
Χριστιανοδημοκρατών, οι οποίοι κι έμελλε να κυβερνήσουν 
τόσο στην Ιταλία όσο και στη Γαλλία, τα πρώτα χρόνια μετά 
τον πόλεμο.

Αυτό το παιχνίδι των καρεκλών, όπου σε κάθε παύση της 
μουσικής οι εμπλεκόμενοι τρέχουν να πιάσουν μια θέση, 
συνήθως ενορχηστρωμένο από την ίδια ακριβώς πολιτική 
τάξη, υπήρξε το θεατρικό πίσω απ’ το οποίο η δημοκρατία 
μεταμορφωνόταν σε δικτατορία κι αντίστροφα. Οι φάσεις 
ισορροπίας κι ανισορροπίας μεταξύ ταξικών αναμετρήσεων 
επέφεραν και μια διαδοχή πολιτικών μορφών που στόχευαν 
στη διατήρηση της ίδιας κατάστασης, διαφορετικές μορφές 
με το ίδιο περιεχόμενο. Κανείς δεν ήταν πιο κατάλληλος να 
μιλήσει γι’ αυτό, απ’ το ισπανικό KK, όταν δήλωνε -από κυνι-
σμό ή αφέλεια- κατά την μετάβαση από τον Φρανκισμό στη 
δημοκρατική μοναρχία στα μέσα του ’70:

“Η ισπανική κοινωνία θέλει να μετασχηματιστούν τα πάντα, 
έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι βασικές λειτουργίες του κρά-
τους, χωρίς περιστροφές ή κοινωνικές αναταραχές. Η συνέχι-
ση του κράτους απαιτεί τη μη-συνέχιση του τρέχοντος καθε-
στώτος”.

Volksgemeinschaft εναντίον Gemeinwesen

Η αντεπανάσταση θριαμβεύει αναπόφευκτα στο πεδίο της 
επανάστασης. Μέσα απ’ την “κοινότητα του έθνους” ο Εθνι-
κοσοσιαλισμός θα διεκύρρητε ότι έχει εξουδετερώσει τον 
κοινοβουλευτισμό και την αστική δημοκρατία, εναντίον των 
οποίων εξεγέρθηκε μετά τα 1917 το προλεταριάτο. Ομως, η 
συντηρητική επανάσταση είχε επίσης αρχαϊκές αντικαπιτα-
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λιστικές τάσεις (η επιστροφή στη φύση, η φυγή από τις πό-
λεις…) που τα εργατικά κόμματα, ακόμα και τα πιο εξτρε-
μιστικά, είχαν υποτιμήσει αρνούμενα να ενσωματώσουν την 
α-ταξική και κοινοτιστική διάσταση του προλεταριάτου, και 
ανίκανα να αντιληφθούν τη φύση ως οτιδήποτε άλλο από 
ένα εξάρτημα της βαριάς βιομηχανίας. Στο πρώτο μισό του 
19ου αιώνα, αυτά τα θέματα βρίσκονταν στο επίκεντρο της 
σκέψης του σοσιαλιστικού κινήματος, προτού ο Μαρξισμός 
τα εγκαταλείψει στο όνομα της προόδου και της επιστήμης, 
κι έτσι επιβίωσαν μόνο στον αναρχισμό και σε μικρότερες 
φράξιες.

Volksgemeinschaft εναντίον Gemeinwesen, η εθνική κοινότη-
τα εναντίον της ανθρώπινης κοινότητας… Το 1933 δεν ήταν 
η ήττα, αλλά η κατανάλωση της ήττας. Ο Ναζισμός διογκώ-
θηκε και θριάμβευσε στο να αφοπλίσει, να καταλύσει και 
να κλείσει μια κοινωνική κρίση τόσο βαθιά, που ακόμα δεν 
μπορούμε να εκτιμήσουμε το μέγεθός της. Η Γερμανία, λίκνο 
της ευρυτερης σοσιαλδημοκρατίας στον κόσμο, ήταν ο τό-
πος όπου άνθισε επίσης το ισχυρότερο αντικοινοβουλευτικό, 
αντισυνδικαλιστικό κίνημα, ένα κίνημα που πίστευε σ’ έναν 
“εργατικό” κόσμο, αλλά επίσης ικανό να εγκολπώνει πολ-
λές άλλες πράξεις εξέγερσης ενάντια στον αστισμό και τον 
καπιταλισμό. Η παρουσία πρωτοποριακών καλλιτεχνών στις 
τάξεις της “Γερμανικής Αριστεράς” δεν είναι τυχαία. Ηταν συ-
μπτωματική μιας επίθεσης στο κεφάλαιο ως ολόκληρο “πο-
λιτισμό” με τον τρόπο της κριτικής του Fourier. Η απώλεια 
της κοινότητας, η εξατομίκευση και το αγελαίο πνεύμα, η 
σεξουαλική φτώχεια, η οικογένεια τόσο ως στόχος της κρι-
τικής όσο κι ως καταφύγιο, η αποξένωση απ’ τη φύση, η βιο-
μηχανικοποιημένη διατροφή, η διόγκωση της τεχνολογικής 
πλαστότητας, η εργαλειοποίηση του ανθρώπου, η υπαγωγή 
στην πειθαρχία του χρόνου, η ολοένα και μεγαλύτερη δια-
μεσολάβηση κάθε κοινωνικής σχέσης απ’ το χρήμα και την 
τεχνολογία: όλες αυτές οι όψεις της αλλοτρίωσης πέρασαν 
από τα πυρά μιας διάχυτης και πολύμορφης κριτικής. Μόνο 
μια επιπόλαια κι εκ των υστέρων ματιά μπορεί να αναγνώσει 
ολόκληρη αυτή τη ζύμωση με διαύγεια, μέσα από το πρίσμα 
της αναπόφευκτης επαναφομοίωσης.
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Η αντεπανάσταση θριάμβευσε στα 1920 μόνο θέτοντας τα 
θεμέλια, στη Γερμανία και στις ΗΠΑ, μιας καταναλωτικής 
κοινωνίας και του Φορντισμού, και τραβώντας εκατομμύρια 
Γερμανών, και των εργατών μαζί, στον βιομηχανικό, εμπο-
ρευματοποιημένο εκσυγχρονισμό. Δέκα χρόνια εύθραυστης 
κυριαρχίας, όπως δείχνει κι ο παρανοϊκός υπερπληθωρισμός 
του 1923. Που διαδέχθηκε μια έκρηξη στην οποία όχι μόνο το 
προλεταριάτο αλλά κι ολόκληρη η καπιταλιστική πρακτική 
αναγκάστηκε να κρατήσει αποστάσεις απ’ την ιδεολογία της 
προόδου κι ενός ιδεώδους ολοένα αυξανόμενης κατανάλω-
σης αντικειμένων και σημασιών.

Ο καπιταλιστικός εκσυγχρονισμός τέθηκε υπό αμφισβήτηση 
δυο φορές μέσα σε δέκα χρόνια. Μια πρώτη απ’ τους προλε-
τάριους, κι έπειτα απ’ το κεφάλαιο. Ο εξτρεμισμός των Ναζί, 
όπως και η βία τους, ήταν ανάλογα του βάθους του επανα-
στατικού κινήματος επί του οποίου κυριάρχησε ο Εθνικοσο-
σιαλισμός και την άρνηση του οποίου αποτελούσε. Οπως οι 
ριζοσπάστες του 1919-21, ο Ναζισμός πρότεινε κι αυτός με τη 
σειρά του μια κοινότητα μισθωτών εργατών, αλλά αυτή τη 
φορά απολυταρχική, κλειστή, εθνική, και φυλετική, και για 
δώδεκα χρόνια πέτυχε να μεταμορφώσει τους προλετάριους 
αρχικά σε μισθωτούς εργάτες και στη συνέχεια σε στρατιώ-
τες.

Ο Φασισμός γεννήθηκε μέσα απ’ το κεφάλαιο, αλλά από ένα 
κεφάλαιο που κατέστρεφε τις παλιές σχέσεις χωρίς να παρά-
γει νέες σταθερές σχέσεις κατά το πέρασμά του στον κατα-
ναλωτισμό. Τα εμπορεύματα ήταν ανίκανα από μόνα τους να 
γεννήσουν μια σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία.

Βερολίνο: 1919-33

Η δικτατορία έρχεται πάντα μετά την ήττα κοινωνικών κινη-
μάτων, όταν έχουν παραλύσει και σφαγιαστεί απ’ τη δημο-
κρατία, τα αριστερά κόμματα και τα συνδικάτα. Στην Ιταλία, 
αρκετούς μήνες μετά τις τελευταίες προλεταριακές αποτυχί-
ες από τον διορισμό του Μουσολίνι ως επικεφαλής του κρά-
τους. Στη Γερμανία, η συσκότιση μιας ντουζίνας ετών που 
προηγήθηκαν έσπασε τη συνέχεια κι έκανε την 30ή Γενάρη 
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1933 να μοιάζει ως ένα κατά κύριο λόγο πολιτικό ή ιδεολογι-
κό φαινόμενο, κι όχι ως το αποτέλεσμα μιας προηγούμενης 
κοινωνικής έκρηξης. Η λαϊκή βάση του Εθνικοσοσιαλισμού 
και η θανατηφόρος ενέργεια που κινητοποίησε παραμένουν 
μυστηριώσεις, αν αγνοεί κανείς το ζήτημα της υποταγής, της 
εξέγερσης, και του ελέγχου της εργασίας.

Η γερμανική ήττα του 1918 και η πτώση της αυτοκρατορίας 
έθεσαν σε κίνηση μια προλεταριακή επίθεση, αρκετά ικανή 
να ταρακουνήσει τα θεμέλια της κοινωνίας, αλλά όχι επαρ-
κώς ικανή να την επαναστατικοποιήσει, φέρνοντας έτσι τη 
σοσιαλδημοκρατία και τα συνδικάτα στην κεντρική σκηνή, 
ως υπεύθυνους για την πολιτική ισορροπία. Οι ηγέτες τους 
αναδείχθηκαν σε ανθρώπους της τάξης, και δεν είχαν ενδοια-
σμούς να καλούν τα Freikorps, πλήρως φασιστικές ομάδες με 
πολλούς μελλοντικούς ναζί στις τάξεις τους, για να καταπιέ-
σουν μια ριζοσπαστική εργατική μειοψηφία στο όνομα των 
συμφερόντων μιας ρεφορμιστικής πλειοψηφίας. Ηττημένοι 
αρχικά από την αστική δημοκρατία, οι κομμουνιστές ηττή-
θηκαν εύκολα από την εργατική δημοκρατία: τα “εργατικά 
συμβούλια” εναπόθεσαν την εμπιστοσύνη τους στις παραδο-
σιακές οργανώσεις, οχι στους επαναστάτες που εύκολα στιγ-
ματίστηκαν ως αντιδημοκρατικοί.

Σ’ αυτήν την ιστορική τομή, η δημοκρατία και οι σοσιαλδη-
μοκράτες ήταν απαραίτητοι στον γερμανικό καπιταλισμό 
προκειμένου να εξουδετερώσει το πνεύμα της εξέγερσης στις 
εκλογικές κάλπες, παραχωρώντας εκ μέρους των αφεντικών 
μια σειρά μεταρρυθμίσεων, και απομονώνοντας τους επανα-
στάτες.5

Μετά το 1929, απ’ την άλλη, ο καπιταλισμός είχε ανάγκη να 
καταστρέψει μέρος της μεσαίας τάξης, και να πειθαρχήσει 
τους προλετάριους, ακόμα και την μπουρζουαζία. Το εργα-
τικό κίνημα, υπερασπιζόμενο όπως συνήθιζε, τον πολιτικό 
πλουραλισμό και τα άμεσα εργατικά συμφέροντα, είχε γίνει 
πια εμπόδιο. Ως διαμεσολαβητές μεταξύ του κεφαλαίου και 
της εργασίας, οι οργανώσεις της εργατικής τάξης αναγνωρί-
ζονταν ως τέτοιοι κι απ’ τα δυο αυτά μέρη, αλλά ταυτόχρονα 
προσπαθούσαν να μένουν ανεξάρτητες κι απ’ τους δυο, αλλά 

5. Βλ. Serge Brician-
er, Anton Pannekoek 
and the Workers’ 
Councils (Telos 1978) 
και Phillip Bourrinet, 
The German/Dutch 
Left (NZW 2003).
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κι απ’ το κράτος. Η σοσιαλδημοκρατία έχει νόημα μόνο ως 
μια δύναμη που αντιπαρατίθεται στην εργοδοσία και το κρά-
τος, κι όχι ως ένα όργανό τους ενσωματωμένο. Απέβλεπε στη 
διαχείριση ενός τεράστιου πολιτικού, δημοτικού, αλληλοβο-
ηθητικού και πολιτιστικού δικτύου. Το KPD, επιπλέον, είχε 
στήσει ταχύτατα τη δικιά του αυτοκρατορία, μικρότερη ίσως 
αλλά όχι λιγότερο αχανή. Ομως, καθώς το κεφάλαιο γίνεται 
ολοένα και πιο οργανωμένο, τείνει να συνενώνει όλες τις δια-
φορετικές τάσεις του, φέρνοντας ένα κρατικιστικό στοιχείο 
στις επιχειρήσεις, ένα αστικό στοιχείο στις συνδικαλιστικές 
γραφειοκρατίες, κι ένα κοινωνικό στοιχείο στη δημόσια δι-
οίκηση. 

Το βάρος του ρεφορμισμού της εργατικής τάξης, το οποίο τε-
λικά διαπότισε το κράτος και η ύπαρξή του ως μια “αντι-κοι-
νωνία” τον κατέστησαν ένα στοιχείο κοινωνικής συντήρησης 
το οποίο το κεφάλαιο έπρεπε να καταστρέψει προκειμένου 
να αναπτυχθεί. Υπερασπιζόμενοι τη μισθωτή εργασία ως 
στοιχείο του κεφαλαίου, το SPD και τα συνδικάτα, έπαιξαν 
έναν απαραίτητο στο κεφάλαιο αντικομμουνιστικό ρόλο στα 
1918-21, αλλά αυτή η ίδια τους λειτουργία αργότερα, τα οδήγη-
σε στο να βάλουν το συμφέρον της μισθωτής εργασίας πάνω 
από οτιδήποτε άλλο, εις βάρος δηλαδή της προτεραιότητας 
που έθετε το κεφάλαιο για την ολική αναδιοργάνωσή του.

Ενα ισχυρό αστικό κράτος θα είχε προσπαθήσει ίσως να επι-
λύσει αυτό το πρόβλημα με αντισυνδικαλιστικές νομοθεσίες, 
με επανακατάληψη των “εργατικών οχυρών”, και στρέφο-
ντας τη μεσαία τάξη, στο όνομα του εκσυγχρονισμού, ενά-
ντια στην καθυστέρηση των προλεταρίων, όπως έκανε πολύ 
αργότερα η Αγγλία της Θάτσερ. Μια τέτοια επίθεση προϋ-
ποθέτει όμως ότι το κεφάλαιο είναι σχετικά ενοποιημένο 
υπό τον έλεγχο λίγων κυρίαρχων φραξιών. Μα η γερμανική 
μπουρζουαζία του 1930 ήταν βαθιά διαχωρισμένη, η μεσαία 
τάξη είχε καταρρεύσει και το έθνος-κράτος ήταν συντετριμ-
μένο.

Με διαπραγματεύσεις ή με τη βία, η σύγχρονη δημοκρατία 
αντιπροσωπεύει και συμφιλιώνει ανταγωνιστικά συμφέ-
ροντα, στο βαθμό που είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Ατελείωτες 
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κοινοβουλευτικές κρίσεις και πραγματικές ή φανταστικές 
πραξικοπηματικές συνομωσίες (των οποίων σκηνή ήταν η 
Γερμανία ήδη από την πτώση του τελευταίου σοσιαλιστή κα-
γκελάριου το 1930), σε μια δημοκρατία είναι το χαρακτηριστι-
κό σημάδι μακροχρόνιας διαμάχης μεταξύ των κύκλων της 
άρχουσας τάξης. Με το ξεκίνημα της δεκαετίας του 1930, η 
κρίση κατέτμησε την μπουρζουαζία σε ασυμφιλίωτα κοινω-
νικά και γεωπολιτικά στρατόπεδα: είτε υπέρ μιας αύξουσας 
ενσωμάτωσης του εργατικού κινήματος, είτε με τον πλήρη 
αφανισμό του. Διεθνές εμπόριο και φιλειρηνισμός, είτε ένα 
αυταρχικό καθεστώς που θα θέσει τα θεμέλια μιας στρατιω-
τικής επέκτασης. Η λύση δεν συμπεριλάμβανε αναγκαστικά 
έναν Χίτλερ, αλλά προϋπέθετε μια συγκέντρωση της εξου-
σίας και της βίας στα χέρια μιας ισχυρής κυβέρνησης. Απ’ τη 
στιγμή που η συμβίωση κεντρώων-ρεφορμιστών είχε δώσει 
ό,τι είχε να δώσει, η μόνη επιλογή που έμενε ήταν αυτή του 
κρατικισμού, του προτεξιονισμού και της ανοιχτής καταστο-
λής.

Ενα πρόγραμμα αυτού του είδους θα απαιτούσε τη βίαιη διά-
λυση της σοσιαλδημοκρατίας, η οποία μέσα απ’ την εξημέρω-
ση των εργατών που η ίδια προωθούσε άλλωστε, είχε φτάσει 
να εξασκεί εκτεταμένη επιρροή, αν και ήταν ακόμα ανίκανη 
να ενοποιήσει όλη τη Γερμανία πίσω απ’ το πρόγραμμά της. 
Αυτή ακριβώς η ενοποίηση ήταν το κεντρικό καθήκον του 
ναζισμού, που στάθηκε ικανός στο να επεκτείνει την απεύ-
θυνσή του σ’ όλες τις τάξεις, απ’ τους ανέργους μέχρι τους με-
γιστάνες της βιομηχανίας, με μια δημαγωγία που ξεπερνούσε 
αυτή των παραδοσιακών αστών πολιτικών, κι έναν αντιση-
μιτισμό που χρησίμευε στο να οικοδομεί τη συνοχή μέσ’ απ’ 
τον αποκλεισμό.

Πώς θα μπορούσαν τα κόμματα της εργατικής τάξης να στα-
θούν εμπόδιο σε μια τέτοια ξενοφοβική και ρατσιστική παρά-
νοια, μετά από τόσο καιρό που υπήρξαν οι συνοδοιπόροι του 
εθνικισμού; Για το SPD, κάτι τέτοιο ήταν σαφές ήδη απ’ την 
αρχή του αιώνα, έγινε φανερό το 1914, και γράφτηκε με αίμα 
στη συνθήκη του 1919 με τα Freikorps, που είχαν πλαστεί στο 
ίδιο πολεμικό καλούπι με τα φάτσι.
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Πέραν αυτών, οι σοσιαλιστές δεν υπήρξαν τόσο απρόσβλητοι 
απ’ τον αντισημιτισμό. Το βιβλίο του Abraham Berlau Το Γερ-
μανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα 1914-1921 (Columbia 1949) 
περιγράφει πόσο πολλοί ηγέτες του SPD ή των συνδικάτων 
που ήλεγχε, ακόμα και η σοβαρή Neue Zeit, επιτίθονταν ανοι-
χτά εναντίον των “ξένων” (δηλαδή Πολωνών και Ρώσων) 
Εβραίων. Τον Μάρτη του 1920 η αστυνομία του Βερολίνου 
(υπό σοσιαλιστική διοίκηση) επέδραμε στην εβραϊκή συνοι-
κεία και έστειλε περίπου 1.000 κατοίκους της σε ένα στρατό-
πεδο συγκέντρωσης. Ολοι αφέθηκαν ελεύθεροι τελικά, αλλά 
το εργατικό κίνημα συμμετείχε σ’ αυτήν την εξάπλωση του 
αντισημιτισμού.

Το KPD, στο μέτρο που το αφορά, δεν μπόρεσε να κρατηθεί 
απ’ το να συμμαχήσει με τους εθνικιστές ενάντια στη Γαλλική 
κατοχή του Ρουρ το 1923. Κανείς θεωρητικός της Κομιντέρν 
δεν βρέθηκε να αντιταθεί στον Radek όταν δήλωνε ότι “μόνο 
η εργατική τάξη μπορεί να σώσει το έθνος”. Ο ηγέτης του 
KPD Thalheimer έκανε σαφές ότι το κόμμα θα ‘πρεπε να πο-
λεμήσει στο πλευρό της γερμανικής μπουρζουαζίας, η οποία 
έπαιζε έναν “αντικειμενικά επαναστατικό ρόλο μέσω της 
εξωτερικής πολιτικής της”. Αργότερα, γύρω στο 1930, το KPD 
ζητούσε πια “εθνική και κοινωνική απελευθέρωση” και κα-
τηγορούσε τους φασίστες ως “προδότες του έθνους”. Οι συ-
ζητήσεις για “εθνική επανάσταση” ήταν τόσο συχνές μεταξύ 
των γερμανών σταλινικών, που ενέπνευσαν τον Τρότσκυ να 
γράψει το 1931 μια μπροσούρα ενάντια στον εθνικο-κομμου-
νισμό.

Τον Γενάρη του 1933, ο κύβος ερρίφθη. Κανείς δεν μπορεί να 
αρνηθεί ότι η δημοκρατία της Βαϊμάρης παραδόθηκε συνει-
δητά στον Χίτλερ. Τόσο η δεξιά, όσο και το κέντρο έφτασαν 
να τον βλέπουν ως μια βιώσιμη λύση για να βγάλει τη χώρα 
απ’ το αδιέξοδο, ως ένα προσωρινό “μικρότερο κακό”. Το 
“μεγάλο κεφάλαιο”, επιφυλακτικό απέναντι σε τυχόν απρό-
βλεπτες αναταραχές, δεν υπήρξε ως τότε, περισσότερο γεν-
ναιόδωρο απέναντι στο NSDAP του Χίτλερ, απ’ ότι στα άλλα 
εθνικιστικά και δεξιά κόμματα. Μόνο μετά τον Νοέμβρη του 
1932, ο Schacht, ένας έμπιστος σύμβουλος της αστικής τάξης, 
έπεισε τους επιχειρηματικούς κύκλους να υποστηρίξουν τον 
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Χίτλερ (ο οποίος προς το παρόν έβλεπε την εκλογική υποστή-
ριξή του να μειώνεται ελαφρώς), καθώς διείδε στον Χίτλερ 
μια δύναμη ικανή να ενοποιήσει το κράτος και την κοινωνία. 
Το γεγονός ότι οι μεγιστάνες της βιομηχανίας δεν κατάφεραν 
να προβλέψουν που θα κατέληγαν όλ’ αυτά, στον πόλεμο και 
την ήττα σ’ αυτόν, είναι ένα άλλο ζήτημα, όπως και να ‘χει 
πάντως κάτι τέτοιο δεν τους ώθησε φυσικά στις αντιστασια-
κές ομάδες κατά τον πόλεμο.

Στις 30 Γενάρη 1933, ο Χίτλερ διορίσθηκε καγκελάριος με 
κάθε νομιμότητα από τον Hindenburg, ο οποίος είχε εκλεγεί 
συνταγματικά πρόεδρος ένα χρόνο νωρίτερα με την υποστή-
ριξη των σοσιαλιστών, που είδαν σ’ αυτόν ένα αντίπαλο δέος 
απέναντι στον… Χίτλερ. Οι ναζί δεν ήταν παρά μια μειοψη-
φία στην πρώτη κυβέρνηση του ηγέτη του NSDAP.

Τις επόμενες εβδομάδες, οι μάσκες έπεσαν: αγωνιστές της 
εργατικής τάξης κυνηγήθηκαν, τα γραφεία τους καταστρά-
φηκαν, κι ένα κλίμα τρόμου επικράτησε. Στις εκλογές του 
Μάρτη 1933, που προκυρήχθηκαν ενάντια στην κλιμάκωση 
της βίας από τα τάγματα εφόδου και την αστυνομία, 288 βου-
λευτές του NSDAP εξελέγησαν στο Ράιχσταγκ (το KPD διατή-
ρησε 80 και το SPD 120).

Οι αφελείς άνθρωποι μπορεί να εκπλήσσονται από την ευκο-
λία με την οποία ενώ το κατασταλτικό σύμπλεγμα περνάει 
στα χέρια της δικτατορίας, η κρατική μηχανή υπακούει πάντα 
πλήρως την αρχή που τη διευθύνει. Μήπως δεν απολάμβανε 
η νέα ηγεσία πλήρους νομιμοποίησης; Μήπως οι εξέχοντες 
νομικοί δεν έβγαζαν τα βουλεύματά τους σε συμφωνία με 
τις ανώτερες αρχές του κράτους; Σ’ ένα δημοκρατικό κράτος 
-και η Βαϊμάρη ήταν ένα τέτοιο- αν προκύψει μια σύγκρουση 
μεταξύ των δυο στοιχείων της αντινομίας, δεν είναι η δημο-
κρατία που θα βγεί κερδισμένη. Σ’ ένα κράτος “βασισμένο 
στη νομιμότητα”, και η Βαϊμάρη ήταν επίσης ένα τέτοιο κρά-
τος, είναι η νομιμότητα που πρέπει να προσαρμοστεί στο να 
εξυπηρετεί το κράτος, και ποτέ το αντίθετο.

Τι έκαναν αυτές τις μέρες οι δημοκράτες άραγε; Οι προσκεί-
μενοι στη δεξιά αποδέχθηκαν πλήρως την νέα κατάσταση. 
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Το Zentrum, το καθολικό κόμμα του κέντρου, που είχε δει την 
επιρροή του να αυξάνεται στις εκλογές του Μάρτη 1933, ψή-
φισε υπέρ της έκτακτης απόδοσης κάθε εξουσίας στον Χίτ-
λερ για πέντε χρόνια, απόφαση που έγινε η νομική βάση της 
ναζιστικής δικτατορίας.

Οι σοσιαλιστές, απ’ τη μεριά τους, προσπάθησαν να αποφύ-
γουν την μοίρα του KPD, που κηρύχθηκε παράνομο στις 28 
Φλεβάρη, μετά τον εμπρησμό του Ράιχσταγκ. Στις 30 Μάρτη 
1933, αποχώρησαν από τη Δεύτερη Διεθνή προκειμένου να 
αποδείξουν την προσήλωσή τους στο γερμανικό έθνος. Στις 
17 Μάη, η κοινοβουλευτική ομάδα τους ψήφισε υπέρ της εξω-
τερικής πολιτικής του Χίτλερ.

Στις 22 Ιούνη, το SPD τελικά διαλύθηκε ως “εχθρός του λαού 
και του κράτους”. Λίγες βδομάδες αργότερα, το Zentrum ανα-
γκάστηκε να αυτοδιαλυθεί.

Τα συνδικάτα ακολούθησαν, στα χνάρια του ιταλικού CGL, 
ελπίζοντας να σώσουν ό,τι μπορούσαν επιμένοντας πως εί-
ναι α-πολιτικά. Το 1932, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες διακήρυ-
ξαν ότι είναι ανεξάρτητες από κάθε πολιτικό κόμμα και αδι-
άφορες για την εκάστοτε μορφή του κράτους. Αυτό φυσικά, 
δεν τις εμπόδισε απ’ το να φτάσουν σε μια συμφωνία με τον 
Schleicher, που ήταν καγκελάριος απ’ τον Νοέμβρη του 1932 
μέχρι τον Γενάρη του 1933, κι ο οποίος έψαχνε για κάποια κοι-
νωνικά ερείσματα να κάνουν πιο πιστευτή την φιλεργατική 
δημαγωγία του. Απ’ τη στιγμή που οι ναζί σχημάτισαν κυβέρ-
νηση, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες πείστηκαν ότι αν αναγνώρι-
ζαν τον εθνικοσοσιαλισμό, το καθεστώς θα τους άφηνε λίγο 
χώρο να υπάρξουν. Αυτή η στρατηγική εξελίχθηκε σε φάρσα, 
με τους συνδικαλιστές να παρελαύνουν κάτω από τη σβάστι-
κα την πρωτομαγιά του 1933, που μετονομάστηκε σε “Φεστι-
βάλ της Γερμανικής Εργατιάς”. Χαμένος κόπος. Τις επόμενες 
μέρες, οι ναζί διέλυσαν τα συνδικάτα και συνέλαβαν τους πιο 
μαχητικούς συνδικαλιστές.

Οντας μαθημένη να σαλαγά τις μάζες και να μιλά στο όνομά 
τους, ή όταν αποτύγχανε αυτό να τις καταστέλλει, η συνδι-
καλιστική γραφειοκρατία είχε ακόμα πολεμήσει για το έθνος 
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στον τελευταίο πόλεμο. Οι συνδικαλιστές δεν λοιδωρούνταν 
για έλλειψη πατριωτισμού. Αυτό που ενοχλούσε την μπουρ-
ζουαζία δεν ήταν τόσο το αναμάσημα του παλιού προ-1914 
διεθνισμού, αλλά κυρίως η ίδια η ύπαρξη των συνδικάτων, 
που όσο δουλικά κι αν ήταν, διατηρούσαν έναν βαθμό ανε-
ξαρτησίας, σε μια εποχή που ακόμα κι ένα τέτοιο εργαλείο 
ταξικής συνεργασίας είχε καταστεί υπερβολικό έξοδο για ένα 
κράτος που δεν θα το ήλεγχε πλήρως.

Βαρκελώνη: 1936

Στην Ιταλία και τη Γερμανία, ο φασισμός πήρε στα χέρια του 
το κράτος με κάθε νομιμότητα. Η δημοκρατία κεφαλαιοποι-
ήθηκε σε δικτατορία, ή, ακόμα χειρότερα, υποδέχθηκε τη 
δικτατορία μ’ ανοιχτές αγκάλες. Τι έγινε όμως στην Ισπανία; 
Μακράν του να αποτελεί την εξαιρετική περίπτωση μιας απο-
φασιστικής δράσης η οποία δυστυχώς, ηττήθηκε, η Ισπανία 
ήταν η ακρογωνιαία περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης μετα-
ξύ δημοκρατίας και φασισμού στην οποία φύση του αγώνα 
παρέμεινε η ίδια η σύγκρουση δυο μορφών καπιταλιστικής 
ανάπτυξης, δυο πολιτικών μορφών του καπιταλιστικού κρά-
τους, δυο κρατικές δομές που πολέμησαν για τη νομιμοποίη-
σή τους στην ίδια χώρα.

Ενσταση! -“Οπότε, λοιπόν, ο Φράνκο και οι πολιτοφυλακές 
της εργατικής τάξης ήταν το ίδιο πράγμα; Οι μεγαλογαιοκτή-
μονες και οι πάμπτωχοι αγρότες που κολλεκτιβοποιούσαν τη 
γη ήταν ένα και το αυτό;”

Πρώτα απ’ όλα, η αντιπαράθεση συνέβη μόνο επειδή οι εργά-
τες εξεγέρθηκαν ενάντια στον φασισμό. Ολες οι αντιφάσεις 
του κινήματος ήταν πρόδηλες ήδη απ’ τις πρώτες βδομάδες: 
ένας αναντίρρητος ταξικός πόλεμος μετασχηματιζόταν σ’ 
έναν καπιταλιστικό εμφύλιο πόλεμο (ασφαλώς χωρίς σαφή 
απόδοση των ρόλων με τους οποίους οι δυο αντιμαχόμενες 
μπουρζουάδικες φράξιες θα ενορχήστρωναν κάθε πράξη: η 
ιστορία δεν είναι θεατρικό έργο).6

Η δυναμική μιας ταξικά διαιρεμένης κοινωνίας πλάθεται τελι-
κά από την ανάγκη της να ενοποιήσει αυτές τις τάξεις. Οταν, 

6. Vernon Richards, 
Lessons of the 
Spanish Revolution 
1936-1939 (Freedom 
Press 1953). Michael 
Seidman, Workers 
Against Work during 
the Popular Front 
(UCLA 1993).
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όπως συνέβη στην Ισπανία, μια λαϊκή έκρηξη συνδυάζεται 
με την αποσύνθεση της άρχουσας τάξης, η κοινωνική κρίση 
γίνεται αμέσως κρίση του κράτους. Ο Μουσολίνι κι ο Χίτλερ 
θριάμβευσαν σε χώρες με ασθενικά, πρόσφατα ενοποιημένα 
έθνη-κράτη, με πανίσχυρες τοπικιστικές αποσχιστικές τά-
σεις. Στην Ισπανία, από την Αναγέννηση μέχρι τη σύγχρονη 
εποχή, το κράτος ήταν πάντοτε η αποικιακή ένοπλη βούληση 
μιας εμπορικής κοινωνίας που τελικά καταβυθίσθηκε, απο-
στερημένη από μια βασική προϋπόθεση της βιομηχανικής 
ανάπτυξης: μια αγροτική μεταρρύθμιση. Στην πραγματικότη-
τα, η ισπανική βιομηχανοποίηση έπρεπε να σκάψει το δρόμο 
της μέσα από μονοπώλια, διασπάθιση κρατικού χρήματος, 
παρασιτισμό.

Δεν είναι εδώ ο χώρος για να επεκταθούμε στην αλλόκοτη 
συρραφή αμέτρητων μεταρρυθμίσεων και φιλελεύθερων 
αδιεξόδων, εξουσιαστικών φιλονικιών, των Καρλικών Πο-
λέμων, της κωμικοτραγικής διαδοχής καθεστώτων και κομ-
μάτων μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και του κύκλου 
εξεγέρσεων και καταστολής που ακολούθησε την εγκαθί-
δρυση της Δημοκρατίας στα 1931. Πίσω απ’ όλη αυτή τη βα-
βούρα έδραζε η αδυναμία της ανατέλλουσας αστικής τάξης, 
εγκλωβισμένης καθώς ήταν μεταξύ της έχθρας της προς την 
ολιγαρχία των γαιοκτημόνων και της απόλυτης ανάγκης πε-
ριορισμού των αγροτικών κι εργατικών εξεγέρσεων. Το 1936, 
το ζήτημα της γης δεν είχε ακόμα επιλυθεί: αντίθετα με τη 
Γαλλία μετά το 1789, στην Ισπανία η απαλλοτρίωση και μετα-
πώληση της γης της Εκκλησίας στα μέσα του 19ου αιώνα, ανέ-
δειξε ευνοημένη μια άρχουσα τάξη μεγαλογαιοκτημόνων. Η 
αναταραχή του 1936-39 δεν θα έφτανε ποτέ σε τέτοια πολιτι-
κά άκρα, συμπεριλαμβανομένης της σχάσης του κράτους σε 
δυο φράξιες που θα αντιπαρατεθούν ένοπλα σ’ έναν τριετή 
εμφύλιο πόλεμο, χωρίς τις σεισμικές δονήσεις ενός εγκέλα-
δου που βρισκόταν καταχωνιασμένος εδώ κι έναν τουλάχι-
στον αιώνα.

Η Ισπανία δεν είχε κάποιο μεγάλο κεντροαριστερό αστικό 
κόμμα σαν το Parti Radical που υπήρξε το κέντρο βάρους της 
γαλλικής πολιτικής σκηνής για πάνω από 60 χρόνια. Πριν τον 
Ιούλη του 1936, η ισπανική σοσιαλδημοκρατία κράτησε ένα 
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πολύ λιγότερο μαχητικό προφίλ, σε μια χώρα όπου δεν ήταν 
σπάνιο η γη να καταλαμβάνεται απ’ τους εργάτες, όπου οι 
απεργίες ήταν άγριες κι ένοπλες, όπου οι εργαζόμενοι στα 
τραμ της Μαδρίτης αποπειρώνταν να διαχειριστούν αυτό-
νομα την επιχείρηση, κι όπου τεράστια πλήθη εφορμούσαν 
στις φυλακές για να ελευθερώσουν όσους μπορούσαν απ’ 
τους 30.000 πολιτικούς κρατουμένους. Οπως το έθεσε ένας 
σοσιαλιστής ηγέτης: “Οι πιθανότητες σταθεροποίησης ενός 
δημοκρατικού πολιτεύματος στη χώρα μας λιγοστεύουν 
κάθε μέρα. Οι εκλογές δεν είναι παρά μια μεταμόρφωση του 
εμφυλίου πολέμου” (ή μια εφησυχαστική καρικατούρα του 
θα μπορούσε να προσθέσει κανείς).

Το καλοκαίρι του 1936, ήταν πια κοινό μυστικό ότι ένα στρα-
τιωτικό πραξικόπημα ήταν στον ορίζοντα. Αφού έδωσε 
στους στασιαστές κάθε ευκαιρία να προετοιμαστούν, το Λα-
ϊκό Μέτωπο, εκλεγμένο τον Φλεβάρη, ήταν πρόθυμο να δια-
πραγματευθεί κι ίσως ακόμα να παραδοθεί. Οι πολιτικοί θα 
έκαναν τις δικές τους συνθηκολογήσεις με τους στασιαστές, 
όπως έκαναν με τη δικτατορία του Primo de Riveira (1923-31), 
που απολάμβανε τη στήριξη των σοσιαλιστών (ο Caballero 
είχε υπηρετήσει στην κυβέρνηση ως τεχνικός σύμβουλος, 
πριν να γίνει Υπουργός Εργασίας το 1931, κι έπειτα επικεφα-
λής της δημοκρατικής κυβέρνησης απ’ τον Σεπτέμβρη 1936 
ως τον Μάη 1937). Μετά απ’ αυτό, ο στρατηγός που υπάκουε 
δημοκρατικές εντολές δυο χρόνια νωρίτερα όταν συνέθλιβε 
την εξέγερση των Αστουριών -ο Φράνκο- πόσο κακός θα μπο-
ρούσε να είναι;

Ομως το προλεταριάτο στάθηκε όρθιο, εμπόδισε το πραξικό-
πημα στη μισή χώρα και παρέμεινε με τα όπλα παρά πόδας. 
Στη δράση τους αυτή, οι εργάτες προφανώς πολεμούσαν τον 
φασισμό, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δρουσαν ως αντιφασί-
στες, καθώς οι δράσεις τους σημάδευαν εξίσου ενάντια στον 
Φράνκο όσο κι ενάντια σ’ ένα δημοκρατικό κράτος που ανη-
συχούσε πιο πολύ από την πρωτοβουλία των μαζών παρά 
απ’ τη στάση των στρατιωτικών. Τρεις πρωθυπουργοί πέρα-
σαν μέσα σ’ ένα 24ωρο πριν γίνει δεκτή η ήδη αποφασισμένη 
απ’ τον λαό εξόπλισή του.
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Γι’ ακόμα μια φορά, το ξετύλιγμα της εξέγερσης έδειξε ότι το 
πρόβλημα της βίας δεν είναι πρωταρχικά ένα τεχνικό πρό-
βλημα. Η νίκη δεν ανήκει στην πλευρά με το προβάδισμα 
όπλων, ή αριθμών, αλλά μάλλον σ’ αυτήν που τολμά να πά-
ρει την πρωτοβουλία. Εκεί όπου οι εργάτες εμπιστεύθηκαν 
τις τύχες τους στο κράτος, το κράτος παρέμεινε παθητικό ή 
απλά υποσχόταν τον ουρανό με τ’ άστρα, όπως έγινε στη Σα-
ραγόσα. Ομως όταν οι αγώνες τους ήταν συνεκτικοί και οξείς, 
όπως στη Μάλαγα, οι εργάτες κέρδιζαν. Οπου υστερούσαν 
σε σθένος, το πλήρωναν σε αίμα -20.000 νεκροί στη Σεβίλλη.

Ετσι, ο ισπανικός εμφύλιος ξεκίνησε με μια αυθεντική εξέ-
γερση, αλλά ένας τέτοιος συλλήβδην χαρακτηρισμός είναι 
ατελής. Αληθεύει μόνο όσον αφορά την εναρκτήρια πράξη: 
μια ουσιαστική προλεταριακή ανταρσία. Αφού τσάκισαν 
τις δυνάμεις της αντίδρασης σε μια σειρά από πόλεις, οι ερ-
γάτες είχαν την εξουσία. Ομως, τι σκόπευαν να την κάνουν; 
Θα έπρεπε άραγε να την αποδώσουν πίσω στο δημοκρατικό 
κράτος, ή θα πρεπε να περάσουν ίσως σε μια κομμουνιστική 
δικτατορία;

Δημιουργημένη αμέσως μετά την εξέγερση, η Κεντρική Επι-
τροπή Αντιφασιστικών Πολιτοφυλακών συμπεριλάμβανε 
αντιπροσώπους από τη CNT, τη FAI, την UGT (σοσιαλιστικό 
συνδικάτο), το POUM, το PSUC (προϊόν της πρόσφατης συνέ-
νωσης μεταξύ του ΚΚ και των Σοσιαλιστών της Καταλωνίας), 
και τεσσάρων αντιπροσώπων της Generalitat, της καταλανι-
κής τοπικής κυβέρνησης. Ως μια ευθυτενής γέφυρα μεταξύ 
του εργατικού κινήματος και του κράτους, κι επιπλέον, προσ-
δεδεμένη αν όχι ενσωματωμένη στο Υπουργείο Αμυνας της 
Generalitat, από την παρουσία μέσα της του συμβούλου του 
υπουργείου άμυνας, του κομμισσάριου δημοσίας τάξης κλπ. 
Η Κεντρική Επιτροπή των Πολιτοφυλακών σύντομα άρχισε 
να διαλύεται.

Ασφαλώς, καθώς απεμπολούσαν την αυτονομία τους, οι πε-
ρισσότεροι προλετάριοι πίστευαν ότι, παρά τα φαινόμενα, 
προσδένονταν περισσότερο στην πραγματική εξουσία, ενώ 
απέδιδαν στους πολιτικούς και μόνο το προσωπείο της εξου-
σίας, το οποίο βεβαίως δεν εμπιστεύονταν και το οποίο θε-
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ωρούσαν ότι μπορούν να ελέγξουν και να προσανατολίσουν 
προς μια ευνοϊκή διεύθυνση. Αλλωστε, τι τα είχαν τα όπλα;

Αυτό ήταν ένα μοιραίο λάθος. Το πραγματικό ζήτημα δεν 
ήταν ποιός έχει τα όπλα, αλλά μάλλον: τι κάνουμε με τα 
όπλα; 10.000 ή 100.000 προλετάριοι οπλισμένοι ως τα δόντια 
δεν είναι τίποτα εάν εναποθέτουν την εμπιστοσύνη τους σε 
οτιδήποτε πέραν της ίδιας της δύναμής τους ν’ αλλάξουν τον 
κόσμο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, την επόμενη μέρα, τον επό-
μενο μήνα ή τον επόμενο χρόνο, η δύναμη της οποίας την 
εξουσία αναγνωρίζουν θα τους πάρει μέσ’ απ’ τα χέρια τα 
όπλα που απέτυχαν να στρέψουν εναντίον της.

“Στην πραγματικότητα, η μάχη στην Ισπανία μεταξύ μιας 
“νόμιμης” κυβέρνησης και “στασιαστικών δυνάμεων” δεν 
ήταν σε καμία περίπτωση μια μάχη για διαφορετικά ιδανικά, 
όσο ένας αγώνας μεταξύ αποφασισμένων καπιταλιστικών 
ομάδων ενσωματωμένων στην αστική δημοκρατία και άλ-
λων καπιταλιστικών ομάδων… Το ισπανικό υπουργικό συμ-
βούλιο δεν έχει καμιά διαφορά ως προς τις αρχές του από το 
αιμοσταγές καθεστώς Leroux που σφάγιασε χιλιάδες ισπα-
νούς προλεταρίους το 1934… Οι ισπανοί εργάτες συνεχίζουν 
να καταπιέζονται με τα όπλα στα χέρια τους!”7

Οι εξεγερμένοι δεν επιτέθηκαν στη νόμιμη κυβέρνηση, μ’ 
άλλα λόγια στο κράτος ως είχε τότε, και κάθε δράση τους που 
ακολούθησε έλαβε χώρα κάτω απ’ την ομπρέλα του. “Μια 
επανάσταση ξεκίνησε χωρίς να ξετυλιχθεί ποτέ” όπως έγρα-
ψε ο Orwell. Αυτό είναι και το κεντρικό σημείο που καθόρισε 
την έκβαση ενός ολοένα χειροτερεύοντος ένοπλου αγώνα 
ενάντια στον Φράνκο, όπως επίσης και η εξάντληση και κατα-
στροφή κι απ’ τα δυο στρατόπεδα των κολλεκτίβων και των 
συνεταιρισμών. Μετά το καλοκαίρι του 1936, η πραγματική 
εξουσία στην Ισπανία εξασκείτο από το κράτος, κι όχι από 
οργανώσεις, συνδικάτα, κολλεκτίβες, επιτροπές κλπ. Ακόμα 
κι όσο ο Νιν, ο επικεφαλής του POUM, ήταν σύμβουλος του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, “το POUM δεν κατάφερε πουθενά 
να έχει την όποια επιρροή επί της αστυνομίας”, όπως παρα-
δέχθηκε ένας υπερασπιστής του κόμματος αυτού.8 Ενώ οι 
εργατικές πολιτοφυλακές ήταν πράγματι ο ανθός του δημο-

7. Proletariër, 
εκδόσεις της 
συμβουλιακής 
ομάδας της Χά-
γης, Hague, Ιούλης 
27, 1936.

8. Victor Alba, Span-
ish Marxism versus 
Soviet Communism: a 
History of the POUM 
(Transaction Press, 
1988).
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κρατικού στρατού και πλήρωναν βαρύ το τίμημα στα πεδία 
των μαχών, δεν τους έπεφτε κανένας λόγος στις αποφάσεις 
της ηγεσίας, που σταθερά τις ενσωμάτωνε σε τακτικές μο-
νάδες (μια διαδικασία που είχε ολοκληρωθεί στις αρχές του 
1937), προτιμώντας να τις οδηγήσει στην εξόντωση παρά 
να ανεχθεί την αυτονομία τους. Οσον αφορά την πανίσχυρη 
CNT, έχασε βαθμιαία έδαφος προς όφελος ενός ΚΚ που ήταν 
εντελώς αδύναμο πριν τον Ιούλη 1936 (έχοντας μόλις 14 βου-
λευτές στην κυβέρνηση Λαϊκού Μετώπου, απέναντι σε 85 σο-
σιαλιστές), όμως το οποίο κατάφερνε να πλασάρεται ολοένα 
και περισσότερο ως αναπόσπαστο στοιχείο του κρατικού 
συμπλέγματος και να επωφελείται από το κράτος απέναντι 
στους ριζοσπάστες, και ιδιαίτερα απέναντι στους μαχητές 
της CNT. Το ερώτημα ήταν: ποιος διευθύνει την κατάσταση; 
και η απάντηση ήταν: το κράτος, όποτε το βρίσκει απαραίτη-
το, εξασκεί την εξουσία του είτε ύπουλα είτε βάναυσα.

Αν η δημοκρατική αστική τάξη και οι σταλινικοί έχασαν πο-
λύτιμο χρόνο διαλύοντας τις αγροτικές κολλεκτίβες, αφοπλί-
ζοντας τις πολιτοφυλακές του POUM και κυνηγώντας τρο-
τσκιστές “σαμποτέρς” και άλλους “πράκτορες του Χίτλερ” 
ακόμα και τη στιγμή που ο αντιφασισμός θα έπρεπε να τα 
ρίχνει όλα στον αγώνα ενάντια στον Φράνκο, αυτό δεν ήταν 
τόσο από ένα αυτοκτονικό ένστικτο. Για το κράτος και το 
ΚΚ (το οποίο καθίστατο γοργά η ραχοκοκκαλιά του κράτους 
μέσα απ’ τον στρατό και την αστυνομία), αυτές οι επιχειρή-
σεις δεν ήταν χάσιμο χρόνου. Ο επικεφαλής του PSUC λέγε-
ται ότι είπε: “Πριν τη Σαραγόσα, πρέπει να πάρουμε τη Βαρ-
κελώνη”. Ο κύριος στόχος τους δεν ήταν ποτέ να τσακιστεί ο 
Φράνκο, αλλά να κρατήσουν υπό τον έλεγχό τους τις μάζες, 
γι’ αυτό τον λόγο υπάρχουν άλλωστε τα κράτη και μ’ αυτόν 
τον τρόπο ο σταλινισμός χτίζει τη δύναμή του. Η Βαρκελώνη 
έπεσε από τα χέρια των προλεταρίων. Η Σαραγόσα παρέμει-
νε στα χέρια των φασιστών.

Βαρκελώνη: Μάης 1937

Η αστυνομία προσπάθησε να καταλάβει το τηλεφωνικό κέ-
ντρο που βρισκόταν κάτω από τον έλεγχο αναρχικών (και 
σοσιαλιστών) εργατών. Στην καταλανική μητρόπολη, καρδιά 
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και σύμβολο της επανάστασης, οι νόμιμες αρχές δεν σταμα-
τούσαν πουθενά προκειμένου να αφοπλίσουν κάθε τι που 
παρέμενε ζωντανό, ανεξέλεγκτο και αντι-αστικό. Η τοπική 
αστυνομία, επιπλέον, ήταν στα χέρια του PSUC (Ενοποιημένο 
Σοσιαλιστικο Κόμμα Καταλωνίας – αδελφό κόμμα του ισπα-
νικού ΚΚ). Αντιμέτωποι με μια ανοιχτά εχθρική εξουσία, οι 
προλετάριοι τελικά κατάλαβαν ότι η εξουσία αυτή δεν ήταν 
δική τους, ότι της είχαν παραχωρήσει το δώρο της εξέγερσής 
τους δέκα μήνες νωρίτερα, και ότι πια η εξέγερσή τους είχε 
στραφεί εναντίον τους. Ως αντίδραση στην αρπαγή αυτής 
της εξουσίας από το Κράτος, μια γενική απεργία παρέλυσε 
τη Βαρκελώνη. Ηταν πια αργά. Οι εργάτες είχαν ακόμη την 
ικανότητα να εξεγείρονται ενάντια στο Κράτος (που είχε 
πάρει αυτή τη φορά τη δημοκρατική του μορφή), αλλά δεν 
μπορούσαν πλέον να ωθήσουν τους αγώνες τους προς ένα 
σημείο ανοιχτής ρήξης.

Οπως πάντα, το «κοινωνικό» ζήτημα κυριάρχησε εκ των προ-
τέρων επί του στρατιωτικού. Οι νόμιμες αρχές δεν μπορού-
σαν να επιβληθούν με τις οδομαχίες. Μέσα σε λίγες ώρες, στη 
θέση ενός πεδίου ανταρτοπολέμου, ενός πολέμου θέσεων, 
στήθηκε μια κούρσα καταλήψεων κτιρίων έναντι κτιρίων. 
Κυριάρχησε μια αμυντική εκεχειρία, στην οποία κανείς δεν 
μπορούσε να νικήσει μιας και κανείς δεν επιτιθόταν. Με την 
ίδια την επιθετική της δυνατότητα μειωμένη, η αστυνομία 
δεν ριψοκινδύνευε να εμπλακεί σε επιθέσεις κτιρίων που εί-
χαν καταλάβει οι αναρχικοί. Γενικά μιλώντας, η τοπική αστυ-
νομία και το κράτος κατείχαν το κέντρο της πόλης, ενώ η CNT 
(Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας – υπό τον έλεγχο των αναρ-
χοσυνδικαλιστών) και το POUM (μαρξιστές) κατείχαν τις ερ-
γατικές συνοικίες. Το στάτους κβο τελικά κρίθηκε με πολιτι-
κά μέσα. Οι μάζες κατέθεσαν την εμπιστοσύνη τους στις δυο 
οργανώσεις που δέχονταν επίθεση, ενώ οι τελευταίες, φοβι-
σμένες πως θα έρθουν σε ευθεία σύγκρουση με το κράτος, 
έπεισαν τους ανθρώπους να γυρίσουν πίσω στις δουλειές 
τους (αν και όχι χωρίς κάποια δυσκολία) κι έτσι υπέσκαψαν 
τη μόνη δύναμη που θα μπορούσε να τους σώσει τόσο πο-
λιτικά όσο και «φυσικά». Αμέσως μόλις τελείωσε η απεργία, 
γνωρίζοντας ότι πλέον έχει το πάνω χέρι της κατάστασης, η 
κυβέρνηση έφερε 6.000 φρουρούς των Ταγμάτων Επίθεσης, 
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επίλεκτο τμήμα της αστυνομίας. Από τη στιγμή που αποδέ-
χτηκαν τη μεσολάβηση των «αντιπροσωπευτικών οργανώ-
σεων» και των διαμεσολαβητικών συμβουλίων του POUM 
και της CNT, οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι που είχαν νικήσει τον 
φασιστικό στρατό τον Ιούλη του 1936 παραδόθηκαν αμαχητί 
στη Δημοκρατική Αστυνομία τον Μάη του 1937.

Στο σημείο εκείνο, η καταστολή μπορούσε να ξεκινήσει το 
έργο της. Μόνο μερικές εβδομάδες ήταν αρκετές ώστε να 
τεθεί εκτός νόμου το POUM, να συλληφθούν οι ηγέτες του, 
να θανατωθούν είτε νόμιμα είτε όχι και να εξαφανιστεί ο Νιν 
(πρόεδρος του POUM). Ενας παράλληλος αστυνομικός μηχα-
νισμός στήθηκε κρυφά σε τοπικό επίπεδο, οργανωμένος από 
το NKVD (Σ.τ.μ: Narodnii Komissariat Vnoutrennikh Diél – υπη-
ρεσία πληροφοριών της ΕΣΣΔ) και τον μυστικό σχηματισμό 
της Κομιντέρν (Κομμουνιστική Διεθνής), που έδινε λογαρια-
σμό απευθείας στη Μόσχα και μόνο. Από το σημείο εκείνο, 
καθένας που έδειχνε την παραμικρή αντίθεση στο Δημοκρα-
τικό Κράτος και τον βασικό σύμμαχό του, την ΕΣΣΔ, αποκη-
ρυσσόταν και καταδιωκόταν ως «φασίστας», ενώ σε όλη την 
επικράτεια ένας στρατός από καλοπροαίρετες, ευγενικές 
ψυχές ήταν πρόθυμος να επαναλάβει την ανθρωποσφα-
γή, κάποιοι από άγνοια, άλλοι από προσωπικό συμφέρον, 
αλλά όλοι τους πεπεισμένοι πως καμιά τέτοια αποκήρυξη 
δεν ήταν περιττή τη στιγμή που ο φασισμός προέλαυνε. Η 
λύσσα που απελευθερώθηκε απέναντι στο POUM δεν ήταν 
απροσδόκητη. Αντιτιθέμενο στις δίκες της Μόσχας, το POUM 
είχε καταδικαστεί στο να καταστραφεί από έναν Σταλινισμό 
που επιδόθηκε σε έναν ανελέητο παγκόσμιο αγώνα ενάντια 
στους αντιπάλους του, για τον έλεγχο των μαζών. Τη στιγμή 
εκείνη, κόμματα (τα περισσότερα), σχολιαστές, ακόμα και η 
Λίγκα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δεν δίσταζαν να συνη-
γορήσουν στην ενοχή των κατηγορουμένων. Εξήντα χρόνια 
αργότερα, η κυρίαρχη ιδεολογία καταδικάζει αυτές τις δίκες 
και τις βλέπει σαν ένα σημάδι του παρανοϊκού κυνηγιού της 
εξουσίας του Κρεμλίνου. Λες και τα σταλινικά εγκλήματα δεν 
είχαν καμιά σχέση με τον αντιφασισμό! Η αντιφασιστική λο-
γική πάντοτε θα ευθυγραμμίζεται με τις πιο συμβατικές δυ-
νάμεις και πάντοτε θα πολεμάει τις πιο ριζοσπαστικές.
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Σε καθαρά πολιτικό επίπεδο, τον Μάη του 1937, δόθηκε ένα 
στίγμα, αυτού που λίγους μόνο μήνες νωρίτερα, θα ήταν αδι-
ανόητο: Ενας σοσιαλιστής πολύ δεξιότερος ακόμα κι από τον 
Caballero, ο Negrin, θα ηγείτο μιας κυβέρνησης η οποία θα 
γινόταν συνώνυμη του «νόμου και της τάξης», περιλαμβάνο-
ντας φυσικά την καταστολή ενάντια στους εργαζομένους. Ο 
Orwell, ο οποίος κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του στα γεγο-
νότα αυτά, αντιλήφθηκε ότι ο πόλεμος «για τη δημοκρατία» 
είχε προφανώς τελειώσει. Αυτό που έμενε ήταν ένα ξεκαθά-
ρισμα ανάμεσα σε δυο φασισμούς, με τη διαφορά ότι ο ένας 
ήταν λιγότερο απάνθρωπος από τον άλλον. Ωστόσο, ο Orwell 
υπέκυψε στην αναγκαιότητα να αποφευχθεί ο «πιο απογυ-
μνωμένος και ανεπτυγμένος φασισμός του Φράνκο και του 
Χίτλερ».9 Από το σημείο αυτό κι έπειτα, το μόνο ζήτημα ήταν 
ο αγώνας για έναν φασισμό λιγότερο άσχημο από τον αντί-
παλό του…

Ο πόλεμος κατατρώει την επανάσταση

Η εξουσία δεν βρίσκεται πια στις κάνες των όπλων, όπως δεν 
βρίσκεται ούτε στα εκλογικά παραβάν. Καμιά επανάσταση 
δεν είναι ειρηνική, αλλά και ποτέ η “στρατιωτική” της διά-
σταση δεν είναι η κεντρική. Το ζήτημα δεν είναι εάν οι προ-
λετάριοι θα πραγματοποιήσουν τελικά το πέσιμο στα οπλο-
στάσια, αλλά εάν θα πραγματοποιήσουν αυτό που είναι: 
όντα εμπορευματοποιημένα, τα οποία πια δεν μπορούν ούτε 
και θέλουν να υπάρχουν ως εμπορεύματα και των οποίων η 
εξέγερση ξεπερνά την καπιταλιστική λογική. Τα οδοφράγμα-
τα και τα αυτόματα προκύπτουν όλα απ’ αυτό το “όπλο”. 
Οσο μεγαλύτερη η αλλαγή στην κοινωνική ζωή, τόσο λιγό-
τερα όπλα θα χρειαστούν και τόσο λιγότερες απώλειες θα 
υπάρξουν. Μια αυθεντικά κομμουνιστική επανάσταση δεν 
θα μοιάζει ποτέ με ανθρωποσφαγή: όχι από υποτιθέμενα 
μη-βίαια ιδεώδη, αλλά επειδή η επανάσταση περισσότερο 
ανατρέπει (συμπεριλαμβανομένου του στρατού) παρά κατα-
στρέφει.

Το να φανταζόμαστε ένα προλεταριακό μέτωπο απέναντι σ’ 
ένα αστικό μέτωπο σημαίνει ν’ αντιλαμβανόμαστε το προ-
λεταριάτο με αστικούς όρους, στα πρότυπα μιας πολιτικής 

9. Φόρος τιμής στη 
Καταλωνία: Homage 
to Catalonia, April 
1938. Μέχρι το 
1951, είχε πουλήσει 
λιγότερο από 1,500 
αντίτυπα. Πρωτο-
δημοσιεύτηκε στις 
ΗΠΑ το 1952. Στα 
ελληνικά από τις 
εκδόσεις Διεθνής 
Βιβλιοθήκη.
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επανάστασης ή ενός πολέμου (που παίρνει την εξουσία κά-
ποιου, καταλαμβάνει τα εδάφη του). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
επαναφέρει κανείς στο παιχνίδι όσα το εξεγερτικό κίνημα 
είχε ξεπεράσει: την ιεραρχία, τον σεβασμό για τους ειδικούς, 
για την ειδική γνώση, για τις τεχνικές που επιλύουν τα προ-
βλήματα, κατά κάποιο τρόπο για κάθε τι που θα ξαλάφρωνε 
τον ρόλο του κοινού ανθρώπου. Στην Ισπανία, απ’ το φθινό-
πωρο του 1936 κι έπειτα, η επανάσταση εξελίχθηκε σε έναν 
πολεμικό ανταγωνισμό και σ’ ένα είδος αναμέτρησης τυπικό 
των κρατών: ένας πόλεμος μετώπων. Σύντομα η “πολιτοφυ-
λακή” της εργατικής τάξης θα εξελισσόταν σ’ έναν τυπικό 
“στρατό”.

Χωρισμένοι σε “ταξιαρχίες”, οι εργάτες αποχωρούσαν απ’ τη 
Βαρκελώνη για να νικήσουν τους φασίστες και στις άλλες πό-
λεις, ξεκινώντας απ’ τη Σαραγόσα. Η επέκταση της επανάστα-
σης και σε περιοχές πέραν του δημοκρατικού ελέγχου ωστό-
σο, θα σήμαινε κι ότι η επανάσταση εντός των δημοκρατικών 
περιοχών έχει ολοκληρωθεί. Ομως ακόμα κι ο Ντουρρούτι δε 
φαινόταν να αντιλαμβάνεται ότι το κράτος παρέμενε παντού 
ανέπαφο. Καθώς η ταξιαρχία του (ένα 70% της οποίας αποτε-
λούταν από αναρχικούς) προχωρούσε, επέκτεινε τις κολλε-
κτιβοποιήσεις: οι πολιτοφύλακες βοηθούσαν τους χωρικούς 
και έσπειραν τις επαναστατικές ιδέες. Ωστόσο, όσο κι αν δή-
λωνε ο Ντουρρούτι ότι “αυτές οι πολιτοφυλακές δεν θα υπε-
ρασπιστούν ποτέ την μπουρζουαζία”, η αλήθεια είναι ότι δεν 
της επιτίθονταν κιόλας. Δυο βδομάδες πριν το θάνατό του, 
μίλησε στο ραδιόφωνο, στις 4 Νοέμβρη 1936, λέγοντας:

“Στο μέτωπο και στα χαρακώματα, μια ιδέα μόνο υπάρ-
χει κι ένας σκοπός -η καταστροφή του φασισμού”.

Καλούμε τον λαό της Καταλωνίας να σταματήσει κάθε εσω-
τερική διαμάχη και φιλονικία, να ξεχάσει κάθε ζήλια και κάθε 
πολιτική διαφορά και να σκεφτεί τον πόλεμο και μόνο. Οι 
πολιτικοί δεν κάνουν άλλο απ’ τα γνωστά τους κόλπα για να 
διασφαλίσουν για τον εαυτό τους μια άνετη ζωή. Αυτή η αμ-
φίβολη τέχνη πρέπει ν’ αντικατασταθεί απ’ την τέχνη της ερ-
γασίας. Ο λαός της Καταλωνίας πρέπει να φανεί αντάξιος των 
αδελφών του που μάχονται στο μέτωπο. Αν οι εργάτες της 
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Καταλωνίας ανέλαβαν το ύψιστο καθήκον να πολεμήσουν 
στα διάφορα μέτωπα, αυτοί που ζουν στις πόλεις και τα χω-
ριά θα πρέπει επίσης να κινητοποιηθούν για να πράξουν το 
μερίδιό τους. Η ηρωική πολιτοφυλακή μας, έτοιμη να χάσει 
τη ζωή της στα πεδία των μαχών, πρέπει να είναι σίγουρη για 
το ποιόν έχει πίσω της. Νιώθουν ότι κανείς δεν θα πρεπε να 
απέχει απ’ τα καθήκοντά του εξαιτίας μη καταβολής αυξή-
σεων στον μισθό του ή μη ελάττωσης των ωρών εργασίας. 
Σήμερα όλοι οι άνθρωποι του μόχθου, κι ιδιαίτερα αυτοί της 
CNT, πρέπει να είναι έτοιμοι για τη μέγιστη θυσία. Γιατί μόνο 
έτσι μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα θριαμβεύσουμε κατά του 
φασισμού”.

“Απευθύνομαι σ’ όλες τις οργανώσεις ζητώντας τους να 
θάψουν τις συγκρούσεις και τους καυγάδες τους…”

“Η στρατιωτικοποίηση των πολιτοφυλακών επικυρώθηκε. 
Εάν αυτό έγινε για να μας τρομοκρατήσει, να μας επιβάλλει 
μια σιδηρά πειθαρχία, τότε ήταν μια λανθασμένη πολιτική. 
Προκαλούμε αυτούς που επικύρωσαν αυτό το διάταγμα να 
έρθουν στο μέτωπο και να δουν με τα μάτια τους το ηθικό 
και την πειθαρχία μας και να τα συγκρίνουν με το ηθικό και 
την πειθαρχία στα μετόπισθεν. Δεν έχουμε καμιά πρόθεση 
να δεχθούμε μια πειθαρχία που μας επιβάλλεται ετσιθελικά. 
Κάνουμε το καθήκον μας. Ελάτε στο μέτωπο να δείτε την 
οργάνωσή μας! Αργότερα μπορούμε να έρθουμε στη Βαρκε-
λώνη να εξετάσουμε με τη σειρά μας τη δική σας οργάνωση, 
την πειθαρχία και τον έλεγχό σας!”. “Δεν υπάρχει κανένα 
χάος στο μέτωπο, καμιά έλλειψη πειθαρχίας. Εχουμε όλοι 
μας ψηλά το αίσθημα της υπευθυνότητας. Γνωρίζουμε τι μας 
έχετε εμπιστευθεί. Μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι. αλλά να 
θυμάστε ότι δεν έχουμε εγκαταλείψει τη Βαρκελώνη στα χέ-
ρια σας. Απαιτούμε υπευθυνότητα και πειθαρχία κι από την 
μεριά σας. Αφήστε μας να αποδείξουμε την ικανότητά μας να 
αποφύγουμε τη δημιουργία νέων διαφορών μετά τον πόλε-
μό μας ενάντια στον φασισμό. Αυτοί που επιθυμούν την ανά-
δειξή της δικής τους οργάνωσης ως ισχυρότερη, δουλεύουν 
στη λάθος κατεύθυνση. Ενάντια στην τυραννία υπάρχει μόνο 
ένα μέτωπο, μια οργάνωση και μια πειθαρχία”.10

10. Boletín de 
Información, CNT-
ait-FAI, Via Layetana, 
32 y 34, Barcelona, 
November 11, 1936.
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Οι ακροατές θα πίστευαν ότι μια επανάσταση πραγματικά 
λαμβάνει χώρα, πολιτικά και οικονομικά, και η οποία απλώς 
χρειάζεται τη στρατιωτική ολοκλήρωσή της: το τσάκισμα 
των φασιστών. Ο Ντουρρούτι και οι σύντροφοί του ενσω-
μάτωναν μια ενέργεια, η οποία δεν περίμενε το 1936 για την 
έφοδό της στο υπάρχον σκηνικό. Κι όμως, ολόκληρη η μαχη-
τική βούληση του κόσμου αυτού δεν είναι αρκετή, όταν οι 
εργάτες στοχεύουν μ’ όλη τους την ενέργεια ενάντια σε μια 
συγκεκριμένη μορφή του κράτους, κι όχι ενάντια στο κράτος 
καθεαυτό. Στα μέσα του 1936, αποδεχόμενοι να διεξάγουν 
έναν πόλεμο χαρακωμάτων σήμαινε να παρατήσουν τα κοι-
νωνικά και πολιτικά όπλα στα χέρια της μπουρζουαζίας που 
έμενε στα μετόπισθεν, κι επίσης σήμαινε να στερήσουν τη 
στρατιωτική δράση από την πρωταρχική ώθηση που αντλεί 
από ένα άλλο πεδίο, το μόνο στο οποίο το προλεταριάτο έχει 
το πάνω χέρι. Οπως έγραφε η “Ολλανδική Αριστερά”:

“Αν οι εργάτες πραγματικά επιθυμούν να οικοδομήσουν ένα 
αμυντικό μέτωπο ενάντια στους λευκούς, ο μόνος τρόπος 
να το κάνουν είναι να πάρουν την πολιτική εξουσία οι ίδιοι, 
αντί να την αφήσουν στα χέρια μιας κυβέρνησης Λαϊκού Με-
τώπου. Μ’ άλλα λόγια, η υπεράσπιση της επανάστασης είναι 
εφικτή μόνο μέσ’ από τη δικτατορία του προλεταριάτου κι 
όχι από μια συνεργασία όλων των αντιφασιστικών κομμά-
των… Η προλεταριακή επανάσταση περιστρέφεται γύρω απ’ 
την καταστροφή του παλιού κρατικού μηχανισμού και την 
ανάληψη των κεντρικών λειτουργιών της εξουσίας από τους 
ίδιους τους εργάτες”.11

Το καλοκαίρι του 1936, μακράν του να απολαμβάνουν μια 
αποφασιστική στρατιωτική υπεροχή, οι εθνικιστές δεν κατεί-
χαν ακόμη καμιά μεγάλη πόλη. Η δύναμή τους βασιζόταν στη 
Λεγεώνα των Ξένων και στους “Μαυριτανούς” του Μαρόκου. 
Το 1912, το Μαρόκο είχε διαμοιραστεί απ’ τη Γαλλία και την 
Ισπανία σε δύο προτεκτοράτα, αλλά είχε από καιρό εξεγερ-
θεί ενάντια στις αποικιακές φιλοδοξίες και των δυο χωρών. 
Ο ισπανικός βασιλικός στρατός είχε ηττηθεί βαριά εκεί το 
1921, κυρίως λόγω της λιποταξίας των μαροκινής καταγωγής 
στρατιωτών του. Παρά τη Γαλλο-Ισπανική συνεργασία, ο Πό-
λεμος του Ριφ (στον οποίον διακρίθηκε ένας στρατηγός ονό-

11. P.I.C., εκδόσεις 
GIC, Amsterdam, 

October 1936
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ματι Φράνκο) τελείωσε μόνο μετά την παράδοση του Abd el-
Krim, το 1926. Δέκα χρόνια αργότερα, οι διακηρύξεις άμεσης 
και άνευ όρων ανεξαρτησίας για το ισπανικό Μαρόκο έφεραν 
απογοήτευση και οργή στα τάγματα εφόδου των αντιδραστι-
κών. Η δημοκρατία προφανώς βρήκε μια εύκολη προσωρινή 
λύση, υπό την πίεση των συντηρητικών κύκλων και της Αγ-
γλικής και Γαλλικής Δημοκρατίας, που δεν έβλεπαν μ’ ενθου-
σιασμό κάθε πιθανή υπαναχώρηση απ’ τις δικές τους αποι-
κιακές αυτοκρατορίες. Την ίδια στιγμή επιπλέον, το γαλλικό 
Λαϊκό Μέτωπο όχι μόνο αρνήθηκε να παραχωρήσει οποιαδή-
ποτε μεταρρύθμιση άξια του ονόματός του στους υπηκόους 
των γαλλικών αποικιών, αλλά διέλυσε και το Βορειοαφρικα-
νικό Αστέρι, ένα προλεταριακό κίνημα στην Αλγερία.

Ο καθένας γνωρίζει ότι η πολιτική της “μη-ανάμειξης” στην 
Ισπανία ήταν της πλάκας. Μια βδομάδα μετά τη στρατιωτι-
κή στάση, το Λονδίνο ανακοίνωσε την αντίθεσή του σε κάθε 
πώληση όπλων στην τότε νόμιμη ισπανική κυβέρνηση, κα-
θώς και την ουδετερότητά του σε περίπτωση που η Γαλλία 
εμπλακεί σε μια σύγκρουση. Η δημοκρατική Αγγλία έθετε 
έτσι τη δημοκρατία και τον φασισμό στο ίδιο επίπεδο. Ως 
αποτέλεσμα, η Γαλλία του Blum και του Thorez έστειλε με-
ρικά αεροπλάνα, όταν η Ιταλία και η Γερμανία έστειλαν ολό-
κληρα τάγματα με τα πολεμοφόδιά τους. Οσο για τις Διεθνείς 
Ταξιαρχίες, ελεγχόμενες από τη Σοβιετική Ενωση και τα ΚΚ, η 
στρατηγική τους αξία επήλθε μ’ ένα ιδιαίτερα βαρύ τίμημα, 
συγκεκριμένα την εξόντωση κάθε αντιπολίτευσης στον στα-
λινισμό, προερχόμενης μέσα από την εργατική τάξη. Ηταν 
στο ξεκίνημα του 1937, μετά την πρώτη παραλαβή όπλων, 
που η Καταλωνία κατήργησε τον Νιν απ’ τη θέση του ως σύμ-
βουλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σπάνια η στενή αντίληψη της ιστορίας ως μια σειρά από μά-
χες, πολέμους και στρατηγικές ήταν πιο άτοπη προκειμένου 
να εξηγήσει την πορεία ενός άμεσα “κοινωνικού” πολέμου, 
διαμορφωμένου καθώς ήταν από την εσωτερική δυναμική 
του αντιφασισμού. Ο επαναστατικός ζήλος αρχικά έσπασε 
την ορμή των εθνικιστών. Επειτα οι εργάτες αποδέχθηκαν 
την νομιμότητα: η σύγκρουση πάγωσε και στη συνέχεια θε-
σμοθετήθηκε. Απ’ τον χειμώνα του 1936 κι έπειτα, οι ταξιαρ-
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χίες της πολιτοφυλακής καθηλώθηκαν στην πολιορκία της 
Σαραγόσα. Το κράτος εξόπλιζε μόνο τις στρατιωτικές μονά-
δες που απολάμβαναν την εμπιστοσύνη του, δηλαδή αυτές 
που δεν απαλλοτρίωναν την μεγάλη ιδιοκτησία. Απ’ τις αρ-
χές του 1937, στις πενιχρά εξοπλισμένες πολιτοφυλακές του 
POUM που μάχονταν με παλιά τυφέκια, το ρεβόλβερ ήταν 
ήδη πολυτέλεια. Στις πόλεις, οι πολιτοφύλακες βρίσκονταν 
ώμο με ώμο με τους άρτια εξοπλισμένους τακτικούς στρα-
τιώτες. Τα μέτωπα πληθαίναν, όπως και μέσα στη Βαρκελώ-
νη, μεταξύ προλετάριων και μπάτσων. Η τελευταία ανάσα 
ήταν η νίκη των δημοκρατικών στη Μαδρίτη. Αμέσως μετά, 
η κυβέρνηση διέταξε τους μη-στρατολογημένους πολίτες να 
παραδώσουν τα όπλα τους. Το διάταγμα είχε περιορισμένα 
άμεσα αποτελέσματα, αλλά ήταν ενδεικτικό της αμείωτης 
θέλησης αφοπλισμού του πληθυσμού. Η απογοήτευση και η 
καχυποψία διέβρωναν το ηθικό. Ο πόλεμος περνούσε ολοέ-
να και περισσότερο στα χέρια των ειδικών. Τελικά, η Δημο-
κρατία έχανε ολοένα και περισσότερο έδαφος, καθώς κάθε 
κοινωνικό περιεχόμενο και κάθε επαναστατική σημασία εξα-
νεμιζόταν στο αντιφασιστικό στρατόπεδο.

Ο περιορισμός της επανάστασης σε πόλεμο απλοποιεί και δι-
αστρεβλώνει το κοινωνικό ζήτημα σε μια λογική κέρδους ή 
απώλειας, σε μια λογική επικράτησης του “ισχυρότερου”. Το 
ζήτημα πλέον τίθεται στο ποιος θα έχει τους πιο πειθαρχημέ-
νους στρατιώτες, τα καλύτερα οικονομικά, τους πιο ικανούς 
αξιωματικούς και την υποστήριξη συμμάχων των οποίων η 
πολιτική φύση μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι όλη αυτή η διαδικασία τραβάει τελικά τη σύγκρουση μα-
κριά απ’ την καθημερινή ζωή. Είναι μια συγκεκριμένη μορφή 
πολέμου που, ακόμα και μεταξύ των υποστηρικτών του από 
κάθε πλευρά, κανείς δεν θέλει να χάσει, αν και όλοι επιθυ-
μούν να τελειώσει. Σε αντίθεση με την επανάσταση, εκτός 
από την περίπτωση ήττας, ο πόλεμος δεν διαβαίνει το κατώ-
φλι μου. Μεταμορφωμένος σε στρατιωτική διαμάχη, ο πόλε-
μος ενάντια στον Φράνκο σταμάτησε να είναι μια προσωπική 
δέσμευση, έχασε κάθε απτή πραγματικότητά του, κι έγινε 
μια κινητοποίηση από τα πάνω, όπως κάθε άλλη κατάσταση 
πολέμου. Μετά τον Γενάρη του 1937, η εθελοντική κατάταξη 
έκανε “κοιλιά” και ο εμφύλιος πόλεμος, και στα δυο στρα-
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τόπεδα, έφτασε σε μια γενική υποχρεωτική στρατολόγηση. 
Ως αποτέλεσμα, τυχόν πολιτοφύλακες του 1936 που θα εγκα-
τέλειπαν τις ταξιαρχίες ένα χρόνο αργότερα, αηδιασμένοι με 
τον πολιτικαντισμό της Δημοκρατίας, μπορούσαν να συλλη-
φθούν και να εκτελεσθούν επί τόπου ως “λιποτάκτες”.

Σε διαφορετικές ιστορικές συνθήκες, η στρατιωτική εξέλιξη 
αυτή, από μια εξέγερση σε πολιτοφυλακές κι έπειτα σε τακτι-
κό στρατό, θυμίζει τους “αντάρτικους” πολέμους “guerrilla” 
ενάντια στον Ναπολέοντα (εξ ού και ο όρος guerilla από το 
ισπανικό guerra, ο “μικρός πόλεμος” δηλαδή), που περιγρά-
φει ο Μαρξ:

“Συγκρίνοντας τις τρεις περιόδους του guerrilla με την πολι-
τική ιστορία της Ισπανίας, ανακαλύπτουμε ότι αναπαριστούν 
και τον ανάλογο βαθμό, στον οποίο το αντεπαναστατικό 
πνεύμα της Κυβέρνησης είχε επιτύχει να παγώσει το πνεύ-
μα του λαού. Ξεκινώντας με την εξέγερση ολόκληρων πλη-
θυσμών, ο παρτιζάνικος πόλεμος συνεχίστηκε στη συνέχεια 
από ανταρτοομάδες, που είχαν πίσω τους ολόκληρες επαρχί-
ες για εφεδρείες και τελείωσε με παραστρατιωτικά σώματα 
που βρίσκονταν πάντα με το ένα πόδι στο να κυλήσουν στη 
ληστεία και την πειρατεία ή έφθιναν στο επίπεδο ταγμάτων 
τακτικού στρατού”.12

Για το 1936, όπως και για το 1808, η εξέλιξη της στρατιωτικής 
κατάστασης δεν μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά ή ακόμα 
και κατά κύριο λόγο από την τέχνη του πολέμου, αλλά προ-
κύπτει από την ισορροπία πολιτικών και κοινωνικών δυνά-
μεων και τον μετασχηματισμό τους σε μια αντεπαναστατική 
κατεύθυνση. Ο συμβιβασμός που επικαλείτο ο Ντουρρούτι, η 
αναγκαιότητα ενότητας με κάθε κόστος, δεν μπορούσε παρά 
να παραδώσει πρώτα τη νίκη στο Δημοκρατικό κράτος (επί 
του προλεταριάτου) κι έπειτα στο Φρανκικό κράτος (επί της 
Δημοκρατίας).

Υπήρξε στο ξεκίνημά της μια επανάσταση στην Ισπανία, 
που όμως γρήγορα αντιστράφηκε καθώς οι προλετάριοι, 
πεπεισμένοι ότι είχαν ήδη αρκετή δύναμη, εναπόθεσαν την 
εμπιστοσύνη τους στο κράτος σ’ έναν αγώνα ενάντια στον 

12. Marx, Revolu-
tionary Spain, 1854 
(MECW 13), σελ. 
422.
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Φράνκο. Σ’ αυτή τη βάση, η πολυμορφία των ανατρεπτικών 
πρωτοβουλιών και των μέτρων που λήφθησαν στην παρα-
γωγή και στην καθημερινή ζωή καταδικάστηκαν απ’ το απλό 
και τραγικό γεγονός ότι λάμβαναν χώρα στη σκιά ενός κρά-
τους εκτάκτου ανάγκης, το οποίο αρχικά είχε τεθεί στην ανα-
μονή κι έπειτα ξαναπήρε μπρος στο βωμό της αναγκαιότητας 
του πολέμου εναντίον του Φράνκο, ένα παράδοξο που παρέ-
μεινε σκοτεινό για τις περισσότερες επαναστατικές ομάδες 
της εποχής. Προκειμένου η επανάσταση να σταθεροποιηθεί 
και να επεκταθεί, οι μετασχηματισμοί, χωρίς τους οποίους 
αυτή θα γινόταν ένα άδειο κέλυφος, έπρεπε να τεθούν αντα-
γωνιστικά προς ένα κράτος που σαφέστατα η ίδια αντιλαμ-
βανόταν ως αντίπαλο.

Το πρόβλημα ήταν ότι, μετά τον Ιούλη του 1936, η δυαδική 
εξουσία υπήρχε μόνο εξ όψεως. Οχι μόνο οι θεσμοί της προ-
λεταριακής εξουσίας που είχαν γεννηθεί από την εξέγερση, 
κι αυτοί που αμέσως μετά προέκυψαν μέσ’ απ’ τις κοινω-
νικοποιήσεις, ανέχθηκαν το κράτος, αλλά παρέδωσαν και 
στο κράτος την αρμοδιότητα του αντιφασιστικού αγώνα, 
λες και ήταν έστω τακτικά αναγκαίο να περάσει μέσα από 
το κράτος ο αγώνας για τη συντριβή του Φράνκο. Με όρους 
“ρεαλισμού”, η καταφυγή στις παραδοσιακές στρατιωτικές 
μεθόδους που έγινε αποδεκτή από την άκρα αριστερά (συ-
μπεριλαμβανομένου του POUM και της CNT), στο όνομα της 
αποτελεσματικότητας, αποδείχθηκε σχεδόν χωρίς εξαίρεση 
αναποτελεσματική. Εξήντα χρόνια αργότερα, οι άνθρωποι 
ακόμα δεν το ’χουν λήξει. Κι όμως, το δημοκρατικό κράτος εί-
ναι τόσο ακατάλληλο για να διεξάγει ένοπλο αγώνα ενάντια 
στον φασισμό όσο και για να σταματήσει την ειρηνική του 
άνοδο στην εξουσία. Τα κράτη είναι κατά κανόνα διστακτι-
κά απέναντι στον κοινωνικό πόλεμο και συνήθως φοβούνται 
παρά ενθαρρύνουν την αδελφοποίηση. Οταν στη Γουαδαλα-
χάρα, οι αντιφασίστες απευθύνθηκαν στους ιταλούς στρατι-
ώτες, που έστειλε ο Μουσολίνι για να τους καταστείλουν, ως 
εργάτες προς εργάτες, μια ομάδα ιταλών πράγματι λιποτά-
κτησε. Το επεισόδιο αυτό παρέμεινε η εξαίρεση.

Από την πολιορκία της Μαδρίτης (Μάρτης ’37) μέχρι την τε-
λική πτώση της Καταλωνίας (Φλεβάρης ’39), το πτώμα της 
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ματαιωμένης επανάστασης σάπιζε στα πεδία των μαχών. 
Ετσι, μπορεί να μιλά σήμερα κανείς για πόλεμο στην Ισπανία, 
αλλά όχι για επανάσταση. Πόλεμος που άνοιγε μια ολοένα 
και μεγαλύτερη πληγή καθώς τελούσε την κύρια λειτουρ-
γία του, που ήταν η επίλυση του τρέχοντος καπιταλιστικού 
προβλήματος: της εγκαθίδρυσης στην Ισπανία ενός κράτους 
νομιμότητας που θα κατάφερνε να αναπτύξει το εθνικό κε-
φάλαιο, ενώ θα κρατούσε τις μάζες υπό έλεγχο. Τον Φλεβάρη 
του 1939, ο Σουρρεαλιστής και Τροτσκιστής (τότε) ποιητής 
Benjamin Péret ανέλυε την τελική πράξη της ήττας:

“Η εργατική τάξη… έχοντας χάσει απ’ τα μάτια της τους 
ίδιους της τους στόχους, δεν έβλεπε πια για ποιο λόγο θα πρε-
πε να σκοτωθεί υπερασπιζόμενη τη μαφία της αστικής δη-
μοκρατίας ενάντια στη φασιστική μαφία, σε τελική ανάλυση, 
υπερασπιζόμενη το Αγγλο-Γαλλικό κεφάλαιο ενάντια στον 
Ιταλο-Γερμανικό ιμπεριαλισμό. Ο εμφύλιος πόλεμος είχε με-
τατραπεί ραγδαία σε ιμπεριαλιστικό πόλεμο”.13

Την ίδια χρονιά, ο Bruno Rizzi έκανε ένα παρόμοιο σχόλιο 
στην έκθεσή του για την “κολλεκτιβιστική γραφειοκρατία” 
στην ΕΣΣΔ:

“Οι παλιές δημοκρατίες παίζουν το παιχνίδι της αντιφασιστι-
κής πολιτικής προκειμένου να νανουρίζουν τα πλήθη. Είναι 
αναγκασμένες να κρατούν τους προλετάριους ήσυχους… 
ανά πάσα στιγμή, οι παλιές δημοκρατίες μπουκώνουν την ερ-
γατική τάξη με αντιφασισμό… Η Ισπανία μετατράπηκε σ’ ένα 
σφαγείο από προλετάριους όλων των εθνικοτήτων, προκει-
μένου να εξοντωθούν οι απείθαρχοι επαναστάτες εργάτες, 
και να πουληθούν τα προϊόντα της βαριάς βιομηχανίας”.

Τα δυο στρατόπεδα αναμφίβολα είχαν αρκετά διαφορετι-
κή κοινωνιολογική σύνθεση. Αν και η μπουρζουαζία ήταν 
παρούσα και στις δυο μεριές, η τεράστια πλειοψηφία των 
εργατών και των φτωχών γεωργών υποστήριζαν τη Δημο-
κρατία, ενώ τα παρωχημένα κι αντιδραστικά στρώματα (οι 
γαιοκτήμονες, οι μικρο-ιδιοκτήτες, ο κλήρος) συνασπίστηκαν 
πίσω από τον Φράνκο. Αυτή η ταξική πόλωση προσέδιδε μια 
αύρα προοδευτισμού στο Δημοκρατικό κράτος, αλλά δεν εί-

13. Clé, 2nd issue.
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ναι ικανή να πει κάτι παραπάνω για την ιστορική σημασία της 
σύγκρουσης, όπως και τα πολλά εργατικής καταγωγής μέλη 
των σοσιαλιστικών ή σταλινικών κομμάτων δεν είναι αποκα-
λυπτικά στοιχεία για τη φύση των κομμάτων αυτών: στην 
πραγματικότητα, καθώς αποτελούν σχηματισμούς βάσης 
που είναι ικανοί να χειραγωγήσουν ή να αντιτεθούν σε κάθε 
προλεταριακή έφοδο. Αναλόγως, ο Δημοκρατικός στρατός 
διέθετε έναν μεγάλο αριθμό εργατών, αλλά σημασία έχει 
το για τι, με ποιόν και κάτω από ποιές εντολές πολεμούσαν 
αυτοί. Να θέτουμε την ερώτηση σημαίνει ταυτόχρονα να 
την απαντούμε, εκτός κι αν θεωρεί κανείς ότι είναι εφικτό 
να πολεμά την μπουρζουαζία μέσα από μια συμμαχία με την 
μπουρζουαζία.

“Ο εμφύλιος πόλεμος είναι η υψηλότερη έκφραση του τα-
ξικού πολέμου”, έγραφε ο Τρότσκυ στο Τα ιδανικά τους και 
τα δικά μας (1938). Αρκεί φυσικά να προσθέσει κανείς ότι απ’ 
τους “θρησκευτικούς πολέμους” μέχρι τις Ιρλανδικές ή τις τα-
ραχές στον Λίβανο των ημερών μας, ο εμφύλιος πόλεμος εί-
ναι επίσης, και μάλιστα συχνότερα, η μορφή που παίρνει ένας 
αδύνατος ή κι αποτυχημένος κοινωνικός αγώνας: όταν οι τα-
ξικές αντιφάσεις δεν μπορούν να εκδηλωθούν ως τέτοιες, ξε-
σπούν μέσα σε ιδεολογικά ή εθνικά πλαίσια, καθυστερώντας 
ακόμη περισσότερο κάθε ανθρώπινη χειραφέτηση.

Αναρχικοί στην Κυβέρνηση

Η σοσιαλδημοκρατία δεν “συνθηκολόγησε” τον Αύγουστο 
του 1914, όπως ένας μαχητής που ρίχνει τα όπλα του: ακο-
λούθησε την τροχιά ενός πανίσχυρου κινήματος που ήταν δι-
εθνιστικό στη ρητορεία του, ενω στην πραγματικότητα είχε 
μετατραπεί σε βαθιά εθνικό, καιρό πριν. Το SPD μπορούσε 
κάλλιστα να αποτελεί την κυρίαρχη εκλογική δύναμη στη 
Γερμανία του 1912, όμως η ισχύς του εξαντλούταν στους σκο-
πούς των μεταρρυθμίσεων, μέσα στα πλαίσια του καπιταλι-
σμού και σύμφωνα με τους νόμους του, που περιλάμβαναν 
για παράδειγμα την αποδοχή της αποικιοκρατίας, κι επίσης 
τον πόλεμο, που ακολούθησε όταν απέμεινε πια ως μόνη 
λύση για την αποσυμπίεση των κοινωνικών και πολιτικών 
αντιθέσεων.
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Κατά τον ίδιο τρόπο, η ενσωμάτωση του ισπανικού αναρ-
χισμού στο κράτος το 1936 αποτελεί έκπληξη μόνο αν λη-
σμονεί κανείς τη φύση του: η CNT ήταν ένα συνδικάτο, ένα 
αυθεντικό συνδικάτο αναμφίβολα, ωστόσο παρέμενε ένα 
συνδικάτο, και δεν υπάρχει συνδικάτο που να μην είναι συν-
δικάτο. Η λειτουργία δίνει μορφή στο όργανο κι όχι το αντίθε-
το. Οποιαδήποτε κι αν ήταν τα αρχικά ιδεώδη του, κάθε μό-
νιμη οργάνωση για την υπεράσπιση των μισθωτών εργατών 
ως τέτοια είναι προορισμένη να μετατραπεί σε μεσολαβητή, 
κι εν συνεχεία σε συμφιλιωτή. Ακόμα κι αν είναι στα χέρια ρι-
ζοσπαστών, ακόμα κι αν κυνηγιέται, η  οργάνωση αυτή είναι 
καταδικασμένη να ξεφύγει απ’ τον άμεσο έλεγχο της βάσης 
της και να μετατραπεί σε όργανο διαμεσολάβησης. Ακόμα κι 
αν υπήρξε αναρχικό συνδικάτο, η CNT ήταν πρώτα συνδικά-
το κι έπειτα αναρχικό. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπαν από 
τον εργάτη της σειράς μέχρι τον ηγέτη που θα καθήσει να συ-
ζητήσει στο τραπέζι των αφεντικών, η CNT πάντως δεν είχε 
τεράστιες διαφορές από την UGT. Και οι δυο εργάζονταν για 
τον εκσυγχρονισμό και την ορθολογική διαχείριση της οικο-
νομίας: με μια λέξη, για να κοινωνικοποιήσουν τον καπιτα-
λισμό. Υπάρχει ένα λεπτό νήμα που ενώνει τη σοσιαλιστική 
ψήφο υπέρ του πολέμου τον Αύγουστο του 1914, με τη συμ-
μετοχή στην κυβέρνηση των αναρχικών ηγετών, πρώτα στην 
Καταλωνία (Σεπτέμβρης ’36), κι έπειτα στην Ισπανική Δημο-
κρατία (Νοέμβρης ’36). Ηδη από το 1914, ο Μαλατέστα είχε 
στιγματίσει όσους απ’ τους συντρόφους του (όπως ο Κροπό-
τκιν) αποδέχονταν τη στράτευση στο όνομα της εθνικής άμυ-
νας ως “κυβερνητικούς αναρχικούς”.

Η CNT υπήρξε για πολύ καιρό ταυτόχρονα θεσμική και ανα-
τρεπτική. Η αντίφαση αυτή έλαβε τέλος στις γενικές εκλογές 
του 1931, όπου η CNT παράτησε την αντικοινοβουλευτική της 
στάση, καλώντας τις μάζες να ψηφίσουν τους Δημοκρατι-
κούς υποψηφίους. Η αναρχική οργάνωση μετατρεπόταν σε 
“ένα συνδικάτο που φιλοδοξούσε να κατακτήσει την εξου-
σία”, το οποίο “αναπόφευκτα θα οδηγούσε σε μια δικτατο-
ρία επί του προλεταριάτου”.14

Απ’ τον έναν συμβιβασμό στον άλλον, η CNT κατέληξε να απο-
κηρύξει τον αντικρατισμό που ήταν ο βασικός λόγος ύπαρξής 

14. P.I.C., Γερ-
μανική έκδοση, 
Δεκέμβρης 1931.
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της, ακόμα και μετά που η Δημοκρατία και οι Ρώσοι σύμμαχοι 
ή μάλλον αφέντες της, έδειξαν το πραγματικό τους πρόσω-
πο τον Μάη του ’37, χωρίς να αναφέρουμε καν τα όσα ακο-
λούθησαν, στις φυλακές και τα μυστικά κρατητήρια. Οπως 
το POUM, η CNT υπήρξε αποτελεσματική στο να αφοπλίσει 
τους προλεταρίους, να τους καλέσει να εγκαταλείψουν τον 
αγώνα τους ενάντια στην επίσημη και τη σταλινική αστυνο-
μία που ήταν πια έτοιμες να τους αποτελειώσουν. Οπως το 
έθεσε το GIC:

“Η CNT ήταν ανάμεσα στους κύριους υπεύθυνους για το 
τσάκισμα της εξέγερσης. Εριξε το ηθικό του προλεταριά-
του σε μια στιγμή που αυτό εφορμούσε εναντίον των 
δημοκρατικών αντιδραστικών”.15

Ορισμένοι ριζοσπάστες γεύτηκαν ακόμα τη δυσάρεστη έκ-
πληξη να ριχθούν σε μια φυλακή που διευθυνόταν από έναν 
παλιό αναρχικό σύντροφο, απογυμνωμένο από κάθε ουσια-
στική εξουσία πάνω στο τι γινόταν μέσα στη φυλακή φυσικά. 
Στις βλάβες που προκάλεσε η CNT μπορεί να προστεθεί και 
μια απλή προσβολή, όταν ο απεσταλμένος της CNT στη Σοβι-
ετική Ενωση για υλική βοήθεια, δεν έθεσε καν το ζήτημα των 
δικών της Μόσχας.

Τα πάντα για τον αντιφασιστικό αγώνα!

Τα πάντα για τις σφαίρες και τα όπλα!

Ομως ακόμη κι έτσι, κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν, αφού 
οι αναρχικοί είναι απ’ τη φύση τους απρόσβλητοι απ’ τον ιό 
του κρατισμού. Δεν είναι άλλωστε ο αναρχισμός η άρνηση 
του κράτους; Ναι μεν, αλλά…

Ορισμένοι μαρξιστές επίσης μπορούν να επικαλεστούν ολό-
κληρες σελίδες απ’ τον Εμφύλιο Πόλεμο στη Γαλλία (του Κ. 
Μαρξ) για την καταστροφή του κρατικού μηχανισμού, και να 
επαναλάβουν το χωρίο απ’ το Κράτος κι Επανάσταση όπου ο 
Λένιν λέει ότι μια μέρα οι μάγειρες θα διευθύνουν την κοινω-
νία κι όχι οι πολιτικοί. Ομως αυτοί οι ίδιοι μαρξιστές μπορούν 
στην πράξη να εφαρμόζουν την πιο δουλοπρεπή λατρεία του 

15. Räte-
Korrespondenz, 

Ιούνης 1937.
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κράτους, όταν βλέπουν το κράτος ως τον φορέα της προό-
δου ή της ιστορικής αναγκαιότητας. Καθώς φαντάζονται το 
μέλλον ως μια καπιταλιστική κοινωνία χωρίς καπιταλιστές, 
ως έναν κόσμο που ακόμα βασίζεται στη μισθωτή εργασία 
αλλά αυτή τη φορά εξισωτική, εκδημοκρατισμένη και σχεδι-
ασμένη, όλα τους οδηγούν στο να δεχθούν ένα κράτος (με-
ταβατικό βέβαια), και να πανε στον πόλεμο για ένα κράτος 
που θεωρούν κακό εναντίον ενός άλλου που τους φαίνεται 
χειρότερο.

Ο αναρχισμός υπερεκτιμά το κράτος θεωρώντας την εξου-
σία ως τον κύριο εχθρό, ενώ την ίδια στιγμή υποτιμά τη ροπή 
αδράνειας του κράτους.

Το κράτος είναι ο εγγυητής, αλλά όχι ο δημιουργός των κοι-
νωνικών σχέσεων. Αντιπροσωπεύει και ενοποιεί το κεφά-
λαιο, δεν είναι ούτε ο κινητήρας του ούτε η καρδιά του. 

Απ’ το αναντίρρητο γεγονός ότι οι ισπανικές μάζες ήταν οπλι-
σμένες μετά τον Ιούλη του 1936, ο αναρχισμός συμπεραίνει 
ότι το κράτος είχε πια χάσει την υπόστασή του. Ομως η υπό-
σταση του κράτους δεν εδρεύει στον έναν ή τον άλλον θεσμό 
του, αλλά στη λειτουργία της ενοποίησης που φέρνει συνο-
λικά εις πέρας. Το κράτος διασφαλίζει τους δεσμούς που οι 
άνθρωποι δεν μπορούν και δεν τολμούν να δημιουργήσουν 
μεταξύ τους και δημιουργεί ένα δίκτυο υπηρεσιών, οι οποίες 
είναι ταυτόχρονα παρασιτικές όσο και αναγκαίες.

Το καλοκαίρι του 1936, το κρατικό σύμπλεγμα φαινόταν να 
παραπαίει στη Δημοκρατική Ισπανία, μιας και φυτοζωοούσε 
μόνο ως ένα πιθανό πλαίσιο ικανό να μαζέψει τα συντρίμμια 
της καπιταλιστικής κοινωνίας και να τα επαναδιευθετήσει 
μια μέρα. Στο μεταξύ, συνέχιζε να υπάρχει, σε κοινωνική νάρ-
κη. Επειτα, κέρδισε έδαφος όταν οι σχέσεις που δημιουργή-
θηκαν με την εξέγερση χαλάρωσαν ή διαλύθηκαν. Αναζωο-
γόνησε τα όργανά του και, μόλις το επέτρεψε η κατάσταση, 
πήρε τον έλεγχο των οργάνων αυτών που η ανατροπή είχε 
φέρει στην επιφάνεια και λειτουργήσει. Αυτό που έμοιαζε μ’ 
ένα άδειο κέλυφος αποδείχθηκε ικανό όχι μόνο να αναγεν-
νηθεί, αλλά και να αδειάσει τις παράλληλες μορφές εξουσίας 
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στις οποίες η επανάσταση πίστευε ότι είχε ενσωματωθεί και 
να τις αποικίσει το ίδιο.

Η ύστατη δικαιολογία της CNT για τον ρόλο της συνοψίζεται 
στην ιδέα ότι η κυβέρνηση δεν είχε πια καμιά εξουσία στ’ 
αλήθεια, καθώς το εργατικό κίνημα είχε πάρει την εξουσία εκ 
των πραγμάτων.

“…η κυβέρνηση έχει πάψει να είναι μια δύναμη που καταπι-
έζει την εργατική τάξη, με τον ίδιο τρόπο που το κράτος δεν 
είναι πια η οργάνωση που διαιρεί την κοινωνία σε τάξεις. Κι 
αν τα μέλη της CNT εργαστούν μέσα στο κράτος και την κυ-
βέρνηση, οι άνθρωποι θα είναι ολοένα και λιγότερο καταπι-
εσμένοι”.16

Οχι λιγότερο απ’ τον μαρξισμό, ο αναρχισμός φετιχοποιεί το 
κράτος και το φαντάζεται να παίρνει σάρκα και οστά σε ένα 
συγκεκριμένο μέρος. Ο Μπλανκί είχε προηγουμένως οδηγή-
σει τον μικρό στρατό του σε επιθέσεις εναντίον δημαρχείων 
ή στρατώνων, τουλάχιστον όμως χωρίς να ισχυρίζεται ποτέ 
ότι βασίζει τις δράσεις του στο προλεταριακό κίνημα, αλλά 
μόνο σε μια μειοψηφία που θα ξυπνούσε τον κόσμο. Εναν αι-
ώνα αργότερα, η CNT δήλωνε ότι το ισπανικό κράτος είναι 
ένα φάντασμα σε σχέση με την απτή πραγματικότητα των 
“κοινωνικών οργανώσεων” (δηλαδή των πολιτοφυλακών, 
των συνδικάτων κλπ). Ομως, η λειτουργία του κράτους, ο λό-
γος ύπαρξής του, είναι να χαρτογραφεί τις ελλείψεις και τις 
αδυναμίες της “κοινωνίας” μέσω ενός συστήματος σχέσεων, 
δεσμών, συγκέντρωσης εξουσιών, διοίκησης, αστυνομίας, δι-
καιοσύνης και στρατιωτικών δικτύων, τα οποία παραμένουν 
σε αναμονή για περιόδους κρίσεων, περιμένοντας για τη στιγ-
μή που ένας αστυνομικός ανακριτής θα βρει τον δρόμο του 
μέσα στα αρχεία κάποιου κοινωνικού λειτουργού. Η επανά-
σταση δεν έχει Βαστίλλη να γκρεμίσει, αστυνομικό τμήμα ή 
θερινά ανάκτορα να “καταλάβει”: το καθήκον της είναι να 
καταστήσει ακίνδυνα ή να καταστρέψει τα πάντα απ’ τα 
οποία τέτοια μέρη αντλούν την υπόστασή τους.

16. Solidaridad 
Obrera, Νοέμβρης 

1936.
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Ανοδος και πτώση της κολλεκτιβοποίησης

Το βάθος και το εύρος των βιομηχανικών και αγροτικών κολ-
λεκτιβοποιήσεων μετά τον Ιούλη του 1936 δεν έχει ιστορικό 
προηγούμενο. Ο Μαρξ υπογράμμιζε την ισπανική παράδοση 
λαϊκής αυτονομίας και το χάσμα μεταξύ του λαού και του 
κράτους, το οποίο εκδηλώθηκε στους αντι-Ναπολεονικούς 
πολέμους κι έπειτα στις εξεγέρσεις του 19ου αιώνα που ανα-
ζωογόνησαν μια πατροπαράδοτη κοινοτική αντίσταση στην 
εξουσία του στέμματος. Η απόλυτη μοναρχία, παρατηρούσε, 
δεν παρακινούσε διάφορα στρώματα για να δημιουργήσει 
ένα σύγχρονο κράτος, αλλά άφηνε τις ζωτικές δυνάμεις της 
χώρας ανέπαφες. Ο Ναπολέων έτσι μπορούσε να βλέπει την 
Ισπανία σαν ένα “κουφάρι,

…κι όμως, όσο νεκρό ήταν στ’ αλήθεια το ισπανικό κρά-
τος, η ισπανική κοινωνία ήταν γεμάτη ζωή” και “αυτό 
που λέμε κράτος με τη σύγχρονη έννοια της λέξης είχε 
πραγματοποιηθεί μόνο σε ό,τι αφορά το στράτευμα, 
που έπρεπε να συμβαδίσει με την ιδιαίτερη ταραχώδη 
“επαρχιακή” ζωή του λαού”17

Στην Ισπανία του 1936, η αστική επανάσταση είχε γίνει κι 
ήταν μάταιο να κάνει κανείς υποθέσεις τύπου 1917 ή, ακό-
μα χειρότερα, 1848 ή 1789. Ωστόσο, αν και η μπουρζουαζία 
ήταν κυρίαρχη πολιτικά, και το κεφάλαιο οικονομικά, απεί-
χαν πολύ απ’ τη δημιουργία μιας ενοποιημένης εσωτερικής 
αγοράς και μιας σύγχρονης κρατικής δομής ώστε να υπαχθεί 
η κοινωνία ως ολότητα και να εξημερωθεί η τοπική ζωή με 
όλες τις ιδιαιτερότητές της. Για τον Μαρξ στα 1854, μια “δε-
σποτική” κυβέρνηση συνηπήρχε με μια έλλειψη ενότητας 
που έφθανε μέχρι το σημείο διαφορετικών νομισμάτων ή 
διαφορετικών φορολογιών ανά περιοχή: οι παρατηρήσεις 
του διατηρούσαν ακόμα κάποια εγκυρότητα ογδόντα χρόνια 
αργότερα. Το κράτος δεν ήταν ικανό ούτε να αναπτύξει τη 
βιομηχανία ούτε να αναλάβει αγροτικές μεταρρυθμίσεις. Δεν 
μπορούσε να βγάλει απ’ τη γεωργία ούτε τα αναγκαία έσοδα 
για καπιταλιστική συσσώρευση ούτε να ενοποιήσει την επαρ-
χία ούτε καν να κρατήσει υποταγμένους τους προλετάριους 
των πόλεων και της υπαίθρου.

17. Marx, παρά-
θεση της Marie 
Laffranque στο 
‘Marx et l’Espagne’ 
(Cahiers de l’ISEA, 
série S. n°15).
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Ηταν λοιπόν σχεδόν φυσικό ότι η κρίση του Ιούλη 1936 θα έδι-
νε άνθιση, στα περιθώρια της πολιτικής εξουσίας, σε ένα κοι-
νωνικό κίνημα του οποίου οι πραγματικές εκδηλώσεις, αν και 
συμπεριλάμβαναν κομμουνιστικές δυνατότητες, αργότερα 
απορροφήθηκαν από το κράτος στο οποίο επέτρεψαν να πα-
ραμείνει αλώβητο. Οι πρώτοι μήνες μιας επανάστασης που 
ήδη παρήκμαζε, αλλά της οποίας η έκταση έκρυβε ακόμα την 
αποτυχία της, εμφανίζονταν σαν μια διαδικασία κατακερμα-
τισμού: κάθε περιοχή, κάθε κομμούνα, κάθε επιχείριση, κολ-
λεκτίβα ή κοινότητα διέφευγε της κεντρικής εξουσίας χωρίς 
να της επιτίθεται άμεσα, και κινούσε να ζήσει διαφορετικά. Ο 
αναρχισμός, ακόμα και η περιφερειακή πολιτική του POUM, 
εκφράζουν αυτήν την ισπανική ιδιομορφία, που θα ήταν λά-
θος να δει κανείς αποκλειστικά υπό το αρνητικό πρίσμα της 
“καθυστερημένης” καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ακόμα και η 
άμπωτη του 1937 δεν έσβησε το ζήλο εκατοντάδων χιλιάδων 
εργατών και χωρικών που καταλάμβαναν τη γη, τα εργοστά-
σια, τις γειτονιές, τα χωριά, απαλλοτριώνοντας την ιδιοκτη-
σία και κοινωνικοποιώντας την παραγωγή με μια αυτονομία 
και μια αλληλεγγύη στην καθημερινή ζωή που εξέπλησσε 
τόσο τους παρατηρητές όσο και τους συμμετέχοντες.18 Ο 
κομμουνισμός είναι επίσης η επανοικειοποίηση των συνθη-
κών της ίδιας της ύπαρξης.

Θλιβερό να το λέει κανείς, αλλά αν αυτές οι αμέτρητες πρά-
ξεις και καθήκοντα, ορισμένες φορές διάρκειας αρκετών 
ετών, αποτελούν απόδειξη (όπως, με τον δικό τους τρόπο, 
η ρώσικη και η γερμανική εμπειρία) ενός κομμουνιστικού κι-
νήματος που ξαναπλάθει ολόκληρη την κοινωνία, των υπέ-
ροχων ανατρεπτικών ικανοτήτων όταν αυτές διευρύνονται, 
είναι επίσης αληθές πως η μοίρα τους είχε ήδη σφραγιστεί 
από το καλοκαίρι του 1936 κι έπειτα. Ο ισπανικός εμφύλιος 
απέδειξε ταυτόχρονα το επαναστατικό σθένος που δίνουν 
οι κοινοτικοί δεσμοί και οι μορφές που είχαν διαβρωθεί απ’ 
το κεφάλαιο αλλά δεν αναπαράγονταν ακόμη καθημερινά 
για λογαριασμό του, αλλά επίσης την ανικανότητά τους να 
φέρουν από μόνοι τους την επανάσταση. Η απουσία μιας 
επίθεσης ενάντια στο κράτος καταδίκασε την εγκαθίδρυση 
διάφορων σχέσεων σε μια αποσπασματική αυτοδιαχείρι-
ση που διατηρούσε το περιεχόμενο και συχνά ακόμα και τη 

18. Μεταξύ άλλων: 
Orwell, και Low & 
Brea, Red Spanish 

Notebook, (City 
Lights, 1979).
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μορφή του καπιταλισμού, κατά κύριο λόγο το χρήμα και τον 
καταμερισμό των δραστηριοτήτων ανά επιχείρηση. Κάθε 
επιβίωση της μισθωτής εργασίας διαιωνίζει την ιεραρχία των 
λειτουργιών και των εσόδων.

Τα κομμουνιστικά μέτρα θα μπορούσαν να υποσκάψουν την 
κοινωνική βάση και των δυο κρατών (του Δημοκρατικού και 
του Εθνικιστικού) μόνο μέσα από την επίλυση του αγροτικού 
ζητήματος: στα 1930, περισσότερο απ’ το ήμισυ του πληθυ-
σμού λιμοκτονούσε. Μια ανατρεπτική δύναμη προέκυψε 
φέρνοντας στο προσκήνιο τα πιο καταπιεσμένα στρώματα, 
αυτά που ήταν πιο μακρυά απ’ την “πολιτική” (π.χ. οι γυναί-
κες), αλλά δεν κατάφερε να συνεχίσει μέχρι τέλους ξεριζώνο-
ντας ολόκληρο το σύστημα απ’ τα θεμέλια.

Την εποχή εκείνη, το εργατικό κίνημα αντιστοιχούσε σ’ εκεί-
νες τις περιοχές του κόσμου που είχαν κοινωνικοποιηθεί 
μέσα από την ολοκληρωτική κυριαρχία του κεφαλαίου επί 
της κοινωνίας, όπου ο κομμουνισμός ήταν ταυτόχρονα πιο 
κοντά λόγω αυτής της κοινωνικοποίησης όσο και πιο μακρυά 
εξαιτίας της διάλυσης κάθε σχέσης μέσα στην εμπορευματι-
κή μορφή. Η νέα κοινωνία, σ’ αυτές τις χώρες, γινόταν συνή-
θως αντιληπτή ως ένας εργατικός κόσμος, ακόμα κι αν αυτό 
σήμαινε έναν κόσμο βιομηχανικό.

Το ισπανικό προλεταριάτο, απ’ την άλλη, συνέχισε να δια-
πλάθεται από μια καπιταλιστική διείσδυση στην κοινωνία 
που ήταν περισσότερο ποσοτική παρά ποιοτική. Από την 
πραγματικότητα αυτή αντλούσε τόσο τη δύναμή του όσο και 
την αδυναμία του, όπως μαρτυρά η παράδοση και το αίτημα 
αυτονομίας που αντιπροσωπεύει ο αναρχισμός.

“Στα τελευταία εκατό χρόνια, δεν υπήρξε ούτε μια εξέ-
γερση στην Ανδαλουσία που να μην οδήγησε στη δημι-
ουργία κομμούνων, στο μοίρασμα της γης, την κατάργη-
ση του χρήματος και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας… ο 
αναρχισμός των εργατών δεν ήταν πολύ διαφορετικός. 
Κι αυτοί επίσης διεκδικούσαν, πάνω απ’ όλα, τη δυνα-
τότητα να διαχειρίζονται οι ίδιοι τη βιομηχανική τους 
κοινότητα ή το συνδικάτο τους κι έπειτα τη μείωση 
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των ωρών εργασίας και του μόχθου που απαιτείτο απ’ 
όλους…”19

Μια απ’ τις κύριες αδυναμίες ήταν η στάση απέναντι στο 
χρήμα. Η “κατάργηση του χρήματος” έχει νόημα μόνο όταν 
σημαίνει κάτι παραπάνω απ’την αντικατάσταση ενός μέσου 
υπολογισμού της αξίας με ένα άλλο (όπως υπήρξαν για παρά-
δειγμα τα κουπόνια εργασίας). Οπως οι περισσότερες ριζο-
σπαστικές ομάδες, είτε λέγονταν μαρξιστικές είτε αναρχικές, 
οι ισπανοί προλετάριοι δεν είδαν το χρήμα ως την -αφαιρετι-
κή- έκφραση υπαρκτών σχέσεων, αλλά ως ένα εργαλείο μέ-
τρησης, υπολογισμού κι έτσι περιόρισαν τον σοσιαλισμό σε 
μια διαφορετική διαχείριση των ίδιων κατηγοριών και των 
ίδιων βασικών στοιχείων του καπιταλισμού.

Η αποτυχία των μέτρων που λήφθησαν ενάντια στις εμπο-
ρευματικές σχέσεις δεν είχε να κάνει με την ισχύ της UGT 
(που ούτως ή άλλως αντιτέθηκε στις κολλεκτιβοποιήσεις) 
έναντι των τραπεζών. Το κλείσιμο των ιδιωτικών τραπεζών 
και της κεντρικής τράπεζας θέτει ένα τέλος στις εμπορευμα-
τικές σχέσεις μόνον εφόσον η παραγωγή και η ζωή οργανώ-
νονται μ΄ έναν τρόπο που δεν διαμεσολαβείται πια απ’ το 
εμπόρευμα και μόνον αν μια τέτοια κοινοτική παραγωγική 
και ζωή σταδιακά φτάσουν να κυριαρχήσουν την ολότητα 
των κοινωνικών σχέσεων. Το χρήμα δεν είναι το “κακό” που 
πρέπει να παταχθεί από μια κατά τ’ άλλα “καλή” παραγωγή, 
αλλά η εκδήλωση (σήμερα ολοένα και πιο άυλη) του εμπο-
ρευματικού χαρακτήρα κάθε πλευράς της ζωής. Δεν μπορεί 
να εξαφανιστεί καταστρέφοντας χαρτονομίσματα, αλλά μό-
νον όταν η ανταλλαγή εγκαταλειφθεί ως κοινωνική σχέση.

Στην πραγματικότητα, μόνο οι αγροτικές κολλεκτίβες κα-
τάφεραν να τα βγάλουν πέρα χωρίς χρήμα κι αυτό μερικές 
φορές με τη βοήθεια τοπικών συναλλαγμάτων ή κουπονιών 
που χρησιμοποιήθηκαν ως “εσωτερικό νόμισμα”. Μερικές 
φορές το χρήμα παραδόθηκε στην κολλεκτίβα. Αλλες φορές 
οι εργάτες έπαιρναν κάρτες ανάλογα με το μέγεθος της οικο-
γένειάς τους κι όχι του έργου που παρήγαγαν (“στον καθένα 
σύμφωνα με τις ανάγκες του”). Ορισμένες φορές το χρήμα 
δεν έπαιζε κανέναν ρόλο: τα αγαθά μοιράζονταν. Ενα πνεύμα 

19. Gerald Brenan, 
The Spanish Laby-
rinth (Cambridge, 

1990).
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ισοτιμίας κυριαρχούσε, όπως και απόρριψης της “πολυτέλει-
ας”.20 Ωστόσο, ανίκανοι να διευρύνουν την μη-εμπορευματι-
κή παραγωγή πέρα από διάφορες αυτόνομες ζώνες, χωρίς 
προοπτική για παγκόσμια δράση, τα σοβιέτ, οι κολλεκτίβες 
και τ’ απελευθερωμένα χωριά μεταμορφώθηκαν σε προσω-
ρινές κοινότητες κι αργά ή γρήγορα είτε θα κατέρρεαν από τα 
μέσα είτε θα καταστέλλονταν με τη βία απ’ τους φασίστες… 
ή τους Δημοκρατικούς. Στην Αραγωνία, η ταξιαρχία του στα-
λινικού Lister το έθεσε στις αρμοδιότητές της. Μπαίνοντας 
στο χωριό της Calanda, η πρώτη του πράξη ήταν να γράψει 
σ’ έναν τοίχο την επιγραφή: “Η κολλεκτιβοποίηση είναι κλο-
πή”.

Κολλεκτιβοποίηση ή κομμουνιστικοποίηση;

Ηδη από την Πρώτη Διεθνή, ο αναρχισμός αντέταξε τη συλλο-
γική απαλλοτρίωση των παραγωγικών μέσων στον κρατισμό 
των σοσιαλδημοκρατών. Και τα δυο οράματα, παρόλ’ αυτά, 
μοιράζονται την ίδια αφετηρία: την ανάγκη για μια συλλογική 
διαχείριση. Το πρόβλημα είναι: διαχείριση τίνος πράγματος; 
Ασφαλώς, αυτό που οι σοσιαλδημοκράτες έκαναν από τα 
πάνω, γραφειοκρατικά, το ισπανικό προλεταριάτο εφάρμο-
ζε στη βάση, ένοπλο, με το κάθε άτομο υπέυθυνο απέναντι 
στο διπλανό του, παίρνοντας έτσι τη γη και τα εργοστάσια 
από τα χέρια μιας μειοψηφίας που ειδικευόταν στην οργά-
νωση της εκμετάλλευσης των άλλων. Το αντίθετο, με λίγα 
λόγια, από τη συνδιαχείριση του συμβουλίου άνθρακα απ’ 
τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των σοσιαλιστών και 
των σταλινικών. Ωστόσο, το γεγονός ότι μια συλλογικότητα, 
και όχι το κράτος ή μια γραφειοκρατία, παίρνει την παραγω-
γή της υλικής ζωής της στα δικά της χέρια, δεν σημαίνει από 
μόνο του ότι ξεμπερδεύει με τον καπιταλιστικό χαρακτήρα 
της ζωής αυτής.

Η μισθωτή εργασία συνεπάγεται τη μεσολάβηση μιας δρα-
στηριότητας, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή, το όργωμα ενός 
αγρού ή το τύπωμα μιας εφημερίδας, μέσα απ’ τη μορφή του 
χρήματος. Το χρήμα, ενώ κάνει τη διεξαγωγή της δραστηριό-
τητας αυτής εφικτή, επεκτείνεται μέσω αυτής. Εξισώνοντας 
τους μισθούς, αποφασίζοντας για τα πάντα συλλογικά, κι 

20. Franz 
Borkenau, The 
Spanish Cockpit 
(Faber & Faber, 
1937).
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αντικαθιστώντας το συνάλλαγμα με κουπόνια δεν ήταν ποτέ 
αρκετό για να ξεμπερδεύουμε οριστικά με τη μισθωτή εργα-
σία. Αυτό που στηρίζεται στο χρήμα δεν μπορεί να υπάρξει 
δωρεάν, κι αργά ή γρήγορα το χρήμα θα ξαναγίνει ο αφέντης 
του.

Υποκαθιστώντας τον ανταγωνισμό με τον συνεταιρισμό σε 
τοπική βάση ήταν μια εγγυημένη συνταγή καταστροφής. Για-
τί, μολονότι οι κολλεκτίβες όντως καταργούσαν την ιδιωτική 
ιδιοκτησία στο εσωτερικό τους, υψώνονταν οι ίδιες σε ξεχω-
ριστές οντότητες εναντίον άλλων, σε μια παγκόσμια οικονο-
μία. Κι έπειτα ως μια μεμονωμένη κολλεκτίβα αναγκασμένη 
να πουλά και ν’ αγοράζει, να συναλλάσσεται με τον έξω κό-
σμο, γινόμενη έτσι με τη σειρά της μια επιχείρηση που είτε 
το θέλει είτε όχι, οφείλει να παίξει σύμφωνα με τους κανό-
νες του τοπικού, εθνικού και διεθνούς ανταγωνισμού, είτε να 
εξαφανιστεί.

Μπορεί κανείς να χαμογελάσει μπροστά στο γεγονός ότι η 
μισή Ισπανία εξερράγη: αυτό που η καθώσπρέπει άποψη 
αποκαλεί “αναρχία” δεν είναι παρά μια αναγκαία συνθήκη 
για την επανάσταση, όπως έγραψε ο Μαρξ στην εποχή του. 
Ομως αυτά τα κινήματα πραγματοποίησαν την ανατρεπτική 
τους έκρηξη στη βάση μιας φυγόκεντρου δύναμης. Οι ανανε-
ωμένοι κοινοτικοί δεσμοί οδήγησαν επίσης τον κόσμο στα 
χωριά και στις συνοικίες του, λες κι αναζητούσαν ν’ ανακα-
λύψουν έναν χαμένο κόσμο, μια ξεπεσμένη ανθρωπιά για να 
αντιτάξουν τις εργατογειτονιές στη μεγαλούπολη, τις αυτο-
διαχειριζόμενες κομμούνες στη χαώδη καπιταλιστική ιδιο-
κτησία, την ύπαιθρο του λαού στην εμπορευματοποιημένη 
πόλη, με μια λέξη τους φτωχούς στους πλουσίους, το μικρό 
στο μεγάλο και το τοπικό στο παγκόσμιο, ξεχνώντας εντω-
μεταξύ ότι μια συνεταιριστική λογική δεν είναι συχνά παρά ο 
πιο μακρύς δρόμος για τον καπιταλισμό.

Δεν υπάρχει επανάσταση χωρίς την καταστροφή του κρά-
τους. Πώς όμως; Χτυπώντας τις ένοπλες δυνάμεις του, εγκα-
ταλείποντας τις κρατικές δομές και τις συνήθειες, βρίσκοντας 
νέους τρόπους διαλόγου και λήψης αποφάσεων; Ολ’ αυτά τα 
καθήκοντα είναι ανίκανα εάν δεν πηγαίνουν χέρι χέρι με την 
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κοινωνικοποίηση. Δεν θέλουμε “την εξουσία”, θέλουμε την 
εξουσία ν’ αλλάξουμε πλήρως τις ζωές μας. Σε μια ιστορική 
προοπτική, ποιός θα ‘θελε να φαντάζεται οι επόμενες γενιές 
να είναι αναγκασμένες να πληρώνουν με τους μισθούς τους 
για φαγητό ή στέγαση; Αν μια επανάσταση υποθέσουμε ότι 
είναι πρώτα πολιτική κι έπειτα κοινωνική, θα δημιουργούσε 
ένα σύστημα του οποίου η μόνη λειτουργία θα ήταν ο αγώ-
νας ενάντια στους υποστηρικτές του παλιού κόσμου, δηλαδή 
έναν μηχανισμό καταστολής στο αρνητικό του, ένα σύστημα 
ελέγχου με μόνο περιεχόμενο το “πρόγραμμά” του και τη 
θέλησή του να πραγματοποιήσει τον κομμουνισμό την ημέ-
ρα που οι συνθήκες τελικά θα το επιτρέψουν. Ετσι μια επα-
νάσταση ιδεολογικοποιείται κι έτσι νομιμοποιεί τη γέννηση 
ενός στρώματος ειδικών που αναλαμβάνουν ως αποστολή 
την επίβλεψη της ωρίμανσης και την προσμονή της προσδο-
κώμενης μέρας που δεν έρχεται ποτέ. Η ίδια η ουσία της πο-
λιτικής δεν είναι η ικανότητα, ούτε η θέληση, για αλλαγή των 
πάντων: είναι η συνένωση όσων υφίστανται ήδη διαχωρισμέ-
να, χωρίς να προχωρά παραπέρα. Η εξουσία είναι παρούσα, 
διαχειρίζεται, διευθύνει, επιβλέπει, χειραγωγεί, καταστέλλει: 
υφίσταται.

Η πολιτική κυριαρχία (την οποία μια ολόκληρη σχολή σκέ-
ψης βλέπει ως το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα) προκύπτει απ’ 
την ανικανότητα των ανθρώπινων όντων να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους και να οργανώσουν τις ζωές και τη δραστηριό-
τητά τους. Η κυριαρχία αυτή διαιωνίζεται μόνο μέσα απ’ τη 
ολοκληρωτική φτώχια που χαρακτηρίζει το προλεταριάτο. 
Οταν ο καθένας συμμετέχει στην παραγωγή της ίδιας της 
ύπαρξής του, η χειραγωγική και καταπιεστική ικανότητα του 
κράτους παύει να είναι λειτουργική. Είναι επειδή η κοινωνία 
της μισθωτής εργασίας μας στερεί απ’ όλα τα μέσα της ύπαρ-
ξης, της παραγωγής και της επικοινωνίας, μη σταματώντας 
την άλωση κάθε χώρου που κάποτε ήταν ιδιωτικός, όπως και 
της ίδιας της συναισθηματικής μας ζωής, που το κράτος δια-
τηρεί την παντοδυναμία του. Η καλύτερη εγγύηση απέναντι 
στην επανεμφάνιση μιας νέας δομής εξουσίας πάνω μας εί-
ναι η βαθύτερη εφικτή επανοικειοποίηση των συνθηκών της 
ύπαρξης, σε κάθε επίπεδο. Για παράδειγμα, ακόμα κι αν δεν 
θέλουμε να παράγει ο καθένας την ενέργειά του στο υπόγειό 
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του, μια τέτοια εξημέρωση του Λεβιάθαν προκύπτει απ’ το 
γεγονός ότι η ενέργεια (ας σημειωθεί ότι στην αγγλική γλώσ-
σα η λέξη για την ηλεκτρική ενέργεια: “energy”, είναι μερικώς 
ταυτόσημη με τη λέξη για την εξουσία: “power”) μας καθι-
στά εξαρτημένους από τα βιομηχανικά συγκροτήματα που, 
πυρηνικά ή όχι, αναπόφευκτα παραμένουν εξωτερικά προς 
εμάς, και πέραν κάθε ελέγχου μας.

Το να αντιλαμβανόμαστε την καταστροφή του κράτους ως 
μια ένοπλη σύγκρουση με την αστυνομία και τις ένοπλες δυ-
νάμεις σημαίνει να ταυτίζουμε το μερικό με το όλον. Ο κομ-
μουνισμός είναι πρώτ’ απ’ όλα δραστηριότητα, κίνηση. Ενας 
τρόπος να παράγουν οι άνθρωποι την κοινωνική τους ζωή 
και ύπαρξη με τρόπο που να παραλύει ή να απορροφά την 
εμφάνιση διαχωρισμένων εξουσιών.

Η εναλλακτική που προέτεινε ο Μπορντίγκα: “Θα πρεπε 
άραγε να πάρουμε τα εργοστάσια, ή να πάρουμε την εξου-
σία;” (Il Soviet, 20 Φλεβάρη 1920) μπορεί και πρέπει να ξεπε-
ραστεί. Δεν λέμε: δεν έχει σημασία ποιος διαχειρίζεται την 
παραγωγή, είτε ένα στέλεχος είτε ένα εργατικό συμβούλιο, 
επειδή αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε παραγωγή 
χωρίς ανταλλακτική αξία. Αυτό που λέμε είναι: όσο συνεχί-
ζεται η παραγωγή για την αξία, όσο είναι διαχωρισμένη απ’ 
το υπόλοιπο της ζωής, όσο το ανθρώπινο είδος δεν παράγει 
συλλογικά τους τρόπους και τα μέσα της ύπαρξής του, όσο 
υπάρχει “οικονομία”, κάθε εργατικό συμβούλιο είναι κατα-
δικασμένο να μεταφέρει την εξουσία του σ’ ένα στέλεχος. 
Εδώ διακρινόμαστε τόσο απ’ τους “συμβουλιακούς” όσο κι 
απ’ του μπορντιγκιστές κομμουνιστές, κι εδώ μπορεί να μας 
αποκαλούν μπορντιγκιστές οι πρώτοι και συμβουλιακούς οι 
δεύτεροι.

Αφήνοντας τον 20ό αιώνα;

Η ισπανική αποτυχία του 1936-37 είναι συμμετρική προς την 
ρωσική αποτυχία του 1917-21. Οι ρώσοι εργάτες, ενώ βρέ-
θηκαν ικανοί να πάρουν την εξουσία, δεν μπόρεσαν να τη 
χρησιμοποιήσουν για μια κομμουνιστική κοινωνική αλλαγή. 
Η οπισθοδρομικότητα, η οικονομική καταστροφή και η δι-
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εθνής απομόνωση, από μόνα τους δεν μπορούν να εξηγή-
σουν την ήττα. Η προοπτική που έθεσε ο Μαρξ, ενδεχομένως 
εφαρμόσιμη μ’ έναν διαφορετικό τρόπο μετά το 1917, της 
αναγέννησης με μια νέα μορφή των κοινοτικών αγροτικών 
δομών, ήταν για την εποχή εκείνη αδιανόητη. Κι ας παραμε-
ρίσουμε εδώ τη λατρεία του Λένιν για τον Ταιηλορισμό, και 
τη δικαιολόγηση της στρατιωτικοποιημένης εργασίας από 
τον Τρότσκυ. Για όλους σχεδόν τους Μπολσεβίκους και για 
την πλειοψηφία της Τρίτης Διεθνούς, μαζί και της Κομμου-
νιστικής Αριστεράς, σοσιαλισμός σήμαινε κοινωνικοποίηση 
του καπιταλισμού συν σοβιέτ, ενώ η γεωργία του μέλλοντος 
φάνταζε πιο πολύ σαν δημοκρατικά διαχειριζόμενα μεγάλα 
υποστατικά. Η -τεράστια- διαφορά μεταξύ της γερμανικής κι 
ολλανδικής Αριστεράς και της Κομιντέρν ήταν ότι οι πρώτοι 
εννοούσαν τα σοβιέτ και την εργατική δημοκρατία στα σο-
βαρά, ενώ οι ρώσοι κομμουνιστές, όπως απέδειξαν τα έργα 
τους, δεν έβλεπαν σ’ αυτά παρά μορφές τακτικών ελιγμών.

Οι Μπολσεβίκοι είναι η καλύτερη απεικόνιση του τι συμβαί-
νει σε μια εξουσία που δεν τίποτ’ άλλο από εξουσία και που 
πρέπει να κρατηθεί απ’ τις συνθήκες χωρίς να τις μεταβάλλει 
ιδιαίτερα.

Αυτό που ξεχωρίζει τις μεταρρυθμίσεις, τον ρεφορμισμό, απ’ 
την επανάσταση δεν είναι ότι η επανάσταση είναι βίαιη, αλλά 
ότι συνδέει την εξέγερση με την κοινωνικοποίηση. Ο ρώσικος 
εμφύλιος πόλεμος κερδήθηκε στα 1919 αλλά σφράγισε το 
τέλος της επανάστασης, καθώς η νίκη επί των λευκών επε-
τεύχθη χωρίς να κοινωνικοποιηθεί η κοινωνία και κατέληξε 
σε μια νέα κρατική εξουσία. Στο έργο του Μαύρος φασισμός, 
Κόκκινος Φασισμός, γραμμένο το 1939, ο Otto Rühle έδειξε 
πώς η Γαλλική Επανάσταση έδωσε φως σε μια στρατιωτική 
δομή και μια στρατηγική προσαρμοσμένη στα τρέχοντα κοι-
νωνικά πλαίσια. Ενωσε την μπουρζουαζία με τον λαό, ενώ 
η ρωσική επανάσταση απέτυχε να δημιουργήσει έναν στρα-
τό βασισμένο σε προλεταριακές αρχές. Ο Κόκκινος Στρατός 
που νίκησε η Πολωνία στα 1920 δεν είχε καμιά επαναστατική 
σημασία. Ηδη απ’ τα μέσα του 1918, ο Τρότσκυ συνόψισε το 
πνεύμα σε τρεις λέξεις: “Δουλειά, πειθαρχία, τάξη”.
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Πολύ λογικά και, τουλάχιστον αρχικά, με πλήρη καλή πίστη, 
το σοβιετικό κράτος επιδίωξε να διασφαλίσει την ίδια την 
ύπαρξή του με κάθε κόστος, πρώτα ενώπιον μιας προοπτι-
κής παγκόσμιας επανάστασης κι έπειτα για τον εαυτό του, με 
την απόλυτη αναγκαιότητα να πηγαίνει στη διατήρηση της 
ενότητας μιας κοινωνίας που κατέρρεε. Αυτό εξηγεί, απ’ τη 
μια, τις παραχωρήσεις προς τους μικροϊδιοκτήτες γης κι έπει-
τα την επίταξη των γαιών τους, κινήσεις που κατέληξαν σ’ 
ένα επιπρόσθετο ξεχαρβάλωμα κάθε κοινοτικής ζωής ή πα-
ραγωγής. Απ’ την άλλη, εξηγεί επίσης την καταπίεση εις βά-
ρος των εργατών και κάθε αντιπολίτευσης μέσα στο κόμμα.

Τον Γενάρη του 1921, η ιστορία είχε κλείσει έναν ολόκληρο 
κύκλο. Το επαναστατικό κύμα του 1917 που τέθηκε σε κίνη-
ση από ανταρσίες του στρατού και βασικές δημοκρατικές 
διεκδικήσεις τελείωσε με τον ίδιο τρόπο, μόνο που αυτήν 
τη φορά οι προλετάριοι καταστάλθηκαν από ένα “προλετα-
ριακό” κράτος. Μια εξουσία η οποία έφθασε στο σημείο να 
σφαγιάσει τους στασιαστές της Κροστάνδης στο όνομα ενός 
σοσιαλισμού που δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει, ενώ η 
επιδίωξή της να συνεχίσει να δικαιολογεί τις πράξεις της με 
ψέμματα και συκοφαντίες δείχνουν ότι είχε απωλέσει πλέ-
ον κάθε κομμουνιστικό χαρακτηριστικό. Ο Λένιν πέθανε το 
1924, αλλά ο επαναστάτης Λένιν είχε ήδη θαφτεί ως επικε-
φαλής του κράτους στα 1921, αν όχι νωρίτερα. Ο μπολσεβικι-
σμός δεν είχε πια άλλη επιλογή απ’ το να γίνει μάνατζερ του 
καπιταλισμού.

Καθώς η υπερτροφία μιας πολιτικής προοπτικής αγκιστρω-
νόταν στα εμπόδια που αδυνατούσε ν’ ανατρέψει, η Οκτω-
βριανή Επανάσταση κατασπάραξε τον εαυτόν της σ’ έναν 
κανιβαλιστικό εμφύλιο πόλεμο. Το πάθος της ήταν αυτό μιας 
εξουσίας που, αδυνατώντας να μετασχηματίσει την κοινω-
νία, εκφυλίστηκε σε μια αντεπαναστατική δύναμη.

Στην ισπανική τραγωδία, οι προλετάριοι, έχοντας αφήσει το 
έδαφός τους, πιάστηκαν αιχμάλωτοι μιας μάχης στην οποία 
η μπουρζουαζία και το κράτος της ήταν παρόντες στα μετό-
πισθεν και των δυο πλευρών. Το 1936-37, οι προλετάριοι της 
Ισπανίας δεν πολεμούσαν μόνο ενάντια στον Φράνκο, αλλά 
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κι ενάντια στα φασιστικά κράτη, στα δημοκρατικά και το 
παραμύθι της “μη-ανάμειξης”, ενάντια στο κράτος τους, ενά-
ντια στη Σοβιετική Ενωση, ενάντια…

Η “ιταλική” και η “γερμανική-ολλανδική” κομμουνιστική Αρι-
στερά (περιλαμβανομένου του Mattick στις ΗΠΑ) ήταν μετα-
ξύ των λίγων που όρισαν την περίοδο μετά το 1933 ως από-
λυτα αντεπαναστατική, ενώ πολλές ομάδες (για παράδειγμα 
τροτσκιστές) διέβλεπαν ανατρεπτικές δυνατότητες στη Γαλ-
λία, την Ισπανία, την Αμερική κλπ.

Το 1933 έκλεισε την ιστορική εποχή που άνοιξε το 1917. Απο 
‘κει κι έπειτα, το κεφάλαιο δεν θα αναγνώριζε καμιά κοινότη-
τα εκτός απ’ τη δική του, που σήμαινε ότι δεν θα μπορούσαν 
πια να υπάρχουν ριζοσπαστικές προλεταριακές ομάδες ενός 
αξιόλογου μεγέθους. Ο θάνατος του POUM ήταν ανάλογος 
του τέλους του παλιού εργατικού κινήματος.

Σε μια μέλλουσα επαναστατική περίοδο, οι πιο ύπουλοι και 
οι πιο επικίνδυνοι υπερασπιστές του καπιταλισμού δεν θα εί-
ναι άνθρωποι που θα φωνάζουν συνθήματα υπέρ του κεφα-
λαίου ή του κράτους, αλλά αυτοί που έχουν απόλυτη γνώση 
της πιθανότητας μιας ολικής ρήξης. Δεν πρόκειται να εγκω-
μιάζουν τις τηλεοπτικές διαφημήσεις ή την κοινωνική υποτα-
γή, αλλά θα προτείνουν να αλλάξουμε τη ζωή… γι’ αυτό το 
σκοπό όμως, θα μας καλούν να χτίσουμε ένα πραγματικά δη-
μοκρατικό κράτος πρώτα… Αν κατορθώσουν να πάρουν τα 
ηνία της κατάστασης, και η δημιουργίας μιας τέτοιας νέας πο-
λιτικής μορφής καταναλώσει την ενέργεια των ανθρώπων, 
αποχαιρετίστε τις ριζοσπαστικές ουτοπίες και, με τα μέσα να 
γίνονται σκοπός, η επανάσταση θα μετατραπεί γι’ ακόμη μια 
φορά σε ιδεολογία. Εναντίον τους, και φυσικά εναντίον της 
ανοιχτά καπιταλιστικής αντίδρασης, ο μόνος δρόμος για την 
νίκη των προλεταρίων θα είναι ο πολλαπλασιασμός των συ-
νεκτικών κομμουνιστικών πρωτοβουλιών, που εντελώς φυ-
σικά θα κατηγορηθούν ως αντιδημοκρατικές ή ακόμα κι ως 
…”φασιστικές”. Ο αγώνας για την εγκαθίδρυση χώρων και 
στιγμών απελευθέρωσης και συλλογικής λήψης αποφάσεων 
είναι που καθιστούν εφικτή την αυτονομία του κινήματος 
και θ’ αποδειχθεί αδιαχώριστος από τα πρακτικά μέτρα που 
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θα παρθούν με στόχο την αλλαγή της ζωής.

“…σ’ όλες τις περασμένες επαναστάσεις, ο τρόπος της 
παραγωγής παρέμεινε ανέπαφος και το μόνο ζήτημα 
ήταν μια διαφορετική κατανομή των προϊόντων και ανα-
διανομή της εργασίας μεταξύ διαφόρων ατόμων, ενώ η 
κομμουνιστική επανάσταση στοχεύει αυτόν τον τρόπο 
παραγωγής όπως έχει υπάρξει ως τα τώρα, και καταργεί 
την εργασία και την κυριαρχία όλων των τάξεων καταρ-
γώντας τις τάξεις καθ’ αυτές, καθώς διεξάγεται από την 
τάξη που δεν μετράει πια σαν τάξη εντός της κοινωνίας, 
που δεν αναγνωρίζεται ως τάξη, και που είναι η ίδια, έκ-
φραση της διάλυσης κάθε τάξης, εθνικότητας κλπ μέσα 
στην υπάρχουσα κοινωνία…”21 ●21. Μαρξ & Εγκελς, 

Η Γερμανική Ιδεο-
λογία (MECW 5), 

σελ. 52.
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Στο Όταν Πεθαίνουν οι Εξεγέρσεις συναντούμε την κανονιστι-
κή σύλληψη της ταξικής πάλης στην καθαρή της μορφή. Από 
τις πρώτες σελίδες ο Ντωβέ μας δίνει το λεξιλόγιο αυτής της 
προβληματικής: ένα λεξιλόγιο από “χαμένες” ευκαιρίες και 
“αποτυχημένες” πραγματοποιήσεις. Καθ’ όλο το κείμενο ο 
φασισμός και ο ναζισμός περιγράφονται ως το αποτέλεσμα 
των ορίων των ταξικών αγώνων της προηγούμενης περιό-
δου, όμως αυτά τα όρια ορίζονται σε σχέση με τον Κομμου-
νισμό (με Κάπα κεφαλαίο), και όχι σε σχέση με τους αγώνες 
εκείνης της περιόδου. Εντωμεταξύ, η ιστορία του κεφαλαίου 
αποδίδεται σε μια αντίφαση που την ξεπερνά, σε μια γενική 
αντίφαση της ιστορίας: τον διαχωρισμό ανάμεσα σε άνθρω-
πο και κοινότητα, ανάμεσα σε ανθρώπινη δραστηριότητα 
και κοινωνία:

“Η δημοκρατία δεν θα μπορέσει ποτέ να λύσει το πρόβλη-
μα της πιο διαχωρισμένης κοινωνίας στην ιστορία.”

Ομως η δημοκρατία ποτέ δεν αποσκοπούσε σε αυτό. Μόνο 
η κοινωνία με τις ισχυρότερες και πιο αναπτυγμένες σχέσεις 
ανάμεσα στα άτομα μπορεί να παράξει τη φαντασία του απο-
μονωμένου ατόμου. Το ζήτημα δεν είναι να μάθουμε πώς τα 
άτομα, που καθορίζονται από ένα τρόπο παραγωγής, συνδέ-
ονται με μια πολιτική μορφή και τον λόγο για τον οποίο αυ-
τοί οι κοινωνικοί δεσμοί παίρνουν τη μορφή της πολιτικής. 
Ενας ορισμένος τύπος ατόμου αντιστοιχεί σε έναν ορισμένο 
τύπο κοινότητας· τα άτομα σχηματίζουν κοινότητες το ίδιο 
περιορισμένες όσο αυτά. Η δημοκρατία (το κράτος εν γένει) 
είναι η μορφή αυτής της κοινότητας στο πολιτικό επίπεδο· 
δεν αντιστοιχεί σε έναν γενικό διαχωρισμό – δεν υφίσταται 
κανένας τέτοιος διαχωρισμός. Το να λέμε ότι η δημοκρατία 
δεν ανταποκρίνεται καλά σε αυτόν τον διαχωρισμό είναι σαν 
να λέμε ότι αυτός ο γενικός διαχωρισμός αποτελεί τη γενική 
δυναμική της ιστορίας (μια ιδέα που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα 
από το La Banquise).

Διαβάζουμε ότι οι εργάτες ηττήθηκαν από τη δημοκρατία (με 
τη βοήθεια κομμάτων και συνδικάτων)· όμως για τους στό-
χους – για το περιεχόμενο – αυτών των εργατικών αγώνων 
(σε Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία) δεν διαβάζουμε τίποτα. Ετσι 
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βουτάμε στην προβληματική της “προδοσίας” από τα κόμ-
ματα και τα συνδικάτα. Αυτό που πρέπει να εξηγηθεί, και μά-
λιστα στη βάση της φύσης αυτών των αγώνων, είναι ακριβώς 
η υπακοή των εργατών σε αυτά τα ρεφορμιστικά κινήματα. 
Αντ’ αυτού, έχουμε τις νεφελώδεις χειραγωγήσεις και τα σκι-
ώδη τεχνάσματα να παίζουν το ρόλο της εξήγησης.  “Όι προ-
λετάριοι εμπιστεύτηκαν τους δημοκράτες”, το ίδιο προλετα-
ριάτο που πάλεψε ενάντια στο κεφάλαιο “χρησιμοποιώντας 
τις δικές του μεθόδους και τους δικούς του σκοπούς”, μέθοδοι 
και σκοποί που δεν ορίζονται ποτέ. Ο Ντωβέ φτάνει στο ση-
μείο να θέσει το ερώτημα “Ποιος νίκησε την προλεταριακή 
ενέργεια;”, όμως δεν κάνει καμία αναφορά στο περιεχόμενο, 
τις μορφές και τα όρια αυτής της ενέργειας. Είναι προλεταρι-
ακή ενέργεια κι αυτό είναι όλο. Για τον Ντωβέ, το κεντρικό 
ερώτημα ήταν “πώς θα τεθεί η εργατική τάξη υπό έλεγχο;”. 
Ομως πριν αυτή την ερώτηση πρέπει να θέσουμε μιαν άλλη: 
“Τι κάνει η εργατική τάξη;” Αυτό μοιάζει να είναι αυτονόητο 
στο κείμενο· είναι ζήτημα “προλεταριακής ενέργειας”. Γιατί 
λοιπόν τότε η απόπειρα να τεθεί υπό έλεγχο η εργατική τάξη 
πέτυχε το ’21 και το ’43 (στην Ιταλία); Σε αυτά τα ερωτήματα 
το κείμενο απαντά με τρόπο ανεκδοτολογικό· ή με τον βαθυ-
στόχαστο τρόπο που θα δούμε αργότερα: οι εργάτες απέτυ-
χαν και ηττήθηκαν επειδή δεν έκαναν την επανάσταση – κα-
ταφυγή στην ταυτολογία.

Την ίδια ακαθόριστη “προλεταριακή ενέργεια” βρίσκουμε 
και στην ανάλυση της ήττας της εργατικής τάξης και της επα-
κόλουθης νίκης του Ναζισμού στη Γερμανία:

“Η γερμανική ήττα του 1918 και η πτώση της αυτοκρατο-
ρίας έθεσαν σε κίνηση μια προλεταριακή επίθεση [έχου-
με να κάνουμε προφανώς με μια εκδήλωση ‘προλεταρια-
κής ενέργειας’, TC], με αρκετή ισχύ για να ταρακουνήσει 
τα θεμέλια της κοινωνίας, αλλά όχι και για να την επανα-
στατικοποιήσει, φέρνοντας έτσι τη σοσιαλδημοκρατία 
και τα συνδικάτα στην κεντρική σκηνή, ως υπεύθυνους 
για την πολιτική ισορροπία.”

Δεν διαβάζουμε τίποτα παραπάνω γι’ αυτή την “προλετα-
ριακή επίθεση”. Γιατί δεν ήταν αρκετά ισχυρή για να επανα-
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στατικοποιήσει την κοινωνία; Αυτό είναι όμως το ερώτημα 
και το μόνο ερώτημα στο οποία θα θέλαμε να έχουμε μια 
απάντηση. Τα πράγματα φαίνονται προφανή στον συγγρα-
φέα: αρκεί να γράψει “προλεταριάτο” και “επανάσταση”. 
Σε μια στιγμή μας δίνει επί τροχάδην μια ένδειξη [εξήγησης]: 
το γερμανικό ριζοσπαστικό κίνημα περιγράφεται σαν “ένα 
κίνημα που επεδίωκε έναν ‘εργατικό’ κόσμο”. Ομως αυτό 
το κεφαλαιώδους σημασίας σχόλιο δεν αναπτύσσεται· εδώ 
λειτουργεί σαν μια λεπτομέρεια που δεν δίνει απάντηση στο 
ερώτημα περί της ήττας και αμέσως υποβαθμίζεται μέσα από 
τη γενικότητα της “προλεταριακής επίθεσης”.

Το κλειδί αυτής της προβληματικής μας δίνεται σε μια παρα-
τήρηση που κάνει ο Ντωβέ εν παρόδω:

“Ομως η συντηρητική επανάσταση πήρε επίσης αρχαϊ-
κές αντικαπιταλιστικές τάσεις (επιστροφή στη φύση, 
φυγή από τις πόλεις…) που τα εργατικά κόμματα, ακό-
μα και τα πιο εξτρεμιστικά, είχαν υποτιμήσει, αρνούμε-
να να ενσωματώσουν την α-ταξική και κοινοτιστική διά-
σταση του προλεταριάτου, και ανίκανα να φανταστούν 
το μέλλον ως οτιδήποτε άλλο από μια επέκταση της βα-
ριάς βιομηχανίας.”

Ας αφήσουμε στην άκρη τους αγώνες του Ναζιστικού καθε-
στώτος ενάντια στη βαριά βιομηχανία· αυτό που μας ενδιαφέ-
ρει είναι η “προλεταριακή ενέργεια”. Αυτή η ενέργεια εδράζε-
ται σε αυτή την “α-ταξική και κοινοτιστική διάσταση”. Αν τα 
πράγματα έχουν έτσι, μόλις διακηρυχθεί η ύπαρξη αυτής της 
διάστασης, όλα τα άλλα – δηλαδή, η πραγματική ιστορία των 
ταξικών αγώνων – δεν μπορεί να αποτελούν κάτι άλλο από 
διαδοχή μορφών λιγότερο ή περισσότερο ταιριαστών [σε 
αυτή τη διάσταση]. Το γενικό μοτίβο της επιχειρηματολογίας 
έχει ως εξής: άνθρωπος και κοινωνία είναι διαχωρισμένοι και 
αυτό είναι το θεμέλιο της ιστορίας· όλες οι ιστορικές μορφές 
ανθρώπινης κοινωνίας στηρίζονται σε αυτόν τον διαχωρισμό 
και επιχειρούν να τον επιλύσουν, αλλά μόνο με αλλοτριωμέ-
νες μορφές. Το κεφάλαιο είναι η κοινωνία στην οποία αυτή 
η αντίφαση ωθείται στα όριά της, αλλά ταυτόχρονα (να κι ο  
Χέγκελ σαν από μηχανής θεός!) είναι η κοινωνία που γεννά 
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μια τάξη που έχει αυτή την κοινοτική διάσταση, μια α-ταξική 
τάξη. Οσο αφορά το κεφάλαιο, αναγκάζεται να απαντήσει σε 
αυτό το ζήτημα του διαχωρισμού (που, ας μην το ξεχνάμε, 
είναι απλά μια μορφή κοινωνικού δεσμού) με το κράτος, τη 
δημοκρατία, την πολιτική. Φτάσαμε στην απλή αντιπαράθε-
ση δυο απαντήσεων για το ίδιο ερώτημα. Δεν έχουμε πια να 
κάνουμε με το προλεταριάτο και το κεφάλαιο ως τους δυο 
όρους της αντίφασης εντός του καπιταλιστικού τρόπου πα-
ραγωγής, αλλά με την ανθρώπινη κοινότητα και τον φορέα 
της, το προλεταριάτο, από τη μία και από την άλλη την πο-
λιτική (το κράτος) που αντιπαρατίθενται. Η μόνη σύνδεση 
ανάμεσα στα δυο είναι ότι αποτελούν αντιτιθέμενες λύσεις 
στο υπεριστορικό πρόβλημα του διαχωρισμού ανθρώπου 
και κοινωνίας, ατόμου και κοινότητας. Βρίσκουμε αυτή την 
προβληματική σε αναπτυγμένη μορφή στην “Ιστορία των Κα-
ταβολών μας” [The Story of our Origins] στο 2ο τεύχος του La 
Banquise [1983]. Η όλη προβληματική αγνοεί τη βασική αρχή 
του υλισμού: σε κάθε τύπο ατόμου αντιστοιχεί ένας ορισμέ-
νος τύπος κοινότητας.

Το προλεταριάτο δεν έχει μια α-ταξική ή κοινοτιστική διάστα-
ση: έχει, στην αντίφασή του με το κεφάλαιο, την ικανότητα 
να καταργήσει το κεφάλαιο και την ταξική κοινωνία και να 
παράξει την κοινότητα (την κοινωνική αμεσότητα του ατό-
μου). Αυτή δεν είναι μια διάσταση που φέρει εντός του – ούτε 
ως φύση την οποία αποκτά από την κατάστασή του στον κα-
πιταλιστικό τρόπο παραγωγής, ούτε τέλος ως το επιτέλους 
ευρεθέν υποκείμενο της γενικής τάσης της ιστορίας προς την 
κοινότητα.

Καθώς δεν μπορεί, μέσα σε αυτή την προβληματική, να δει 
την ταξική πάλη ως την πραγματική ιστορία των άμεσων 
μορφών της και να κατανοήσει ότι το εκάστοτε ιστορικό πε-
ριεχόμενο εξαντλεί την ολότητα που αποτελεί ο αγώνας (και 
δεν αποτελεί ιστορική μορφή κάποιου άλλου πράγματος), ο 
Ντωβέ δεν μας λέει ποτέ γιατί απέτυχε η επανάσταση, ούτε 
γιατί κάθε φορά που θέλησαν το κράτος, τα κόμματα, τα συν-
δικάτα να καταστρέψουν το επαναστατικό κίνημα, τα κατά-
φεραν. “Η αντεπανάσταση θριαμβεύει αναπόφευκτα στο πεδίο 
της επανάστασης” –ακριβώς, όμως δεν βρίσκουμε πουθενά 



91

τους λόγους για τους οποίους η αντεπανάσταση υπερισχύει 
σε σχέση με τα ιστορικά χαρακτηριστικά της επανάστασης. Ο 
συγγραφέας περιγράφει πώς συμβαίνει αυτό, και μένει εκεί. 
Δεδομένης της γενικής προβληματικής, η μόνη εφικτή εξή-
γηση δεν μπορεί παρά να είναι ταυτολογική: η επανάσταση 
απέτυχε γιατί δεν πήγε παραπέρα. Λέγοντας αυτό δεν λέμε 
τίποτα για την πραγματικά υπαρκτή αποτυχία μιας πραγμα-
τικά υπαρκτής επανάστασης. “Σ’ αυτήν τη συγκυρία, η δημο-
κρατία και οι σοσιαλδημοκράτες ήταν απαραίτητοι στον γερ-
μανικό καπιταλισμό προκειμένου να εξουδετερώσει το πνεύμα 
της εξέγερσης στις εκλογικές κάλπες, παραχωρώντας εκ μέρους 
των αφεντικών μια σειρά μεταρρυθμίσεων, και απομονώνο-
ντας τους επαναστάτες”. Ομως η σχέση αυτής της δραστηρι-
ότητας της καπιταλιστικής τάξης και της σοσιαλδημοκρατίας 
με το ιστορικό περιεχόμενο της ίδιας της επανάστασης, που 
είναι το μόνο από το οποίο μπορούμε να μάθουμε γιατί “τα 
κατάφεραν”, δεν εξηγείται· εδώ βρίσκεται το αναγκαστικά 
τυφλό σημείο αυτής της προβληματικής.

Στην ενότητα για την Ισπανία τα αδιέξοδα αυτής της προβλη-
ματικής ωθούνται στο μη περαιτέρω. Ο Ντωβέ περιγράφει με 
ακρίβεια την αντεπανάσταση (δεν έχουμε διαφωνίες ως προς 
αυτό), όμως μιλά για την επανάσταση μόνο στη βάση του τι 
δεν έκανε σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να κάνει, κα-
θώς και ως μια διαδοχή “μοιραίων λαθών”.

“Αφότου τσάκισαν τις δυνάμεις της αντίδρασης σε μια 
σειρά από πόλεις, οι εργάτες είχαν την εξουσία. Ομως, 
τι σκόπευαν να την κάνουν; Θα έπρεπε άραγε να την 
δώσουν πίσω στο δημοκρατικό κράτος, ή να τη χρησιμο-
ποιήσουν για να προχωρήσουν προς μια κομμουνιστική 
κατεύθυνση;”

Γνωρίζουμε την απάντηση και ο Ντωβέ εξηγεί με πολλές λε-
πτομέρειες το “μοιραίο λάθος” των Ισπανών επαναστατών 
που απέτυχαν να επιτεθούν στη νόμιμη κυβέρνηση και το 
κράτος. Ομως γιατί υπέπεσαν σε αυτό το λάθος; Μήπως αυτό 
το λάθος ήταν αλληλένδετο με την ίδια τη φύση της “προ-
λεταριακής επίθεσης”; (Σίγουρα ήταν μοιραίο. Αυτό που δεν 
είναι σίγουρο είναι το αν μπορούμε να μιλάμε για λάθος). 
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Αυτά είναι πραγματικά ερωτήματα, τα οποία αυτή η προβλη-
ματική δεν μπορεί να θίξει. “Το Μάη του 1937, οι εργάτες είχαν 
ακόμη την ικανότητα να εξεγερθούν ενάντια στο κράτος (που 
είχε πάρει αυτή τη φορά τη δημοκρατική του μορφή), αλλά δεν 
μπορούσαν πλέον να ωθήσουν τους αγώνες τους προς ένα ση-
μείο ανοιχτής ρήξης.” Συνεπώς αυτή η ικανότητα υπήρχε τον 
Ιούλη του 1936. Για τον Ντωβέ οι μάζες “εξαπατήθηκαν” από 
τη CNT και το POUM, που φοβόντουσαν μήπως αποξενω-
θούν από το κράτος:

“Από τη στιγμή που αποδέχτηκαν τη διαμεσολάβηση 
των “αντιπροσωπευτικών οργανώσεων” και των μεσο-
λαβητικών συμβουλίων του POUM και της CNT, οι ίδιοι 
αυτοί άνθρωποι που είχαν νικήσει τον φασιστικό στρα-
τό τον Ιούλη του 1936 παραδόθηκαν αμαχητί στη Δημο-
κρατική Αστυνομία τον Μάη του 1937.”

Αν ακολουθήσουμε αυτή την ερμηνεία, οι Ισπανοί προλετάρι-
οι ήταν ηλίθιοι. Είναι εξωφρενικό να γράφει κανείς φράσεις 
όπως “οι μάζες εμπιστεύτηκαν”, “μοιραίο λάθος”, “οι προλε-
τάριοι, πεπεισμένοι ότι είχαν πραγματική δύναμη”, “αποδέ-
χτηκαν τη διαμεσολάβηση…”, χωρίς ούτε μια στιγμή αμφι-
βολίας, χωρίς μια ερώτηση όπως: γιατί τα κατάφεραν; Γιατί 
εμπιστεύτηκαν; Γιατί συνέβη αυτό το λάθος; Γιατί υπήρχαν 
αυτές οι πεποιθήσεις; Αν αυτές οι ερωτήσεις δεν αναδύονται 
ούτε για μια στιγμή, το δίχως άλλο εμείς οφείλουμε να ρωτή-
σουμε γιατί συμβαίνει αυτό.

Το ζήτημα είναι ότι στο κείμενο το προλεταριάτο είναι εκ 
φύσεως επαναστατικό, ή ακόμα καλύτερα, κομμουνιστικό. 
Θεωρείται δεδομένο ότι η ιστορία είναι η ιστορία του διαχω-
ρισμού ανθρώπου και κοινωνίας· όσο για τους προλετάριους, 
είναι “εμπορευματοποιημένα όντα τα οποία ούτε μπορούν 
ούτε θέλουν να υπάρχουν ως εμπορεύματα και των οποίων η 
εξέγερση διαρρηγνύει την καπιταλιστική λογική”. Οι προλετά-
ριοι είναι, καθαυτοί, αντιφατικά όντα. Ως τέτοια φέρουν την 
κοινότητα – τον κομμουνισμό – μέσα τους. Συνεπάγεται πως 
όταν αποτυγχάνουν να κάνουν την επανάσταση, αυτό ση-
μαίνει είτε ότι κάνουν λάθος, είτε ότι έχουν εξαπατηθεί. Συ-
νεπώς, αυτό που δεν μπόρεσε να συμβεί μεταβάλλεται στην 
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εξήγηση αυτού που συνέβη πραγματικά.

Τυποποιημένες φράσεις όπως “εμπορευματοποιημένα όντα, 
κτλ.”, αφήνουν στο σκοτάδι θεωρητικά ερωτήματα, μεγά-
λης δυσκολίας και ύψιστης σημασίας.  Οι προλετάριοι απο-
τελούν την καρδιά μιας εσωτερικής αντίφασης, της οποίας ο 
ένας πόλος μένει αφανής και θεωρείται δεδομένος: από τη 
μια είναι εμπορεύματα, όμως στο όνομα τίνος δεν θέλουνε 
να παραμείνουν εμπορεύματα; Στοιχειώδες: είναι άνθρωποι. 
Ο κοινωνικός ορισμός του προλεταριάτου σε έναν ορισμένο 
τρόπο παραγωγής δίνει τη θέση του σε έναν υβριδικό ορισμό: 
εμπόρευμα και άνθρωπος. Ομως ποιος είναι λοιπόν αυτός ο 
άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι το σύνολο των κοινωνικών 
σχέσεων δια των οποίων είναι απλώς ένα εμπόρευμα;

Από τη στιγμή που η επαναστατική φύση του προλεταριάτου 
συντάσσεται ως αυτή η αντιφατική υβριδική διασταύρωση 
ανθρώπου και εμπορεύματος, η ιστορία της ταξικής πάλης – 
και ακριβέστερα η ιστορία της επανάστασης και του κομμου-
νισμού – εξαφανίζεται. Ο κομμουνισμός εγγράφεται μια για 
πάντα στη φύση του προλεταριάτου. Το ότι το προλεταριά-
το ούτε μπορεί ούτε θέλει να παραμείνει αυτό που είναι δεν 
αποτελεί μια αντίφαση εγγενή στην ουσία του, στο είναι του, 
αλλά μάλλον την ενεργό πραγματικότητα [actuality] της αντι-
φατικής του σχέσης με το κεφάλαιο σε έναν ιστορικά προσ-
διορισμένο τρόπο παραγωγής. Η σχέση του με το κεφάλαιο 
και το ειδικό εμπόρευμα που είναι η εργατική δύναμη είναι 
μια σχέση εκμετάλλευσης, που είναι η επαναστατική σχέση. 
Οταν το ζήτημα τίθεται έτσι, είναι κατ’ ανάγκη ιστορία: η 
ιστορία αυτής της αντίφασης. Η ταξική πάλη στη Βαρκελώνη 
τον Μάη του 1937 δεν ήταν ένα κίνημα του κομμουνισμού εν 
γένει (ακόμα και μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες) που απέ-
τυχε για λόγους που δεν θα μάθουμε ποτέ· ήταν μάλλον η 
επανάσταση όπως αυτή υπήρξε πραγματικά, δηλαδή, ως η 
κατάφαση του προλεταριάτου που αντλεί τη δύναμή του και 
το περιεχόμενο της αυτονομίας του από την ίδια του τη συν-
θήκη μέσα στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Τα “λάθη” 
τώρα εμφανίζονται ως αυτό που είναι, εσωτερικά όρια, στο 
βαθμό που η επανάσταση συνεπάγεται τη δική της αντεπα-
νάσταση. Η κατάφαση της αυτονομίας του προλεταριάτου 
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συνεπάγεται την κατάφαση αυτού που είναι [το προλεταριά-
το] μέσα στο κεφάλαιο· εκεί βρίσκει τη δύναμη και το raison 
d´être της δράσης του, ενώ ταυτόχρονα παράγεται ο ουσιώ-
δης δεσμός ανάμεσα σε αυτή τη δράση και την αντεπανάστα-
ση.

Η κατάφαση μιας “α-ταξικής”, “κοινοτιστικής” διάστασης 
του προλεταριάτου προκύπτει απλά από τη φτωχή κατανό-
ηση μιας περιόδου της ταξικής πάλης (μέχρι και τη δεκαετία 
του 1840) και όχι από την ίδια την επαναστατική φύση του 
προλεταριάτου. Ομως, αυτή η φτωχή κατανόηση επιτρέπει 
στους υπέρμαχούς της να συγκροτήσουν το προλεταριάτο 
ως μια φιγούρα ανθρωπότητας, ως την αναπαράσταση μιας 
προϋπάρχουσας αντίφασης. Ο κομμουνισμός προϋποτίθε-
ται ως ένταση, ως τάση, που εναντιώνεται στο κεφάλαιο 
από τις απαρχές του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και 
αποσκοπεί στο να τον κάνει να εκραγεί. Αυτό είναι κάτι δια-
φορετικό από το να δεχόμαστε ότι ο κομμουνισμός είναι η 
κίνηση που καταργεί τις υπάρχουσες συνθήκες, δηλαδή ότι 
είναι η κίνηση της εσωτερικής αντίφασης αυτών των συνθη-
κών. Επιπλέον, όταν προσδίδεται στο προλεταριάτο αυτή η 
διάσταση, το αποτέλεσμα είναι να παύει να είναι πλέον στ’ 
αλήθεια αναγκαία η ιστορική διαδικασία της ταξικής πάλης 
σε σχέση με την επανάσταση: γίνεται απλά μια διαδικασία 
πραγμάτωσης. Ετσι και μέσα στην ανάλυση, η αντίφαση ανά-
μεσα σε κομμουνισμό και κεφάλαιο έρχεται και αντικαθιστά 
την αντίφαση ανάμεσα σε προλεταριάτο και κεφάλαιο.

Αν επιστρέψουμε πίσω στην πορεία του Ισπανικού εμφυ-
λίου όπως περιγράφεται στο κείμενο, αυτό που μας τραβά 
την προσοχή είναι η χρήση της υποτακτικής έγκλισης και του 
υποθετικού λόγου: “Η επέκταση της επανάστασης και σε περι-
οχές πέραν του δημοκρατικού ελέγχου, ωστόσο, θα σήμαινε ότι 
η επανάσταση πρέπει να ολοκληρωθεί και μέσα στις περιοχές 
υπό δημοκρατικό έλεγχο”. Αυτό που δεν συνέβη είναι πάντα 
η εξήγηση αυτού που πραγματικά συμβαίνει. “Όμως ακόμα 
κι ο Ντουρρούτι δεν φαινόταν να αντιλαμβάνεται ότι το κρά-
τος παρέμενε παντού ανέπαφο.” Ολα διαδραματίζονται λες 
και υπάρχει ένα τεράστιο θερμόμετρο με μια κλίμακα στην 
κορυφή της οποίας είναι η Κομμουνιστική Επανάσταση (η αν-
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θρώπινη κοινότητα). Βάζουμε το θερμόμετρο στο ευαίσθη-
το σημείο των γεγονότων και παρατηρούμε πόσο ανέβηκε 
ο υδράργυρος. Επειτα, εξηγούμε ότι ο υδράργυρος ανέβηκε 
όσο ανέβηκε επειδή απέτυχε να ανεβεί περισσότερο.

Ωστόσο, “ο Ντουρρούτι και οι σύντροφοί του ενσάρκωναν μια 
ενέργεια η οποία δεν περίμενε το 1936 για την έφοδό της στον 
κόσμο.” Η “προλεταριακή ενέργεια” έχει ένα πρωταγωνιστι-
κό ρόλο σε αυτή την εκδοχή της ιστορίας: είναι αυτό που κά-
νει τον υδράργυρο να ανεβαίνει. Είναι, όπως στην παλιά φυ-
σική, μια από αυτές τις μη-περιγράψιμες δυνάμεις που είναι 
εντέλει γεμάτες ταυτολογίες. Ας σημειώσουμε εν τάχει ότι 
η “ενέργεια” αυτή “ενσωματώνεται”, όπως η “ορμή”. Εντέ-
λει, χωρίς να εξηγεί γιατί η Ισπανική επανάσταση απέτυχε να 
προχωρήσει παραπέρα καθώς και ποια είναι η ουσιώδης σχέ-
ση της με την αντεπανάσταση, ο Ντωβέ συσσωρεύει όλα τα 
σχετικά “πώς” χωρίς όμως να μας δίνει ούτε καν τις απαρχές 
μιας εξήγησης· το κάνει μόνο χρησιμοποιώντας υποθετικό 
λόγο, με το τι θα έπρεπε να είχε γίνει να αποτελεί την υπό-
θεση:

“η διακηρύξη άμεσης και άνευ όρων ανεξαρτησίας για το 
ισπανικό Μαρόκο θα είχαν φέρει, τουλάχιστον, απογο-
ήτευση και οργή στα τάγματα εφόδου των αντιδραστι-
κών.”

“Προκειμένου η επανάσταση να σταθεροποιηθεί και 
να επεκταθεί, οι μετασχηματισμοί, χωρίς τους οποίους 
αυτή θα γινόταν ένα άδειο κέλυφος, έπρεπε να τεθούν 
ανταγωνιστικά προς ένα κράτος που σαφέστατα η ίδια 
αντιλαμβανόταν ως αντίπαλο.”

“Το πρόβλημα ήταν ότι, μετά τον Ιούλη του 1936, η δυα-
δική εξουσία υπήρχε μόνο εξ όψεως. Οχι μόνο οι θεσμοί 
της προλεταριακής εξουσίας που είχαν γεννηθεί από την 
εξέγερση, κι αυτοί που αμέσως μετά προέκυψαν μέσ’ 
απ’ τις κοινωνικοποιήσεις, ανέχθηκαν το κράτος, αλλά 
παρέδωσαν και στο κράτος την αρμοδιότητα του αντι-
φασιστικού αγώνα, λες και ήταν έστω τακτικά αναγκαίο 
να περάσει μέσα από το κράτος ο αγώνας για τη συντρι-
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βή του Φράνκο.”

“Τα κομμουνιστικά μέτρα θα μπορούσαν να υποσκά-
ψουν την κοινωνική βάση και των δυο κρατών (του Δη-
μοκρατικού και του Εθνικιστικού) μόνο μέσα από μια 
επίλυση του αγροτικού ζητήματος: στα 1930, περισσό-
τερο απ’ το ήμισυ του πληθυσμού λιμοκτονούσε. Μια 
ανατρεπτική δύναμη προέκυψε φέρνοντας στο προσκή-
νιο τα πιο καταπιεσμένα στρώματα, αυτά που ήταν πιο 
μακριά απ’ την “πολιτική” (π.χ. οι γυναίκες), αλλά δεν 
κατάφερε να συνεχίσει μέχρι τέλους ξεριζώνοντας ολό-
κληρο το σύστημα απ’ τα θεμέλια.”

Γιατί; Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει η 
επανάσταση να οριστεί διαφορετικά από “επαναστατική 
ορμή”, “επαναστατικό δυναμικό” ή “ματαιωθείσα επανά-
σταση”. Η αντίφαση ανάμεσα σε προλεταριάτο και κεφάλαιο 
θα πρέπει να θεωρεί ως μια σχέση αμοιβαίας συνεπαγωγής 
και η επανάσταση και ο κομμουνισμός ως ιστορικά προϊόντα 
– και όχι ως αποτελέσματα της φύσης μιας επαναστατικής 
τάξης που ορίζεται ως τέτοια άπαξ δια παντός.

Για τον Ντωβέ η γερμανική επανάσταση, όπως και η ρωσική 
και η ισπανική, αποτελούν τεκμήρια για την ύπαρξη “ενός 
κομμουνιστικού κινήματος που ξαναπλάθει ολόκληρη την κοι-
νωνία”. Ομως είναι ακριβώς η φύση αυτού του κομμουνιστι-
κού κινήματος, σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία στην ιστο-
ρία της αντίφασης ανάμεσα σε προλεταριάτο και κεφάλαιο, 
που πρέπει να οριστεί αν θέλουμε να καταλάβουμε τα όριά 
του και τη σχέση του με την αντεπανάσταση χωρίς να το ανά-
γουμε σε αυτό που θα όφειλε να πράξει και σε ό,τι δεν ήταν. 
Παρά ταύτα ο συγγραφέας μάς παρέχει μια εξήγηση των ορί-
ων της επανάστασης, όμως χωρίς να φαίνεται να δίνει ιδιαί-
τερη σημασία σε αυτή:

“Ο ισπανικός εμφύλιος απέδειξε ταυτόχρονα το επα-
ναστατικό σθένος που δίνουν οι κοινοτικοί δεσμοί και 
οι μορφές που είχαν διαβρωθεί απ’ το κεφάλαιο αλλά 
δεν αναπαράγονταν ακόμη καθημερινά για λογαριασμό 
του, αλλά επίσης και την αδυναμία τους να φέρουν από 
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μόνοι τους την επανάσταση. Η απουσία μιας επίθεσης 
ενάντια στο κράτος καταδίκασε την εγκαθίδρυση δια-
φόρων σχέσεων σε μια αποσπασματική αυτοδιαχείριση 
που διατηρούσε το περιεχόμενο και συχνά ακόμα και τη 
μορφή του καπιταλισμού, κατά κύριο λόγο το χρήμα και 
τον καταμερισμό των δραστηριοτήτων ανά κάθε επιχεί-
ρηση.”

Ομως αν είναι ακριβώς αυτοί οι δεσμοί και αυτές οι μορφές 
που απέτρεψαν την “επίθεση”; Και αν αυτό δεν ήταν παρά 
μια ειδική μορφή κατάφασης του προλεταριάτου; Ο Ντωβέ 
δεν θέτει στον εαυτό του τέτοιου τύπου ερωτήματα, επειδή 
για αυτόν οι συγκεκριμένες συνθήκες είναι πάντα συνθήκες 
σε σχέση με αυτό που πρέπει να κάνει η επανάσταση και όχι 
η ίδια η μορφή της επανάστασης σε μια δεδομένη στιγμή. Σε 
αυτό το σύντομο αλλά πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα αδυνα-
τεί να ξεφύγει από μια προβληματική αντικειμενικών συν-
θηκών/επαναστατικής φύσης. Αυτές οι συγκεκριμένες συν-
θήκες που μας κάνει ο Ντωβέ να προσέξουμε είναι ακριβώς 
εκείνες που θα έπρεπε να παράξουν μια επίθεση ενάντια στο 
κράτος. Κατά συνέπεια, αυτή η εξήγηση των ορίων που μας 
δίνεται εδώ δεν παίζει κανένα ρόλο μέσα στη γενική επιχειρη-
ματολογία. Αν έπαιζε ένα ρόλο, ο Ντωβέ θα είχε αναγκαστεί 
να προσδιορίσει ιστορικά αυτό το “επαναστατικό σθένος”, 
την “επαναστατική ορμή”, και δεν θα μπορούσε να μιλά 
άλλο για “ματαιωθείσα επανάσταση” ή για “κομμουνιστικές 
δυνατότητες”. Δεν θα μπορούσε πια να εξηγεί ό,τι συνέβη δι-
αμέσου αυτού που δεν συνέβη και όλες οι εκφράσεις τύπου 
“θα μπορούσε να είχε συμβεί” θα έπαυαν να έχουν νόημα. 
Οπως έχουν τα πράγματα, αρκείται να αντιπαραθέτει μια α-ι-
στορική εικόνα της επανάστασης και του κομμουνισμού με 
τις συνθήκες που πρέπει να της δώσουνε μορφή, ένα σχήμα. 
Με αυτό τον τρόπο αναδιπλασιάζεται η ιστορία της ταξικής 
πάλης: από τη μια έχουμε την κομμουνιστική αρχή, την ορμή 
ή την επαναστατική ενέργεια που εμψυχώνει το προλετα-
ριάτο, μια υπερβατική ιστορία, και από την άλλη έχουμε την 
περιορισμένη εκδήλωση αυτής της ενέργειας, και μια ιστορία 
ανεκδοτολογικού τύπου. Ανάμεσα σε αυτές τις δυο όψεις 
υπάρχει μια ιεραρχία. Η υπερβατική ιστορία είναι η ‘πραγμα-
τική’, η δε πραγματική ιστορία με όλα της τα όρια είναι μια τυ-
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χηματική μορφή της πρώτης, σε βαθμό μάλιστα που η πρώτη 
να αποτελεί το μέτρο σύγκρισης της δεύτερης.

Δύσκολα θα μπορούσε να φέρει κανείς αντιρρήσεις στην 
παρατήρηση του Ντωβέ για τις συνθήκες των κοινωνικών 
σχέσεων στην Ισπανία του 1930, όμως είτε ήταν εφικτό να 
συμβούν όλα όσα κατά τον Ντωβέ θα έπρεπε να γίνουν [για 
να πραγματοποιηθεί η επανάσταση], είτε δεν ήταν εφικτό να 
συμβούν· σε αυτή την περίπτωση οι υποθέσεις του Ντωβέ χά-
νουν κάθε ορθολογική σημασία. Αυτή η κατάσταση θα μπο-
ρούσε να ξεπεραστεί αν η επαναστατική ορμή ήταν τέτοια 
που προϋποθέτει στην ανάλυσή του. Ομως αν είχαμε να κά-
νουμε με έναν προγραμματικό αγώνα, μια τέτοια κατάσταση 
(οι κοινοτιστικοί δεσμοί) θα αποτελούσε υλικό που ο αγώνας 
αναδιοργανώνει σύμφωνα με τη φύση του.

Θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι αυτό το ιστορικό κείμε-
νο στο σύνολό του δεν αποτελεί παρά μια εργασία αναστοχα-
σμού πάνω στο τι μπορεί και τι πρέπει να είναι η επανάσταση 
σήμερα. Ομως το πρόβλημα με τον Ντωβέ είναι ότι παρου-
σιάζει αυτόν τον προβληματισμό με έναν αιώνιο, αχρονικό 
τρόπο· σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που αν και τελειώνοντας 
το κείμενο γνωρίζουμε περισσότερα, παρά ταύτα δεν έχουμε 
προχωρήσει ούτε λίγο ως προς το ουσιώδες ερώτημα: πώς 
μπορεί να είναι σήμερα η επανάσταση αυτό που δεν ήταν στο 
παρελθόν;

Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι: συμφωνούμε πλήρως με την αλλη-
λουχία γεγονότων που παραθέτει ο Ντωβέ, τόσο ως προς τη 
Γερμανία όσο και ως προς την Ισπανία (έχουμε κάποιους εν-
δοιασμούς αναφορικά με τη Ρωσία). Ο τρόπος που αντιλαμ-
βάνεται την κομμουνιστική επανάσταση συμπίπτει πλήρως 
με τον δικό μας ως προς το περιεχόμενό της και τα κομμου-
νιστικά μέτρα, τη σύλληψή της ως κομμουνιστικοποίηση και 
όχι ως κάτι που συμβαίνει πριν την κομμουνιστικοποίηση. 
Εκεί που διαφωνούμε βαθύτατα είναι στη σύλληψη της πο-
ρείας της ταξικής πάλης ως της αντιπαράθεσης μιας δεδο-
μένης, γνωστής, κομμουνιστικής αρχής και της έκφρασης 
αυτής της αρχής με έναν μερικό, συγχυσμένο ή ματαιωμένο 
τρόπο. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα μεθόδου ιστο-
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ρικής ανάλυσης· δεν πρόκειται για ένα καβγαδάκι ανάμεσα 
σε φιλοσόφους της ιστορίας. Η μέθοδος του Ντωβέ καθιστά 
αδύνατη τη σύλληψη του ξεπεράσματος του προγραμματι-
σμού, της επανάστασης ως κατάφασης του προλεταριάτου. 
Η κομμουνιστική επανάσταση όπως τη συλλαμβάνουμε επί 
του παρόντος, όπως παρουσιάζεται σε αυτόν τον κύκλο αγώ-
νων, για τον Ντωβέ υπάρχει ήδη (περιορισμένη, ματαιωμένη, 
με λάθη και αυταπάτες, κτλ.) στη ρωσική, τη γερμανική και 
την ισπανική επανάσταση. Ετσι ακόμη κι όταν λέμε ότι συμ-
φωνούμε με τη σύλληψη της επανάστασης που μας δίνεται 
στο τέλος της μπροσούρας, αυτό συμβαίνει επειδή ο Ντωβέ 
δεν μπορεί να δει ότι αυτή η επανάσταση δεν είναι, δεν εί-
ναι πια, η επανάσταση της Ρωσίας, της Γερμανίας, της Ισπα-
νίας. Εκείνες ήταν επαναστάσεις ενός κύκλου αγώνων όπου 
το προλεταριάτο μπορούσε να καταφάσκει τον εαυτό του· 
σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η σύγχυση αυτή δεν 
είναι χωρίς επιπτώσεις για μια θεωρία που αναφέρεται στην 
τωρινή κατάσταση της σχέσης ανάμεσα σε προλεταριάτο και 
κεφάλαιο, στην κατανόηση των τωρινών αγώνων και στην 
επανάσταση ως παραγόμενο ξεπέρασμα αυτού του κύκλου 
αγώνων. Δηλαδή, [δεν είναι χωρίς επιπτώσεις] για τον τρό-
πο με τον οποίο φτάνει κανείς να αντιμετωπίζει αυτούς τους 
αγώνες ως πραγματικά παραγωγούς του ίδιου τους του ξε-
περάσματος (πρακτικά και θεωρητικά) και όχι ως γεγονότα 
που πρέπει να κριθούν σε σχέση με αυτό το ξεπέρασμα που 
τίθεται ήδη ως νόρμα. Η ιστορία της ταξικής πάλης δεν είναι 
πραγμάτωση – είναι παραγωγή.●
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Ανθρωπινο, 
πολύ ανθρωπινο;✱ 
Ζιλ Ντωβέ

✱ H μετάφραση έχει 
δημοσιευτεί στο 

blog του Coghnorti, 
https://coghnorti.

wordpress.
com/2013/10/05/αν-
θρώπινο-πολύ-αν-

θρώπινο-ζιλ-ντωβέ/
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Εναπόκειται στους αναγνώστες να κρίνουν αν, όπως πιστεύει 
η Théorie Communiste, το Όταν Πεθαίνουν οι Εξεγέρσεις εξηγεί 
ό,τι συνέβη μέσω αυτού που δεν συνέβη. Πιστεύουμε ότι σε 
εκείνο το άρθρο παρουσιάζουμε αρχικά αυτά που οι προλε-
τάριοι έπραξαν και έπειτα ό,τι δεν ήταν σε θέση ή δεν ήθελαν 
να πράξουν. “Ομως, μόνο αρνητικά διδάγματα μπορούν να 
αντληθούν από τα γεγονότα [δλδ. τους αγώνες του γερμα-
νικού προλεταριάτου από το 1919 μέχρι το 1923]… Αυτό που 
μάθαμε ήταν το πώς δεν πρέπει να δράσουμε”.1 Το πηγαινέλα 
στο χθες και το σήμερα έχει τους κινδύνους του, όμως είναι 
πιο διαφωτιστικό από μια εξήγηση σύμφωνα με την οποία 
κάθε κοινωνικό κίνημα αναπόφευκτα καταλήγει εκεί που το 
ωθεί η εποχή του.

“…η ανθρωπότητα αναθέτει στον εαυτό της μόνο κα-
θήκοντα τα οποία μπορεί να εκπληρώσει, γιατί, αν πα-
ρατηρήσουμε προσεκτικότερα, θα διαπιστώσουμε ότι 
και το ίδιο το καθήκον ξεπηδά πάντα μόνο όπου έχουν 
διαμορφωθεί κι όλας οι υλικοί όροι για την εκπλήρωσή 
του ή, τουλάχιστον, βρίσκονται στη διαδικασία της δια-
μόρφωσής τους.”2

Εστω. Μένει σε εμάς να προσδιορίσουμε αυτούς τους όρους, 
και το σκοπό στον οποίον αντιστοιχούν. Αλλιώτικα περιορι-
ζόμαστε στο να δείχνουμε πώς συνέβη αυτό που έμελλε να 
συμβεί. Η ανασυγκρότηση των δυο τελευταίων αιώνων ταξι-
κών αγώνων στη βάση της γνώσης που έχουμε τώρα για αυ-
τούς δεν είναι ένα εγχείρημα χωρίς ενδιαφέρον. Ομως ποιο 
προνόμιο επιτρέπει τον παρατηρητή του έτους 2000 να γνω-
ρίζει πως η δική του σκοπιά είναι τελικά η σωστή; Τίποτα δεν 
μπορεί να μας εγγυηθεί ότι το έτος 2050, με 50 χρόνια καπιτα-
λισμού παραπάνω, μια ακόμα ευρύτερη ανασκόπηση δεν θα 
διαπιστώσει τους τρόπους με τους οποίους, για x+y λόγους,  
οι προλετάριοι του έτους 2000 (των  Théorie Communiste και 
Ντωβέ συμπεριλαμβανομένων) παρέμειναν ιστορικά περιο-
ρισμένοι από τα όρια του καιρού τους. Μια τέτοια ανάλυση 
θα μπορούσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ώρα του 
κομμουνισμού δεν είχε έρθει το 2000 περισσότερο από ότι 
το 1970 ή το 1919, όμως τώρα, [το 2050], εγκαινιάζεται μια 
νέα περίοδος, που θα επιτρέψει τη σύλληψη του παρελθό-

1. Paul Mattick, 
‘Otto Rühle and 
the German Labour 
Movement’, 1935, 
in Anti-Bolshevik 
Communism (Merlin 
Press, 1978).

2. Μαρξ, Κριτική της 
Πολιτικής Όικονομί-
ας, πρόλογος, 
σ. 20 (εκδ. Σύγχρονη 
Εποχή).
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ντος από τη νέα, την ορθή σκοπιά. Τίποτα δεν το εγγυάται, 
πλην της βεβαιότητας ότι μια ολότελα διαφορετική ιστορική 
εποχή ξεκίνησε γύρω στα τέλη του 20ου αιώνα. Το δίχως άλλο, 
η πεποίθηση της Théorie Communiste υποστηρίζεται από μια 
στέρεα επιχειρηματολογία. Παρόλα ταύτα, δεν αποτελεί κα-
ρικατούρα [κριτικής] να πούμε ότι μοιάζει με μια νέα εκδοχή 
της ‘τελικής κρίσης’. Σε αυτή την εκδοχή, έχουμε να κάνου-
με με μια φάση κατά την οποία προλεταριάτο και κεφάλαιο 
υποτίθεται στέκονται ενώπιος ενωπίω, κάτι που επιτρέπει 
στο προλεταριάτο να θέσει υπό αμφισβήτηση την ίδια του 
την ύπαρξη ως τάξη, και άρα να θέσει ξεκάθαρα το ζήτημα 
του κομμουνισμού.

Αυτό που απορρίπτουμε σε αυτή την προσέγγιση, περισσότε-
ρο κι από την ίδια τη θεωρητική θέση, είναι αυτός ο τρόπος 
να τοποθετεί κανείς τον εαυτό του σε σχέση με τον κόσμο, 
αυτός ο ουλτιματισμός.3

Ο καπιταλισμός θα πάψει να μπορεί να αναπαραχθεί μόνο 
όταν οι προλετάριοι πάψουν να τον παράγουν. Δεν υπάρχουν 
αντικειμενικά όρια στα κοινωνικά συστήματα. Οι προλετάρι-
οι αναθέτουν στον εαυτό τους μόνο τα καθήκοντα που μπο-
ρούν και θέλουν να επιτελέσουν.

Η TC αποφεύγει τον υποθετικό λόγο και την υποτακτική 
έγκλιση. Ομως, όπως ένα από τα γνωρίσματα της γλώσσας 
είναι η προβολή στο μέλλον, έτσι και ο άνθρωπος χαρακτηρί-
ζεται από την ικανότητά του να μπορεί σκέφτεται αυτό που 
μπορεί να γίνει, να επανερμηνεύει το παρελθόν στη βάση 
των συλλογικών επιλογών των κοινωνικών ομάδων και άρα 
να αναστοχάζεται πάνω σε αυτό που θα μπορούσε να είχε 
γίνει. Η ιστορία είναι συνύπαρξη δυνατοτήτων και βουλήσε-
ων. Η ελευθερία δεν συνίσταται στο να κάνει κανείς αυτό που 
θέλει, ό,τι κι αν είναι αυτό, αλλά να θέλει αυτό που μπορεί να 
κάνει. Κάτι που είναι ένας άλλος τρόπος για να πει κανείς ότι 
“οι άνθρωποι δημιουργούν την ίδια τους την ιστορία, τη δη-
μιουργούν όμως όχι όπως τους αρέσει, όχι μέσα σε συνθήκες 
που οι ίδιοι διαλέγουν, μα μέσα σε συνθήκες που υπάρχουν 
άμεσα, που είναι δοσμένες και που κληροδοτήθηκαν από το 
παρελθόν”.4 Συνθήκες που δεν επινόησαν οι ίδιοι, αλλά που 

3. Ultimatism — Η 
πεποίθηση ότι κά-

ποιος είναι σε θέση 
να συλλάβει την 

οριστική αλήθεια 
[σημείωση των 

άγγλων μεταφρα-
στών].

4. Μαρξ,
 18η Μπρυμαίρ.
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είναι μέσα στις δυνάμεις τους να τροποποιήσουν.

‘Βούληση’, ‘ελευθερία’, ‘Ανθρωπος’: όλες αυτές οι λέξεις δι-
αταράσσουν τη θεωρητική αυστηρότητα της TC. Δυστυχώς, 
όταν απορρίπτουμε κάθε έννοια που υπάρχει έξω από τον 
καπιταλισμό είναι σαν να καταδικάζουμε τους εαυτούς μας 
στο να μη σκεφτόμαστε τίποτα πλην του καπιταλισμού. Η 
μοίρα του καπιταλισμού δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο σκέ-
ψης μονάχα στη βάση του καπιταλισμού. Η απόρριψη κάθε 
έννοιας που αναφέρεται σε κάτι έξω από τη δομή κεφαλαί-
ου/μισθωτής εργασίας συνεπάγεται την ανοικοδόμηση ενός 
μοντέλου που είναι μη-διαψεύσιμο ακριβώς επειδή αναφέρε-
ται μόνο στον εαυτό του. Σε τι θα χρησίμευε ένας προλεταρι-
ακός στρουκτουραλισμός;

Δεν υποθέτουμε αξιωματικά την ύπαρξη μιας απερίσταλτης, 
ανιστορικής ανθρώπινης ουσίας που στο τέλος θα φτάσει να 
διαρρήξει τα καπιταλιστικά δεσμά.

“Κάτω από την εργασία, η δραστηριότητα”, γράφαμε στην 
αρχή ενός άρθρου του La Banquise.5 Ιδεαλισμός; Ολα εξαρτώ-
νται από αυτό το κάτω από. Θα ήταν λάθος να συλλάβουμε 
τον καπιταλισμό σαν μια φυλακή από την οποία, μια μεγα-
λειώδη αυγή, θα δραπετεύσει μια δυνητικότητα που σήμερα 
υπάρχει εκεί έγκλειστη. Κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε μιαν ήδη 
υπάρχουσα θετικότητα, που βρίσκεται υπό περιορισμό από 
το κεφάλαιο και περιμένει να ελευθερωθεί.

Αυτό που υπάρχει, απεναντίας, ούτε πρωτύτερα ούτε εξω-
τερικά στο κεφάλαιο, μα συνυπόστατα με αυτό, ως απαραί-
τητος όρος για τη λειτουργία του, είναι η καθολικότητα της 
ζωντανής εργασίας, από την οποία τρέφεται καθημερινά το 
κεφάλαιο.

Οχι με την έννοια ότι εκλαμβάνουμε την εργασία ως ένα από 
τα ουσιώδη γνωρίσματα του ανθρώπου οριζόμενου ως homo 
faber.

Πιο απλά, οι προλετάριοι δεν είναι ζώα. Ο άνθρωπος δεν 
δουλεύει όπως ένα ζώο. Και η πιο χειρωνακτική θέση απαι-

5. ‘Sous Le Travail: 
l’Activité’, La Ban-
quise no. 4, 1986.
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τεί κάτι παραπάνω από απλή δαπάνη μυϊκής δύναμης: μια 
λαβή, μια αναμονή χειρονομίας, μια τεχνογνωσία που δεν 
εξαλείφεται από τον ταηλορισμό. Πρόκειται για επίκτητες 
ικανότητες που οι εργάτες είναι σε θέση να μεταδώσουν σε 
άλλους. Αυτή η δυνατότητα συμπεριλαμβάνει τη δυνατότη-
τα αναπαράστασης αυτού που οι άλλοι εργάτες κάνουν και 
είναι, ακόμη κι αν ζουν 10.000 χλμ. μακριά. Ενα άλογο μπο-
ρεί να αρνηθεί να κάνει την εργασία που απαιτούν από αυτό, 
μπορεί να σκοτώσει τον αφέντη του, να δραπετεύσει και να 
ζήσει ελεύθερο μέχρι το τέλος της ζωής του, όμως δεν μπορεί 
να ξεκινήσει μια νέα μορφή ζωής, η οποία να αναδιοργανώ-
νει και τη ζωή του πρώην του αφέντη. Το κεφάλαιο είναι κε-
φάλαιο μόνο επειδή εκμεταλλεύεται όχι απλά το προϊόν της 
εργασίας, αλλά και το ίδιο το ανθρώπινο: τη δυνατότητα για 
εργασία, μια ενέργεια που είναι πάντα συλλογική, που το κε-
φάλαιο διαχειρίζεται χωρίς ποτέ να μπορεί να κυριαρχήσει 
απόλυτα, και από την οποία εξαρτάται· αυτή η δυνατότητα 
για εργασία, αυτή η ενέργεια μπορεί να φέρει το κεφάλαιο σε 
κατάσταση κρίσης – ή ακόμη και να επαναστατήσει εναντίον 
του.

Η προλεταριοποίηση δεν είναι η απώλεια ενός κάποιου προ-
ϋπάρχοντος πράγματος, αλλά η εκμετάλλευση μιας ανθρώ-
πινης ικανότητας. Η αλλοτρίωση είναι διιστορική μόνο στο 
βαθμό που το κεφάλαιο ανακεφαλαιώνει ένα παρελθόν που 
χάνεται στις χιλιετίες. Κάτι γίνεται άλλο: πρόκειται ασφαλώς 
για ένα από τα γνωρίσματα της μισθωτής εργασίας. Εχουμε 
να κάνουμε με μια απαλλοτρίωση, όχι μιας κάποιας αόριστης 
ανθρωπινότητας, αλλά του χρόνου που χάθηκε, της ενέργει-
ας που χρησιμοποιήθηκε, των πράξεων που επιβληθήκαν 
από το κεφάλαιο και άρα αξιοποιήθηκαν. Αυτό που χάνει ο 
προλετάριος μέρα με τη μέρα δεν ένα κομμάτι μιας αιώνιας 
φύσης, αλλά η δύναμη της ζωής, μια κοινωνική ικανότητα 
που το ζώο δεν κατέχει, και άρα αποτελεί μια πραγματικότη-
τα εσωτερική της μισθωτής σχέσης. Δεν τίθεται ζήτημα εισα-
γωγής μιας ανθρώπινης διάστασης στην ανάλυση, αλλά στο 
να δούμε ότι αυτή βρίσκεται ήδη εκεί.

Μια θεμελιώδης συμβολή της γερμανο-ολλανδικής αριστε-
ράς και των επιγόνων της ήταν να τονίσει αυτό το γεγονός:
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“Ο εργάτης, ακόμα κι από την οικονομική σκοπιά, είναι 
κάτι παραπάνω από μια μηχανή, επειδή παράγει για τον 
καπιταλιστή περισσότερο από το κόστος του, και πάνω 
από όλα επειδή κατά την εργασία του εκδηλώνει τη δη-
μιουργικότητά του, την ικανότητα να παράγει περισ-
σότερα και καλύτερα από κάθε άλλη παραγωγική τάξη 
των προηγούμενων περιόδων. Οταν ο καπιταλιστής με-
ταχειρίζεται το προλεταριάτο λες και είναι ζώο, μαθαίνει 
γρήγορα από την εμπειρία του ότι τα ζώα δεν γίνεται να 
επιτελέσουν ό,τι επιτελεί ο εργάτης, επειδή η παραγω-
γικότητα των υπερεκμεταλλευόμενων εργατών μειώνε-
ται ραγδαία. Εδώ βρίσκεται η ρίζα των αντιφάσεων του 
σύγχρονου συστήματος εκμετάλλευσης και ο ιστορικός 
λόγος για την αποτυχία του, την αδυναμία του να σταθε-
ροποιηθεί.”6

Το περιοδικό Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα, όπως η συμβουλια-
κή ιδεολογία [councilism], περιστέλλει το γενικό χαρακτήρα 
που αποτελεί το θεμέλιο της μισθωτής εργασίας στη διάστα-
ση της διαχείρισής της. Αυτό όμως δεν μπορεί να μας κάνει 
να αγνοήσουμε ό,τι αυτά τα ρεύματα, που αντανακλούν τους 
αγώνες για αυτο-δραστηριότητα και αυτονομία ενάντια σε 
αφεντικά, γραφειοκρατία και κράτος, έφεραν στο φως: o 
καπιταλισμός τοποθετεί το προλεταριάτο σε μια κατάσταση 
καθολικότητας.

Το σημαντικό δεν είναι ότι οι προλετάριοι παράγουν τα πλού-
τη (που κατά κύριο λόγο μας κάνουν φτωχότερους), αλλά 
ότι αποτελούν οι ίδιοι μια όλο και πιο ευρεία αλλά ποτέ ολι-
κή εμπορευματοποίηση της δραστηριότητας και της ζωής. 
Αφού ο προλετάριος είναι το εμπόρευμα που παράγει όλα τα 
άλλα, τα περιέχει, και κρατά το κλειδί για την εκμετάλλευσή 
του. Οταν αρνείται τον εαυτό του ως εμπορευματοποιημένο 
ον, μπορεί να επαναστατικοποιήσει τον κόσμο του εμπορεύ-
ματος. Καμία εκμεταλλευόμενη τάξη του παρελθόντος δεν 
βίωνε μια παρόμοια δυνατότητα.

Στην πραγματικότητα, ακόμη κι όταν πέθαιναν από υπερερ-
γασία, ο σκλάβος, ο δουλοπάροικος, ο αγρότης υπό το ζυγό 

6. Socialisme ou 
Barbarie no. 1, 1949.
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της αγγαρείας και του φόρου, ο τεχνίτης και ο εργάτης πριν 
τη βιομηχανική επανάσταση, βρίσκονταν υπό εκμετάλλευση 
μόνο σε ένα κομμάτι της ύπαρξής τους, ένα μεγάλο τμήμα 
της οποίας ήταν εκτός του ελέγχου της κυρίαρχης τάξης. Το 
περιβόλι του δουλοπάροικου δεν ενδιέφερε τον αφέντη του. 
Οι σύγχρονοι προλετάριοι παράγουν την ολότητα της υλικής 
ζωής, τη χάνουν, και την παίρνουν πίσω με τη μορφή του 
εμπορεύματος και του θεάματος, μια διαδικασία που παίρνει 
τη μορφή της παγκόσμιας κυκλοφορίας αγαθών και εργα-
σίας. Αυτός είναι ο λόγος που ο καπιταλισμός είχε χαρακτη-
ριστεί πριν από 150 χρόνια ως η πραγμάτωση, αν όχι η ολο-
κλήρωση, μιας διπλής τάσης προς την καθολικοποίηση της 
ανθρωπότητας και της αλλοτρίωσής της.

Ανάμεσα στο 1830 και το 1848, μια μειοψηφία αντιλήφθηκε 
ότι η κοινωνία βρισκόταν μπροστά σε ένα οριακό σημείο: οι 
προλετάριοι δεν μπορούν παρά να επανοικειοποιηθούν την 
ολότητα των όρων ζωής, “όχι μόνο για να πετύχουν την αυ-
τόνομη δραστηριότητα, αλλά επίσης για να εξασφαλίσουν 
απλώς την ίδια τους την ύπαρξη”.7 Η επανάσταση που προ-
αναγγέλλεται θα χρησιμοποιήσει τις παραγωγικές δυνάμεις, 
αλλά δεν θα είναι επανάσταση των παραγωγών. Η τεχνολο-
γία έχει νόημα μόνο σαν ένα δημιουργικό ξεδίπλωμα των 
ατόμων, με το ξεπέρασμα των επαγγελματικών ικανοτήτων: 

“τώρα η απομόνωση των ατόμων και το ιδιαίτερο ιδιω-
τικό κέρδος κάθε ανθρώπου είναι αυτά που έχουν γίνει 
τυχαία”.8

“Σε αντίθεση με τους απελεύθερους δουλοπάροικους 
που δεν είχαν παρά να αναπτύξουν ελεύθερα και να επι-
βάλλουν τις ήδη υπαρκτές συνθήκες ύπαρξής τους, και 
άρα σε τελική ανάλυση δεν μπορούσαν να φτάσουν πιο 
πέρα από την ελεύθερη εργασία, πρέπει οι προλετάρι-
οι, για να επιβληθούν προσωπικά, να καταργήσουν την 
ίδια τη συνθήκη ύπαρξής τους, που είναι ταυτόχρονα και 
συνθήκη ύπαρξης της μέχρι τώρα κοινωνίας: πρέπει να 
καταργήσουν την εργασία. Ερχονται έτσι σε άμεση αντί-
θεση με τη μορφή μέσω της οποίας δίνουν τα άτομα μια 
συνολική έκφραση στην κοινωνία, δηλ. το κράτος, και 

7. Γερμανική Ιδεολο-
γία, σελ. 126.

8. Γερμανική Ιδεολο-
γία, σελ. 127.
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για να επιβάλλουν την προσωπικότητά τους, θα πρέπει 
να ανατρέψουν το κράτος.”9

Πέρα από την προφανή αντίφαση που έχει να κάνει με το ότι 
η αυξανόμενη παραγωγή του πλούτου εξαθλιώνει τους πα-
ραγωγούς του, οι πιο ριζοσπάστες αντιλήφθηκαν την ύπαρξη 
ενός ιστορικού ανοίγματος, μέσω της αντίφασης της εργασί-
ας, “που είναι τώρα η μόνη δυνατή αλλά, όπως βλέπουμε, αρ-
νητική μορφή αυτόνομης δραστηριότητας.”10

Μια νέα φιγούρα θα μπορούσε να αναδυθεί μέσα από τη 
σύγκρουση ανάμεσα στους τεχνίτες, πέρα από τον δημιουρ-
γό-καλλιτέχνη και τον προλετάριο-δούλο της μηχανής. Χάρη 
στην εμπορευματοποιημένη εργασία, που ήταν ανεξάρτητη 
και αδιάφορη προς το περιεχόμενό της αλλά συλλογική, κα-
τέστη εφικτή η σκέψη της συνεργασίας, και η υπέρβαση της 
μορφής-μισθός (που ήταν υπερβολικά πρόσφατη για να εμ-
φανίζεται ως ‘φυσική’).

Το ‘Προλεταριάτο’ συνεπώς έγινε κατανοητό ως αυτό που θα 
συγκροτήσει μιαν άλλη κοινωνία. Ηδη συγκροτεί ένα είδος 
κοινωνίας, καθώς οι τάξεις διαλύονται μέσα του. Απορρο-
φά τεχνίτες και αγρότες, έλκει ένα ποσοστό ‘διανοούμενων’ 
αλλά χωρίς να σχηματίζει ένα μπλοκ ή μια οντότητα. Εκφρά-
ζει μια κοινωνική αποσύνθεση (ή και μια ανασύνθεση όπως 
ελπίζουν οι επαναστάτες). Οι προλετάριοι βιώνουν ανεργία, 
φτώχια, ξεριζωμό, τη διάλυση της οικογένειας, των εθίμων, 
των ταυτοτήτων, των αξιών, και ταυτόχρονα δρουν συλλογι-
κά (όπως βλέπουμε στις εξεγέρσεις, τον χαρτισμό, τα σωμα-
τεία, την Union Ouvrière της Τριστάν, αλλά και τον Λουδισμό, 
στον οποίο τα κατοπινά σωματεία προσέδωσαν την ψευδή 
εικόνα μιας άγριας δύναμης, αυθόρμητης μα περιορισμένης). 
Το προ του 1848 προλεταριάτο αποτελεί ένα σύνολο αρκετά 
διαχωρισμένο για να μπορεί να ασκεί αυτοκριτική, αλλά και 
με αρκετά χαρακτηριστικά κοινότητας για να επιθυμεί την 
πάλη, και από τη διάλυση των φραγμών ανάμεσα σε εργάτη/
μη-εργάτη, τεχνίτη/μεροκαματιάρη, χειρώνακτα/διανοούμε-
νο… να μπορεί να πάρει τα χαρακτηριστικά μιας ελεύθερης 
ένωσης. Το κατοπινό οργανωμένο εργατικό κίνημα οικει-
οποιήθηκε αλλά και αρνήθηκε αυτή την κληρονομιά, και ο 

9. Γερμανική Ιδεολο-
γία, σελ. 118. 

10. Γερμανική Ιδεολο-
γία, σελ. 126. 
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κομμουνιστικός ορίζοντας για πάνω από έναν αιώνα μετα-
βλήθηκε σε κοινωνιολογικό ζήτημα.

Υπό το βάρος της εποχής, ο ίδιος ο Μαρξ, παρότι στόχευε σε 
“μια περιγραφή των χαρακτηριστικών της κομμουνιστικής 
κοινωνίας”11, τη σκεφτόταν όλο και περισσότερο στη βάση 
του καπιταλισμού και, αν και αποσκοπούσε στην κριτική της 
πολιτικής οικονομίας, φυλακίστηκε μέσα της. Τι το ενδιαφέ-
ρον έχει μια επιστημονική ‘απόδειξη’ της εκμετάλλευσης, 
αντί της παρουσίασης του πώς η εκμετάλλευση εκμεταλλεύ-
εται αυτό που μπορεί να παράξει τον κομμουνισμό;

Το ζήτημα δεν είναι να προκρίνουμε τον ‘νεαρό’ Μαρξ έναντι 
του ‘ώριμου’, αλλά να κατανοήσουμε ότι ο ‘νεαρός’ περιέχει 
τον ‘ώριμο’ περισσότερο από ότι ο ‘ώριμος τον ‘νεαρό’.  Ετσι, 
αυτή η θεωρητική οπισθοχώρηση αντηχεί μια διαδικασία 
ιστορικής σταθεροποίησης. Η προοπτική φαίνεται φτωχή 
στην Α΄ Διεθνή ή την Κομμούνα σε σύγκριση με εκείνη των 
μέσων του αιώνα, που ο συγγραφέας των Χειρογράφων του 
1844 συνέθεσε με τον καλύτερο τρόπο, όμως εκφράστηκε 
και από άλλους.12

Το 1848 δεν συνέβη η επανάσταση και θα ήταν μάταιο να πε-
ριμένουμε ότι η είσοδος των Η/Υ θα καταστήσει επιτέλους 
‘ιστορικά αναγκαίο’ εν έτει 2000 αυτό που υποτίθεται θα είχε 
καταφέρει η μεγάλης κλίμακας μηχανοποιημένη βιομηχανία 
το 1914 ή η προϊούσα αυτοματοποίηση μετά το 1960.

Η αλήθεια είναι ότι κάθε βαθιά αναδιοργάνωση του παρα-
γωγικού συστήματος φτωχαίνει υλικά τους εργάτες, αλλά 
επίσης τους απαλλοτριώνει από μια σχετική κυριαρχία πάνω 
στην εργασία τους και εξαπολύει αντίσταση και εξεγέρσεις, 
συχνά συντηρητικές, αλλά κάποτε και επαναστατικές. Η αμ-
φισβήτηση από τον καπιταλισμό των μορφών της μισθωτής 
εργασίας ανοίγει ένα μονοπάτι ρήξης με τη μισθωτή συνθή-
κη. Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό τίποτα δεν εγγυάται ότι 
ένα κομμουνιστικό κίνημα θα μπορέσει ή θα θελήσει να επω-
φεληθεί της κατάστασης, όμως η δυνατότητα υπάρχει εκεί, 
κάτι που κάνει το προλεταριάτο να είναι η “τάξη της ανατρο-
πής”13.

11. Amadeo Bordiga, 
‘Trajectoire et catas-

trophe de la forme 
capitaliste dans la 

classique et mono-
lithique construction 

marxiste’, Réunion 
de Piombino, 

Σεπτέμβριος 1957. 

12. cf. Alain Maillard, 
La Communauté des 

égaux (éd. Kimé, 
1999). 

13. Γερμανική Ιδεολο-
γία, σελ. 86. 
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Μια υπόθεση: Ζούμε σε μια νέα εποχή, κατά την οποία ο κα-
πιταλισμός είναι ικανός να δημιουργεί πόλους κέρδους, να 
καινοτομεί τεχνικά και να πολλαπλασιάζει τα καταναλωτικά 
αγαθά, να δημιουργεί απασχόληση ή/και εισόδημα, να ειρη-
νεύει ταραχές, χωρίς όμως να μπορεί να ενοποιήσει τη πα-
γκόσμια κοινωνία της γενικευμένης εργασίας. Ταυτόχρονα, 
αυτή η τελευταία καθίσταται χωρίς ουσία. Από τα δυσώδη 
κατώγια της Λιλ ή του Μάντσεστερ του 1840 μέχρι τα καθι-
στικά των εργατικών κατοικιών όπου η TV και το VCR βρίσκο-
νται σε περίοπτη θέση, το ζήτημα παραμένει το ίδιο: πώς να 
εργαστούν οι μισθωτοί όταν αυτό είναι κερδοφόρο και τι να 
τους κάνουμε όταν δεν είναι; Στο ένα άκρο, η Κίνα με τα 100 
εκατομμύρια ξεριζωμένους από την επαρχία που η καπιτα-
λιστική πόλη αδυνατεί να ενσωματώσει. Στο άλλο άκρο της 
αλυσίδας, το Seine-Saint-Denis, ένα παρισινό προάστιο: σχο-
λείο μέχρι τα 22, προγράμματα εκπαίδευσης, ασήμαντες, επι-
σφαλείς θέσεις εργασίας· επιδόματα. Ανάμεσα στα δύο άκρα, 
οι ΗΠΑ. Για τον Εμανουέλ Τοντ (L’ Illusion Economique), “η 
μεγαλύτερη επιτυχία του αμερικανικού συστήματος παρα-
γωγής είναι αντιοικονομική”. Το ζήτημα δεν είναι αν υπάρχει 
ή όχι έξοδος από αυτή την κατάσταση για το κεφάλαιο, αλλά 
αν αυτή ξανανοίγει ένα δρόμο για το προλεταριάτο, ως μια 
τάξη όχι εργατών, αλλά της κριτικής της εργασίας.

Το όριο του κεφαλαίο είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς 
την εργασία, την οποία πράγματι γενικεύει. Οδηγεί εκατομμύ-
ρια ατόμων να μπουν στη μισθωτή εργασία και ταυτόχρονα 
αφήνει στην εργασία ένα ασήμαντο ρόλο. Για να διορθωθεί 
αυτό, στοχαστές όπως ο Andre Gorz πρότειναν την αποσύν-
δεση του χρήματος από την εργασία, έτσι ώστε όλοι να έχουν 
ένα μερίδιο στην κατανάλωση είτε συμμετέχουν στην παρα-
γωγή είτε όχι. Μια τέτοια κοινωνία είναι αδύνατη: ακόμα και 
δέκα φορές πιο αυτοματοποιημένος, ο κόσμος μας συνεχίζει 
να εξαρτάται από την εργασία. Οι προλετάριοι παραμένουν 
το αναγκαίο κακό του καπιταλισμού.

Μια ερώτηση: είναι εφικτή η μετάβαση από μια φάση όπου 
το κεφάλαιο απορρίπτει πολλούς προλετάριους (και ιδιαί-
τερα τους νέους) στην απόρριψη αυτού του κόσμου και της 
εργασίας του από τους προλετάριους (και ιδιαίτερα από τους 
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νέους); Ο,τι είναι να γίνει θα γίνει από αυτές τις “μάζες που 
δημιουργούνται από τη δραστική διάλυση της κοινωνίας, ει-
δικότερα από τη μεσαία τάξη, και σχηματίζουν το προλετα-
ριάτο…”.

“Αναγγέλλοντας τη διάλυση της προγενέστερης τάξης 
του κόσμου, το προλεταριάτο δεν κάνει τίποτε άλλο 
παρά να εκφράζει το μυστικό της ίδιας του της ύπαρξης, 
γιατί είναι η ντε φάκτο διάλυση της τάξης αυτής. Ζητώ-
ντας την άρνηση της ατομικής ιδιοκτησίας, το προλε-
ταριάτο ανυψώνει σε αρχή της κοινωνίας εκείνο που η 
κοινωνία έθεσε σαν αρχή γι’ αυτό, αυτό που προσωπο-
ποιεί, χωρίς να έχει αυτό το ίδιο συμμετάσχει σε τούτο 
καθόλου, μια και είναι το αρνητικό αποτέλεσμα της.”14

Στη βάση αυτού που είχε μπροστά του –δηλαδή την προϊού-
σα εκβιομηχάνιση–, ο Μαρξ συνέλαβε θεωρητικά μια περί-
οδο (μελλοντική) διαταραχής των τάξεων, που θα ήταν το 
αποτέλεσμα μιας βαθιάς κοινωνικής κρίσης και ταυτόχρονα 
της συνειδητής δράσης των προλετάριων. Για τον Μαρξ, το 
προλεταριάτο του 1844, αλλά και εκείνο εκατό ή διακοσίων 
ετών αργότερα, είναι το σύνολο των κατηγοριών που μοι-
ράζονται το ότι ζουν μονάχα από την πώληση της εργατικής 
τους δύναμης, είτε εργάζονται είτε όχι· μερικώς απασχολού-
μενοι, επισφαλείς, προστατευόμενοι από τη νομοθεσία (αν 
όχι, από έναν αδελφό, ή μια κόρη…), αλλά πάντως ευάλωτοι 
στην έκπτωση σε μια ευπαθή κατηγορία. Το προλεταριάτο 
υπάρχει ως η διάλυση των τάξεων με την έννοια ότι αποτελεί 
και προκαλεί αυτή τη διάλυση. Είναι ταυτόχρονα το προϊόν 
και η διαδικασία της διάλυσης αυτής, μέσω μιας επανάστασης 
“κατά την οποία, μετέπειτα, το προλεταριάτο απαλλάσσεται 
από καθετί που του έχει ακόμα μείνει από την προηγούμε-
νη θέση του στην κοινωνία”15. Δεν τίθεται ζήτημα σχηματι-
σμού ενός μπλοκ εν είδει στρατού, αλλά ενεργοποίησης της 
άρνησης που ήδη είναι [το προλεταριάτο], πηγαίνοντας πέρα 
τόσο από τον ατομικισμό όσο και τη μαζικοποίηση.

“…σε αντίθεση προς αυτές τις παραγωγικές δυνάμεις 
έχουμε την πλειοψηφία των ατόμων, που τους απόσπα-
σαν αυτές τις δυνάμεις, και απογυμνωμένα από κάθε 

14. Μαρξ, Εισαγωγή 
στην Κριτικη της Εγε-

λιανης Φιλοσοφιας 
του Κρατους και του 

Δικαιου.

15. Γερμανική Ιδεολο-
γία, σελ 127.
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πραγματικό περιεχόμενο ζωής, έγιναν αφηρημένα άτο-
μα, αλλά που όμως μονάχα χάρη σ’ αυτό το γεγονός βρί-
σκονται σε θέση να έρθουν σε σχέσεις ανάμεσά τους σαν 
άτομα.”16

“…η κοινοτική σχέση που αποκτούσαν τα άτομα μιας 
τάξης, και που καθορίζονταν από τα κοινά τους συμφέ-
ροντα εναντίον μιας τρίτης τάξης, ήταν πάντοτε μια κοι-
νότητα που ανήκαν σ’ αυτή τα άτομα μονάχα σαν μέσα 
άτομα, μονάχα στο βαθμό που ζούσαν μέσα στους όρους 
ύπαρξης της τάξης τους – μια σχέση που συμμετείχαν όχι 
σαν άτομα, αλλά σαν μέλη μιας τάξης. Στην κοινότητα 
των επαναστατών προλετάριων, από την άλλη μεριά, 
που παίρνουν τους όρους ύπαρξής τους και τους όρους 
ύπαρξης όλων των μελών της κοινωνίας κάτω από τον 
έλεγχό τους, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τα άτομα 
μετέχουν σ’ αυτή σαν άτομα. Αυτή ακριβώς η συνένωση 
ατόμων (παίρνοντας σαν δεδομένο, φυσικά, το προω-
θημένο πια στάδιο των παραγωγικών δυνάμεων) είναι 
που βάζει τους όρους της ελεύθερης ανάπτυξης και κίνη-
σης των ατόμων κάτω από τον έλεγχό της – όρους που 
προηγούμενα ήταν εγκαταλειμμένοι στην τύχη κι είχαν 
αποκτήσει μιαν αυτόνομη ύπαρξη απέναντι στα ξεχω-
ριστά άτομα, εξαιτίας ακριβώς του χωρισμού τους σαν 
ατόμων, εξαιτίας της αναγκαίας συνένωσής τους που 
είχε προσδιοριστεί από τον καταμερισμό της εργασίας, 
και που εξαιτίας του χωρισμού τους σαν άτομα είχε γίνει 
ένας δεσμός ξένος προς αυτά.”17

Σύμφωνα με την TC, “ο προλετάριος του νεαρού Μαρξ είναι 
το άτομο από το οποίο όλοι οι προηγούμενοι κοινωνικοί κα-
θορισμοί έχουν γίνει ενδεχομενικοί, και αυτή η κατάσταση 
είναι που τίθεται ως επαναστατική”18. Ομως, ο προλετάριος 
που επικαλείται ο Μαρξ είναι κάτι παραπάνω από άτομο, κα-
θώς μοιράζεται (στο κεφάλι του αλλά και στις πράξεις του) 
τη μοίρα του με εκατομμύρια άλλους. Αν είναι άτομο, είναι 
ένα άτομο που καταδυναστεύεται από έναν ιστορικό πε-
ριορισμό, βρίσκεται ξανά και ξανά ‘αποκλεισμένο’ από την 
παραγωγή και έπειτα μπαίνει με τη βία σ’ αυτήν, και ταυτό-
χρονα, επειδή η συνθήκη του δεν το εγκλωβίζει σε ένα εργο-

16. Γερμανική Ιδεολο-
γία, σελ 126.

17. Γερμανική Ιδεολο-
γία, σελ 118.

18. Théorie Commu-
niste no. 14, 1997 
p. 19.
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στάσιο, ένα επάγγελμα ή έναν τόπο, μπορεί να κάνει ό,τι ο 
μεταλλεργάτης της CGT δεν μπορούσε: να περνά από τη μια 
κατηγορία στην άλλη, να μη σκέφτεται τον εαυτό το μονό-
πλευρα ως ‘εργάτη’ ή ‘άνεργο’, να μπορεί να εκδηλώνει μια 
ρευστότητα, μια ελευθερία…

Οι προλετάριοι μπορούν να παλέψουν ενάντια στην εκμετάλ-
λευση, είτε για να επιβάλλουν απλώς κάποια όρια σε αυτήν, 
είτε για να βάλουν ένα τέλος σε αυτήν παράγοντας κομμου-
νιστικές κοινωνικές σχέσεις. Ομως, πώς λειτουργεί ο δεσμός 
ανάμεσα σε αυτές τις δυο προοπτικές; Οσο αποφασισμένο, 
όσο αυτόνομο κι αν είναι ένα κίνημα, δεν θα μπορέσει να 
απειλήσει αυτή την κοινωνία παρά μόνο αν εκφράζει ένα 
πρακτικό αίτημα για μιαν άλλη ζωή, με μια λέξη μονάχα αν 
οι πράξεις του εμπεριέχουν ή αποκτούν μια διάσταση καθο-
λική. Η κομμουνιστική επανάσταση είναι ακριβώς η στιγμή 
ενοποίησης του αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση και του 
αγώνα ενάντια στην αλλοτρίωση. Καμία ιστορική διαλεκτική 
δεν μπορεί να μας προσφέρει εκ των προτέρων το κλειδί για 
αυτή την ενοποίηση.●
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Προλεταριατο 
και εργασια: 
Μια ιστορια αγαπησ;✱
Ζιλ Ντωβέ και Καρλ Νεζίκ

✱ H μετάφραση 
έχει δημοσιευτεί 

στο τεύχος 11 των 
Παιδιών της Γαλα-
ρίας, http://www.

tapaidiatisgalarias.
org/wp-content/

uploads/2009/11/11.
pdf. Η μορφοποίηση 

και οι υποσημειώ-
σεις του κειμένου 
έχουν προσαρμο-
στεί στην έκδοση 

των Endnotes.  
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Μια ιστορική αποτυχία. Η φράση αυτή θα μπορούσε να είναι 
ένας ωμός αλλά όχι και τόσο άδικος απολογισμός του κομ-
μουνιστικού κινήματος 154 χρόνια μετά από το Μανιφέστο 
των Μαρξ και �νγκελς.

Μια ερμηνεία αυτής της αποτυχίας επικεντρώνεται στη ση-
μασία ή και το προβάδισμα που δόθηκε στην εργασία. Από 
τη δεκαετία του 1960 και μετά, μια όλο και πιο ορατή ενα-
ντίωση στην εργασία, ενίοτε σε βαθμό ανοιχτής εξέγερσης, 
έχει οδηγήσει αρκετούς επαναστάτες να επανεξετάσουν το 
παρελθόν από τη σκοπιά της αποδοχής ή της απόρριψης 
της εργασίας. Λέγεται ότι τα κοινωνικά κινήματα του πα-
ρελθόντος απέτυχαν διότι οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να 
υψώσουν την εργασία σε θέση τέτοια που να κανοναρχεί 
την κοινωνία, δηλ. προσπάθησαν να απελευθερωθούν χρη-
σιμοποιώντας το μέσο που τους υποδούλωνε: την εργασία. 
Αντίθετα, η πραγματική χειραφέτηση θα έπρεπε να βασιστεί 
στην άρνηση της εργασίας, ιδωμένη ως η μόνη αποτελεσματι-
κή ανατροπή τόσο της αστικής, όσο και της γραφειοκρατικής 
κυριαρχίας. Μόνον η άρνηση της εργασίας θα είχε μια οικου-
μενική διάσταση ικανή να υπερβεί τα ποσοτικά αιτήματα και 
να προωθήσει ένα ποιοτικό αίτημα για μια τελείως διαφορε-
τική ζωή. 

Οι καταστασιακοί ήταν από τους πιο ξεκάθαρους υποστηρι-
κτές της άποψης: «Μη δουλεύετε ποτέ!»1. Αργότερα, αρκετές 
επίσημες ή άτυπες ομάδες, ιδίως στην Ιταλία, οι οποίες συχνά 
αποκαλούνταν αυτόνομες, αποπειράθηκαν να αναπτύξουν 
και να συστηματοποιήσουν τις αυθόρμητες δραστηριότητες 
εναντίωσης στην εργασία2.

Η άρνηση της εργασίας έχει γίνει ο θεματικός άξονας πολλών 
θεωριών σχετικά με προηγούμενους και τωρινούς αγώνες. Οι 
ήττες εξηγούνται βάσει της αποδοχής της εργασίας, μερικές 
επιτυχίες βάσει της δυναμικής ανυπακοής στους εργασιακούς 
χώρους, και ο ερχομός της επανάστασης ισοδυναμεί με την 
ολοκληρωτική απόρριψη της εργασίας. Σύμφωνα με αυτήν 
την ανάλυση, οι εργάτες ήταν παλιά διαποτισμένοι και αυτοί 
από τη λατρεία της παραγωγής. Τώρα μπορούν να απελευ-
θερωθούν από την πλάνη της εργασίας διότι ο καπιταλισμός 

1. «Ne travaillez 
jamais»: σύνθημα σε 
τοίχο του Παρι-
σιού, εμφανίζεται 
φωτογραφημένο 
στο 8ο τεύχος της 
Καταστασιακής 
Διεθνούς το 1963. 
Το ίδιο τεύχος όρισε 
πως «το επίκεντρο 
του επαναστατικού 
σχεδίου» δεν είναι 
«τίποτα λιγότερο 
από την κατάργηση 
της εργασίας με 
τη συνηθισμένη 
έννοια (καθώς και 
την κατάργηση του 
προλεταριάτου) και 
όλων των τρόπων 
δικαιολόγησης του 
παλαιού τύπου 
εργασίας.»

2. Ο όρος «αυτονο-
μία είναι παραπλα-
νητικός γιατί συγχέ-
ει δραστηριότητες 
και θεωρίες που 
διαφέρουν πολύ με-
ταξύ τους, παρ’ όλο 
που πολλές φορές 
εμφανίζονται μέσα 
στις ίδιες ομάδες. 
Ένα μεγάλο κομμά-
τι του «αυτόνομου» 
κινήματος δραστη-
ριοποιόταν από τα 
κάτω ενάντια στην 
εργασία. Από την 
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της έχει αφαιρέσει οποιοδήποτε ενδιαφέρον ή οποιοδήποτε 
ανθρώπινο περιεχόμενο ενώ ταυτόχρονα σπρώχνει εκατο-
ντάδες εκατομμύρια ανθρώπους στην ανεργία.

Στη Γερμανία, η ομάδα Krisis έδειξε πρόσφατα, με έναν πα-
ραδειγματικό τρόπο, πως μπορεί κανείς να μετατρέψει την 
άρνηση της εργασίας σε φιλοσοφική λίθο της επανάστασης3.

Αλλά από τη δεκαετία του ’70 και μετά, ο ρόλος της εργασίας 
έχει επίσης επαναπροσδιοριστεί από μια διαφορετική οπτική 
γωνία, κυρίως στη Γαλλία: μέχρι τώρα η εργατική τάξη είχε 
απλώς προσπαθήσει να επιβληθεί ως η τάξη της εργασίας και 
να κοινωνικοποιήσει την εργασία, κι όχι να την καταργήσει, 
διότι μέχρι τώρα η καπιταλιστική ανάπτυξη εμπόδιζε την 
εμφάνιση μιας κομμουνιστικής προοπτικής. Πέρα από το τι 
σκέφτονταν οι προλετάριοι (ή οι ριζοσπαστικές μειοψηφίες), 
μάχονταν για έναν καπιταλισμό χωρίς καπιταλιστές, για ένα 
καπιταλισμό διευθυνόμενο από τους εργάτες. Πραγματική 
κριτική στην εργασία ήταν αδύνατη στις δεκαετίες του ’60 και 
του ’70, και η περίοδος του «’68» ερμηνεύεται ως η τελευταία, 
με δυνατότητες επιτυχίας, προσπάθεια της εργασίας να γίνει 
η ίδια ο κυρίαρχος πόλος μέσα στη σχέση κεφάλαιο-μισθωτή 
εργασία. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά διότι 
ένα αναδιαρθρωμένο κεφάλαιο δεν αφήνει πλέον κανένα πε-
ριθώριο για έναν «εργατικό» καπιταλισμό. Η ομάδα Théorie 
Communiste είναι ο βασικός υποστηρικτής αυτής της θέσης4.

Δεν «τσουβαλιάζουμε» μαζί ομάδες τόσο διαφορετικές με-
ταξύ τους όσο η Καταστασιακή Διεθνής (KΔ) και η Théorie 
Communiste. Ασχολούμαστε μόνο με ένα σημαντικό στοιχείο 
που είναι κοινό και στις δύο: την πεποίθηση ότι η επιβεβαίω-
ση της σημασίας της εργασίας ήταν ένα βασικό εμπόδιο στην 
επανάσταση, και ότι αυτό το εμπόδιο θα ξεπερνιόταν μέσω 
της καπιταλιστικής ανάπτυξης κι όχι μέσω της δράσης των 
ίδιων των προλετάριων. Η δική μας άποψη είναι ότι αυτές οι 
αντιλήψεις δεν απορρέουν από ιστορικά γεγονότα και (πράγ-
μα πολύ πιο σημαντικό) ότι η αφετηρία τους, η «μέθοδός» 
τους, είναι αμφισβητήσιμη. Παρόλα αυτά, οι υπερασπιστές 
τους προκρίνουν ξεκάθαρα την επανάσταση ως κομμουνι-
στικοποίηση, καταστροφή του Κράτους και κατάργηση των 

άλλη, ο εργατι-
σμός (operaismo) 

χρησιμοποιούσε την 
κριτική στην εργα-

σία σαν ενοποιητικό 
στοιχείο πάνω 

στο οποίο χτιστεί 
κάποια οργάνωση 

(άλλοτε γνήσια 
δημοκρατική, 

άλλοτε παρόμοια 
με κόμμα). Ο εργα-

τισμός θεωρούσε 
κοινό στοιχείο σε 

όλες τις κατηγορίες 
των προλετάριων 

το γεγονός ότι όλοι 
δούλευαν, είτε επί-

σηα είτε ανεπίσημα, 
είτε με μισθό είτε 

χωρίς, είτε περιστα-
σιακά είτε μόνιμα. 

Έτσι λοιπόν, ακόμα 
και όταν προωθού-

σε την εξέγερση 
στον εργασιακό 

χώρο, στόχος του 
εργατισμού  ήταν να 

αναγνωριστεί η ερ-
γασία του καθενός, 

μέσω του υποθε-
τικά ενοποιητικού 

συνθήματος για 
«πολιτικό μισθό». 

Αντί να συνεισφέρει 
σε μια διάλυση  της 
εργασίας μέσα στο 
σύνολο της ανθρώ-

πινης δραστηρι-
ότητας, ήθελε να 

αντιμετωπίζονται 
όλοι (οι γυναίκες, οι 
άνεργοι, οι μετανά-

στες, οι φοιτητές, 
κτλ) σαν εργάτες. Η 
κριτική της εργασί-

ας χρησιμοποιήθηκε 
σαν εργαλείο για 

την απαίτηση της 
γενίκευσης της 
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τάξεων. Ετσι λοιπόν αυτό το κείμενο δεν είναι τόσο μια αναί-
ρεση [αυτών των αντιλήψεων] όσο μια προσπάθεια να στο-
χαστούμε ξανά το ζήτημα της εργασίας. Ενας από τους βασι-
κούς στόχους αυτού του κειμένου είναι να δώσει έμφαση στο 
γεγονός ότι δεν υπάρχει μια και μοναδική αιτία για την απο-
τυχία των επαναστάσεων του παρελθόντος και τίποτα δεν 
θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί μια μελλοντική επανάσταση 
θα ήταν επιτυχής. Κανείς μπορεί να θεωρητικοποιήσει, να 
προσπαθήσει να κατανοήσει ή να συμβάλλει σε μια επανά-
σταση. Δεν μπορεί όμως να δείξει πως γίνεται.

ΠΡΙΝ ΤΟ 1914
 
Μια πληθώρα δεδομένων δείχνει ότι για αιώνες οι εργάτες 
χρησιμοποιούσαν την επαγγελματική τους ικανότητα και 
αξιοπρέπεια ως αιτιολόγηση αυτού που θεωρούσαν ως δίκιο 
τους. Ενεργούσαν λές και το δικαίωμά τους σε ένα δίκαιο μι-
σθό (και σε δίκαιες τιμές, όπως στην «ηθική οικονομία» που 
περιγράφει ο E.P.Thompson) προέκυπτε από τον μόχθο και 
την αποδοτικότητά τους.

Ομως, αν και απαιτούσαν και εξεγείρονταν εν ονόματι της 
εργασίας, μάχονταν άραγε για έναν κόσμο στον οποίο θα 
έπαιρναν τη θέση των αφεντικών τους; Η απάντηση σ’ αυτό 
το ερώτημα προϋποθέτει τη διάκριση μεταξύ εργατικής πρα-
κτικής και εργατικής ιδεολογίας.

Τα κοινωνικά κινήματα του παρελθόντος τα περιγράφουν 
ως απόπειρες για την πραγματοποίηση μιας ουτοπίας όπου 
η εργασία θα ήταν βασιλιάς. Τα κινήματα αυτά είχαν βέβαια 
μια τέτοια διάσταση αλλά αυτή η διάσταση δεν ήταν ούτε η 
μόνη, ούτε αυτή που έδινε συνοχή σε όλες τις άλλες. Αν δεν 
ισχύει αυτό, πώς ερμηνεύουμε το συχνά προβαλλόμενο αί-
τημα για λιγότερη δουλειά; Το 1539 στη Λυόν, οι τυπογράφοι 
πραγματοποίησαν μια τετράμηνη απεργία διεκδικώντας λι-
γότερες ώρες δουλειάς και περισσότερες δημόσιες αργίες. 
Το 18ο αιώνα, οι γάλλοι κατασκευαστές χαρτιού συνήθιζαν 
να παίρνουν «παράνομες» άδειες. Ο Μαρξ θυμίζει πόσο σό-
καραν τους εγγλέζους αστούς οι εργάτες που προτιμούσαν 
να εργάζονται λιγότερο (και να κερδίζουν λιγότερα) πηγαί-

πληρωμένη παρα-
γωγικής δραστηρι-
ότητας, δηλ. της... 
μισθωτής εργασί-
ας. Ο εργατισμός 
αγωνιζόταν για την 
αναγνώριση του κε-
ντρικού ρόλου της 
εργασίας, δηλαδή 
για κάτι το οποίο 
είναι αντίθετο στην 
κατάργηση της ερ-
γασίας. Δείτε π.χ. το 
περιοδικό Zerowork, 
τεύχος 1, 1975. Αυτή 
η αντίφαση εκφρά-
στηκε στο σύνθημα 
της ομάδας Potere 
Operaio «από τον 
αγώνα για τον 
μισθό στην κατάρ-
γηση της μισθωτής 
εργασίας». Η έλλει-
ψη χώρου μας απα-
γορεύει να μπούμε 
σε λεπτομέρειες. 
Δείτε επίσης τις δύο 
πολύ κατατοπιστι-
κές εκδόσεις της 
ομάδας Red Notes 
τη δεκαετία του ’70: 
Italy 1977-78. Living 
with an Earthquake, 
και Working Class 
Autonomy and the 
Crisis. Ως απόδειξη 
του γεγονότος 
υπερβαίνει τα όρια 
των αποκαλού-
μενων πλούσιων 
χωρών: A Ballad 
Against Work,  Α 
Publication for 
Collectivities, 1997, 
Majdoor Library, 
Autopin Jhuggi, NIT, 
Faridabad 121001, 
India. 
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νοντας στο εργοστάσιο τέσσερις ημέρες την εβδομάδα αντί 
για έξι.

«Ζήσε ως εργάτης ή πέθανε ως αγωνιστής». Το περίφημο 
σύνθημα των μεταξουργών της Λυόν τη δεκαετία του 1830 
σίγουρα συμβολίζει ένα αίτημα για δουλειά αλλά όχι τόσο για 
δουλειά ως μια θετική πραγματικότητα, όσο σαν ένα μέσο 
αντίστασης στη μείωση του μισθού τους. Η εξέγερση των 
ίδιων μεταξουργών, το 1834, δεν ξεκίνησε λόγω της εγκατά-
στασης μηχανών που θα τους στερούσαν τη δουλειά τους. 
Οι μηχανές ήταν ήδη εκεί. Στην πραγματικότητα οι εργάτες 
αγωνίστηκαν ενάντια στη δύναμη των εμπόρων, οι οποίοι 
καταμέριζαν όπως ήθελαν τη δουλειά και έδιναν μικρές αμοι-
βές. Οταν ο μεταξουργός επαινούσε την ποιότητα του μεταξι-
ού που παρήγαγε, δεν μιλούσε ως ειδικευμένος τεχνίτης του 
μεσαίωνα: αυτό που διακυβευόταν ήταν η ίδια του η ζωή.

Είναι αλήθεια ότι το κλείσιμο των Εθνικών Εργαστηρίων από 
την κυβέρνηση τον Ιούνιο του 1848 οδήγησε στην εξέγερση 
του Παρισιού. Αλλά αυτά τα εργαστήρια δεν ήταν ένα κοινω-
νικό μοντέλο αλλά ένα μέσο για να απασχολούνται οι άνερ-
γοι. Η δουλειά που γινόταν εκεί ήταν κοινωνικά μη επικερδής 
και χωρίς κανένα ενδιαφέρον για αυτούς που την έκαναν. Οι 
εξεγερμένοι ξεσηκώθηκαν για να επιβιώσουν κι όχι για να 
υπερασπιστούν μια εγγυημένη, εθνικοποιημένη ή κοινωνικο-
ποιημένη μορφή εργασίας την οποία θεωρούσαν ως εμβρυα-
κή μορφή σοσιαλισμού.

Εκείνη την εποχή έγιναν πολλές απεργίες και εξεγέρσεις 
ενάντια στην εκμηχάνιση. Εξέφραζαν την αντίσταση των 
τεχνιτών που προσπαθούσαν αγωνιωδώς να περισώσουν 
το (πραγματικό και φανταστικό) πλούσιο ανθρώπινο πε-
ριεχόμενο της τέχνης τους, όμως προσπαθούσαν εξίσου να 
θέσουν φραγμούς στην αύξηση της εκμετάλλευσης. Οταν οι 
υφαντουργοί εργάτες της Ρουέν κατάφεραν να αποτρέψουν 
την εγκατάσταση πιο αποδοτικών μηχανών, δεν αγωνίστη-
καν για ένα επάγγελμα, αλλά για να θέσουν ένα φραγμό στην 
επιδείνωση των συνθηκών ζωής τους. Στο μεταξύ, άλλοι νορ-
μανδοί εργάτες υφαντουργίας διεκδικούσαν 10ωρη εργάσιμη 
ημέρα και οι οικοδόμοι την κατάργηση των υπερωριών, που 

3.  Krisis, Manifest 
gegen die Arbeit, με-
ταφρασμένο πλέον 
στα γαλλικά και τα 

αγγλικά.

4. Théorie 
Communiste, ΒΡ 17, 

84300, Les Vignères. 
Βλ. επίσης, τα δυο 
βιβλία του Roland 

Simon τα οποία εκ-
δόθηκαν από τις εκ-

δόσεις Senonevero.
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τις θεωρούσαν υπεύθυνες για την ανεργία και τα ατυχήματα.

Οσο για την Παρισινή Κομμούνα, με την κατάληψη μερικών 
επιχειρήσεων, την καθιέρωση μιας μισθολογικής κλίμακας ή 
τον εξαναγκασμό κάποιων ιδιοκτητών να ξανανοίξουν τα ερ-
γοστάσια, στόχευε κυρίως να προσφέρει ένα εισόδημα στους 
μισθωτούς. Οι κομμουνάροι δεν είχαν ως προτεραιότητα την 
ανάληψη του ελέγχου της παραγωγής.

Αυτή η σύντομη ανασκόπηση του 19ου αιώνα μαρτυρά την 
ύπαρξη αντιτιθέμενων αγώνων. Κάποιοι από αυτούς τους 
αγώνες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μοντέρνοι: στό-
χευαν στην αύξηση των μισθών και συχνά απέρριπταν την 
εργασία (με μια φράση, λιγότερες ώρες εργασίας με περισσό-
τερα λεφτά). Αλλοι, είχαν ως στόχο να αναλάβει η εργατική 
τάξη την εκβιομηχάνιση μέσω των συνεταιρισμών παραγω-
γών και καταναλωτών: έτσι η εργατική τάξη θα καταργού-
σε το κεφάλαιο αφού θα γινόταν η ίδια ένα είδος συνολικού 
κεφαλαίου. Ο συνεταιρισμός ήταν τότε μια λέξη κλειδί που 
συνόψιζε την αμφισημία της εποχής: εξέφραζε τις ιδέες τόσο 
των εμπορικών δεσμών όσο και της συναδέλφωσης. Πολλοί 
εργάτες ήλπιζαν ότι οι συνεταιρισμοί θα ήταν πιο ανταγωνι-
στικοί από τις ιδιωτικές εταιρείες, θα εξαφάνιζαν τους καπι-
ταλιστές από την αγορά και θα καταργούσαν την κοινωνική 
τους λειτουργία –ίσως ακόμα και να τους ανάγκαζαν να ενω-
θούν με τους συνεταιρισμένους εργάτες: η ενωμένη εργατική 
τάξη θα νικούσε την αστική τάξη στο ίδιο της το παιχνίδι.

Το 1848 σήμανε το τέλος της ουτοπίας ενός συνεργατικού 
κινήματος που ήθελε η εργατική τάξη να γίνει η μοναδική ή 
καθολική τάξη μέσω της απορρόφησης του κεφαλαίου από 
τη συνεταιρισμένη εργασία. Από εκείνη τη στιγμή κι ύστερα 
οι εργάτες είτε θα προσπαθούσαν να καταλάβουν την εξου-
σία είτε, στο μεσοδιάστημα, θα ασχολούνταν μόνο με το δικό 
τους μερίδιο από το μισθωτό σύστημα: μέσω ενός αναπτυσ-
σόμενου συνδικαλιστικού κινήματος δεν θα προσπαθούσαν 
να ανταγωνιστούν το μονοπώλιο του κεφαλαίου που ανήκε 
στους αστούς αλλά να γίνουν οι ίδιοι ένα μονοπώλιο εργα-
τικής δύναμης. Το πρόγραμμα ενός λαϊκού καπιταλισμού 
παρήκμαζε. Την ίδια στιγμή οι άρχουσες τάξεις εγκατέλει-
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παν κάθε προσπάθεια για ένα «διαφορετικό» καπιταλισμό, 
σαν αυτόν που φαντάζονταν και ενίοτε πραγματοποιούσαν 
καινοτόμοι και γενναιόδωροι βιομήχανοι όπως ο Οουεν. Και 
στους δύο αντίποδες του μισθωτού συστήματος τόσο το κε-
φάλαιο όσο και η εργασία ήξεραν τη θέση τους.

Αυτό εξηγεί και το παράδοξο ενός κοινωνικού κινήματος που 
ήταν πολύ πρόθυμο να διαχωρίσει το κεφάλαιο από την ερ-
γασία αλλά που τελικά δημιούργησε πολύ λίγους συνεταιρι-
σμούς παραγωγών. Ακόμη και αυτοί οι λίγοι έγιναν χάρη στη 
θέληση κάποιων πεφωτισμένων αστών ή, στην περίπτωση 
που έγιναν από εργάτες, σύντομα μετατράπηκαν σε κανονι-
κές επιχειρήσεις.

Η περίπτωση της Εργατικής Υαλουργίας του Αλμπί (Verrerie 
Ouvriere d’Albi), στο νότο της Γαλλίας, είναι χαρακτηριστική. 
Αυτοί οι ειδικευμένοι εργάτες γυαλιού, που ήταν οργανωμέ-
νοι βάσει του συντεχνιακού μοντέλου που ίσχυε πριν το 1789, 
είχαν διατηρήσει τον έλεγχο της μαθητείας. Χρειάζονταν 15 
χρόνια για να γίνει κανείς ειδικευμένος εργάτης γυαλιού. Αυτή 
η εργατική αριστοκρατία έπαιρνε διπλάσιο μισθό σε σχέση 
με τους ανθρακωρύχους. Μια πολύμηνη απεργία το 1891 ενά-
ντια στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών είχε ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία ενός συνδικάτου, που η διοίκηση προσπάθησε 
να το διαλύσει προκαλώντας έτσι μια νέα απεργία. Τα αφε-
ντικά κήρυξαν lock-out και αρνήθηκαν να επαναπροσλάβουν 
τους πιο μαχητικούς εργάτες. Μέσα από αυτό το αδιέξοδο 
γεννήθηκε η ιδέα ενός συνεταιρισμού, που δημιουργήθηκε το 
1892, χάρη στην οικονομική βοήθεια ανθρώπων από όλη τη 
χώρα: βοήθησαν και μερικοί αστοί ενώ οι εργάτες συνεισέφε-
ραν επενδύοντας το 50% του μισθού τους (και επιπλέον 5% το 
1912). Για να είναι επικερδής ο συνεταιρισμός έπρεπε να συν-
δυάζει υψηλή ειδίκευση και υψηλό εισόδημα, λαϊκή υποστή-
ριξη και οικονομική βοήθεια από άλλες πηγές. Η αυτοδιαχεί-
ριση έπαψε σύντομα να υφίσταται. Στις προστριβές τους με 
τη διοίκηση, οι εργάτες στρέφονταν άμεσα εναντίον της CGT, 
η οποία ήταν ταυτόχρονα το μοναδικό συνδικάτο και το αφε-
ντικό (ήταν ο μεγαλύτερος μέτοχος): μια πολύμηνη απεργία 
το 1912, τέσσερις μήνες απεργίας το 1921, στάσεις εργασίας σε 
διάστημα εφτά μηνών το 1924 κ.ο.κ. Το 1968 ο συνεταιρισμός 
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υπήρχε ακόμη.

Από το μέσον του 19ου αιώνα οι συνεταιρισμοί έχασαν την 
κοινωνική τους ώθηση και κάθε βλέψη για ιστορική αλλαγή. 
Οταν σήμερα οι ουαλοί ανθρακωρύχοι του Towers Colliery 
αγοράζουν έναν εργασιακό χώρο, τον οποίο τα αφεντικά 
ήθελαν να ξεφορτωθούν, και ύστερα τον διαχειρίζονται συλ-
λογικά, ακόμα και αυτοί που τους υποστηρίζουν και τους εξυ-
μνούν δεν θεωρούν ότι η επιτυχία τους στην αγορά και τη 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού είναι μια λύση που θα 
μπορούσε να γενικευθεί. 

ΡΩΣΙΑ 1917-1921

Μεταξύ του Φεβρουαρίου και του Οκτωβρίου του 1917 ο “ερ-
γατικός έλεγχος” συνέβαλε στο να ξαναρχίσει η παραγωγή5. 
Αργότερα οι προλετάριοι, αν και παροτρύνονταν από μια 
πολιτική δύναμη που όφειλε σε αυτούς την ύπαρξή της και 
τη δύναμή της, ήταν εντελώς απρόθυμοι να συμμετάσχουν 
στην παραγωγική διαδικασία. Συχνά δεν έδειχναν κανένα σε-
βασμό για ό,τι υποτίθεται πως ήταν δικό τους. Ο Βίκτορ Σερζ 
θυμάται πως οι εργάτες της Πετρούπολης διέλυαν τις μηχα-
νές σε κομμάτια και έκοβαν τους ιμάντες για να φτιάξουν πα-
ντόφλες ή σόλες και να τις πουλήσουν στην αγορά.

Το κόμμα του Λένιν δεν πήρε την εξουσία και δεν παρέμεινε
σ’ αυτήν μέσω γραφειοκρατικών μηχανορραφιών. Το κόμμα
ήταν δημιούργημα των προλεταριακών αγώνων. Από τη στιγ-
μή όμως που διατηρήθηκε το σύστημα μισθωτής εργασίας, 
οι μπολσεβίκοι που είχαν γίνει το καινούριο Κράτος παρέμει-
ναν επικεφαλής του, όπως κάνει κάθε εξουσία: υποσχόμενοι 
πολλά, προωθώντας κάποιους και καταπιέζοντας άλλους. Η 
μεγάλη μάζα των εργατών, η οποία αρχικά δεν μπόρεσε ή δεν 
ήθελε να λειτουργήσει τα εργοστάσια προς δικό της όφελος, 
βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα καινούριο αφεντικό που της είπε 
ότι τώρα πια δούλευε για τον εαυτό της και τον παγκόσμιο 
σοσιαλισμό. Αντέδρασε, ως συνήθως, με ατομική ή συλλο-
γική αντίσταση, ενεργητική ή παθητική. Κάποιες απεργίες, 
όπως π.χ. του περίφημου εργατικού προπύργιου στο τερά-
στιο εργοστάσιο Putilov, κατεστάλησαν σε ένα λουτρό αίμα-

5. Stephen Smith, 
Red Petrograd: Revo-
lution in the Factories 
1917-1918 (Cambridge 
UP, 1983)
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τος πριν ακόμη από το 1921 και την Κροστάνδη (όπως μας 
πληροφορούν τα διαθέσιμα τώρα αρχεία της Τσεκά).

Η ιστορική τραγωδία ήταν ότι ένα κομμάτι της εργατικής 
τάξης οργανωμένο στο κόμμα και στην κρατική εξουσία εξα-
νάγκαζε το άλλο να δουλεύει για μια επανάσταση... η οποία 
λόγω αυτής ακριβώς της κατάστασης είχε πάψει να υφίστα-
ται. Αυτή η αντίφαση έγινε αμέσως αντιληπτή από τους αναρ-
χικούς, λίγο αργότερα από τη γερμανο-ολλανδική αριστερά 
και πολύ αργότερα –αν τελικά έγινε –από την ιταλική κομ-
μουνιστική αριστερά. Οπως και να έχει, σίγουρα έκλεισε την 
πόρτα σε οποιαδήποτε ιδέα περί εργατικού καπιταλισμού.

Η εκάστοτε αντιπολίτευση στην μπολσεβίκικη πλειοψηφία 
(οι Αριστεροί Κομμουνιστές, η Μαχνοβτσίνα - που περιελάμ-
βανε και βιομηχανικές κολλεκτίβες, η Εργατική Αντιπολίτευ-
ση, η Εργατική Ομάδα) ήταν μια έκφραση αυτού του ανέφι-
κτου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η διαμάχη για 
το ποιος πρέπει να διοικεί τα εργοστάσια έφτασε στο από-
γειό της το 1920, τη στιγμή της υποχώρησης του επαναστατι-
κού κινήματος. Ο,τι ήταν να γίνει, έγινε, και η ρήξη ανάμεσα 
στις μάζες και το κόμμα ήταν πλήρης: αλλά ήταν μια αρνη-
τική ρήξη αφού οι προλετάριοι δεν βρήκαν μια εναλλακτική 
λύση απέναντι στην πολιτική των μπολσεβίκων. Εάν η Εργα-
τική Ομάδα του Μιάσνικοφ ήταν μια μικρή αλλά αυθεντική 
φωνή της εργατικής βάσης, η Εργατική Αντιπολίτευση της 
Κολοντάι ήταν η φωνή των συνδικάτων. Η μια γραφειοκρα-
τία ενάντια στην άλλη.

Αλλά το κόμμα διέθετε το προσόν της συνοχής. Ηδη από το 
1917, ο Λοζόφσκι δήλωνε: “Οι εργάτες δεν πρέπει να νομίζουν 
ότι τα εργοστάσια τους ανήκουν”. Κι όμως, εκείνη την εποχή, 
το διάταγμα για τον εργατικό έλεγχο εξέφραζε μια ισορροπία 
δυνάμεων: οι αγωνιστές εργάτες της βάσης διατηρούσαν κά-
ποιο συλλογικό έλεγχο στα τμήματά τους είτε άμεσα, ή μέσω 
συνδικαλιστικών διαύλων. Αλλά οι αρχηγοί δεν έκρυβαν τους 
στόχους τους. Το βιβλίο του Τρότσκυ Τρομοκρατία και Κομ-
μουνισμός χαρακτήριζε τον άνθρωπο σαν ένα “τεμπέλικο 
ζώο” που πρέπει να το αναγκάσουν να δουλέψει. Για τους 
μπολσεβίκους, ο εργατικός έλεγχος χρησίμευε απλώς για 
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την αναχαίτιση της αστικής εξουσίας, για να βοηθήσει τους 
μισθωτούς να αυτο-πειθαρχούν και για να διδάξει τις διοικη-
τικές λειτουργίες σε μια χούφτα μελλοντικών στελεχών.

Τα προγράμματα της αντιπολίτευσης (ακόμη και το ριζο-
σπαστικό πρόγραμμα της ομάδας του Μιάσνικοφ) μπορεί 
να φαντάζουν σαν μια προσπάθεια επιβεβαίωσης της αξί-
ας της εργασίας και της κοινωνικοποίησής της: αλλά αυτό 
έγινε ακόμα πιο δύσκολο μετά το 1920, όταν η παγκόσμια 
ισορροπία δυνάμεων δεν ήταν ευνοϊκή για τους μισθωτούς 
εργάτες. Η παγκόσμια ταξική ισορροπία περιλαμβάνει επίσης 
την “ετοιμότητα” και την “προθυμία” των εργατών. Το να 
θέλουν ή να μη θέλουν ή να μισοθέλουν την επανάσταση οι 
εργάτες δεν είναι μια πράξη ελεύθερης βούλησης. Εξαρτάται 
από το τι έχουν κάνει ή δεν έχουν κάνει πριν και από το τι 
κάνουν και δεν κάνουν τώρα. Οι απαλλοτριώσεις των ρώσων 
αστών ιδιοκτητών και διευθυντών και οι αναδιοργανώσεις 
της παραγωγής, έτσι ώστε να παραχθεί ό,τι ήταν δυνατό να 
παραχθεί για τον λαό και τη πολεμική προσπάθεια, είχαν το 
χαρακτήρα έκτακτων μέτρων. Η θεωρητικοποίηση του “πο-
λεμικού κομμουνισμού” από τον Πρεομπραζένσκι και τον 
Μπουχάριν έβαλε πράγματι μπροστά την κατάργηση του 
χρήματος. Στην πράξη, όποτε οι άνθρωποι δούλευαν, παρή-
γαν και κυκλοφορούσαν αγαθά χωρίς τη μεσολάβηση του 
χρήματος, αυτό γινόταν επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο χρήμα 
ή επειδή το χρήμα ήταν τόσο υποτιμημένο που η χρήση του 
θα φάνταζε παράλογη. Κανείς δεν σκέφτηκε ή δεν προσπά-
θησε να μετατρέψει αυτές τις εν μέρει αυθόρμητες ενέργειες 
σε νέες μορφές δραστηριότητας και κοινωνικής ζωής, και οι 
προλετάριοι ούτε καν ασχολήθηκαν με κάτι τέτοιο. Οι εργά-
τες κρατήθηκαν μακριά από τα προγράμματα που ήθελαν να 
τους καταστήσουν (αυτούς και όχι το μπολσεβίκικο κόμμα) 
πραγματικούς κυρίαρχους.

Το 1921, οι εργαζόμενες μάζες δεν αναμίχθηκαν σε αυτή τη 
διαμάχη. Οι προτάσεις της Εργατικής Αντιπολίτευσης, όπως 
και αυτές του Λένιν και του Τρότσκυ, έκαναν ό,τι καλύτερο 
μπορούσαν για να πείσουν τους εργάτες να δουλέψουν σε 
μια κοινωνία, τον έλεγχο της οποίας είχαν χάσει. Οι ρώσοι 
προλετάριοι δεν ήταν πρόθυμοι να συζητήσουν τους τρό-
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πους και τα μέσα της εκμετάλλευσης τους. Η διαμάχη που 
ακολούθησε δεν αφορούσε την πλήρη ή περιορισμένη κοι-
νωνικοποίηση της εργασίας: αφορούσε την αναδιοργάνωση
της εξουσίας στις ανώτερες βαθμίδες.

Η επανασταστική κρίση στη Ρωσία δείχνει ότι όσο κυριαρχεί 
το κεφάλαιο η εργασία δεν μπορεί να απελευθερωθεί και 
πρέπει να επιβάλλεται στους μισθωτούς, και ότι η ύπαρξή 
της με τη μια ή την άλλη μορφή είναι το αλάνθαστο σημάδι 
μιας αποτυχημένης επανάστασης. Στην περίοδο 1917-21 η επι-
λογή ήταν μεταξύ της κατάργησης της μισθωτής εργασίας ή 
της διαιώνισης της εκμετάλλευσης, τρίτη λύση δεν υπήρχε. 
Η Ρωσία θα βίωνε στο πετσί της τα θέλγητρα των υλικών 
κινήτρων, των αριστοκρατών εργατών, των στρατοπέδων 
σκληρής και καταναγκαστικής εργασίας, της “κομμουνιστι-
κής Κυριακής”. Αλλά ας μην αντιστρέψουμε την ιστορία. Οι 
ρώσοι προλετάριοι δεν απέτυχαν λόγω μιας άκριτης πίστης 
στο μύθο της απελευθέρωσης μέσω της εργασίας: η δική τους 
αποτυχία ήταν αυτή που άνοιξε τον δρόμο σε μια άνευ προ-
ηγουμένου εξύμνιση της εργασίας. Ποιός πίστευε πραγματι-
κά στην “κομμουνιστική Κυριακή” εκτός από εκείνους που 
ανέμεναν από αυτήν κάποια συμβολική ή υλική ανταμοιβή; 
Ο Σταχανοβισμός ήταν το έσχατο επιχείρημα σε αυτή τη δι-
αμάχη και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανο-
μένης και της δολοφονίας κάποιων αριστοκρατών εργατών 
από τους συναδέλφους τους. Οσο για τον Αλεξέι Σταχάνοφ, 
πέθανε εθισμένος περισσότερο στη βότκα παρά στο κάρβου-
νο.

ΙΤΑΛΙΑ 1920

Οταν διαβάζει κανείς όσα έγραψε ο Γκράμσι και η Ordine 
Nuovo για τους ιταλούς εργάτες που κατέλαβαν τα εργοστά-
σια το 1920 είναι σαν να διατρέχει την εντυπωσιακή αλλά και 
αντιφατική πορεία ενός κινήματος που ήταν συνάμα τρο-
μερό και ήπιο: βίαια μέσα (συμπεριλαμβανομένης και της 
χρήσης όπλων για τη φύλαξη των εργοστασίων) μαζί με μια 
σαφή διαλλακτικότητα στην προβολή αιτημάτων. Ο προλε-
τάριος της Fiat περιγράφεται ως “έξυπνος, ανθρώπινος, πε-
ρήφανος για την επαγγελματική του αξιοπρέπεια”: “δεν σκύ-
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βει μπροστά στο αφεντικό”. “Είναι ο σοσιαλιστής εργάτης, 
ο πρωταγωνιστής της νέας ανθρωπότητας (...)”. “Οι ιταλοί 
εργάτες (...) ποτέ δεν αντιτάχθηκαν στις καινοτομίες που 
μείωναν τα κόστη, εξορθολόγιζαν την εργασία και εισήγαγαν 
έναν πιο εκλεπτυσμένο αυτοματισμό.” (Γκράμσι, Σημειώσεις 
για τον Μακιαβέλι).

Στο συνέδριο του συνδικάτου των μεταλλεργατών (Νοέμ-
βρης 1919), ένας από τους συντάκτες της Ordine Nuovo, ο 
Τάσκα, συνέστησε στους εκπροσώπους των τμημάτων [των 
εργοστασίων] να μελετήσουν “... το αστικό σύστημα παρα-
γωγής και την εργασιακή διαδικασία για να αποκτήσουν όλες 
τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των 
εργοστασίων σε μια κομμουνιστική κοινωνία”. Ενα τελευ-
ταίο απόσπασμα από την Ordine Nuovo του 1920: “οι εργάτες 
θέλουν (...) να αποδείξουν ότι μπορούν και χωρίς τα αφεντι-
κά. Σήμερα η εργατική τάξη προχωρά προς τα εμπρός με πει-
θαρχία και υπακούοντας στην οργάνωσή της. Αύριο, σε ένα 
σύστημα που θα το έχει δημιουργήσει η ίδια, θα αποκτήσει 
τα πάντα...”

Η πραγματικότητα αποδείχτηκε διαφορετική. Οι εργάτες 
δεν έδειξαν καμιά διάθεση να αυξήσουν την ποσότητα ή την 
ποιότητα της εργασίας. Η ανεπαρκής παραγωγή στη διάρκεια 
του κινήματος των καταλήψεων φανερώνει την αδυναμία 
της ιδεολογίας ενός παραγωγού περήφανου για την δουλειά 
του, και την ανυπαρξία απελευθερωμένης και κοινωνικοποι-
ημένης εργασίας. Ο Μπουότσι, γενικός γραμματέας του συν-
δικάτου των μεταλλεργατών, το παραδέχτηκε: “όλοι ήξε-
ραν ότι οι εργάτες διέκοπταν την εργασία με την παραμικρή 
αφορμή”. Μέσα σε μια βδομάδα, από τις 21 μέχρι τις 28 Αυ-
γούστου του 1920, οι 15.000 εργάτες της Fiat-Centro μείωσαν 
την παραγωγή κατά 60%. 

Στο εργοστάσιο της Fiat στη Ρώμη, ένα πανό έγραφε: 
“Οποιος δεν δουλεύει, δεν τρώει” (μια φράση δανεισμένη 
από τον Απόστολο Παύλο). Αλλα πανό στη Fiat-Centro επα-
ναλάμβαναν: “Η εργασία εξευγενίζει τονάνθρωπο”. Αλλά οι 
αλλεπάλληλες στάσεις εργασίας στη Fiat-Brevetti ώθησαν το 
εργατικό συμβούλιο να πιέσει τους εργάτες για να γυρίσουν 
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στη δουλειά και να δημιουργήσει μια “εργατική φυλακή” 
για να αντιμετωπίσει την κλοπή και την τεμπελιά. Λόγω του 
“εξαιρετικά μεγάλου αριθμού ανθρώπων που παίρνουν ημε-
ρήσιες άδειες”, το κεντρικό συμβούλιο της Fiat απείλησε με 
απόλυση όσους έλειπαν πάνω από δύο ημέρες.

Εχοντας να επιλέξουν μεταξύ της επιθυμίας των συνδικαλι-
στικών και κομματικών ακτιβιστών να αναδιοργανωθεί η 
εργασία με σοσιαλιστικό τρόπο και της δικής τους απροθυ-
μίας να εργαστούν, οι εργάτες δεν δίστασαν καθόλου να επι-
λέξουν.

ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΕΜΠΕΛΙΑ

Ας πάμε λίγο πίσω στην ιστορία. Θα ήταν λάθος να πιστέψου-
με ότι κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να κάνει μια θεωρητική κρι-
τική της εργασίας πριν από τη δεκαετία του ’60. Στη δεκαετία 
του 1840 ο Μαρξ, καθώς και άλλοι (όπως, για παράδειγμα, 
ο Στίρνερ), όρισαν τον κομμουνισμό ως την κατάργηση των 
τάξεων, του Κράτους και της εργασίας6.

Αργότερα, στο Δικαίωμα στην Τεμπελιά (1880), ο Λαφάργκ 
σκεφτόταν αρκετά μπροστά από την εποχή του όταν επι-
τέθηκε στο σύνθημα του 1848 “Δικαίωμα στην Εργασία”: η 
εργασία εκφυλίζει, έλεγε, και ο βιομηχανικός πολιτισμός εί-
ναι κατώτερος των λεγόμενων πρωτόγονων κοινωνιών. Μια 
“περίεργη τρέλα” ωθούσε τις σύγχρονες μάζες σε μια ζωή 
αφιερωμένη στην εργασία. Αλλά ο γαμπρός του Μαρξ ανήκε 
επίσης στην εποχή του αφού αποδεχόταν το μύθο της απε-
λευθέρωσης μέσω της τεχνολογίας: “η μηχανή είναι ο σωτή-
ρας της ανθρωπότητας”. Δεν προέτασσε την κατάργηση της 
εργασίας αλλά τη μείωσή της σε 3 ώρες την ημέρα. Αν και το 
πάτημα μερικών κουμπιών είναι συνήθως λιγότερο βλαβερό 
από το να ιδρώνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, αυτό δεν 
καταργεί το διαχωρισμό μεταξύ του χρόνου που αφιερώνεται 
στην παραγωγή και του υπόλοιπου χρόνου. (Αυτός ακριβώς ο 
διαχωρισμός ορίζει την εργασία, ένας διαχωρισμός που ήταν 
τελείως άγνωστος στις πρωτόγονες κοινωνίες, σπάνιος ή ημι-
τελής στην προβιομηχανική εποχή, και χρειάστηκαν αιώνες 
για να μετατραπεί σε συνήθεια και κανόνα στη Δυτική Ευ-

6. “Η εργασία 
είναι στην ουσία 

ανελεύθερη, 
απάνθρωπη και 
αντι-κοινωνική 

δραστηριότητα, η 
οποία καθορίζεται 

από την ατομική 
ιδιοκτησία και η 

οποία δημιουργεί 
την ατομική 
ιδιοκτησία. 

Η κατάργηση 
της ατομικής 

ιδιοκτησίας γίνεται 
πραγματικότητα 

μόνο όταν γίνεται 
κατανοητή ως 

κατάργηση της 
εργασίας.” Μαρξ, 

Σημειώσεις γιατον 
Frederich List, 1845, 

(MECW 4), σελ. 279.
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ρώπη). Η προκλητική διορατικότητα του Λαφάργκ ήταν μια 
κριτική της εργασίας μέσα στα πλαίσια της εργασίας. Ωστόσο 
έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι αυτό το φυλλάδιο (μαζί με 
το Μανιφέστο) παρέμειναν για πολύ καιρό μεταξύ των πιο 
δημοφιλών και κλασικών κειμένων του SFIO, του παλιού σο-
σιαλιστικού κόμματος της Γαλλίας. Το Δικαίωμα στην Τεμπε-
λιά συνέβαλε στο να παρουσιαστεί η εργασία σαν αγαθό και 
σαν κακό, σαν ευλογία και κατάρα, αλλά εν πάση περιπτώσει 
σαν μια αναπόδραστη πραγματικότητα, αναπόφευκτη όσο 
και η οικονομία.

Το εργατικό κίνημα ήλπιζε (με αντιθετικούς τρόπους προφα-
νώς, ανάλογα με το αν οι οργανώσεις του ήταν ρεφορμιστικές 
ή επαναστατικές) να αποδείξουν οι εργάτες ότι είναι ικανοί 
να διαχειριστούν την οικονομία και ολόκληρη την κοινωνία. 
Υπήρχε όμως μια αναντιστοιχία μεταξύ αυτών των ιδεών και 
της συμπεριφοράς των μισθωτών, που έκαναν ό,τι περνού-
σε από το χέρι τους για να ξεφύγουν από την “αμείλικτη επι-
βολή της εργασίας” (παράγραφος 8 του προγράμματος του 
KAPD). Η φράση αυτή δεν είναι ασήμαντη. Εχει σημασία ότι 
προέρχεται από το KAPD, ένα κόμμα που το πρόγραμμα του 
εμπεριείχε τη γενίκευση της εργατικής δημοκρατίας αλλά 
ήρθε αντιμέτωπο με την εργασιακή πραγματικότητα και τον 
ρόλο της σε μια σοσιαλιστική κοινωνία. Το KAPD δεν αρνιό-
ταν την εγγενή στην εργασία αλλοτρίωση αλλά παρόλα αυτά 
ήθελε να επιβάλλει την εργασία στους πάντες για μια μεταβα-
τική περίοδο ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις για τον κομ-
μουνισμό. Αυτή η αντίφαση χρειάζεται εξήγηση.

Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΣ ΟΥΤΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥ-
ΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Η φιλοδοξία να γίνουν οι εργάτες άρχουσα τάξη και να οι-
κοδομήσουν έναν εργατικό κόσμο κορυφώθηκε την εποχή 
που το εργατικό κίνημα βρισκόταν στο απόγειό του, όταν η 
Δεύτερη και η Τρίτη Διεθνής ήταν κάτι παραπάνω από μεγά-
λα κόμματα και συνδικάτα: ήταν ένας τρόπος ζωής, μια άλλη 
κοινωνία. Αυτή η φιλοδοξία χαρακτήριζε τόσο τον μαρξισμό 
όσο και τον αναρχισμό (ιδίως τον αναρχοσυνδικαλισμό). Συ-
νέπεσε με την εκτεταμένη εκβιομηχάνιση σε αντιδιαστολή 
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με τη μικρής κλίμακας βιομηχανία, που προηγήθηκε, και την 
Επιστημονική Οργάνωση της Εργασίας που ακολούθησε7.

“Αφήστε τους ανθρακωρύχους και τους εργάτες να διευθύ-
νουν τα ορυχεία και τα εργοστάσια...”. Αυτό έχει νόημα μό-
νον όταν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ταυτιστούν με αυτό 
που κάνουν και όταν παράγουν συλλογικά τον εαυτό τους. 
Αν και οι σιδηροδρομικοί εργάτες δεν φτιάχνουν κινητήρες 
τρένων, έχουν το δικαίωμα να πούν: εμείς λειτουργούμε τους 
σιδηρόδρομους, εμείς είμαστε το σιδηροδρομικό σύστημα. 
Διαφορετικός ήταν ο τρόπος σκέψης των τεχνιτών, που εξω-
θήθηκαν στη μικρής κλίμακας βιομηχανία: αυτοί μπορούσαν 
να ονειρεύονται μια εκβιομηχάνιση που θα γύριζε την πλά-
τη της στο μεγάλο εργοστάσιο και θα επέστρεφε στο μικρό 
εργαστήριο και σε μια ανεξάρτητη ατομική ιδιοκτησία, απε-
λευθερωμένη από τα δεσμά του χρήματος (χάρη π.χ. στην 
ελεύθερη πίστωση του Προυντόν ή τη Λαϊκή Τράπεζα του 
Λουί Mπλάνκ).

Αντιθέτως, δεν υπήρχε καμία δυνατότητα επιστροφής για 
τον ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τον μεταλλεργάτη, τον εργά-
τη ορυχείου, τον σιδηροδρομικό εργάτη ή τον λιμενεργάτη. Η 
δική τους Χρυσή Εποχή δεν μπορούσε να βρεθεί στο παρελ-
θόν αλλά σε ένα μέλλον βασισμένο στα τεράστια εργοστά-
σια... χωρίς αφεντικά. Η εμπειρία τους μέσα στις σχετικά ανε-
ξάρτητες ομάδες εργασίας τους οδηγούσε στη λογική σκέψη 
ότι μπορούσαν να διαχειριστούν συλλογικά το εργοστάσιο, 
και με τον ίδιο τρόπο ολόκληρη τη κοινωνία την οποία αντι-
λαμβάνονταν ως μια αλληλοσύνδεση όλων των επιχειρήσε-
ων, που έπρεπε να ενοποιηθούν εκ νέου με δημοκρατικό 
τρόπο για να καταργηθεί η αναρχία του αστικού κόσμου. Οι 
εργάτες εκτελούν λειτουργίες τις οποίες οργανώνουν τα αφε-
ντικά: άρα το αφεντικό είναι άχρηστο. Η εργατική ή “βιομη-
χανική” δημοκρατία ήταν η διεύρυνση μιας κοινότητας (αλη-
θινής όσο και φανταστικής) που υπήρχε στις συνελεύσεις 
των συνδικάτων, στις απεργίες, στις εργατικές συνοικίες, στο 
μπαρ ή το καφενείο, σε μια συγκεκριμένη γλώσσα, και σε ένα 
πανίσχυρο δίκτυο θεσμών που διαμόρφωναν την ζωή της 
εργατικής τάξης μετά την Παρισινή Κομμούνα και μέχρι την 
δεκαετία του 1950 ή του 1960.

7. Παρόλο που ο 
Μαρξ δεν μιλάει 
για «συστήματα 

παραγωγής», η έν-
νοια αυτή υπάρχει 

σαφέστατα στα 
γραπτά του. Βλ. τα 
κεφάλαια 14 και 15 
του πρώτου τόμου 

του Κεφαλαίου. 
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Εντελώς διαφορετική ήταν η περίπτωση του ανειδίκευτου 
εργάτη στη βιομηχανία ή στις υπηρεσίες. Κανείς δεν διανο-
είται ότι μπορεί να διευθύνει μια εργασιακή διαδικασία που 
έχει κατακερματιστεί μέσα στο εργοστάσιο με τον ίδιο τρόπο 
που έχει κατακερματιστεί γεωγραφικά σε διαφορετικές μο-
νάδες παραγωγής. Οταν ένα αυτοκίνητο ή μια οδοντόβουρ-
τσα αποτελείται από εξαρτήματα φτιαγμένα σε δύο ή τρείς 
ηπείρους, κανένας συλλογικός εργάτης δεν μπορεί να τα θε-
ωρεί δικά του. Η ολότητα διασπάται. Η εργασία χάνει την ενό-
τητά της. Οι εργάτες δεν ενοποιούνται πια από το περιεχόμε-
νο της εργασίας τους, ούτε από τον παγκόσμιο χαρακτήρα 
της παραγωγής. Κανείς επιθυμεί να (αυτο)διαχειριστεί μόνο 
αυτό που διαφεντεύει. 

Οι εργάτες της Ταιηλορικής οργάνωσης της εργασίας (όπως 
αυτοί στις ΗΠΑ του 1930) δεν συγκρότησαν συμβούλια. Το 
συλλογικό όργανο του αγώνα δεν αποτελούσε και εν δυνάμει 
όργανο συλλογικής διαχείρισης. Η απεργιακή επιτροπή ή η 
επιτροπή κατάληψης ήταν απλώς ένα όργανο που μαζικοποι-
ούσε την αλληλεγγύη και πρόσφερε την ηγεσία του συγκεκρι-
μένου κινήματος: δεν ήταν ένα σώμα που θα αντιπροσώπευε 
ή θα ενσάρκωνε τους εργάτες σε άλλες λειτουργίες (όπως π.χ. 
τη διεύθυνση της επιχείρησης). Ο ταιηλορικά οργανωμένος 
εργασιακός χώρος δεν επιτρέπει διευθυντικές φιλοδοξίες.

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς ότι μετά το 1945 τα 
εργατικά συμβούλια επανεμφανίστηκαν στις κρατικοκαπι-
ταλιστικές χώρες, οι οποίες παρέμεναν στο επίπεδο της βι-
ομηχανίας μεγάλης κλίμακας και στις οποίες δεν είχε ακόμα 
καθιερωθεί η Επιστημονική Οργάνωση της Εργασίας: στην 
Ανατολική Γερμανία το 1953, την Πολωνία το 1955 και το 1971, 
την Ουγγαρία το 1956, την Τσεχοσλοβακία το 1968.

Οπως το έθεσε ένας κινέζος κομμουνιστής το 1920, “ο μελλο-
ντικός κόσμος πρέπει να είναι ένας εργατικός κόσμος”. Εκεί 
βρίσκεται η χώρα των ονείρων των ειδικευμένων εργατών. 
Ομως, μετά το 1914-18, ακόμα και στο χώρο της Ευρώπης που 
το κίνημα ήταν πιο ριζοσπαστικό, στη Γερμανία, όπου μια 
ευμεγέθης μειοψηφία επιτίθετο στα συνδικάτα και την κοι-
νοβουλευτική δημοκρατία, και όπου ομάδες όπως το KAPD 
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σκόπευαν να θέσουν σε εφαρμογή ένα εργατικό πρόγραμμα, 
δεν έγιναν σχεδόν καθόλου προσπάθειες ανάληψης της πα-
ραγωγής με σκοπό τη διεύθυνσή της. Οποια σχέδια και αν εί-
χαν, στην πράξη ούτε στο Εσσεν, ούτε στο Βερολίνο, ούτε και 
στο Τορίνο έβαλαν οι εργάτες την εργασία στο επίκεντρο της 
κοινωνίας, σοσιαλιστικής ή μη. Τα εργοστάσια χρησιμοποιή-
θηκαν σαν κάστρα στα οποία οχυρώνονταν οι προλετάριοι κι 
όχι σαν μοχλοί κοινωνικής αναδιοργάνωσης. Ακόμα και στην 
Ιταλία το εργοστάσιο δεν ήταν ένα προπύργιο που έπρεπε να 
το υπερασπιστούν πάση θυσία. Πολλοί εργάτες του Τορίνο 
καταλάμβαναν το εργοστάσιο την ημέρα και το βράδυ έφευ-
γαν, επιστρέφοντας το επόμενο πρωί (αυτού του είδους η συ-
μπεριφορά θα επανεμφανιζόταν το Θερμό Φθινόπωρο του 
1969 στην Ιταλία). Αυτό δεν είναι δείγμα ακραίας ριζοσπαστι-
κότητας. Αυτοί οι προλετάριοι δεν ήθελαν ούτε να αλλάξουν 
τον κόσμο αλλά ούτε και να ενθαρρύνουν την εργασία, και 
“απλώς” άρπαζαν από το κεφάλαιο όσα μπορούσαν. Η αδι-
αμόρφωτη άρνηση της εργασίας ερχόταν σε αντίθεση με τις 
χιλιάδες αφίσες και ομιλίες υπέρ της εργασίας. Εδειχνε ότι 
εκείνοι οι προλετάριοι δεν είχαν πέσει εντελώς στην παγίδα 
που είχαν στήσει οι ίδιοι στον εαυτό τους.

ΓΑΛΛΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 19368

Πολλά έχουν γραφτεί για τη μετατροπή των εργοστασίων σε 
φρούρια στα οποία κλείνονταν μέσα οι εργάτες. Αλλά οι λευ-
κές απεργίες του Ιουνίου του 1936 ποτέ δεν στόχευαν στην 
επανέναρξη της παραγωγής. Ο στόχος τους δεν ήταν τόσο 
να “προστατεύσουν” τις μηχανές (τις οποίες κανένας σαμπο-
τέρ δεν απειλούσε), όσο να ασκήσουν πίεση στα αφεντικά 
και να διασκεδάσουν. Η συνειδητή διάθεση για διασκέδαση 
ήταν πολύ πιο σημαντική από την υποτιθέμενη θέληση να 
αποδείξουν ότι έχουν ανώτερες των αστών ικανότητες δι-
εύθυνσης της παραγωγής. Πολλοί λίγοι σκέφτηκαν έστω 
την εργατική διεύθυνση των κατειλλημμένων εργοστασίων. 
Ενας σκληρός και αλλοτριωμένος χώρος μετατρεπόταν έστω 
και για λίγες εβδομάδες σε απελευθερωμένο μέρος. Σίγουρα 
δεν ήταν επανάσταση, ούτε το προοίμιό της, αλλά μια υπέρ-
βαση, ένας χώρος και χρόνος για να απολαύσει κανείς λίγες 
μέρες παράνομης μεν, αλλά πλήρως δικαιολογημένης άδειας, 

8. Για τη Γαλλία και 
την Ισπανία, δες το 

καλά τεκμηριωμένο 
βιβλίο του  Michael 

Seidman Workers 
Against Work during 

the Popular Front 
(UCLA, 1991)
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επιβάλλοντας ταυτόχρονα και σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ο 
απεργός ξεναγούσε περήφανα την οικογένειά του στο εργο-
στάσιο αλλά τα πολύωρα συλλογικά γεύματα, οι χοροί και τα 
τραγούδια του έδειχναν την χαρά του να μη δουλεύει. Οπως 
και στις ΗΠΑ λίγο αργότερα, η κατάληψη ήταν μια επανοικει-
οποίηση του παρόντος, μια (περιστασιακή) οικειοποίηση του 
χρόνου για προσωπική χρήση.

Η μεγάλη πλειονότητα των εργατών αντελήφθησαν την 
κατάσταση καλύτερα από τον Τρότσκυ (“Η γαλλική επανά-
σταση ξεκίνησε”) ή τον Marceau Pivert (“Ολα είναι δυνατά 
τώρα”)9. Κατάλαβαν ότι το 1936 δεν σήμανε την κοινωνική 
έκρηξη και δεν ήταν ούτε έτοιμοι, ούτε πρόθυμοι να την 
πραγματοποήσουν. Αρπαξαν ό,τι μπόρεσαν, ιδίως σε σχέση 
με τον εργάσιμο χρόνο: η 40ωρη εβδομάδα και η άδεια μετ’ 
αποδοχών είναι τα σύμβολα εκείνης της περιόδου. Διατήρη-
σαν επίσης τη δυνατότητα να πουλάνε την εργατική τους 
δύναμη στο κεφάλαιο που υπήρχε τότε κι όχι σ’ έναν συλ-
λογικό καπιταλισμό που θα διευθυνόταν από το εργατικό 
κίνημα. Η CGT διατηρούσε χαμηλούς τόνους όσον αφορά μια 
ενδεχόμενη νέα κοινωνία βασισμένη στην κοινωνικοποιη-
μένη εργασία. Ο Ιούνιος του 1936 είχε έναν πιο ταπεινό και 
πιο ρεαλιστικό στόχο: να προσφέρει στον εργάτη και την ερ-
γάτρια τη δυνατότητα να πουλάνε τον εαυτό τους χωρίς να 
τους συμπεριφέρονται σαν έμψυχα αντικείμενα. Αυτή ήταν 
επίσης η περίοδος όπου έγιναν δημοφιλείς οι ψυχαγωγικές 
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που οργανώνονταν για τις 
μάζες, και μερικές φορές από τις μάζες: πολιτιστικές δραστη-
ριότητες στα εργοστάσια, “ποιοτικό” θέατρο για τον απλό 
άνθρωπο, ξενώνες για νέους, κ.λ.π.

Η αντίσταση στην εργασία διατηρήθηκε για πολύ καιρό μετά 
τις καταλήψεις, σε ένα όλο και πιο εχθρικό περιβάλλον. Εκ-
πρόσωποι των αφεντικών και του Λαϊκού Μετώπου επέμε-
ναν να μπει ένα “τέλος” στα αιτήματα και πρόβαλλαν την 
ανάγκη να επανεξοπλιστεί η Γαλλία. Ομως οι προλετάριοι 
εκμεταλλεύτηκαν το χαλάρωμα της στρατιωτικού τύπου ερ-
γοστασιακής πειθαρχίας που είχε επιβληθεί μετά το κραχ του 
1929. Την άνοιξη του 1936, συνήθιζαν ήδη να πηγαίνουν στη 
δουλειά αργοπορημένοι, να φεύγουν νωρίτερα, να μην πηγαί-

9. O Pivert ήταν ηγέ-
της μιας αριστερής 
αντιπολίτευσης στο 
σοσιαλιστικό κόμμα 
(η οποία το 1938 
έφτιαξε το PSOP).
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νουν καθόλου, να χρονοτριβούν εν ώρα δουλειάς και να μην 
υπακούνε στις εντολές. Μερικοί πήγαιναν στη δουλειά με-
θυσμένοι. Πολλοί αρνήθηκαν την αμοιβή με το κομμάτι. Στη 
Renault οι στάσεις εργασίας και η χρονοτριβή είχαν ως απο-
τέλεσμα μια παραγωγικότητα που ήταν χαμηλότερη το 1938 
από ό,τι ήταν δύο χρόνια πριν. Στην αεροναυπηγική βιομηχα-
νία η αμοιβή με το κομμάτι είχε ουσιαστικά εγκαταλειφθεί. 
Αυτή η τάση δεν επικράτησε μονάχα σε μεγάλα εργοστάσια 
αλλά και στις οικοδομές και στα υδραυλικά έργα. Μόνο μετά 
την αποτυχία της γενικής απεργίας του Νοεμβρίου του 1938 
(που στόχευε στην υπεράσπιση της 40ωρης εβδομάδας) και 
την κινητοποίηση της αστυνομίας και του στρατού από την 
κυβέρνηση για να εκφοβίσουν και να ξυλοφορτώσουν τους 
απεργούς (το Παρίσι έζησε ακήρυχτη κατάσταση πολιορκί-
ας για 24 ώρες) επανήλθε η πειθαρχία και αυξήθηκαν κατά 
πολύ οι εργάσιμες ώρες, κάτι που οδήγησε σε αύξηση της πα-
ραγωγής και της παραγωγικότητας. Ο κεντροδεξιός ηγέτης 
Daladier (ένας από τους πρώην ηγέτες του Λαϊκού Μετώπου) 
ορθώς υπερηφανευόταν ότι “έβαζε ξανά την Γαλλία να δου-
λέψει”.

ΙΣΠΑΝΙΑ 193610

Εκτός από τα αγροκτήματα, πολλές επιχειρήσεις κολλεκτιβο-
ποιήθηκαν και τέθηκαν ξανά σε λειτουργία από το προσωπι-
κό τους, συνήθως γιατί το αφεντικό είχε φύγει, μερικές φορές 
για να “τιμωρηθεί” το αφεντικό που έμεινε και σαμποτάριζε 
την παραγωγή για να βλάψει το Λαϊκό Μέτωπο. Εκείνη η πε-
ρίοδος γέννησε μια πληθώρα ουσιαστικών εμπειριών, όπως 
π.χ. γκαρσόνια που δεν έπαιρναν φιλοδώρημα με τη λογική 
ότι δεν είναι υπηρέτες. Αλλες προσπάθειες αφορούσαν την 
κατάργηση του χρήματος και την ανάπτυξη μη εμπορευμα-
τικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και μεταξύ ανθρώπων.

Ενα νέο μέλλον αναζητούσε τρόπο ύπαρξης και έφερνε μαζί 
του το ξεπέρασμα της εργασίας ως διαχωρισμένης δραστηρι-
ότητας. Ο βασικός στόχος ήταν να οργανωθεί κοινωνική ζωή 
χωρίς άρχουσες τάξεις ή “έξω” από αυτές. Οι ισπανοί προλε-
τάριοι τόσο στα εργοστάσια, όσο και στα χωράφια, δεν στό-
χευαν στην ανάπτυξη της παραγωγής αλλά στην ελεύθερη 

10. Δες την υποση-
μείωση 8 παραπά-

νω. 
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ζωή. Δεν απελευθέρωναν την παραγωγή από τα αστικά δε-
σμά αλλά έβαζαν ξεκάθαρα τα δυνατά τους για να απελευθε-
ρωθούν οι ίδιοι από την αστική κυριαρχία11.

Πρακτικά, η δημοκρατική διεύθυνση της επιχείρησης σήμαι-
νε συνήθως τη συνδικαλιστική της διεύθυνση από μέλη της 
CNT ή της UGT (το συνδικάτο των σοσιαλιστών). Αυτοί ήταν 
που περιέγραφαν την αυτοδιοίκηση στην παραγωγή ως δρό-
μο προς τον σοσιαλισμό, φαίνεται όμως ότι οι απλοί εργάτες 
δεν ταυτίζονταν με μια τέτοια προοπτική.

Το μίσος για τη δουλειά ήταν από παλιά ένα μόνιμο χαρα-
κτηριστικό της ζωής της ισπανικής εργατικής τάξης. Εξα-
κολουθούσε να υπάρχει αυτό και την περίοδο του Λαϊκού 
Μετώπου. Αυτή η αντίσταση [στην εργασία] βρισκόταν σε 
αντίθεση με το πρόγραμμα (το οποίο υποστήριζαν συγκεκρι-
μένα οι αναρχοσυνδικαλιστές) που καλούσε τους προλετάρι-
ους να συμμετάσχουν άμεσα στην διεύθυνση του εργασιακού 
χώρου. Οι εργάτες έδειξαν ελάχιστο ενδιαφέρον για τις εργα-
τικές συνελεύσεις που είχαν ως αντικείμενο συζήτησης την 
οργάνωση της παραγωγής. Μερικές κολλεκτιβοποιημένες 
επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να αλλάξουν τη μέρα της συνέ-
λευσης από Κυριακή (που κανένας δεν ερχόταν) σε Πέμπτη. 
Οι εργάτες αρνήθηκαν επίσης την αμοιβή με το κομμάτι, αδι-
αφορούσαν για τα ωράρια, ή εγκατέλειπαν το χώρο εργασί-
ας. Οταν η αμοιβή με το κομμάτι καταργήθηκε δια νόμου, η 
παραγωγικότητα μειώθηκε. Το Φεβρουάριο του 1937 το συν-
δικάτο μεταλλεργατών της CNT παραπονιόταν ότι πάρα πολ-
λοί εργάτες επωφελούνταν από τα εργατικά ατυχήματα. Το 
Νοέμβριο μερικοί εργάτες στους σιδηρόδρομους αρνήθηκαν 
να πάνε για δουλειά το απόγευμα του Σαββάτου.

Τα στελέχη των συνδικάτων, στην προσπάθειά τους να γε-
φυρώσουν το χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων 
των τμημάτων παραγωγής, αντεπιτέθηκαν και επανέφεραν 
την αμοιβή με το κομμάτι και παρακολουθούσαν προσεκτι-
κά τις ώρες εργασίας για να σταματήσουν τις απουσίες και 
τις κλοπές. Μερικοί έφτασαν στο σημείο να απαγορεύσουν 
το τραγούδι εν ώρα εργασίας. Η άνευ αδείας αποχώρηση από 
το χώρο εργασίας μπορούσε να οδηγήσει σε τριήμερη διαθε-

11. Παρόμοιες 
εμπειρίες υπήρξαν 
και σε άλλες χώρες 
και ηπείρους. Το 
1945, στο βόρειο 
Βιετνάμ, 30.000 
εξέλεξαν συμβού-
λια, διηύθυναν τα 
ορυχεία για κάποιο 
διάστημα, έλεγχαν 
τις δημόσιες υπη-
ρεσίες, το σιδηρό-
δρομο, το ταχυδρο-
μείο, επέβαλλαν 
την εξίσωση των 
μισθών για όλους, 
και δίδασκαν στον 
κόσμο ανάγνωση, 
μέχρι τη στιγμή 
που κυριάρχησαν 
οι Βιετμινχ. Όπως 
θυμόταν αργότερα 
ένας βιετναμέζος 
επαναστάτης, 
επιθυμούσαν να 
ζήσουν «χωρίς 
αφεντικά, χωρίς 
μπάτσους». Η προ-
ώθηση της εργασίας 
δεν αποτελούσε σε 
καμία περίπτωση 
πρωταρχικό τους 
στόχο ή μέλημα. 
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σιμότητα με περικοπή 3 ή 5 ημερομισθίων. Για να καταπολε-
μήσει την “ανηθικότητα” που εμπόδιζε τη μέγιστη αποτε-
λεσματικότητα, η CNT πρότεινε το κλείσιμο των μπαρ, των 
συναυλιακών χώρων και των αιθουσών χορού στις 10 μ.μ. 
Εγινε συζήτηση και για επαναφορά των πορνών στον ίσιο 
δρόμο μέσω της εργασιοθεραπείας. Η τεμπελιά στιγματιζό-
ταν ως ατομικιστική, αστική και (δεν χρειάζεται να το πούμε) 
φασιστική. Τον Ιανουάριο του 1938 η καθημερινή εφημερίδα 
της CNT, η Solidaridad Obrera, δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο 
“Επιβάλλουμε Αυστηρή Πειθαρχία στον Εργασιακό Χώρο”, 
το οποίο θα ανατυπωνόταν πολλές φορές στον τύπο της CNT 
και της UGT, πιέζοντας τους εργάτες να μη συμπεριφέρονται 
πια έτσι, δηλαδή να μη σαμποτάρουν την παραγωγή και να 
μη δουλεύουν όσο γίνεται λιγότερο. “Τώρα όλα (ήταν) τελεί-
ως διαφορετικά” διότι ο βιομηχανικός κόσμος έβαζε “τα θε-
μέλια μιας κομμουνιστικής κοινωνίας”.

Με την εξαίρεση των απλών αναρχικών (και διαφωνούντων 
όπως οι Φίλοι του Ντουρούτι) και του POUM, τα κόμματα και 
τα συνδικάτα που υποστήριζαν την κυριαρχία της εργασίας 
έκαναν επίσης ό,τι μπορούσαν για να μη γίνει πράξη αυτή η 
ιδεολογία και να παραμείνει η εργασία αυτό που ήταν: απλώς 
εργασία. Το 1937 η διαμάχη έληξε και η αντίθεση “λύθηκε” 
–δια της βίας.

ΓΑΛΛΙΑ 1945

Ηδη από το 1944, ορισμένες γαλλικές επιχειρήσεις είχαν πε-
ράσει στον έλεγχο των συνδικάτων, και μερικές φορές διευ-
θύνονταν από αυτά, όπως π.χ. το εργοστάσιο βαρέων οχημά-
των Berliet. Σε όλη τη χώρα αρκετές εκατοντάδες εργοστάσια 
βρίσκονταν υπό την επίβλεψη εργατικών επιτροπών: με τη 
βοήθεια του διοικητικού προσωπικού οι επιτροπές ανέλαβαν 
την παραγωγή, τους μισθούς, τις καντίνες και κάποια κοινω-
νική πρόνοια, και είχαν δικαίωμα λόγου σε ό,τι αφορούσε 
προσλήψεις και απολύσεις. Οπως δήλωσε ένα στέλεχος της 
CGT το 1944: “Οι εργάτες είναι άνθρωποι, θέλουν να ξέρουν 
για ποιον δουλεύουν .(...) Στο εργοστάσιο ο εργάτης πρέπει 
να αισθάνεται σαν στο σπίτι του (...) και μέσω του συνδικά-
του να συμμετέχει στη διεύθυνση της οικονομίας”.
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Αλλά η αοριστία των ισχυρισμών περί αυτοδιεύθυνσης δεν 
μπορούσε να συσκοτίσει τον καπιταλιστικό τρόπο λειτουρ-
γίας, που σύντομα επανεμφανίστηκε με την πιο κοινότοπη 
μορφή του. Ας πάρουμε για παράδειγμα έναν ανθρακωρύχο.
Πολλά έχουν ειπωθεί για την περηφάνια του και για την προ-
θυμία του να εξορύσσει κάρβουνο. Εχουμε δεί σε φιλμ επο-
χής τον Τορέζ (ηγέτη του ΚΚ Γαλλίας) να προτρέπει χιλιάδες 
ανθρακωρύχους με τα ρούχα της δουλειάς τους να κάνουν 
ό,τι αυτός αποκαλούσε ταξικό και εθνικό τους καθήκον: να 
παράγουν... και να παράγουν όλο και περισσότερο.

Δεν υπάρχει λόγος να αρνηθούμε την περηφάνια του ανθρα-
κωρύχου, πρέπει όμως να προσδιορίζουμε το εύρος και τα 
όριά της. Κάθε κοινωνική ομάδα διαμορφώνει μια εικόνα του 
εαυτού της και αισθάνεται περήφανη για αυτό που κάνει και 
για αυτό που νομίζει ότι είναι. Η αυτοεκτίμηση των ανθρα-
κωρύχων οφειλόταν στον ρόλο που τους είχε αναθέσει η κοι-
νωνία. Το επίσημο Statut du mineur (που χρονολογείται από 
εκείνη την περίοδο) πρόσφερε αρκετά προνόμια, όπως δω-
ρεάν ιατρική περίθαλψη και θέρμανση, αλλά έθετε επίσης τις 
περιοχές που ζούσαν και εργάζονταν οι ανθρακωρύχοι υπό 
πατερναλιστική επίβλεψη. Η CGT είχε υπό έλεγχο την εργασία 
και την καθημερινή ζωή τους. Ο χασομέρης αντιμετωπιζόταν 
σχεδόν σαν σαμποτέρ, ή ακόμα και σαν υποστηρικτής των 
ναζί. Ηταν στο χέρι του επιστάτη να αποφασίσει πόσο κάρ-
βουνο θα παραγόταν. Η δουλειά με το κομμάτι κυριαρχούσε. 
Για να το πούμε απλά, η όποια προθυμία για παραγωγή υπήρ-
χε, στερείτο αυθορμητισμού.

Η πραγματική περηφάνια των ανθρακωρύχων σχετιζόταν 
περισσότερο με την κοινότητα της εργατικής τάξης (πανη-
γύρια, τελετές, αλληλεγγύη...) παρά με το περιεχόμενο της 
εργασίας, και ακόμα λιγότερο με τον υποτιθέμενο στόχο της 
(παραγωγή για την ανοικοδόμηση της Γαλλίας). Τη δεκαετία 
του 1930 και του 1940 το ημερολόγιο ενός ριζοσπάστη αν-
θρακωρύχου σαν τον Constant Malva δεν αναφέρει ποτέ την 
ομορφιά ή το μεγαλείο της τέχνης του. Για αυτόν η δουλειά 
ήταν δουλειά και τίποτα άλλο12.

Οι ομιλίες και οι μέθοδοι που αναφέρονταν στην αύξηση της

12. Constant Malva, 
Ma nuit au jour le 
jour (Labour, 2001). 
Την  ίδια εποχή, 
το Βέλγιο έφερνε 
χιλιάδες Ιταλούς 
μετανάστες γιατί οι 
ντόπιοι εργάτες δεν 
ήθελαν να κατέβουν 
στα ορυχεία. 
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παραγωγικότητας κάλυπταν επίσης ένα κενό. Οι πάντες, συ-
μπεριλαμβανομένων και των απλών ανθρώπων, δήλωναν 
πατριώτες και κατηγορούσαν την αστική τάξη στο σύνολό 
της ότι συνεργάστηκε με τους γερμανούς. Το κάρβουνο ήταν
επίσης η κύρια πηγή ενέργειας και μάλιστα πολύτιμη για μια 
κατεστραμμένη οικονομία. Ας προσθέσουμε και έναν αμιγώς 
πολιτικό στόχο σε αυτό το μίγμα πατριωτισμού και ιδεολο-
γίας της παραγωγικότητας: βοηθούσε τους ανθρώπους να 
ξεχάσουν την υποστήριξη της συμφωνίας Χίτλερ-Στάλιν από 
το γαλλικό ΚΚ, την αποκήρυξη από το ΚΚ του πολέμου του 
1939-41 ως “ιμπεριαλιστικού”, και την όψιμη συμμετοχή του 
στην Αντίσταση.

Το να βάλεις ξανά τους προλετάριους να δουλέψουν ισοδυνα-
μούσε με την επανενσωμάτωσή τους στην εθνική κοινότητα 
και με την τιμωρία εκείνων των αφεντικών που είχαν ξεκά-
θαρα συνεργαστεί με τους γερμανούς. Αυτός είναι ο λόγος 
που εθνικοποιήθηκε η Renault το 1945.

Ο στιγματισμός της αστικής τάξης ως αντεργατικής και αντε-
θνικής ήταν ένα και το αυτό, και συμβάδιζε με το εγχείρημα 
της αυτοδιεύθυνσης. Αυτό όμως διευκολύνθηκε πολύ πε-
ρισσότερο από το γεγονός ότι στη Γαλλία το ΚΚ δεν είχε ως 
στόχο την κατάληψη της εξουσίας. Οπου τα ΚΚ είχαν αυτό 
το στόχο (π.χ. στην Ανατολική Ευρώπη) δεν ασχολούνταν με 
τέτοια συνθήματα. Στην πραγματικότητα, ο μέσος γάλλος (ή 
ιταλός ή αμερικάνος...) σταλινικός ήταν πεπεισμένος ότι οι 
σοσιαλιστικές χώρες έκαναν ό,τι μπορούσαν για την ευημε-
ρία των μαζών, σίγουρα όμως δεν πίστευαν ότι οι ρώσοι ή οι 
πολωνοί εργάτες διηύθυναν τα εργοστάσια: όλα για το καλό 
του λαού, τίποτα από τον λαό τον ίδιο...

Ολη η μεταπολεμική ιστορία μοιάζει με θέατρο σκιών. Ποτέ 
τα συνδικάτα και τα εργατικά κόμματα δεν προσπάθησαν 
περισσότερο από τα αφεντικά να προωθήσουν τους εργά-
τες ως τάξη ή να αναπτύξουν μια (έστω και επιφανειακή) 
δημοκρατία των μισθωτών μέσα στις επιχειρήσεις. Μετά την 
ταραγμένη δεκαετία του ’20, μετά την επίμονη άρνηση της 
εργασίας στη δεκαετία του ’30, ο πρωταρχικός στόχος ήταν 
τώρα η αναγκαστική συμμετοχή των προλετάριων στην 
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ανοικοδόμηση της οικονομίας. Το κύριο μέλημα των εργα-
τών ήταν η διεκδίκηση των αναγκαίων για την επιβίωση και 
δεν σπαταλούσαν δυνάμεις για ένα “βασίλειο της εργασίας” 
για το οποίο αδιαφορούσαν όλοι και κανείς δεν προσπαθού-
σε να εγκαθιδρύσει. Να τι δείχνουν ξεκάθαρα οι απεργίες του 
1948- 49: απέδειξαν την ικανότητα του ΚΚ (τόσο της Γαλλίας 
όσο και της Ιταλίας) να αφομοιώσει και να δώσει μια δική του 
κατεύθυνση στους ταξικούς αγώνες, τους οποίους είχε κατα-
στείλει μετά το τέλος του πολέμου.

ΙΤΑΛΙΑ 1945

Ηδη από το 1942 η Ιταλία συγκλονιζόταν από ένα απεργιακό 
κύμα που κορυφώθηκε με την εξέγερση της 25ης Απρίλη του 
1945, η οποία ανάγκασε τους γερμανούς να φύγουν από το 
Τορίνο μετά από οδομαχίες πέντε ημερών. Συγκροτήθηκε 
από όλα τα κόμματα ένα εθνικό συνδικάτο ελεγχόμενο από 
τους σταλινικούς (στη Fiat-Mirafiori, 7.000 από τους 17.000 
εργάτες ανήκαν στο ΚΚ). Η προτεραιότητα δόθηκε στην ανά-
καμψη της οικονομίας. Τον Σεπτέμβριο του 1945 το Συνδικά-
το των Μεταλλεργατών δήλωνε ότι “οι εργαζόμενες μάζες 
είναι πρόθυμες να κάνουν περισσότερες θυσίες (χαμηλό-
τερους μισθούς, μεταθέσεις, απολύσεις για όσους είχαν και 
άλλα εισοδήματα, μερική διαθεσιμότητα) για να αναγεννηθεί 
η Ιταλία (...) Πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή και να ενι-
σχύσουμε την εργασία: εκεί βρίσκεται και ο μοναδικός δρό-
μος σωτηρίας”.

Τον Δεκέμβριο, οι Επιτροπές Εθνικής Απελευθέρωσης μετα-
τράπηκαν σε Επιτροπές Διεύθυνσης Επιχειρήσεων (ΕΔΕ), ή, 
ακριβέστερα, έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τις επιτροπές που 
είχε δημιουργήσει ο κορπορατισμός του Μουσολίνι. Κάθε 
ΕΔΕ στόχευε κυρίως να βάλει ξανά τους ανθρώπους να δουλέ-
ψουν και να διευρύνει την ιεραρχία. Η μέθοδός τους ήταν ένα 
μίγμα Ταιηλορισμού και Σταχανοβισμού: ταξιαρχίες νέων, 
εθελοντικές ομάδες, υλικά κίνητρα, πριμ για τον καθαρισμό 
και τη συντήρηση των μηχανών... Το όλο σχέδιο στόχευε να 
εξάψει “τον ενθουσιασμό της εργατικής τάξης για την παρα-
γωγή”.
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Η προπαγάνδα βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση με την πραγ-
ματικότητα. Ο αγώνας για καλύτερες συνθήκες εργασίας 
παρέμενε δυνατός και ο ενθουσιασμός για την παραγωγή 
χαμηλότατος. Το στέλεχος μιας ΕΔΕ παραδέχθηκε ότι το 
κόμμα έπρεπε να προσφύγει σε πιο πειστικές μεθόδους γιατί 
όλοι έπαιρναν έναν υπνάκο το απόγευμα. Σύμφωνα με έναν 
εκπρόσωπο τμήματος της Mirafiori, οι ακτιβιστές του συνδι-
κάτου αποκαλούνταν “φασίστες” όταν προσπαθούσαν να 
πείσουν τους εργάτες ότι ήταν καθήκον τους ως σύντροφοι 
να δουλεύουν: “ερμήνευαν την ελευθερία ως το δικαίωμα να 
μην κάνουν τίποτα”. Οι εργάτες έρχονταν στις 8.30 το πρωί 
και έπαιρναν πρωινό. Ενας πρώην παρτιζάνος που δούλευε 
τότε στη Mirafiori εξιστορούσε με θλίψη πως οι εργάτες έκα-
ναν κατάχρηση της ελευθερίας τους, πως λούφαραν στις του-
αλέτες. Παραπονιόταν ότι οι εργάτες αυτοί δεν αποτελούσαν 
το κατάλληλο υλικό για το χτίσιμο του σοσιαλισμού και ότι 
κήρυτταν απεργία για να μπορούν να παίζουν διάφορα παι-
χνίδια: “εμείς ήμαστε πολύ πιο σοβαροί...”. Το προσωπικό 
εξακολούθησε να αντιστέκεται σε οτιδήποτε σχετικό με τον 
έλεγχο του χρόνου εργασίας και με την επανακαθιέρωση των 
υλικών κινήτρων. Συνθήματα όπως “κάτω η χρονομέτρηση” 
στους τοίχους των εργοστασίων αντιπροσώπευαν μια άρνη-
ση των φιλοταιηλορικών σχολίων του Λένιν, τα οποία, περισ-
σότερο από όλους, λάτρευαν οι σταλινικοί.

Αν και οι ΕΔΕ αποδείχτηκαν σχετικά αποτελεσματικές στην 
επαναφορά της πειθαρχίας και της ιεραρχίας, ωστόσο δεν 
κατάφεραν να αυξήσουν την παραγωγικότητα: το 1946 αυξή-
θηκε μόνο κατά 10%, ποσοστό χαμηλό σε σύγκριση με το επί-
πεδο που βρισκόταν στο τέλος του πολέμου. Πάνω από όλα 
απέτυχαν να δημιουργήσουν ένα “νέο” προλετάριο, έναν 
προλετάριο που θα διηύθυνε την ίδια του την εκμετάλλευ-
ση: οι ΕΔΕ που αποτελούνταν μόνο από εργάτες δεν λειτούρ-
γησαν ουσιαστικά ποτέ. Οι προλετάριοι είχαν περισσότερη 
εμπιστοσύνη στους άμεσους αντιπροσώπους τους, στους 
επιτρόπους των τμημάτων, οι οποίοι ήταν πιο πρόθυμοι να 
κατέβουν σε απεργία παρά να παράγουν.

Αυτός ο πολύμορφος αναβρασμός συνεχίστηκε μέχρι το 1948, 
τη χρονιά που έγινε και το τελευταίο ξέσπασμα ενάντια στην 
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εντεινόμενη καταστολή και την επιδείνωση των συνθηκών 
ζωής. Τον Απρίλιο του 1947 επιβλήθηκε ένα μερικό πάγωμα 
μισθών που διατηρήθηκε μέχρι το 1954. Για 15 περίπου χρόνια 
οι εργάτες της Fiat υπέστησαν απεριόριστη εκμετάλλευση 
και σχεδόν έχασαν την προστασία που πρόσφερε το συνδι-
κάτο. Με άλλα λόγια, μεταξύ του 1944 και του 1947, οι ιταλοί 
προλετάριοι δεν ηττήθηκαν επειδή προσπάθησαν να εδραι-
ώσουν την κυριαρχία της εργασίας απέναντι στο κεφάλαιο, 
παραμένοντας ταυτόχρονα μέσα σε αυτό. Συνετρίβησαν από 
την αστική τάξη με έναν πιο συμβατικό τρόπο –με τη βοήθεια 
της συνδικαλιστικής και κομματικής γραφειοκρατίας.

ΤΟ 1968 ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ

Το στοιχείο της γιορτής που χαρακτήριζε τις λευκές απεργί-
ες του 1936 απουσίαζε αυτή τη φορά στη Γαλλία αλλά ήταν 
ευρέως διαδεδομένο στην Ιταλία. Σε πολλά γαλλικά εργοστά-
σια που ελέγχονταν από τη CGT οι εργοστασιακοί χώροι πα-
ρέμεναν στην ουσία απροσπέλαστοι γιατί υπήρχε φόβος να 
εισέλθουν “ταραξίες” εργάτες και “ξένα στοιχεία” και να δια-
ταράξουν την κανονική ροή της καθοδηγούμενης από το συν-
δικάτο απεργίας. Από πολλές απόψεις το ’68 ήταν πιο άγριο 
από το ’36 αφού μια μικρή αλλά αποφασισμένη προλεταρι-
ακή μειοψηφία αμφισβήτησε την ηγεμονία των σταλινικών 
στους βιομηχανικούς εργάτες.

Το στοιχείο της γιορτής μεταφέρθηκε από το εργοστάσιο 
στους δρόμους, κάτι που έδειχνε ότι η ουσία του ζητήματος 
και τα αιτήματα ξεπερνούσαν τα όρια του εργασιακού χώρου 
και αγκάλιαζαν την ολότητα της καθημερινής ζωής. Στη Γαλ-
λία οι πιο ριζοσπάστες μισθωτοί εργάτες εγκατέλειπαν συ-
χνά το εργοστάσιο. Δεν υπήρχε κανένα Σινικό Τείχος μεταξύ 
“εργατών” και “φοιτητών” (πολλοί εκ των οποίων δεν ήταν 
καν φοιτητές). Πολλοί εργάτες, συνήθως οι νεότεροι, μοίρα-
ζαν το χρόνο τους ανάμεσα στους συναδέλφους τους μέσα 
στα εργοστάσια και τις ομάδες συζητήσεων (ή και δράσης) 
έξω από αυτά, στις οποίες συναντούσαν εργάτες άλλων ερ-
γοστασίων13. Επιπλέον, στη διάρκεια του ιταλικού Θερμού 
Φθινοπώρου του 1969, οι εργάτες συνήθως καταλάμβαναν 
το εργοστάσιο το πρωί και έφευγαν το βράδυ, για να επι-

13. R. Gregoire & F. 
Perlman, Worker-
Student Action 
Committees (Black & 
Red, 1969). Επίσης,  
Francois Martin, The 
Class Struggle and Its 
Most Characteristic 
Aspects in Recent 
Years, στο Eclipse 
and Re-Emergence... 
(Antagonism Press, 
1998).
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στρέψουν το επόμενο πρωί, ακόμα και αν είχαν καταφέρει 
να καταλάβουν το χώρο μετά από βίαιες οδομαχίες με την 
αστυνομία και τους φύλακες. Ενιωθαν ότι το ουσιώδες δεν 
θα συνέβαινε μόνο μέσα στους εργασιακούς χώρους. Καθώς 
η παθητική αντίδραση (κοπάνες) μετατράπηκε σε ενεργη-
τική (συλλογικό σαμποτάζ, διαρκείς συνελεύσεις και τρελό 
γλέντι στην αλυσίδα παραγωγής, κτλ), διαπέρασε τα τείχη 
του εργοστασίου.

Ο απόηχος του ’68 έφερε στο προσκήνιο μια εμπειρία που 
παρουσιάστηκε (και έγινε αντιληπτή από πολύ κόσμο) ως 
παράδειγμα αλλά παρέμεινε στις παρυφές του κινήματος: το
1973, η LIP, μια εταιρεία κατασκευής ρολογιών που είχε χρεω-
κοπήσει, και που τη διεύθυνσή της ανέλαβαν μετά οι εργάτες, 
έγινε σύμβολο του αυτοδιευθυνόμενου καπιταλισμού. Αλλά 
οι αρχές της (“εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε, εμείς πληρώ-
νουμε τον εαυτό μας”) μόλις που υπερέβαιναν μια επιδέξια 
αλλά απελπισμένη προσπάθεια αυτών των εργατών να απο-
φύγουν την ανεργία και να διασφαλίσουν την καταβολή ενός 
μισθού. Οι μισθωτοί της LIP αυτοδιηύθυναν περισσότερο την 
κατανάλωση παρά την παραγωγή (πουλούσαν περισσότερα 
ρολόγια από ό,τι παρήγαν), μέχρι τη στιγμή που αναγκάστη-
καν να κλείσουν. Στο μέσον της δεκαετίας του 1970, οι ριζο-
σπάστες είχαν κάθε δίκιο να ερμηνεύουν το πείραμα της LIP 
σαν ένα πείραμα αυτο-εκμετάλλευσης αλλά είχαν άδικο όταν 
το ερμήνευαν σα μια πιθανή μορφή αντεπανάστασης. Ηταν 
ξεκάθαρο ότι δεν συνιστούσε βιώσιμη λύση για τους καπιτα-
λιστές, ούτε ήταν η δημοφιλέστερη μεταξύ των εργατών.

Στη συνέχεια έγιναν και άλλα παρόμοια εγχειρήματα, ιδίως 
στον κλάδο του μηχανολογικού εξοπλισμού, με τη μερική 
επανέναρξη της παραγωγής και την πώληση μέρους του 
στοκ που υπήρχε στις αποθήκες: όμως αυτά τα εγχειρήμα-
τα ήταν περισσότερο ένας τρόπος αντίδρασης απέναντι στο 
προγραμματισμένο κλείσιμο των επιχειρήσεων παρά ένα 
προσχέδιο για το μέλλον. Οποιες θεωρίες κι αν επεξεργάστη-
καν οι αριστεριστές, αυτές οι απόπειρες αυτοδιεύθυνσης δεν 
είχαν γερά θεμέλια, δεν μπόρεσαν να κινητοποιήσουν τους 
εργάτες. Αυτές οι πρακτικές έκαναν την εμφάνισή τους σε 
μια αποφασιστική στιγμή: τότε που κατέληγε σε αδιέξοδο η 
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ενδημική κριτική της εργασίας και ξεκινούσε μια καπιταλιστι-
κή αναδιάρθρωση που θα απαλλασσόταν από την πλεονά-
ζουσα εργατική δύναμη.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 197414

Η “Επανάσταση των Γαρυφάλων” οδήγησε σε καταλήψεις 
εργοστασίων και σε πρακτικές αυτοδιεύθυνσης, κυρίως σε 
φτωχές βιομηχανίες, συνήθως μικρού ή μεσαίου μεγέθους 
(υφάσματα, επιπλοποιία, αγρoτική βιομηχανία), που χρησι-
μοποιούσαν απλή τεχνολογία και ανειδίκευτη εργασία.

Αυτές οι καταλήψεις ήταν συνήθως μια απάντηση στις (πραγ-
ματικές ή ψεύτικες) χρεωκοπίες ή στο κλείσιμο των εργο-
στασίων από τους ιδιοκτήτες τους. Μερικές φορές έδιωχναν 
κάποιο αφεντικό που υποστήριζε φανερά το καθεστώς του 
Σαλαζάρ. Ενας από τους στόχους ήταν να αποφευχθεί το 
οικονομικό σαμποτάζ που έκαναν οι αντίπαλοι της “Επανά-
στασης των Γαρυφάλων”. Ηταν επίσης ένας τρόπος για να 
επιβάλλουν συγκεκριμένα αιτήματα, όπως η επαναπρόσλη-
ψη απολυμένων αγωνιστών εργατών, η εφαρμογή κυβερνη-
τικών αποφάσεων που αφορούσαν μισθούς και συνθήκες 
εργασίας ή η παρεμπόδιση προσχεδιασμένων απολύσεων.

Αυτή η κοινωνική αναταραχή δεν αμφισβήτησε ποτέ την 
κυκλοφορία του χρήματος ούτε την ύπαρξη και λειτουργία 
του Κράτους. Οι αυτοδιευθυνόμενοι στρέφονταν στο Κράτος 
και ζητούσαν κεφάλαια, και πολύ συχνά κρατικές υπηρεσίες 
που βρίσκονταν υπό την επιρροή των σταλινικών εξοικονο-
μούσαν επενδυτικά κεφάλαια και τα έδιναν φυσικά στους 
πολιτικούς φίλους ή συμμάχους τους. Ζητούσαν επίσης από 
το Κράτος να επιβάλλει τη συναλλαγή μεταξύ αυτοδιευθυνό-
μενων και μη εταιρειών. Εξακολούθησαν να πληρώνονται μι-
σθοί, έχοντας αποκλίνει ελάχιστα ή καθόλου από το πρότερο 
ύψος τους. Η ιεραρχία συχνά κατέρρεε και οι απλοί εργάτες 
είχαν δημοκρατικό δικαίωμα συμμετοχής στις περισσότερες 
αποφάσεις. Παρόλα αυτά, το κίνημα δεν πήγε πέρα από τον 
εργατικό έλεγχο της παραγωγής, της μισθολογικής κλίμακας, 
των απολύσεων και των προσλήψεων. Ηταν ένα είδος LIP 
που γενικεύτηκε σε μια σχετικά φτωχή καπιταλιστική χώρα. 

14. Philip Mailer, Por-
tugal. The Impossible 
Revolution (Solidari-
ty, 1977). Πρόκειται 
για μια ζωντανή 
περιγραφή και μια 
εμπεριστατωμένη 
ανάλυση των 
γεγονότων. 
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Η πορτογαλική εμπειρία ήταν μια επανάληψη όλων των αδι-
έξοδων λύσεων που επαναπροτάθηκαν την δεκαετία του ’60 
και του ’70: λαϊκισμός, συνδικαλισμός, λενινισμός, σταλινι-
σμός, αυτοδιεύθυνση...

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αν και σύντομη, η ιστορική μας ανασκόπηση αμφισβητεί τη 
θέση ότι η (αναντίρρητη) ταύτιση προλετάριου και παραγω-
γού, που κάνουν οι ίδιοι οι προλετάριοι, ήταν η αποφασιστική 
αιτία της ήττας μας. Πότε προσπάθησαν πράγματι οι εργάτες 
να αναλάβουν οι ίδιοι την οικονομική ανάπτυξη; Πότε αντα-
γωνίστηκαν τους αστούς ιδιοκτήτες της παλαιότερης εποχής 
και τους μετέπειτα διευθυντές για να αναλάβουν τη διεύθυν-
ση των επιχειρήσεων; Στο τελευταίο τουλάχιστον ζήτημα δεν 
συμπίπτουν καθόλου τα πολιτικά προγράμματα και οι προ-
λεταριακές πρακτικές. Η δράση των εργατικών κινημάτων 
δεν εξαντλείται σε μια επιβεβαίωση της εργασίας. Οι απόπει-
ρες να ξαναρχίσει η παραγωγή ήταν πολύ συχνά ένα προσω-
ρινό μέτρο, μια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό που άφηνε 
η απουσία ή η ανικανότητα των αφεντικών. Σ’ αυτήν την πε-
ρίπτωση, η κατάληψη του εργοστασίου και η επαναλειτουρ-
γία του δεν σήμαινε την επιβεβαίωση του εργάτη ως εργάτη. 
Ηταν ένα μέσο επιβίωσης, όπως σε άλλες περιπτώσεις η αγο-
ρά μιας χρεοκοπημένης εταιρείας από το προσωπικό της. Στο 
τέλος του 2001, όταν η υφαντουργία Bruckman στην Αργεντι-
νή κινδύνευε να κλείσει, οι εργάτες κατέλαβαν το εργοστά-
σιο και συνέχισαν την λειτουργία του χωρίς καμία προοπτική 
μετασχηματισμού του καπιταλισμού σε σοσιαλισμό, ακόμα 
και στα πλαίσια μιας μόνον εταιρείας. Στην συνέχεια αυτό 
επεκτάθηκε σε πολλές αργεντίνικες επιχειρήσεις. Τέτοια συ-
μπεριφορά παρατηρείται όποτε οι προλετάριοι θεωρούν ότι 
δεν έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν τον κόσμο.

Το σημαντικό εδώ ερώτημα είναι ο βαθμός στον οποίο μας 
καθορίζει η ιστορία. Η ένταση μεταξύ της υποταγής στην ερ-
γασία και της κριτικής στην εργασία υπάρχει από τη χαραυγή 
του καπιταλισμού. Προφανώς ο τρόπος πραγματοποίησης 
του κομμουνισμού διαφέρει ανάλογα με την ιστορική στιγ-
μή, όμως η ουσία του παραμένει ίδια τόσο το 1796, όσο και 
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το 2002. Εάν όντως υπάρχει η “φύση” του προλεταριάτου, 
την οποία επεξεργάστηκε θεωρητικά ο Μαρξ, τότε αυτό που 
είναι πραγματικά ανατρεπτικό στην προλεταριακή συνθήκη 
δεν εξαρτάται από τις όποιες μορφές παίρνει αυτή η συνθή-
κη στην πορεία της καπιταλιστικής εξέλιξης. Σε διαφορετική 
περίπτωση, δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε πως μπό-
ρεσαν μερικοί, ήδη από την δεκαετία του 1840, να ορίσουν 
τον κομμουνισμό ως κατάργηση της μισθωτής εργασίας, των 
τάξεων, του Κράτους και της εργασίας. Αν τα πάντα καθορί-
ζονταν από μια ιστορική αναγκαιότητα, η οποία λογικά δεν 
ήταν ώριμη το 1845, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τη γένεση 
της κομμουνιστικής θεωρίας εκείνη την εποχή;

Στον 20ο αιώνα η αποτυχία της έντονης επαναστατικής διερ-
γασίας μετά το 1917 ήταν αυτή που άνοιξε το δρόμο στη σο-
σιαλδημοκρατική και σταλινική λατρεία των παραγωγικών 
δυνάμεων15. Η εκ των υστέρων ερμηνεία αυτής της διαδικασί-
ας ως αιτίας για αυτή τη λατρεία ισοδυναμεί με την ανάλυση 
ενός πράγματος βάσει του αντίθετού του. Και ο Μαρξ και ο 
Στάλιν μιλούσαν για τη δικτατορία του προλεταριάτου, όμως 
ο Στάλιν δεν εξηγεί τον Μαρξ. Ο ισχυρισμός ότι το πρόγραμ-
μα που είχε το KPD το 1930 (ή το πρόγραμμα του SPD το 1945) 
καταδεικνύει την αληθινή φύση του προγράμματος που είχε 
το KAPD το 1920 ισοδυναμεί με αναποδογύρισμα της ιστορί-
ας.

Από τη στιγμή που η αντεπανάσταση εδραιώθηκε, η εργασία 
(στις ΗΠΑ αλλά και στην ΕΣΣΔ) μπορούσε να υπάρξει μόνον 
ως εξαναγκασμός: οι εργάτες δεν οδηγήθηκαν στη δουλειά 
σαν μια δήθεν κυρίαρχη τάξη αλλά σαν μια πράγματι κυρι-
αρχούμενη, και σύμφωνα με αποδεδειγμένα καπιταλιστικές 
μεθόδους. Η ιδεολογία της εργατικής διεύθυνσης απορρίφθη-
κε ρητά από τα συνδικάτα και τα εργατικά κόμματα κάθε εί-
δους. Τώρα που είχαν συμμετοχή στην εξουσία (σε διοικητικά 
συμβούλια εταιρειών αλλά και σε υπουργεία) δεν μπορούσαν 
παρά να προωθούν την οικονομία με τη χρήση όλων των πα-
λιών καλών μεθόδων που για αιώνες υπήρξαν σωτήριες για 
τους αστούς.

Στις στιγμές της πιο οξείας κοινωνικής κρίσης, ασχέτως του 

15. Για τον τρόπο 
με τον οποίο τόσο 
ο σταλινισμός όσο 
και ο ναζισμός 
εξύμνησαν την 
εργασία και την κοι-
νωνική ισότητα, βλ.  
Communism, ICG, 
no. 13, 2002, “On the 
Praise of Work”. 
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τι πίστευαν ή έλεγαν, οι προλετάριοι δεν προσπάθησαν να 
επιβληθούν επιβάλλοντας την αξία της εργασίας. Από τις 
απαρχές του ταξικού αγώνα οι προλετάριοι μάχονται για λι-
γότερες ώρες εργασίας και για μεγαλύτερους μισθούς. Ας θυ-
μηθούμε επίσης τι χαρακτηρίζει την καθημερινή ζωή σε ένα 
εργοστάσιο ή γραφείο: κοπάνες, μικροκλοπές, αργοί ρυθμοί 
δουλειάς, απουσίες λόγω δήθεν ασθένειας ή δήθεν τραυμα-
τισμού, ακόμα και σαμποτάζ ή επιθέσεις σε επιστάτες –όλα 
αυτά μειώνονται μόνο σε περιόδους μεγάλης ανεργίας. Αν 
οι κοινωνικές απεργίες (π.χ. όταν οι εργαζόμενοι στα μέσα 
μεταφοράς επιτρέπουν τη δωρεάν μεταφορά του κοινού 
ή όταν οι εργάτες στα ταχυδρομεία επιτρέπουν τη δωρεάν  
αποστολή πραγμάτων) είναι τόσο σπάνιες, αυτό δείχνει ότι 
οι απεργίες είναι μια καλή ευκαιρία για να αποφύγει κανείς 
τη δουλειά.

Δεν υπονοούμε ότι η προλεταριακή συνθήκη είναι μια διαρ-
κής υπόγεια εξέγερση. Ο αντιφατικός ρόλος του μισθωτού 
στην παραγωγική διαδικασία συνεπάγεται μια αντιφατική 
στάση απέναντι στην εργασία. Δύο από τους λόγους που ο 
προλετάριος επενδύει πολλά στην εργασία είναι διότι κανέ-
νας δεν μπορεί να αντέξει μια δουλειά για ώρες ή και χρόνια 
χωρίς να τη βρίσκει έστω και λίγο ενδιαφέρουσα, και διότι 
η δουλειά αμβλύνει μεν την ικανότητα και τις επαγγελματι-
κές μας γνώσεις αλλά, συνάμα, μας επιτρέπει να εκφράσουμε 
κάποιο κομμάτι τους –η ανθρωπολογική διάσταση της εργα-
σίας έχει εκτεθεί επαρκώς αλλού και δεν χρειάζεται να επα-
νέλθουμε εδώ16.

Σε περιόδους κοινωνικής αναταραχής οι εργάτες είτε δεί-
χνουν πλήρη αδιαφορία για την εργασία (και ενίοτε την απο-
φεύγουν) ή τους την επιβάλλουν εκ νέου. Στη διάρκεια αυ-
τών των περιόδων οι προλετάριοι ξεκινάνε μια κριτική των 
συνθηκών τους διότι η άρνηση της εργασίας είναι ένα πρώτο 
βήμα προς την άρνηση του εαυτού τους ως προλετάριοι.

Είναι αλήθεια όμως ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεπεράσει 
αυτή την κριτική –ή τα αρχικά της βήματα. Εδώ βρίσκεται το 
πρόβλημα.

16. La Banquise 
“Sous le Travail: L’ 

activité (La Banquise 
no. 4, 1986).
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Αυτό που έλειψε δεν είναι η κριτική της εργασίας, λές κι αυτή 
η ουσιαστική διάσταση ήταν μέχρι τώρα παραμελημένη. Σε 
πόσους άντρες και γυναίκες αρέσει να εξαντλούνται φτιά-
χνοντας ξυπνητήρια ή μολύβια, ή αρχειοθετώντας φακέλους 
για το ΕΣΥ; Ο εργάτης έχει συνειδητοποιήσει πλήρως ότι η 
εργασία είναι εχθρός του και, στο βαθμό που μπορεί, κάνει 
τα πάντα για να την αποφύγει. Αυτό που είναι πιο δύσκολο 
για αυτόν να φανταστεί (και ακόμα περισσότερο να κάνει 
πράξη) είναι ότι μπορεί να καταργήσει και την εργασία και το 
κεφάλαιο. Η κριτική του κεφαλαίου είναι αυτό που έλειπε και 
λείπει –έτσι δεν είναι; Οι άνθρωποι έχουν την τάση να κατη-
γορούν την εξουσία του χρήματος και να καταγγέλουν επίσης 
την αλλοτρίωση της εργασίας. Αυτό που δεν είναι σύνηθες εί-
ναι η κατανόηση της ενότητας αυτών των δύο, η κριτική της 
πώλησης της δραστηριότητάς μας με αντάλλαγμα ένα μισθό, 
δηλ. η κριτική της μισθωτής εργασίας, του κεφαλαίου.

Η μέχρι σήμερα αποτυχία του προλεταριακού κινήματος 
πρέπει να συσχετιστεί με τη δική του δραστηριότητα κι όχι 
με την εκάστοτε μορφή που του έδινε το κεφάλαιο την εκά-
στοτε ιστορική στιγμή. Η μορφή παρέχει τις συνθήκες: δεν 
προσφέρει και δεν θα προσφέρει ποτέ το μέσον για τη χρη-
σιμοποίησή τους. Και επ’ αυτού θα έχουμε μια πραγματική 
απάντηση μόλις επιτευχθεί ο μετασχηματισμός του κόσμου.

Ούτως ή άλλως μια επαναστατική περίοδος αποδυναμώνει 
(παρά ενδυναμώνει) την ιδεολογία της απελευθέρωσης της 
εργατικής τάξης μέσω της εργασίας. Κατόπιν, η άμπωτις του 
ριζοσπαστικού κύματος φέρνει στην επιφάνεια πρακτικές 
αυτοδιεύθυνσης που αφήνουν αλώβητη την αστική εξουσία, 
η οποία αργά ή γρήγορα θα τις σαρώσει.

Το ιδανικό ενός καπιταλισμού διευθυνόμενου από εργάτες 
και οι απόπειρες να πραγματοποιηθεί δεν είναι απομεινάρια 
του παρελθόντος, τα οποία η πραγματική κυριαρχία του κε-
φαλαίου (ή κάποια άλλη μορφή του πιο αληθινή από πριν) 
θα μπορέσει επιτέλους να υπονομεύσει17. Η προσκόλληση 
στην εργασία δεν είναι ούτε μια αυταπάτη από την οποία οι 
προλετάριοι θα έπρεπε ή θα μπορούσαν τώρα να απαλλα-
γούν (όπως έτειναν να πιστεύουν οι καταστασιακοί), ούτε 

17.  Για την τυπική 
και την πραγματική 
υπαγωγή βλ. Μαρξ, 
Αποτελέσματα της 
Άμεσης Διαδικασίας 
Παραγωγής, εκδό-
σεις Α/συνέχεια.
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ένα ιστορικό στάδιο που πριν ήταν αναπόφευκτο αλλά έχει 
πια περάσει (όπως τείνει να πιστεύει η Théorie Communiste). 
Δεν είναι ούτε μια ιδεολογία, ούτε ένα στάδιο της ιστορίας 
(παρότι και η μεν και το δε παίζουν το ρόλο τους). Η μισθωτή 
εργασία δεν είναι ένα φαινόμενο επιβεβλημένο έξωθεν αλλά 
η κοινωνική σχέση που δομεί την κοινωνία μας: η πρακτική 
και συλλογική προσκόλληση στην εργασία είναι ενσωματω-
μένη στα θεμέλια αυτής της σχέσης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Μερικοί έχουν ερμηνεύσει τον σύγχρονο καπιταλισμό ως πα-
ραγωγή αξίας χωρίς  εργασία –μιας αξίας τόσο διάχυτης ώστε 
αυτοί που την παράγουν και ο χρόνος στον οποίο παράγεται 
διασπείρονται σε ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό18.

Ούτε η θεωρία (συγκεκριμένα, τα Grundrisse του Μαρξ19), 
ούτε τα ίδια τα γεγονότα επιβεβαιώνουν αυτή τη θέση. Είναι 
αλήθεια ότι σήμερα η αξιοποίηση βασίζεται πάρα πολύ στη 
συλλογική προσπάθεια κι όχι στην άμεση εμπλοκή του κάθε 
παραγωγού ξεχωριστά. Πολύ πιο δύσκολα από ό,τι το 1867 
μπορεί κανείς να εξακριβώσει τη συμβολή του κάθε μισθω-
τού ξεχωριστά στην παραγωγή αξίας. Ωστόσο, το κεφάλαιο 
δεν το αξιοποιεί ένα αδιαφοροποίητο κοινωνικό σύνολο. Ο 
εργάτης της αλυσίδας παραγωγής, ο οδηγός νταλίκας, ο ει-
δικός στους υπολογιστές, ο επιστήμονας ερευνητής μιας επι-
χείρησης... δεν προσθέτουν ισόποση αξία στην επιχείρηση. Η 
θεωρία του “κοινωνικού εργοστασίου” έχει αξία στο μέτρο 
που λαμβάνει υπόψη της την απλήρωτη παραγωγική εργα-
σία (π.χ. των νοικοκυρών). Είναι όμως άχρηστη όταν θεωρεί 
την αξία ως το αποτέλεσμα μιας ενιαίας ολότητας. Οι διευ-
θυντές γνωρίζουν το δικό τους Μαρξ καλύτερα από τον Τόνι 
Νέγκρι: μελετούν το χώρο παραγωγής και καταμετρούν το 
χρόνο παραγωγής σε μια προσπάθεια να τον εξορθολογίζουν 
όλο και περισσότερο. Εγκαθιστούν και αναπτύσσουν ακόμα 
και “κέντρα κέρδους” μέσα στην εταιρεία. Η εργασία δεν εί-
ναι διάχυτη –είναι διαχωρισμένη από όλα τα άλλα. Αν και η 
χειρωνακτική εργασία δεν είναι προφανώς η μοναδική ή η 
κύρια πηγή αξίας, αν και η άυλη εργασία βρίσκεται σε άνοδο, 
η εργασία εξακολουθεί να είναι ζωτική για την κοινωνία μας. 

18. Βλ. την 
ανθολογία άρθρων 

από το περιοδιό 
Temps Critiques με 

τίτλο  La Valeur sans 
Le Travail (1995). 

19. Bλ. επίσης την 
αρχή του κεφαλαί-
ου 14 του πρώτου 
τόμου του Κεφα-

λαίου.
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Είναι περίεργο να μιλά κανείς για το “τέλος της εργασίας” τη 
στιγμή που τα γραφεία ευρέσεως προσωρινής εργασίας είναι 
από τους μεγαλύτερους εργοδότες στις ΗΠΑ.

Σε μια χώρα όπως η Γαλλία, παρότι οι κοινωνιολόγοι και οι 
στατιστικολόγοι μας λένε ότι υπάρχουν περισσότεροι εργά-
τες γραφείων παρά εργάτες εργοστασίων (ο αριθμός των 
οποίων μειώθηκε στο 1⁄4 του εργατικού δυναμικού), οι δεύ-
τεροι –το 80% των οποίων είναι άντρες –είναι παντρεμένοι 
με κάποιον από τους πρώτους. Συνεπώς, το 40% των παιδιών 
μεγαλώνει σε ένα σπίτι όπου ο ένας από τους γονείς είναι 
χειρώνακτας εργάτης, συνήθως στον τριτογενή τομέα. Αντί 
να διαβαίνει τις πύλες ενός εργοστασίου καθε πρωί, είναι 
υπεύθυνος συντήρησης, οδηγεί κάποιο βαρύ όχημα, μεταφέ-
ρει προϊόντα σε κάποια αποθήκη κτλ. Οι μισοί εργάτες της 
Γαλλίας δεν είναι πια “βιομηχανικοί”. Ωστόσο, ακόμα κι έτσι 
αν τους ορίσει κανείς, οι εργάτες παραμένουν η πιο μεγάλη 
αριθμητικά ομάδα. Είτε είναι παλαιού τύπου εργοστασια-
κοί εργάτες ή χειρώνακτες μισθωτοί στον τριτογενή τομέα, 
γραφιάδες σε ταιηλοριστικού τύπου εργασία, ταμίες κτλ, οι 
υφιστάμενοι μισθωτοί εργάτες αποτελούν πάνω από το μισό 
του εργατικού δυναμικού της Γαλλίας. (Θα είχε ενδιαφέρον 
να είχαμε τα ακριβή στοιχεία για μια δήθεν πόλη του μέλλο-
ντος όπως το Λος Αντζελες). Αυτά τα πραγματικά στοιχεία 
δεν αλλάζουν σε τίποτα την εγκυρότητα ή τη ματαιότητα της 
κομμουνιστικής προοπτικής: η μόνη αξία τους έγκειται ακρι-
βώς στο ότι δείχνουν πως από τον 19ο αιώνα κι ύστερα τίπο-
τα ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ίδιου του Μαρξ στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου, υπήρχαν 
περισσότεροι υπηρέτες παρά βιομηχανικοί εργάτες στην Αγ-
γλία της μεσοβικτωριανής περιόδου. Αν η θεωρία περί προλε-
ταριάτου είναι λάθος, τότε είναι λάθος ήδη το 1867 κι όχι το 
2002 επειδή έχουν μείνει λίγοι εργάτες.

Ο καπιταλισμός είναι το πρώτο παγκόσμιο εκμεταλλευτικό 
σύστημα. Η υπεραξία δεν αποσπάται πια από κάποιον που 
οργανώνει και άρα ελέγχει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή, 
όπως στην περίπτωση του χωρικού στον ασιατικό δεσποτι-
σμό, του δουλοπάροικου που δεχόταν πίεση από τον αφέντη 
του και από τον φοροεισπράκτορα ή του τεχνίτη τον οποίο 
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διαφέντευε ο έμπορος. Αυτοί δεν ήταν θύματα εκμετάλλευ-
σης μέσα στην ίδια τους την εργασία: μέρος του προϊόντος 
της εργασίας το έπαιρναν κάποιοι άλλοι έξω από αυτήν. Η 
αγορά και η πώληση της εργατικής δύναμης καθιερώνει την 
εκμετάλλευση όχι στην περιφέρεια της ανθρώπινης δραστη-
ριότητας αλλά στο κέντρο της.

Ομως, λόγω αυτής ακριβώς της διαδικασίας και επειδή ο μι-
σθωτός πουλά την εργατική του δύναμη, ζει μέσα στο κεφά-
λαιο, παράγει το κεφάλαιο και παράγεται από αυτό σε πολύ 
μεγαλύτερο βαθμό από όσο ο εξαρτημένος από τον αφέντη 
του χωρικός και ο εξαρτημένος από τον έμπορο τεχνίτης. 
Επειδή ζει (και αντιστέκεται, και αγωνίζεται) μέσα στο κεφά-
λαιο, παράγει και μοιράζεται τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά 
του, στα οποία περιλαμβάνεται η κατανάλωση και η δημο-
κρατία. Επειδή είναι αναγκαίο για αυτόν να πουλά τη ζωτική 
του δύναμη δεν μπορεί παρά να σιχαίνεται και να αρνείται 
τη δουλειά του, στην πραγματικότητα αλλά και στο μυαλό 
του, αρνούμενος αυτό που τον αναγκάζει να υπάρχει ως μι-
σθωτός, δηλαδή αρνούμενος το κεφάλαιο. Με άλλα λόγια, αν 
πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο από μια καθημερινή αντί-
σταση, η άρνηση της εργασίας είναι δυνατή μόνο μέσω μιας 
οξείας κοινωνικής κρίσης.

Στην προβιομηχανική εποχή ο Πόλεμος των Χωρικών τον 15ο 
αιώνα και τον 16ο, το Tai Ping στην Κίνα τον 19ο αιώνα και 
πολλά άλλα, κατάφεραν να δημιουργήσουν αυτάρκεις απε-
λευθερωμένες περιοχές που μερικές φορές διατηρήθηκαν 
έτσι για πάνω από δέκα χρόνια. Στις Δυτικές Ινδίες οι μαύροι 
σκλάβοι μπορούσαν να δραπετεύσουν στα βουνά και να ζή-
σουν μόνοι τους εκτός “πολιτισμού”. Ο βιομηχανικός κόσμος 
δεν αφήνει περιθώρια για τέτοιου είδους εναλλακτικές λύ-
σεις. Αν ο εργάτης της Πετρούπολης το 1919 διέφευγε στην 
επαρχία, ο καπιταλισμός θα τον συναντούσε εκεί μετά από 
λίγα χρόνια. Οι ισπανικές κολλεκτίβες του 1936-38 ποτέ δεν 
“απελευθέρωσαν” μεγάλες περιοχές. Πιο πρόσφατα, οι βο-
λιβιανοί αυτοδιηύθυναν τα χωριά τους δημιουργώντας ένο-
πλες πολιτοφυλακές, ραδιοσταθμούς, κοπερατίβες κτλ. Αυτό 
όμως σταμάτησε όταν έκλεισαν τα ορυχεία. Ο κοινωνικός δυ-
ναμισμός τους εξαρτάτο από το έργο που τους ανέθετε το 
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διεθνές κεφάλαιο. Μόνον οι κοινότητες χωρικών μπόρεσαν 
να επιβιώσουν για ένα διάστημα, στο βαθμό που έμεναν έξω 
από την παγκόσμια οικονομία. Οι εργάτες της νεότερης επο-
χής φάνηκαν ανήμποροι να αναδιοργανώσουν μια κοινωνική 
ζωή που θα ανταγωνιζόταν το συνήθη ή αμιγώς “καπιταλι-
στικό” καπιταλισμό για μεγάλο διάστημα. Δεν υπάρχει πια 
χώρος για έναν Τρίτο Δρόμο.

Η ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΝΟΜΙ-
ΖΟΥΜΕ

Οποιος διαβάζει Μαρξ γνωρίζει ότι αυτός ποτέ δεν ολοκλή-
ρωσε αυτό που θεωρούσε ως το βασικό του έργο και ότι 
ξανάγραψε την αρχή του αρκετές φορές. Γιατί αφιερώνει ο 
Μαρξ τόσο χρόνο στο εμπόρευμα; Γιατί ξεκινάει με τον τρό-
πο που το κεφάλαιο παρουσιάζει τον εαυτό του αντί να δώσει 
τον ορισμό του ευθύς εξαρχής; Αν επιμένει στην αναπαρά-
σταση πρώτα κι όχι στη φύση του κεφαλαίου, αυτό μπορεί 
κάλλιστα να δείχνει ότι θεωρούσε τη φύση του συνυφασμέ-
νη με την αναπαράστασή του, κάτι που δεν αποτελεί ψυχο-
λογική διεργασία αλλά σχετίζεται με τη βαθύτερη ουσία της 
κοινωνικής αναπαράστασης.

Ο συγγραφέας του Das Kapital μιλάει συνεχώς για ένα μυστή-
ριο, ένα αίνιγμα που πρέπει να το κατανοήσει σε βάθος. Ποιό 
είναι αυτό; Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο Μαρξ ενδιαφε-
ρόταν απλώς να αποδείξει στον εργάτη ότι τον εκμεταλλεύ-
ονται... Μας φαίνεται πιο λογικό ότι ο Μαρξ κάνει κύκλους 
γύρω από τις διάφορες όψεις του κεφαλαίου για να εστιάσει 
σε μια αντίφαση που είναι πιο σημαντική για το κομμουνι-
στικό κίνημα από ό,τι η διαδικασία απόσπασης υπεραξίας20. 
Επικεντρώνεται στην απίστευτη δυναμική ενός κοινωνικού 
συστήματος που περισσότερο από κάθε άλλο βασίζεται σε 
αυτούς τους οποίους σκλαβώνει και στους οποίους προσφέ-
ρει τα όπλα για να το καταργήσουν αλλά – ακριβώς για αυτόν 
το λόγο –τους παρασύρει στη θριαμβευτική και καταστροφι-
κή πορεία του, και (τουλάχιστον μέχρι τώρα) χρησιμοποιεί 
τις κοινωνικές κρίσεις για να αναζωογονείται. Η αντίφαση 
του προλετάριου συνίσταται στο ότι είναι φορέας ενός εμπο-
ρεύματος που εμπεριέχει τη δυνατότητα ύπαρξης όλων των 

20. Εκείνη την 
εποχή, πολλοί είχαν 
αντιληφθεί διαισθη-
τικά από που προ-
ερχόταν η υπεραξία, 
και μερικοί ειχαν 
φτάσει πολύ κοντά 
στο σημείο να το 
διατυπώσουν, όπως 
π.χ. η Flora Tristan 
το 1843.
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άλλων εμπορευμάτων και που μπορεί να μετασχηματίσει τα 
πάντα, ενώ ταυτόχρονα είναι αναγκασμένος να πουλά αυτό 
το εμπόρευμα και συνεπώς να δρά ως φορέας αξιοποίησης 
και να φαντάζεται τον εαυτό του ως τέτοιον. Ο εν δυνάμει νε-
κροθάφτης του συστήματος είναι συνάμα αυτός που το τρέ-
φει.

Μόνο μέσω της εμπορευματικής ανταλλαγής είναι δυνατόν 
οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων να εμφανίζονται ως σχέ-
σεις μεταξύ πραγμάτων. Ο εργάτης του 19ου αιώνα έτεινε να 
βλέπει στο κεφάλαιο μόνο τον καπιταλιστή. Ο μισθωτός του 
21ου αιώνα βλέπει συχνά στο κεφάλαιο απλά το... κεφάλαιο 
κι όχι την ίδια του τη δραστηριότητα που το (ανα)παράγει. Ο 
φετιχισμός εξακολουθεί να κυριαρχεί, αν και αποπροσωπο-
ποιημένος. Η καταγγελία της εκμετάλλευσης συνήθως αγνοεί 
αυτό που είναι η οικονομία: η κυριαρχία της παραγωγής αξίας 
πάνω σε όλους και σε όλα. Στην πραγματικότητα αυτό που 
διακυβεύεται από μια κομμουνιστική σκοπιά δεν είναι αυτό 
που κρύβει το κεφάλαιο και που διαισθάνονται οι περισσό-
τεροι προλετάριοι: η απόσπαση υπεραξίας. Αυτό που διακυ-
βεύεται είναι αυτό που ο καπιταλισμός επιβάλλει καθημερινά 
στην πραγματική ζωή και που εντυπώνει στο νου μας: η οικο-
νομία σαν κάτι προφανές και αναπόφευκτο, η αναγκαιότη-
τα της ανταλλαγής εμπορευμάτων, της αγοράς και πώλησης 
εργασίας, ως μόνος τρόπος αντιμετώπισης της στέρησης, της 
αθλιότητας και της δικτατορίας.

Οντως, η σύγχρονη εργασία δεν κοινωνικοποιεί ικανοποιητι-
κά διότι τείνει να γίνει ένα απλό μέσο για να κερδίζει κανείς 
τα προς το ζην. Ωστόσο η κοινωνικοποίηση αυτή δεν χάνε-
ται. (Η ανάδυση του ριζοσπαστικού ρεφορμισμού σχετίζεται 
με τη διατήρησή της). Οπως είπε ένας απολυμένος εργάτης 
της Moulinex το 2001: “Το πιο δύσκολο πράγμα τώρα είναι 
ότι μένεις μόνος”. Η ιδεολογία της εργατικής δύναμης είναι 
η αναγκαία ιδεολογία του προλετάριου που βρίσκεται εντός 
του κεφαλαίου. Αυτό το εμπόρευμα συνιστά τον πρωταρ-
χικό αντικειμενικό κόσμο δισεκατομμυρίων αντρών και 
γυναικών. Ο προλετάριος δεν γίνεται ποτέ αυτό στο οποίο 
τον μετατρέπει το κεφάλαιο, νιώθει ωστόσο την ανάγκη της 
αναγνώρισης και κοινωνικής εξύψωσης, και αυτή η ανάγκη 
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είναι βασισμένη στο μοναδικό του περιουσιακό στοιχείο: την 
εργασία. Πρέπει να έχει αυτή τη θετική εικόνα για τον εαυτό 
του, τουλάχιστον για να μπορεί να πουλά τον εαυτό του σε 
καλή τιμή. Αυτός που ψάχνει για δουλειά δεν πρόκειται να 
απαξιώσει τον εαυτό του στη διάρκεια μιας συνέντευξης. Αν 
το έκανε θα ενέδιδε σε μια διαδεδομένη προκατάληψη που 
υποτιμά τις ικανότητες ενός απλού εντολοδόχου.

Από την άλλη η μη προσκόλληση στην εργασία δεν αρκεί για 
να εγγυηθεί τη δυνατότητα επανάστασης, πόσο μάλλον την 
επιτυχία της. Ο προλετάριος που θεωρεί ότι είναι ένα τίποτα 
δεν θα αμφισβητήσει ποτέ τίποτα. Ο ανειδίκευτος εργάτης 
του 1970 ήταν πεπεισμένος ότι δεν ήταν ο ίδιος ηλίθιος αλλά 
ότι ηλίθια ήταν η δουλειά που έκανε: η κριτική του στόχευε 
ακριβώς στην έλλειψη περιεχομένου μιας δραστηριότητας 
η οποία δεν ταίριαζε με την εικόνα που είχε ο ίδιος για τον 
εαυτό του. Μια καθαρά αρνητική εικόνα του κόσμου και του 
εαυτού μας είναι συνώνυμη της παραίτησης ή της αποδοχής 
των πάντων. Ο προλετάριος αρχίζει να δρά ως επαναστάτης 
μόνον όταν ξεπερνάει το αρνητικό της κατάστασής του και 
αρχίζει να δημιουργεί κάτι θετικό μέσα από αυτήν, δηλαδή 
κάτι που ανατρέπει την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Ο λό-
γος που οι προλετάριοι δεν έκαναν την επανάσταση δεν ήταν 
η έλλειψη μιας κριτικής της εργασίας αλλά το γεγονός ότι αρ-
κέστηκαν σε μια αρνητική κριτική της εργασίας.

Η κατάφαση στην εργασία δεν υπήρξε ο πρωταρχικός πα-
ράγοντας της αντεπανάστασης αλλά μόνον (και αυτό είναι 
σημαντικό!) μια από τις κύριες εκφράσεις της. Ομως τα συν-
δικάτα εξέφρασαν αυτή την ιδεολογία μέσω αυτού που πα-
ραμένει η ουσιαστική τους λειτουργία: η διαπραγμάτευση της 
εργατικής δύναμης. Οργανώσεις όπως οι Ιππότες της Εργασί-
ας στο τέλος του 19ου αιώνα συνέβαλαν ελάχιστα σ’ αυτήν 
και εξαφανίστηκαν με την εξάπλωση της βιομηχανίας μεγά-
λης κλίμακας.

Αν το έργο της προώθησης της εργασίας ήταν τόσο κεντρικό 
όσο μας λένε μερικές φορές, τότε ο Φορντισμός θα το είχε 
συνεχίσει ο ίδιος. Ομως η Επιστημονική Οργάνωση της Ερ-
γασίας δεν νίκησε τους ειδικευμένους εργάτες επειδή τους 
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προσέδωσε μεγαλύτερη επαγγελματική αξιοπρέπεια στο 
χώρο εργασίας αλλά επειδή τους αποειδίκευσε και κατήργη-
σε επαγγέλματα. Τα γενναιόδωρα σχέδια περί εμπλουτισμού 
της εργασίας και αύξησης των αρμοδιοτήτων του εργάτη 
εφαρμόζονται με μόνο στόχο την υπονόμευση της αυτονο-
μίας της ομάδας εργασίας (work team): αργότερα, αυτές οι 
αλλαγές εγκαταλείπονται σιγά-σιγά διότι οι εργάτες δεν δεί-
χνουν κανένα ενδιαφέρον.

Οι κυρίαρχες ιδέες είναι οι ιδέες της κυρίαρχης τάξης. Η ιδε-
ολογία της εργασίας, όποια μορφή κι αν παίρνει, είναι η κα-
πιταλιστική ιδεολογία της εργασίας. Δεν μπορεί να υπάρξει 
άλλη. Οταν αίρεται η κοινωνική συναίνεση, αυτή η αναπαρά-
σταση καταρρέει μαζί με όλες τις άλλες. Θα ήταν παράδοξο 
αν μια σοβαρή κρίση την ανέπτυσσε ακόμα περισσότερο αντί 
να την εξασθενήσει.

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το πρώτο μέρος αυτού του κειμένου ήταν βασικά ιστορικό. 
Αυτό που ακολουθεί μπορεί να ονομαστεί και “μεθοδολογι-
κό”. Η κριτική που κάνουμε στον ντετερμινισμό εστιάζει σε 
μια γενική τάση μέσα στον επαναστατικό χώρο, η οποία βλέ-
πει τον καπιταλιστικό πολιτισμό σαν μονόδρομο προς την 
επανάσταση.

Επειδή το κεφάλαιο είναι πανταχού παρόν μπορεί κανείς να 
συμπεράνει ότι η επανάσταση είναι δυνατή ή ακόμα και ανα-
γκαία. Θα μπορούσε όμως να συμπεράνει και ότι δεν είναι δυ-
νατή. Μια τέτοιου είδους συλλογιστική μπορεί να επαναλαμ-
βάνεται αενάως και να χρησιμοποιείται για τα επόμενα εκατό 
χρόνια –αν υπάρχει ακόμα καπιταλισμός. Ενα θεωρητικό μο-
ντέλο δεν εξηγεί τίποτα άλλο πέρα από τον εαυτό του. Τόσο 
χθές όσο και αύριο, υπήρχαν και θα υπάρχουν πολλοί λόγοι 
που συνηγορούν τόσο για τη συνέχιση του καπιταλισμού 
όσο και για την κατάργησή του. (Οπως είπαμε πιο πάνω, μό-
νον όταν επιτευχθεί η καταστροφή του παλιού κόσμου θα 
μπορέσουμε να καταλάβουμε πληρέστερα τις προηγούμενες 
αποτυχίες).



153

Μερικοί σύντροφοι θεωρούν δεδομένο τον ερχομό ενός τελι-
κού σταδίου όπου η εσωτερική λειτουργία του συστήματος 
δεν θα το διαταράξει απλά αλλά θα το καταστρέψει. Πιστεύ-
ουν πως οτιδήποτε κι αν γίνει πριν από αυτό το τελικό στάδιο 
θα ’ναι απαραίτητο διότι μέχρι τότε οι εργάτες θα ’ναι ικανοί 
μόνο για να μεταρρυθμίζουν τον καπιταλισμό. Κατόπιν δια-
βαίνεται ένα κατώφλι όπου η μεταρρύθμιση γίνεται τελείως 
άχρηστη, ένα κατώφλι που δεν αφήνει άλλα περιθώρια παρά 
μόνο για την επανάσταση. Η πρότερη ριζοσπαστική δραστη-
ριότητα των προλετάριων θα έχει συμβάλει μόνο στον ερχο-
μό της ιστορικής στιγμής, η οποία καθιστά την επανάσταση 
εφικτή ή ακόμα και αναγκαία. Μέχρι τότε ο ταξικός αγώνας 
απλά θα προσφέρει την απαραίτητη αλληλουχία σταδίων 
που θα προετοιμάσουν το τελικό στάδιο.

Παρεμπιπτόντως, κάτι τέτοιο θα δικαιολογούσε αυτό που 
έχει χαρακτηριστεί ως “επαναστατικός ρεφορμισμός” των 
Μαρξ και Ενγκελς: η άσκηση πίεσης στην αστική τάξη για να 
αναπτύξει τον καπιταλισμό και να δημιουργήσει τις συνθή-
κες για τον κομμουνισμό. Μεταξύ άλλων ο Μαρξ υποστήρι-
ξε τη γερμανική αστική τάξη, εξύμνησε τον Λίνκολν, συντά-
χθηκε με αρκετά ρεφορμιστικά κόμματα και συνδικάτα ενώ 
επιτέθηκε αλύπητα στους αναρχικούς...21 . Αραγε θα έπρεπε 
επίσης να συμφωνήσουμε με τον Λένιν (επειδή έδρασε σαν 
ένας νέος “επαναστάτης αστός”) ενάντια στον Γκόρτερ και 
τον Μπορντίγκα; Και μήπως ο Ρούσβελτ συνέβαλε περισσό-
τερο (αν και ασυνείδητα) στη χειραφέτηση του ανθρώπου 
από όσο η Ρόζα Λούξεμπουργκ;

Τέλος πάντων, λέγεται ότι στο εξής δεν θα υπάρχει καμία αμ-
φισημία και όλα έχουν ξεκαθαριστεί. Μπαίνουμε στο τελευ-
ταίο στάδιο της ιστορίας της μισθωτής εργασίας: λέγεται ότι 
η εργασία αφορά όλο και λιγότερους, γίνεται όλο και πιο απο-
ειδικευμένη, απογυμνωμένη από κάθε άλλο νόημα πέραν της 
εξασφάλισης κάποιου εισοδήματος, εμποδίζοντας έτσι τον 
μισθωτό να ταυτιστεί με το κεφάλαιο και με το σχέδιο για 
έναν καπιταλισμό χωρίς καπιταλιστές. Το βήμα προς αυτό το 
κατώφλι δεν αφήνει στο εξής καμία δυνατότητα στην εργα-
τική τάξη να επιβεβαιώνει τον εαυτό της ως εργατική τάξη 
εντός του κεφαλαίου.

21. Όλες οι καλές 
βιογραφίες του 
Μαρξ περιγράφουν 
την πολιτική του 
δραστηριότητα, 
όπως για παρά-
δειγμα αυτή του 
Franz Mehring και 
πιο πρόσφατα του 
Francis Wheen. 
Στην εισαγωγή του 
στον πρώτο τόμο 
του Κεφαλαίου, ο 
Μαρξ απότισε φόρο 
τιμής στην εποχή 
του όταν περιέγρα-
ψε τον εαυτό του 
σαν επιστήμονα 
που ανακαλύπτει 
“φυσικούς” νόμους. 
Ευτυχώς, και σε 
αντίθεση με τον επι-
κήδειο του Ένγκελς 
στον τάφο του 
φίλου του, ο Μαρξ 
δεν ήταν ο Δαρβίνος 
του προλεταριάτου. 
Οϋτε πίστευε ότι η 
ιστορία είναι προ-
καθορισμένη. Για 
αυτόν μονάχα μια 
τελεολογική αντίλη-
ψη θα μπορούσε να 
ορίσει την ιστορία 
σαν μια κίνηση 
προς ένα προκαθο-
ρισμένο τέλος. Δεν 
υπήρξε μια μοναδι-
κή γραμμή εξέλιξης, 
όπως φαίνεται και 
στον “ύστερο” 
Μαρξ. Βλ. σημείωση 
23 παρακάτω. 
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Η λογική που διέπει αυτήν την προσέγγιση είναι η αναζήτη-
ση μιας αδιαμεσολάβητης ταξικής σχέσης που δεν θα άφηνε 
καμία άλλη επιλογή στο προλεταριάτο πέραν της άμεσης σύ-
γκρουσης (τάξης εναντίον τάξης) με το κεφάλαιο.

Ο ντετερμινισμός ανατρέχει εκ νέου στην ιστορία για να εντο-
πίσει που βρίσκεται το εμπόδιο για την επανάσταση και δια-
πιστώνει ότι το εμπόδιο αυτό είναι ο κοινωνικός χώρος που 
υποτίθεται ότι ήθελαν να καταλάβουν οι εργάτες μέσα στον 
καπιταλισμό. Μετά υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει πια αυτή 
η δυνατότητα: δεν υπάρχει πια ένας τέτοιος κοινωνικός χώ-
ρος αφού ο καπιταλισμός έχει πλήρως κυριαρχήσει παντού. 
Η αιτιολόγηση των προηγούμενων αποτυχιών προσφέρει 
την αιτιολόγηση των μελλοντικών επιτυχιών και εγγυάται το 
αναπόφευκτο της επανάστασης αφού το εμπόδιο αυτό εξα-
φανίζεται από την ολοκλήρωση αυτού που περιγράφεται ως 
ο δήθεν φυσιολογικός κύκλος ζωής του κεφαλαίου.

Με άλλα λόγια η επαναστατική κρίση δεν γίνεται πλέον αντι-
ληπτή ως διάλυση και υπέρβαση των κοινωνικών συνθηκών 
που τη δημιουργούν αλλά ως αποτέλεσμα μιας προκαθορι-
σμένης εξέλιξης.

Το μεθοδολογικό λάθος είναι να πιστεύει κανείς ότι υπάρχει 
μια πλεονεκτική θέση που του επιτρέπει να συλλάβει την 
ολότητα (και το πλήρες νόημα) του παρελθόντος, του παρό-
ντος και του άμεσου μέλλοντος της  ανθρώπινης ιστορίας.

Με λίγα λόγια τα αίτια των προηγούμενων αδυναμιών δεν 
αναζητούνται στις πράξεις των προλετάριων. Το δυναμικό 
στοιχείο, το αποφασιστικό, υποτίθεται ότι είναι η κίνηση του 
κεφαλαίου. Η αλληλοσύνδεση κεφαλαίου και εργασίας υπο-
βιβάζεται σε απλή σχέση αιτίου-αιτιατού. Η ιστορία παγώνει.

Εμείς προτιμούμε να υποστηρίζουμε ότι η συνειδητή δράση 
των προλετάριων είναι η μόνη που μπορεί να θέσει τέρμα 
στη ζωή του κεφαλαίου. Ειδάλλως, καμία κρίση, όσο βαθειά 
κι αν είναι, δεν θα είναι αρκετή για να οδηγήσει σε ένα τέ-
τοιο αποτέλεσμα. Και οποιαδήποτε βαθειά κρίση (κρίση του 
συστήματος κι όχι κρίση εντός του συστήματος) μπορεί να 
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είναι η τελευταία αν οι προλετάριοι την εκμεταλλευτούν σω-
στά. Αλλά δεν θα υπάρξει ποτέ μια μέρα εξόφλησης λογαρια-
σμών, μια τελική αδιαμεσολάβητη αναμέτρηση, όπου επιτέ-
λους οι προλετάριοι θα αντικρύσουν κατάματα το κεφάλαιο 
και συνεπώς θα του επιτεθούν.

“Η αυτοχειραφέτηση του προλεταριάτου είναι η κατάρρευ-
ση του καπιταλισμού”, όπως έγραψε ο Πάνεκουκ στην τε-
λευταία πρόταση του κειμένου του Η Θεωρία της Κατάρρευ-
σης του Καπιταλισμού (1934). Είναι σημαντικό ότι αυτό είναι 
το συμπέρασμα μιας συζήτησης αναφορικά με τους κύκλους 
του κεφαλαίου και τα μοντέλα αναπαραγωγής (του Μαρξ, 
της Λούξεμπουργκ και του Γκρόσμαν). Το κομμουνιστικό 
κίνημα δεν μπορεί να κατανοηθεί μέσα από τρόπους όμοι-
ους με τους τρόπους αναπαραγωγής του κεφαλαίου –εκτός 
κι αν θεωρούμε τον κομμουνισμό ως το τελευταίο λογικό 
βήμα (αναπόφευκτο όσο και η όποια προηγούμενη κρίση) 
στην πορεία του κεφαλαίου. Αν ήταν έτσι, η κομμουνιστική 
επανάσταση θα ήταν τόσο “φυσιολογική”, όσο και η ενηλι-
κίωση και το γήρας των ζωντανών οργανισμών, η εναλλαγή 
των εποχών και η περιστροφική κίνηση των πλανητών, και 
επιστημονικά προβλέψιμη όσο και αυτά.

Το 1789 μπορούσε να συμβεί 40 χρόνια αργότερα ή νωρίτερα, 
χωρίς έναν Ροβεσπιέρο ή έναν Βοναπάρτη, όμως μια αστική 
επανάσταση θα συνέβαινε σίγουρα στη Γαλλία τον 18ο ή τον 
19ο αιώνα. 

Ποιός μπορεί να ισχυριστεί ότι θα υπάρξει σίγουρα κομμουνι-
σμός; Η κομμουνιστική επανάσταση δεν είναι το τελικό στά-
διο του καπιταλισμού.

Τέλος, όποιος πιστεύει ότι το 1848, το 1917, το 1968... ήταν 
καταδικασμένα να καταλήξουν όπως κατέληξαν, ας προ-
φητέψει το μέλλον – έστω και για μια φορά. Κανείς δεν είχε 
προβλέψει τον Μάη του 1968. Αυτοί που υποστηρίζουν ότι η 
αποτυχία του ήταν αναπόφευκτη μόνον εκ των υστέρων το 
ήξεραν αυτό. Ο ντετερμινισμός θα κέρδιζε σε αξιοπιστία αν 
μας έδινε χρήσιμες προβλέψεις22.

22. Ο αναγνώστης 
μπορεί να κατα-
λάβει πως δεν 
διακηρύττουμε την 
απροσδιοριστία. 
Κατά κύριο λόγο, ο 
19ος αιώνας ήταν το 
έπος μιας κατακτη-
τικής αστικής τάξης, 
η οποία πίστευε στη 
σιδηρά λογική της 
προόδου που δεν 
θα μπορούσε να 
οδηγήσει παρά στην 
τελική αφθονία και 
στην ειρήνη. Το 1914 
άνοιξε μια εποχή 
αμφισβήτησης 
και αντι-ντετερ-
μινισμού, όπως 
φαίνεται και από τη 
λαϊκή απήχηση της 
“αρχής της αβεβαιό-
τητας”. Δεν υπάρχει 
κανένας λόγος για 
μας να αντικα-
ταστήσουμε την 
επιστημονική μόδα 
μιας εποχής με αυτή 
μιας άλλης. 
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ΠΟΤΕ ΜΗ ΖΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ

Η επανάσταση δεν είναι ένα πρόβλημα και καμία θεωρία δεν 
αποτελεί λύση αυτού του προβλήματος. (Δύο αιώνες νεότε-
ρης επαναστατικής θεωρίας δείχνουν ότι η κομμουνιστική 
θεωρία δεν προεξοφλεί τις ενέργειες των προλετάριων).

Η ιστορία δεν αποδεικνύει καμία άμεση αιτιακή σχέση μεταξύ 
ενός βαθμού καπιταλιστικής ανάπτυξης και μιας συγκεκριμέ-
νης προλεταριακής συμπεριφοράς. Είναι αναπόδεικτο ότι σε 
μια δεδομένη ιστορική στιγμή η ουσιαστική αντίφαση ενός 
ολόκληρου συστήματος θα μεταφερθεί στην αναπαραγωγή 
των θεμελιωδών του τάξεων και συνεπώς και του ίδιου του 
συστήματος. Το λάθος δεν βρίσκεται στην απάντηση αλλά 
στην ερώτηση. Η αναζήτηση αυτού που θα αναγκάσει τον 
προλετάριο, στη σύγκρουσή του με το κεφάλαιο, να επιτεθεί 
στην ίδια του την ύπαρξη ως μισθωτού ισοδυναμεί με προ-
σπάθεια να λυθεί εκ των προτέρων και μέσω της θεωρίας ένα 
πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί –αν ποτέ λυθεί– μόνο 
στην πράξη. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα 
ενός νέου σχεδίου κοινωνικής αναδιοργάνωσης παρόμοιου 
με εκείνο που είχε στον πυρήνα του την εργατική ταυτότητα. 
Ο σιδηροδρομικός εργάτης του 2002 δεν μπορεί να ζεί σαν 
τον προκάτοχό του του 1950. Ομως αυτό δεν αρκεί για να μας 
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι μόνες εναλλακτικές λύσεις 
που του απομένουν είναι η παραίτηση ή η επανάσταση.

Οταν το προλεταριάτο δείχνει να απουσιάζει από το προσκή-
νιο είναι απολύτως λογικό να αναρωτιόμαστε σχετικά με την 
αντικειμενική του ύπαρξη και την ικανότητά του να αλλάξει 
τον κόσμο. Κάθε αντεπαναστατική περίοδος έχει τη διττή ιδι-
ομορφία να τραβά σε μάκρος χωρίς να μοιάζει με καμία από 
τις προηγούμενες. Αυτό προκαλεί είτε μια εγκατάλειψη της 
κριτικής δραστηριότητας ή την απόρριψη ενός επαναστατι-
κού “υποκειμένου”, ή την αντικατάστασή του με άλλες λύ-
σεις, ή μια θεωρητική επεξεργασία που είναι υποχρεωμένη 
να εξηγήσει τις προηγούμενες αποτυχίες με σκοπό να εγγυ-
ηθεί τη μελλοντική επιτυχία. Αυτό ισοδυναμεί με αναζήτηση 
ανέφικτων βεβαιοτήτων που χρησιμεύουν για να καθησυχά-
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ζουν. Βάσει της ιστορικής εμπειρίας, μοιάζει πιο σωστό να 
πούμε ότι το προλεταριάτο παραμένει το μοναδικό υποκεί-
μενο μιας επανάστασης (διαφορετικά δεν θα υπάρξει επανά-
σταση), ότι η κομμουνιστική επανάσταση είναι δυνατή αλλά 
όχι βέβαιη, και ότι τίποτα δεν εξασφαλίζει τον ερχομό και την 
επιτυχία της παρά μόνο η προλεταριακή δραστηριότητα.

Η θεμελιώδης αντίφαση της κοινωνίας μας (προλεταριά-
το-κεφάλαιο) είναι εν δυνάμει θανατηφόρος για το κεφάλαιο 
μόνον αν ο εργάτης έρχεται αντιμέτωπος με την εργασία του 
και άρα αντιτίθεται όχι μόνο στον καπιταλιστή αλλά και σε 
αυτό που τον μετατρέπει το κεφάλαιο, δηλαδή αν αντιτίθε-
ται σ’ αυτό που κάνει και σ’ αυτό που είναι. Δεν έχει νόημα να 
ευχόμαστε να έρθει μια στιγμή όπου το κεφάλαιο, σαν ένας 
φθαρμένος μηχανισμός δεν θα μπορεί πια να λειτουργήσει 
λόγω της πτωτικής τάσης του κέρδους, του κορεσμού της 
αγοράς, του αποκλεισμού πολλών προλετάριων από την ερ-
γασία, ή της αδυναμίας της ταξικής δομής να αναπαραγάγει 
τον εαυτό της.

Ενα διαδεδομένο θεώρημα διαπερνά μεγάλο μέρος της επα-
νασταστικής σκέψης: όσο περισσότερο καπιταλισμό έχουμε, 
τόσο πιο κοντά στον κομμουνισμό βρισκόμαστε. Σε αυτό, 
άνθρωποι όπως ο Ζακ Καμάτ απαντάνε: όχι, όσο περισσότε-
ρο καπιταλισμό έχουμε, τόσο πιο καπιταλιστικοί γινόμαστε. 
Με κίνδυνο να σοκάρουμε κάποιους αναγνώστες θα λέγαμε 
ότι η εξέλιξη του κεφαλαίου δεν μας φέρνει ούτε πιο κοντά, 
ούτε πιο μακριά από τον κομμουνισμό. Από κομμουνιστική 
σκοπιά τίποτα δεν είναι καθεαυτό θετικό στην πορεία του κε-
φαλαίου, κάτι που φαίνεται και από τη μοίρα του ταξισμού 
(classisme).

Η ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΣΜΟΥ

Πρακτικά, ο “ταξισμός” ήταν η κινητήριος δύναμη της ερ-
γατικής τάξης ως τάξης μέσα στον καπιταλισμό, όπου οι ορ-
γανώσεις της προσπαθούσαν να καταλάβουν όσο το δυνα-
τόν περισσότερο κοινωνικό χώρο. Η εργατική τάξη έφτιαξε 
συλλογικά σώματα που ανταγωνίζονταν εκείνα της αστικής 
τάξης και κατέλαβε θέσεις μέσα στο Κράτος. Αυτό πήρε και 
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εξακολουθεί να παίρνει πολλές μορφές (σοσιαλδημοκρατία, 
κομμουνιστικά κόμματα, ή συνδικάτα όπως η AFL-CIO...), 
κάτι που συνέβη επίσης στη Νότια Αμερική, την Ασία και σε 
κάποια μέρη της Αφρικής.

Θεωρητικά, ο ταξισμός είναι η υπεράσπιση των ταξικών δια-
φορών (και αντιπαλοτήτων) ως αυτοσκοπός. Σαν να ήταν ο 
ταξικός πόλεμος το ίδιο ακριβώς με τη χειραφέτηση των ερ-
γατών και της ανθρωπότητας. Συνεπώς, βασίζεται ακριβώς 
πάνω σε αυτό στο οποίο πρέπει να ασκηθεί κριτική αφού οι 
τάξεις είναι βασικό συστατικό της καπιταλιστικής κοινωνί-
ας. Ειρηνική ή βίαιη, η απλή αντίθεση μιας τάξης ενάντια σε 
μια άλλη συντηρεί την ύπαρξη και των δύο. Φυσικά, κάθε 
άρχουσα τάξη αρνείται την ύπαρξη ταξικών ανταγωνισμών. 
Ωστόσο, στην αρχή του 19ου αιώνα, οι πρώτοι που έδωσαν 
έμφαση στις ταξικές συγκρούσεις δεν ήταν σοσιαλιστές αλλά 
αστοί ιστορικοί της Γαλλικής Επανάστασης. Επαναστατικό 
δεν είναι να υποστηρίζουμε την ταξική πάλη αλλά να επιβε-
βαιώνουμε ότι μια τέτοια πάλη μπορεί να οδηγήσει στην κομ-
μουνιστική επανάσταση.

Σήμερα, η παρακμή του ταξισμού και του εργατικού κινήμα-
τος είναι φανερή και έχει καταγραφεί ικανοποιητικά, γι’ αυτό 
δεν χρειάζεται να επιμένουμε πολύ επ’ αυτού. Μερικοί επα-
ναστάτες χάρηκαν για το τέλος της εργατικής ταυτότητας 
και της εξύμνησης της εργατικής τάξης ως τάξης της εργασί-
ας, και το έχουν ερμηνεύσει αυτό ως εξάλειψη ενός πολύ με-
γάλου εμποδίου για την επανάσταση –για την οποία σίγουρα 
αποτελούσαν εμπόδιο οι εργατικοί θεσμοί και αυτή η ιδεο-
λογία. Ομως τι έχει πραγματικά κερδίσει η κριτική αυτού του 
κόσμου από το μαρασμό τους; Μπαίνουμε στον πειρασμό να 
πούμε: όχι πολλά –κι αυτό λόγω της εμφάνισης άλλων, ακόμη 
πιο ακίνδυνων, πρακτικών και ιδεών. Οι μισθωτοί, απαλλαγ-
μένοι από τον εργατικό ρόλο τους και τις εργατικές ελπίδες 
τους, δεν μετατράπηκαν σε ριζοσπάστες προλετάριους. Μέ-
χρι στιγμής η κρίση της εργατικής τάξης και του ταξισμού δεν 
έχει ευνοήσει την ανατροπή. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν 
φέρει νεοφιλελεύθερες, νεοσοσιαλδημοκρατικές, νεο-αντι-
δραστικές, νεο-... ιδεολογίες, η εμφάνιση των οποίων έχει 
συμπέσει με τη συμβολική εξόντωση της εργατικής τάξης. 
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Αυτή η εξόντωση είναι προϊόν μιας καπιταλιστικής ταξικής 
ανασύνθεσης (ανεργία, αποβιομηχάνιση, προλεταριοποίηση 
της δουλειάς γραφείου, προσωρινή εργασία, κτλ). Προκύπτει
επίσης από την απόρριψη των πιο άκαμπτων μορφών ερ-
γατικής ταυτότητας από τους ίδιους τους μισθωτούς. Αλλά 
αυτή η απόρριψη παραμένει κυρίως αρνητική. Οι προλετά-
ριοι έχουν συντρίψει τον έλεγχο που ασκούσαν τα κόμματα 
και τα συνδικάτα στους εργάτες. (Το 1960, οποιοσδήποτε 
μοίραζε κάποιο φυλλάδιο ενάντια στα συνδικάτα σε κάποιο 
γαλλικό εργοστάσιο κινδύνευε να φάει ξύλο από τους σταλι-
νικούς). Αλλά δεν έχουν προχωρήσει παραπέρα. Η προλετα-
ριακή αυτονομία δεν έχει εκμεταλλευθεί τη γραφειοκρατική 
παρακμή.

Βιώνουμε τη μετατόπιση του ταξικού αγώνα. Στις δεκαετίες 
του ’60 και του ’70 οι ανειδίκευτοι εργάτες βρίσκονταν στο 
κέντρο της αναπαραγωγής ολόκληρου του συστήματος ενώ 
και άλλες κατηγορίες εργατών αναγνώριζαν τον εαυτό τους 
στον “εργάτη-μάζα ”. Καμία κοινωνική συμβολική φιγούρα 
δεν παίζει σήμερα τέτοιο θεμελιώδη ρόλο –ακόμα.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΓΚΡΕΜΙΣΜΕΝΟ ΕΙΔΩΛΟ

Οι κομμουνιστές του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα 
συμμερίζονταν συχνά την πίστη στην πρόοδο, που χαρα-
κτήριζε την εποχή τους, και πίστευαν ότι μια νέα βιομηχα-
νική οργάνωση και μια νέα εργασία θα απελευθέρωναν την 
ανθρωπότητα23. Εκατό χρόνια αργότερα θα ήταν αφελές 
να ασπαστούμε την ακριβώς αντίθετη άποψη απλώς επει-
δή είναι της μόδας. Μέσα σε πενήντα χρόνια η εξύμνηση 
του μόχθου και της θυσίας έχει γίνει τόσο αναχρονιστική 
όσο και η πίστη στο απελευθερωτικό Κέρας της Αμαλθείας 
της οικονομίας24. Αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα τόσο της 
ριζοσπαστικής κριτικής του ’60 και του ’70, όσο και της εις 
βάθος επέκτασης του κεφαλαίου: η εργασία γίνεται σήμερα 
παραγωγική περισσότερο μέσω της εργασιακής διαδικασίας 
παρά μέσω της απροκάλυπτης πειθάρχησης. Η οθόνη του 
υπολογιστή είναι τώρα ο άμεσος επιτηρητής εκατομμυρίων 
μισθωτών στις βιομηχανίες ή τον τριτογενή τομέα. Στους πιο 
ανεπτυγμένους τομείς του το κεφάλαιο έχει ήδη ξεπεράσει 

23. Ο προοδευτι-
σμός του Μαρξ 
είναι ταυτόχρονα 
αληθινός και αντι-
φατικός. Σίγουρα 
κατασκεύασε μια 
γραμμική συνέ-
χεια: πρωτόγονη 
κοινότητα - δουλεία 
- φεουδαρχία 
- καπιταλισμός - 
κομμουνισμός, με 
έξτρα επιλογή τον 
«ασιατικό τρόπο 
παραγωγής». Αλλά 
το βαθύ  και μακρο-
χρόνιο ενδιαφέρον 
του για τη ρωσική 
mir και τις αποκα-
λούμενες πρωτόγο-
νες κοινωνίες (βλ. 
τα χειρόγραφά του 
που δημοσιεύτηκαν 
το 1972) αποδεικνύ-
ει ότι το θεωρούσε 
πιθανό κάποιες 
(τεράστιες) περιο-
χές να αποφύγουν 
το καπιταλιστικό 
στάδιο. Αν ο Μαρξ 
ήταν κήρυκας της 
βιομηχανοποίησης, 
όπως συνήθως λένε 
γι’ αυτόν, θα είχε 
τελειώσει τους 6 
τόμους που είχε 
σχεδιάσει για το 
Κεφάλαιο αντί να 
μαζεύει σημειώσεις 
για τη Ρωσία, την 
Ανατολή, κτλ. Βλ. 
«Karl Marx & the 
Iroquois» Arsenal/
Surrealist Subversion 
no.4 (Black Swan 
Press 1989) και το 
Re-Visiting the East 
and Popping in at 
Marx’s Grave, διαθέ-
σιμο στο Τroploin. 
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την αυταρχική ιεραρχία και την εργασία, εργασία που γίνε-
ται αντιληπτή ως κατάρα. Οι όροι “αυτονομία” και “από τα 
κάτω” είναι της μόδας. Η εικόνα του μάτσο, μυώδη, εθνικού 
(=λευκού) εργάτη έχει αντικατασταθεί από την εικόνα μιας 
πιο ανοιχτής, πολυεθνικής, ανδρικής ή γυναικείας φιγούρας.

Το 1900 έπρεπε πρώτα να παράγει κανείς και μετά να κατα-
ναλώσει, και τα εργατικά κόμματα έλεγαν στον εργάτη ότι 
έπρεπε πρώτα να αναπτύξει τις παραγωγικές δυνάμεις για να 
απολαύσει κατόπιν τους καρπούς του σοσιαλισμού. Αντί για 
έναν μοναδικό Λυτρωτή που πεθαίνει στο σταυρό, εκατομ-
μύρια καταπιεσμένοι (“το άλας της γης”) θα δημιουργούσαν 
τις συνθήκες για έναν καλύτερο κόσμο. Η καταναλωτική και 
πιστωτική κοινωνία το έχει ξεπεράσει αυτό: τώρα υποστη-
ρίζεται ότι ο μόχθος δεν προηγείται της απόλαυσης. Είναι 
αλήθεια ότι αυτό συμβαδίζει με τον πολλαπλασιασμό των 
sweatshops, την καταναγκαστική, απλήρωτη ή κακοπλη-
ρωμένη εργασία και την επανεμφάνιση της δουλείας· αλλά 
αυτές οι μορφές συμπληρώνουν, δεν αντιβαίνουν τη γενική 
τάση προς την απο-αγιοποίηση της εργασίας. (Αλλωστε ο 
ανειδίκευτος εργάτης-μάζα δεν αποτελούσε την πλειονότητα 
των μισθωτών ούτε το 1965).

Η εργασία είναι ένα είδωλο, ένα γκρεμισμένο όμως είδωλο. 
Η επιβολή της δεν είναι πια ένα ηθικό ή θρησκευτικό ζήτη-
μα (“θα κερδίζεις το ψωμί σου με τον ιδρώτα του προσώπου 
σου”) αλλά εγκόσμιο και πρακτικό. Σε μερικές χώρες της Ασί-
ας η εργασία επιβάλλεται τώρα πιο εύκολα μέσω της πίεσης 
του καταναλωτισμού παρά μέσω του Κομφουκιανισμού. Στο 
Tai-Peh αλλά και στο Βερολίνο μέλημα του κοινού είναι η δη-
μιουργία και η απόκτηση θέσεων εργασίας κι όχι το μαρτύριο 
που προσφέρει το εισιτήριο για ένα γήινο ή ουράνιο παράδει-
σο. Ετσι, η εργασία σήμερα χρήζει μιας κριτικής διαφορετικής 
από εκείνην της εποχής όπου η εργασία περιβαλλόταν από 
μια αύρα αυτοεπιβαλλόμενου πόνου. Η κινητικότητα και η 
αυτο-ενδυνάμωση είναι τα σημερινά συνθήματα του κεφα-
λαίου. Δεν μπορούμε να αρκούμαστε σε δηλώσεις εναντίω-
σης στην εργασία, όπως εκείνες που ορθώς έκαναν οι σουρρε-
αλιστές πριν από 80 χρόνια25.

24. Mε τον ίδιο 
τρόπο, το 1900 

ήταν «προφανής» η 
απαίτηση για περισ-
σότερη τεχνολογία. 
Εκατό χρόνια μετά, 

είναι το αντίθετο 
το οποίο θεωρείται 

αναμφισβήτητο: 
«προφανώς» χρεια-
ζόμαστε λιγότερη...

25. Το εξώφυλλο 
του 4ου τεύχους 

του περιοδικού 
La Révolution 

Surréaliste (1925) δι-
ακήρρυττε: «και πό-
λεμο στην εργασία». 

Βλ. επίσης το άρθρο 
του Αντρέ Μπρετόν 

« Η τελευταία 
απεργία» (1925)και 

το Cahier Noir (1926) 
του Αραγκόν.
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Το 2002 η εργασία κυριαρχεί, όμως η εργασιακή ηθική δεν εί-
ναι πια ζήτημα αυτοθυσίας: μας καλεί να συνειδητοποιήσου-
με τις δυνατότητές μας ως ανθρώπινα όντα. Σήμερα δεν δου-
λεύουμε για έναν υπερβατικό στόχο (για τη σωτηρία μας, για 
ένα ιερό καθήκον, για την πρόοδο, για ένα καλύτερο μέλλον 
κτλ). Ο καθαγιασμός της εργασίας είχε δύο όψεις: κάθε αντι-
κείμενο λατρείας είναι και ένα ταμπού που πρέπει να αποκα-
θηλωθεί. Αλλά η εποχή μας είναι εποχή καθολικής απο-αγι-
οποίησης. Η υπερβατικότητα είναι ξεπερασμένη. Η πρακτική 
επιδίωξη της ευτυχίας αποτελεί το κίνητρο της σημερινής επο-
χής: είμαστε αμερικάνοι.

Αυτό όμως δεν οδηγεί σε μια αυξανόμενη υπόγεια άρνηση 
της εργασίας. Μια αποχριστιανοποιημένη κοινωνία αντικαθι-
στά το φόβο της αμαρτίας με την επιθυμία να περνά κανείς 
καλά. Η θρησκεία δίνει τη θέση της σε μια κουλτούρα του σώ-
ματος και της υγείας: η «γενιά του εγώ» ασχολείται περισσό-
τερο με τη διατήρηση της ευρωστίας του σώματος παρά με 
τη σωτηρία της ψυχής. Ετσι, η εργασία δεν λατρεύεται πια δι-
ότι δεν υπάρχει ανάγκη να λατρευτεί: αρκεί απλά να υπάρχει. 
Είναι περισσότερο μια κυρίαρχη πραγματικότητα παρά μια 
ιδεολογία. Η πίεση που ασκεί είναι πιο άμεση και φανερή, και 
πιο κοντά σε αυτό που ο Μαρξ είχε περιγράψει ως αμερικά-
νικη νοοτροπία: “παντελής αδιαφορία για το συγκεκριμένο 
περιεχόμενο της εργασίας και εύκολη μετακίνηση από τη μια 
δουλειά στην άλλη”26. Σε ένα σύγχρονο και “πιο γνήσιο” καπι-
ταλισμό η απο-αγιοποιημένη εργασία εξακολουθεί να δομεί 
τη ζωή και το νου μας. Και η σημερινή αντιδραστική επιστρο-
φή της ηθικής στις ΗΠΑ αποδεικνύει πόσο οι αντιδραστικές 
αντιλήψεις αποτελούν συμπλήρωμα τις ανεκτικότητας.

Από αυτές τις αλλαγές δεν έχει προκύψει κάποια ξεκάθαρη 
επαναστατική οπτική διότι στην καπιταλιστική εξέλιξη δεν 
έχουν όλα την ίδια αξία. Η κριτική ικανότητα διαφέρει εντε-
λώς ανάλογα με το αν είναι οι εργάτες αυτοί που επιτίθε-
νται στην εργατική ταυτότητα και τη λατρεία της εργασίας 
ή αν είναι το κεφάλαιο αυτό που τις σαρώνει. Τα τελευταία 
30 χρόνια, όσο διασπόταν η ταύτιση με την εργασία άλλο 
τόσο εξαφανιζόταν από την ατομική και συλλογική σκέψη 
η δυνατότητα για έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Στο 

26. Αποτελέσματα 
της Άμεσης Διαδι-
κασίας Παραγω-
γής, σελ. 92 της 
ελληνικής έκδοσης. 
Βλ. επίσης τη Γενική 
Εισαγωγή στην Κρι-
τική της Πολιτικής 
Όικονομίας του 
1857.
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παρελθόν τα σταλινικά και γραφειοκρατικά δεσμά δεν απέ-
τρεπαν την εμφάνιση μιας τέτοιας ουτοπίας και οι διάφορες 
μειοψηφίες επιχειρηματολογούσαν για το περιεχόμενο του 
κομμουνισμού. Αν μια εργατική τάξη που ήταν παγιδευμένη 
στην ταύτισή της με την εργασία δεν έκανε την επανάσταση, 
τίποτα δεν αποδεικνύει ότι οι προλετάριοι που έχουν τώρα 
απελευθερωθεί από αυτήν την ταύτιση θα δράσουν με έναν 
επαναστατικό τρόπο.

“ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ” (ΜΠΑ-
ΜΠΕΦ, 1795)

Δυσκολευόμαστε να συμμεριστούμε την αισιοδοξία όσων 
βλέπουν σήμερα μια περίοδο τελείως διαφορετική από εκεί-
νη του ’60 και του ’70 -ή από εκείνη οποιασδήποτε άλλης 
προηγούμενης περιόδου- και έναν καπιταλισμό ο οποίος θα 
υποβιβάσει συστηματικά το βιοτικό επίπεδο των μισθωτών 
και θα δημιουργήσει συνεπώς μια κατάσταση που θα γίνει σί-
γουρα ανυπόφορη, οδηγώντας σε μια επαναστατική κρίση. 
Τα όρια των προλεταριακών εξεγέρσεων από την Αλγερία 
μέχρι την Αργεντινή και η άνοδος του ριζοσπαστικού ρεφορ-
μισμού στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ δείχνουν μάλλον ότι αυτό 
που γίνεται πάλι επίκαιρο είναι η μεταρρύθμιση κι όχι η επα-
νάσταση27.

Η προθυμία τους να γιορτάσουν το λυκόφως της εργατικής 
ταυτότητας έχει κάνει ορισμένους συντρόφους να ξεχνούν 
ότι αυτή η ταυτότητα εξέφραζε επίσης μια αντίληψη για έναν 
αδιάλλακτο ανταγωνισμό ανάμεσα στην εργατική τάξη και 
το κεφάλαιο. Οι προλετάριοι είχαν τουλάχιστον συνειδητο-
ποιήσει ότι ζούσαν σε έναν κόσμο ο οποίος δεν ήταν και δεν 
θα μπορούσε να γίνει δικός τους. Δεν απευθύνουμε κάλεσμα 
για επιστροφή σε μια Χρυσή Εποχή. Απλά λέμε ότι η εξαφάνι-
ση αυτής της ταυτότητας είναι το αποτέλεσμα τόσο της ριζο-
σπαστικής κριτικής, όσο και της αντεπανάστασης. Η επανά-
σταση θα είναι εφικτή μόνον όταν οι προλετάριοι αρχίσουν 
να δρούν σαν να είναι ξένοι προς αυτόν τον κόσμο, σαν να 
βρίσκονται έξω από αυτόν· όταν θα αρχίσουν να αναφέρο-
νται σε μια οικουμενική διάσταση, τη διάσταση μιας αταξικής 
κοινωνίας, μιας ανθρώπινης κοινότητας.

27. Για τη δυσκο-
λία του κεφαλαί-

ου να επιτύχει 
πλήρως ένα νέο 

(μετα-Φορντικό) σύ-
στημα παραγωγής, 
και τις επιπτώσεις 

αυτής της κατάστα-
σης στους προ-

λετάριους, βλ. το 
δεύτερο newsletter 

μας στα αγγλικά, με 
τίτλο Whither the 

World, 2002.  
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Αυτό προυποθέτει ότι η κοινωνική υποκειμενικότητα επιβάλ-
λεται να είναι παρούσα σε κάθε πραγματική κριτική. Εχουμε 
επίγνωση των αντιδράσεων που θα προκαλέσει η λέξη υπο-
κειμενικότητα και σίγουρα δεν προσπαθούμε να εφεύρουμε 
μια νέα μαγική συνταγή. Προς το παρόν, επιτρέψτε μας να 
πούμε απλώς ότι δεν δίνουμε προβάδισμα στην υποκειμενι-
κότητα σε βάρος των αντικειμενικών συνθηκών, φέρνοντάς 
τις έτσι σε δεύτερη ή ασήμαντη θέση.

Εχουμε συχνά τονίσει ότι δεν υπάρχει λόγος να προσπαθεί 
κανείς να αφυπνίσει μια συνείδηση πριν από την πράξη: αλλά 
κάθε πραγματικό ξεπέρασμα προϋποθέτει μια ελάχιστη πί-
στη στη δυνατότητα των ανθρώπων να αλλάξουν τον κόσμο. 
Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις δεκαετίες του 
’60 και του ’70. Πριν από 30 χρόνια πολλοί προλετάριοι δεν 
ήταν απλώς δυσαρεστημένοι με αυτήν την κοινωνία αλλά θε-
ωρούσαν τον εαυτό τους φορέα της ιστορικής αλλαγής και 
δρούσαν αναλόγως, ή τουλάχιστον προσπαθούσαν.

Το ζεύγος υποκείμενο/αντικείμενο είναι μια από αυτές τις 
φιλοσοφικές εκφράσεις που η ανθρώπινη κοινότητα πρέπει 
να ξεπεράσει: η διακηρυγμένη οριστική αντίθεση μεταξύ ατό-
μου και κοινωνίας, ψυχής και σώματος, πνεύματος και ύλης, 
θεωρίας και πράξης, τέχνης και οικονομίας, ιδεών και πραγ-
ματικότητας, ηθικής και πολιτικής... όλα αυτά σχετίζονται με 
τη διάλυση των κοινοτήτων και τη δημιουργία τάξεων από 
τη συνδυασμένη δράση της ιδιοκτησίας, του χρήματος και 
της Κρατικής εξουσίας. Παρότι δεν αποτελεί συνώνυμο της 
τέλειας αρμονίας, ο κομμουνισμός θα προσπαθήσει να υπάρ-
ξει πέρα από τέτοιες τραγικές διχοτομήσεις της ανθρώπινης 
ύπαρξης28. Το “υποκείμενο” και το “αντικείμενο” δεν υπάρ-
χουν διαχωρισμένα το ένα από το άλλο. Μια κρίση δεν είναι 
κάτι το εξωτερικό ως προς εμάς, κάτι που συμβαίνει και μας 
αναγκάζει να αντιδράσουμε. Οι ιστορικές καταστάσεις (και 
ευκαιρίες) είναι επίσης αποτέλεσμα των πεποιθήσεων και 
πρωτοβουλιών, των πράξεών μας ή της απραξίας μας...

Η “ριζοσπαστική υποκειμενικότητα” του Βανεγκέμ29 είχε τα 
θετικά της (και λόγο ύπαρξης εκείνη την εποχή) αλλά και 
μια βασική αδυναμία: απευθυνόταν στην ελεύθερη βούλη-

28. Οι αυστηροί 
μαρξιστές συχνά 
απορρίπτουν 
έννοιες όπως 
«υποκειμενικότη-
τα», «ανθρωπότη-
τα», «ελευθερία», 
«επιθυμία» ... λόγω 
της συσχέτισής τους 
με τον ιδεαλισμό 
και την ψυχολογία. 
Περιέργως, η ίδια 
αυστηρότητα δεν 
εφαρμόζεται σε 
έννοιες που έχουν 
δανειστεί από τα 
οικονομικά, τη 
φιλοσοφία ή την 
κοινωνιολογία. (Οι 
πριμιτιβιστές θα 
προτιμούσαν την 
ανθρωπολογία). 
Όλα αυτά τα λεξιλό-
για (και οι αντίληψη 
του κόσμου που 
εκφράζουν) ανή-
κουν σε ειδικευ-
μένους τομείς της 
γνώσης που είναι 
όλοι τους ανίκανοι 
να συνεισφέρουν 
στην ανθρώπινη 
χειραφέτηση, και 
συνεπώς πρέπει να 
τους υπερβούμε. 
Μέχρι τότε, πρέπει 
να συνθέσουμε μια 
«συνολική» κριτική 
μέσα από αυτούς 
και ενάντιά τους. 

29. Βλ. Η Επανάστα-
ση της Καθημερινής 
Ζωής (1967).
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ση, στην αυτεπίγνωση ενός ατόμου που εξεγειρόταν ενάντια 
στον κοινωνικό του ρόλο και την εξάρτησή του. Είναι σαφές 
ότι εμείς δεν προτείνουμε κάτι τέτοιο. Ο καπιταλισμός δεν 
βασίζεται στην αναγκαιότητα, ούτε και ο κομμουνισμός (ή η 
κομμουνιστική επανάσταση) στην ελευθερία. Η κατάργηση 
της προλεταριακής συνθήκης από τους ίδιους τους προλετά-
ριους δεν μπορεί να διαχωριστεί από τους συγκεκριμένους 
αγώνες ενάντια στο κεφάλαιο. Και το κεφάλαιο υπάρχει 
μέσα από κοινωνικές ομάδες και θεσμούς. Οι αντικειμενικές 
πραγματικότητες, ιδίως τα διαδοχικά “συστήματα παρα-
γωγής” που έχουν τις ρίζες τους στην ταξική πάλη και εξαρ-
τώνται από αυτήν, συνιστούν το αναπόφευκτο πλαίσιο του 
κομμουνιστικού κινήματος -απομένει να δούμε τι κάνουμε 
και τι θα κάνουμε με αυτό.●
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Πολύ κακο 
για το τιποτα;✱

Théorie Communiste

✱ Κριτικές παρατη-
ρήσεις για το κείμε-

νο των Ζιλ Ντωβέ 
και Καρλ Νεζίκ 

Προλεταριάτο και 
Εργασία: Μια ιστορία 
αγάπης; Η μετάφρα-
ση έχει δημοσιευτεί 

στο τεύχος 5 του 
Blaumachen,  http://

www.blaumachen.
gr/2011/06/

blaumachen-τεύ-
χος-5-η-εποχή-

των-ταραχών/. Η 
μορφοποίηση και οι 
υποσημειώσεις είναι 

των Blaumachen. 
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Το θέμα που επιχειρούν να εξετάσουν οι Dauvé και Nesic 
(εφεξής D-N) στο κείμενό τους δεν είναι τίποτα λιγότερο από 
την «ιστορική αποτυχία δύο αιώνων κομμουνι στικού κινήμα-
τος»1. Η απάντησή τους περνάει από την κριτική της έννοιας 
του προ γραμματισμού, που αναπτύχθηκε κυρίως από την επι-
θεώρηση Theorie Communiste. Αλλά ο προγραμματισμός δεν 
θα εξηγούσε την «αποτυχία του κομμουνιστικού κινή ματος» 
παρά μόνο στον βαθμό που, όπως οι D-N, θα φανταζόμασταν 
ότι ο κομμου νισμός είναι μια νόρμα, μια ουσία, κάτι αναλλοί-
ωτο που «η ουσία του παραμένει ίδια». Ειδάλλως το μόνο 
που εξηγεί ο προγραμματισμός είναι η δική του αποτυχία. Θα 
αρχίσουμε λοιπόν διευκρινίζοντας τί είναι αυτή η θεωρία του 
προγραμματισμού που οι D-N την έχουν τόσο πολύ παρανοή-
σει, αλλά ας μην κρυβόμαστε: εκείνο που διακυβεύεται είναι 
ο ορισμός της σημερινής περιόδου και, ακόμα περισσότερο, 
το να είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να 
αποκαλέσουμε «σημερινή περίοδο». Δηλαδή, για να μη μα-
κρηγορούμε, κάτι που θα μπορούσαμε να αποκα λέσουμε 
ιστορία.

1 Η θεωρια τού προγραμματισμού

α) Η χειραφέτηση της εργασίας και η αποτυχία της

Σε γενικό επίπεδο, μπορούμε να πούμε ότι ο προγραμματι-
σμός ορίζεται από μια πρακτική και μια θεωρία της ταξικής 
πάλης όπου το προλεταριάτο, κινούμενο προς την απελευ-
θέρωσή του, βρίσκει στην κατάστασή του τα θεμέλια μιας 
μελλοντικής κοινωνικής οργάνωσης, η οποία γίνεται πρό-
γραμμα προς υλοποίηση. Η επανάσταση είναι τότε η επιβε-
βαίωση του προλεταριάτου: δικτατορία του προλεταριάτου, 
ερ γατικά συμβούλια, απελευθέρωση της εργασίας, μεταβα-
τική περίοδος, μαρασμός του κράτους, γενικευμένη αυτοδι-
αχείριση, «κοινωνία των συνασπισμένων παραγω γών» κτλ. 
Ο προγραμματισμός δεν είναι μόνο θεωρία, είναι πάνω απ’ 
όλα μια πρα κτική του προλεταριάτου όπου η ενίσχυση (συν-

1. [ΣτΜ] Ολα τα 
παραθέματα που 
ακολουθούν στο 
κείμενο είναι από το 
«Προλεταριάτο και 
Εργασία: Μια ιστορία 
αγάπης;», εκτός αν 
σημειώνεται διαφο-
ρετικά.
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δικαλιστική, κοινοβουλευτική, οργα νωτική, με όρους σχέσης 
κοινωνικών δυνάμεων ή επιπέδου συνείδησης σχετικά με τα 
«διδάγματα της ιστορίας») της τάξης μέσα στον καπιταλιστι-
κό τρόπο παραγωγής είναι, με θετικό τρόπο, ο δρόμος προς 
την επανάσταση και τον κομμουνισμό. Ο προ γραμματισμός 
είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος με την αντίφαση μεταξύ 
προλετα ριάτου και κεφαλαίου όπως αυτή συγκροτείται από 
την τυπική υπαγωγή της εργα σίας στο κεφάλαιο.

Σ’ αυτή την περίοδο, το κεφάλαιο, στη σχέση του με την ερ-
γασία, θέτει τον εαυτό του σαν εξωτερική δύναμη. Για το προ-
λεταριάτο, το να απελευθερώσει τον εαυτό του από την κα-
πιταλιστική κυριαρχία σημαίνει ότι μετατρέπει την εργασία 
σε βάση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ όλων των ατόμων, 
σε κοινότητά τους. Σημαί νει ότι απελευθερώνει την παραγω-
γική εργασία, ότι παίρνει στα χέρια του τα μέσα παραγωγής, 
ότι καταργεί την καπιταλιστική αναρχία και την ιδιωτική ιδι-
οκτησία. Η απελευθέρωση του προλεταριάτου θεμελιώνεται 
σε έναν τρόπο παραγωγής βασι σμένο στην αφηρημένη εργα-
σία, δηλαδή στην αξία.

Η επαναστατική διαδικασία επιβεβαίωσης της τάξης είναι 
τότε διττή. Αφενός, είναι ενίσχυση της τάξης μέσα στον κα-
πιταλιστικό τρόπο παραγωγής και, αφετέρου, είναι επιβε-
βαίωσή της ως ιδιαίτερης τάξης και άρα διαφύλαξη της αυτο-
νομίας της. Μέσα στην αναγκαιότητα των ίδιων της των με-
σολαβήσεων (κόμματα, συνδικάτα, συνεταιρισμοί, ενώσεις 
αλληλοβοήθειας, κοινοβούλιο κτλ.), η επανάσταση σαν αυ-
τόνομη επιβεβαίωση της τάξης (ιδιαίτερη αυτοτελής ύπαρξη 
της τάξης απέναντι στο κεφάλαιο) χάνει τον δρόμο της, όχι 
σαν επανάσταση γενικά αλλά σαν επιβεβαίωση της τάξης. Η 
ενίσχυση της τάξης συγχέεται με την ανάπτυξη του κεφαλαί-
ου και δια- ψεύδει αυτό που ωστόσο αποτελεί την επιδιωκό-
μενη ολοκλήρωσή της: την αυτόνο μη επιβεβαίωση της τάξης.

Στην επαναστατική περίοδο που ακολούθησε τον Α’ Παγκό-
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σμιο Πόλεμο -και της οποίας οι διάφορες τάσεις της υπεραρι-
στεράς, με την πρακτική και τη θεωρία τους, αποτελούν την 
ουσιώδη έκφραση- το προλεταριάτο βρίσκεται παγιδευμένο 
σε μια καινοφανή κατάσταση: μέσα στην αυτόνομη επιβε-
βαίωσή του συγκρούεται με ό,τι το ίδιο είναι μέσα στο κεφά-
λαιο, με ό,τι έχει το ίδιο γίνει, συγκρούεται με τη δική του τα-
ξική ισχύ ως τάξης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Η 
επανά σταση σαν επιβεβαίωση της τάξης βρίσκεται αντιμέτω-
πη με την ίδια της την απο τυχία, γιατί η αντεπανάσταση είναι 
συνυφασμένη με αυτή την επιβεβαίωση, μέσα σε ό,τι αποτε-
λεί τον λόγο ύπαρξής της (και όχι επειδή η επανάσταση είναι 
«λάθος» ή ανέφικτη από καταβολής καπιταλιστικού κόσμου 
σε σχέση με μια γνωστή νόρμα, με έναν ορισμό της επανά-
στασης). Από εκεί και πέρα τα εργατικά κόμματα γίνονται το 
περιεχόμενο της αντεπανάστασης σε απόσταση αναπνοής 
από την επανάσταση.

Με τη μετάβαση του κεφαλαίου στην περίοδο της πραγματι-
κής υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο (τέλη 19ου / αρχές 
20ού αι.), η ενίσχυση της τάξης, που στο πλαίσιό της η εργα-
σία τίθεται σαν ουσία του κεφαλαίου, συγχέεται με την ίδια 
την ανάπτυξη του κεφαλαίου. Ολες οι οργανώσεις που, μετά 
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σχηματοποιούν αυτή την ενίσχυ-
ση -η οποία, στο πλαίσιο του καπιταλισμού, ανα πόφευκτα 
σχηματοποιείται οργανωτικά- μπορούν να αναγάγουν τον 
εαυτό τους σε διαχειριστές του κεφαλαίου, μπορούν να γί-
νουν, σαν τέτοιες, η πιο οξεία μορφή της αντεπανάστασης.

Στα χρόνια που ακολουθούν το 1917 (ή το 1905;), η επανάστα-
ση είναι πάντο τε επιβεβαίωση της τάξης. Το προλεταριάτο 
επιδιώκει να απελευθερώσει ενάντια στο κεφάλαιο την υπάρ-
χουσα εντός του κεφαλαίου κοινωνική του ισχύ, πάνω στην 
οποία βασίζει την οργάνωσή του και θεμελιώνει την επανα-
στατική του πρακτική. Εκείνο που του δίνει την ικανότητα να 
προωθήσει αυτή την ευρεία επιβεβαίωση, η οποία ορίζει την 
«επαναστατική ορμή» αυτής της μεταπολεμικής περιόδου, γί-
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νεται το όριό του. Η ιδιομορφία αυτής της περιόδου σε σχέση 
με τον κλασσικό προγραμ ματισμό, τον οποίο εκπροσωπούσε 
η προ του 1914 σοσιαλδημοκρατία σε όλες της τις μορφές, συ-
νίσταται στο γεγονός ότι η αυτόνομη επιβεβαίωση της τάξης 
ενάντια στο κεφάλαιο έρχεται σε αντίφαση με την ενίσχυσή 
της στο εσωτερικό του κεφαλαί ου, επειδή η ενίσχυση αυτή 
είναι πλήρως ενσωματωμένη στην αναπαραγωγή του κεφα-
λαίου. Την ίδια στιγμή, η επιβεβαίωση αυτή βρίσκει τον λόγο 
ύπαρξής της, το θεμέλιό της, σε αυτή την ενσωμάτωση. Αυτό 
που είναι η τάξη μέσα στον καπιταλι στικό τρόπο παραγωγής 
αποτελεί άρνηση της αυτονομίας της, ενώ συγχρόνως απο τελεί 
τον λόγο ύπαρξης και τη δύναμη αυτής της θέλησης για αυτό-
νομη επιβεβαίω ση. Τις αντεπαναστάσεις τις αναλαμβάνουν οι 
εργατικές οργανώσεις. Η θυελλώδης ιστορία του μεσοπολέ-
μου, από τη Ρωσική επανάσταση έως τον Ισπανικό εμφύλιο, 
είναι η ιστορία της εκκαθάρισης αυτού του ζητήματος.

Η έννοια του προγραμματισμού ιστορικοποιεί την αντίληψη 
της ταξικής πάλης, της επανάστασης και του κομμουνισμού. 
Το ζητούμενο είναι να κατανοήσουμε την ταξική πάλη και την 
επανάσταση στα πραγματικά ιστορικά τους χαρακτηριστι-
κά και όχι σε σχέση με μια νόρμα· να μην αντιπαραθέτουμε 
πια την επανάσταση, τον κομ μουνισμό και τις συνθήκες (τις 
περίφημες συνθήκες που ποτέ δεν είναι ώριμες)· να απορρί-
ψουμε τη διχοτομία ανάμεσα σε ένα προλεταριάτο που είναι 
πάντοτε στην ουσία του επαναστατικό (στην πραγματικότη-
τα, επαναστατικό όπως αντιλαμβάνε ται τον όρο η επόμενη 
περίοδος) και μια επανάσταση την οποία ποτέ δεν κάνει· να 
συνθέσουμε τα διάφορα στοιχεία μιας εποχής σαν ολότητα, 
αναδεικνύοντας την εσωτερική τους σύνδεση ταυτόχρονα 
με τις ανομοιότητες και τις διαμάχες (Μαρξ και Μπακούνιν, 
Λούξεμπουργκ και Μπερνστάιν, κτλ.)· να αποφύγουμε να ξε-
μείνου- με με μια επαναστατική φύση του προλεταριάτου η 
οποία, κάθε φορά που «εκδη λώνεται», οδηγεί σε μια αναδι-
άρθρωση του κεφαλαίου.
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Μπορούμε πάντα να αναζητούμε και να βρίσκουμε ιστορικές 
αποδείξεις περί του αντιθέτου σε μεμονωμένες δράσεις και 
γεγονότα που φαίνονται εκ πρώτης όψεως να αντιτίθενται 
στη γενική κίνηση· τότε αναζητούμε την απόδειξη αποσπώ- 
ντας μεμονωμένες στιγμές του κινήματος. Με τον τρόπο 
αυτό, οι D-N αναδεικνύουν ακριβώς ότι το ασύγκριτα μεγα-
λύτερο μέρος του κινήματος διαψεύδει τους ισχυρι σμούς 
τους. Με το να μην τις ενσωματώνουν σε μια ολότητα, οι D-N 
περιορίζονται να αντιπαραθέτουν μεταξύ τους μεμονωμένες 
δραστηριότητες χωρίς να συλλαμβά νουν την ενότητά τους.

Με την πραγματική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο, που 
ορίζεται από την απομύζηση σχετικής υπεραξίας, εκείνο που 
εξαφανίζεται είναι όλα όσα έκαναν την προλεταριακή συνθή-
κη κάτι που μπορεί να στραφεί ενάντια στο κεφάλαιο - ο προ-
γραμματισμός αποσυντίθεται. Από τη δεκαετία του 1920 έως 
τα τέλη της δε καετίας του 1970, η αποσύνθεση του προγραμ-
ματισμού δεν είναι ένα αγκομαχη τό της προηγούμενης περιό-
δου αλλά μια νέα δομή, ένας νέος κύκλος αγώνων. Η βάση της 
αποσύνθεσης του προγραμματισμού ως ιστορικής περιόδου 
είναι η ύπαρ ξη μιας εργατικής ταυτότητας που σταθεροποιεί-
ται μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλε μο: εργατική ταυτότητα που 
επιβεβαιώνεται μέσα στην αναπαραγωγή του κεφα λαίου, η 
εργασία που νομιμοποιείται σαν ανταγωνιστής του κεφαλαί-
ου στο εσω τερικό του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. 
Ολα τα χαρακτηριστικά της άμεσης διαδικασίας παραγωγής 
(αλυσίδα παραγωγής, συνεργασία, παραγωγή-συντήρηση, 
συλλογικός εργάτης, συνέχεια της διαδικασίας παραγωγής, 
ανάθεση σε υπεργολάβους, κατάτμηση της εργατικής δύνα-
μης), όλα τα χαρακτηριστικά της αναπαραγω γής (εργασία, 
ανεργία, κατάρτιση, κοινωνική πρόνοια), όλα τα χαρακτη-
ριστικά που έκαναν την τάξη να αποτελεί προσδιορισμό της 
αναπαραγωγής του ίδιου του κε φαλαίου (κοινωφελείς υπη-
ρεσίες, οριοθέτηση του κύκλου συσσώρευσης σε έναν εθνικό 
χώρο, έρπων πληθωρισμός, «μοίρασμα των οφελών της πα-
ραγωγικότητας»), όλα όσα έθεταν το προλεταριάτο ως εθνι-
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κό συνομιλητή σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο - όλα αυτά 
θεμελίωναν μια εργατική ταυτότητα με αφετηρία την οποία 
τίθετο το ζήτημα του ελέγχου στο σύνολο της κοινωνίας υπό 
μορφή διαχείρισης και ηγεμονίας. Η εργατική αυτή ταυτότη-
τα, που συγκροτούσε το εργατικό κίνημα και δομούσε την 
ταξική πάλη, ενσωματώνοντας μάλιστα σ’ αυτήν ακόμα και 
τη διαίρε ση της παγκόσμιας συσσώρευσης μέσω του «υπαρ-
κτού σοσιαλισμού»2, βασιζόταν στην αντίφαση ανάμεσα, αφε-
νός, στη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας εργατικής δύναμης 
που τίθεται σε λειτουργία από το κεφάλαιο με τρόπο ολοένα 
περισσότερο συλλογικό και κοινωνικό και, αφετέρου, τις μορ-
φές -που φαίνονται περιορισμένες- της ιδιοποίησης αυτής της 
εργατικής δύναμης από το κεφάλαιο στην άμεση διαδι κασία 
παραγωγής και στη διαδικασία αναπαραγωγής.

Να ποια είναι η συγκρουσιακή κατάσταση που αναπτυσσό-
ταν σαν εργατική ταυτότητα και που έβρισκε τα χαρακτηρι-
στικά της και την άμεση αναγνώρισή της (την επιβεβαίωσή 
της) στο «μεγάλο εργοστάσιο», στη διχοτομία μεταξύ εργασί-
ας και ανεργίας, εργασίας και κατάρτισης, στην εξάρτηση της 
εργασιακής διαδικασίας από τη συγκέντρωση των εργαζομέ-
νων, στις σχέσεις μεταξύ μισθών, οικονομικής μεγέθυνσης 
και παραγωγικότητας εντός των ορίων ενός εθνικού χώρου, 
στις θεσμι κές εκπροσωπήσεις που όλα αυτά συνεπάγονται 
τόσο στο εργοστάσιο όσο και στο επίπεδο του κράτους, κα-
θώς και στο σημαντικό στοιχείο της κοινωνικής και πολιτι-
στικής νομιμοποίησης και υπερηφάνειας του να είναι κανείς 
εργάτης. Υπήρχε βέ βαια αυτοπροϋπόθεση του κεφαλαίου, 
σύμφωνα με την «έννοια του κεφαλαίου», αλλά η αντίφα-
ση μεταξύ προλεταριάτου και κεφαλαίου δεν μπορούσε να 
τοποθε τηθεί στο επίπεδο αυτό, επειδή μέσα στην αυτοπροϋ-
πόθεση του κεφαλαίου παρα- γόταν και επιβεβαιωνόταν μια 
εργατική ταυτότητα μέσω της οποίας η δόμηση της ταξικής 
πάλης αποκτούσε τη μορφή του εργατικού κινήματος.

Η αποσύνθεση του προγραμματισμού εμπεριέχει την ολοέ-

2. [Σ.τ.Μ] Το 
εργατικό κίνημα 

έφτασε στο σημείο 
να ενσωματώσει 

ακόμα και τη διαίρε-
ση της παγκόσμιας 

συσσώρευσης σε 
αντίπαλους συνα-
σπισμούς, ενστερ-

νιζόμενο τον ένα 
πόλο συσσώρευσης 
του κεφαλαίου σαν 

τέτοιο (υπαρκτός 
σοσιαλισμός) και 

κηρύσσοντας εχθρό 
του μόνο τον άλλο 
(δυτικός καπιταλι-

σμός). Αντιστοίχισε 
τους δύο χώρους 

συσσώρευσης του 
κεφαλαίου στις δύο 

αντιμαχόμενες τά-
ξεις, κάνοντας έτσι 

τη συσσώρευση του 
κεφαλαίου εσωτερι-

κή του υπόθεση. 
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να μεγαλύτερη αδυ ναμία να αντιληφθούμε την επανάσταση 
σαν μετεξέλιξη που ξεκινάει από ό,τι εί ναι η τάξη μέσα στην 
καπιταλιστική κοινωνία, από την ενίσχυσή της με τη μορφή 
του εργατικού κινήματος. Η διεργασία της επανάστασης τίθε-
ται τότε, πρακτικά και θεωρητικά, στην αυτονομία της τάξης, 
σε όλες τις ρήξεις με την ενσωμάτωσή της προάσπισης και 
της αναπαραγωγής της. Η αυτοοργάνωση και η αυτονομία 
γίνο νται η επανάσταση, σε βαθμό που η μορφή αρκεί για να 
ορίσει το περιεχόμενο. Η αυτοοργάνωση, τα ισχυρά συνδι-
κάτα και το εργατικό κίνημα ανήκαν στον ίδιο κό σμο - στον 
κόσμο της επανάστασης ως επιβεβαίωσης της τάξης. Η επι-
βεβαίωση του αληθινά επαναστατικού είναι της τάξης, που 
εκδηλωνόταν στην αυτονομία, δεν θα μπορούσε να έχει το 
παραμικρό έρεισμα στην πραγματικότητα αν δεν υπήρχε η 
καλή, μη αλλοτριωμένη πλευρά αυτού του κόσμου που βιω-
νόταν ως ένα ισχυρό εργατικό κίνημα το οποίο «πλαισίωνε» 
την τάξη. Η αυτοοργάνωση είναι ο αυτοοργανωμένος αγώ-
νας με την αναγκαία του προέκταση, την αυτοοργάνωση των 
πα ραγωγών, δηλαδή την απελευθερωμένη εργασία, δηλαδή 
την αξία. Αυτός ο κύκλος αγώνων κορυφώθηκε ανάμεσα στα 
τέλη της δεκαετίας του 1960 και το πρώτο μισό της δεκαετίας 
του 1970. Πρακτικά και θεωρητικά, η αυτονομία εκφράστηκε 
με όλες τις δυνατές μορφές, από τη συνδικαλιστική αυτοδι-
αχείριση μέχρι την εξεγερσιακή αυτονομία. Ο κόσμος αυτός 
ανήκει στο παρελθόν.

Δεν υπάρχει αναδιάρθρωση του καπιταλιστικού τρόπου πα-
ραγωγής χωρίς ήττα των εργατών. Η ήττα αυτή ήταν ήττα της 
εργατικής ταυτότητας, των κομμουνιστι κών κομμάτων, του 
συνδικαλισμού· ήττα της αυτοδιαχείρισης, της αυτοοργάνω-
σης και της αυτονομίας. Η αναδιάρθρωση είναι θεμελιωδώς 
αντεπανάσταση. Μέσα από την ήττα ενός συγκεκριμένου 
κύκλου αγώνων -εκείνου που εγκαινιάστηκε με τη λήξη του 
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου- φτάνει στο τέλος του ολόκληρος ο 
προγραμ ματικός κύκλος.
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β) Η υπέρβαση του προγραμματισμού δεν είναι κριτική της ερ-
γασίας

Αυτή είναι λοιπόν εν συντομία η «θέση του προγραμματι-
σμού», η οποία είναι κατά τους D-N «λάθος σε ό,τι αφορά τα 
γεγονότα, και ακόμα περισσότερο λάθος σε ό,τι αφορά τη 
μέθοδο, τη στάση απέναντι στον κόσμο που πρόκειται να 
μετασχηματι στεί». Ωστόσο, οι D-N δεν την κατάλαβαν ούτε 
σε επίπεδο γεγονότων ούτε σε επί πεδο «μεθόδου». Κι όσο για 
τη «στάση»...

Η απόρριψη της «θέσης του προγραμματισμού» αρχίζει με 
μια παρανόηση. 

«Από τη δεκαετία του 1960, μια ολοένα και πιο ορατή 
αντίσταση στην εργασία, ενίοτε στο βαθμό ανοιχτής 
ανταρσίας, οδηγεί στην επανεξέταση των επεισοδίων 
του επαναστατικού κινήματος από τι σκοπιά της απόρ-
ριψης της εργασίας και την ασθενικότητα ή στιβαρότη-
τα της απόρριψης αυτής. [...] Η κριτική της εργασίας δεν 
φαίνεται να γεννήθηκε (και δεν μπορούσε να γεννηθεί) 
παρά μόνο μετά τον Μάη του 68 [...].» 

Η διαπίστωση είναι ιστορικά σωστή, αλλά η παρανόηση 
έγκειται στο γεγονός ότι η κατανόηση της χρεωκοπίας του 
προγραμματισμού (που γίνεται αντιληπτή σαν κρίση της ερ-
γασίας) και η υπέρβασή του (διατυπωμένη σαν θεωρία της 
«κριτικής της εργασίας») παραμένουν εντός του προγραμμα-
τισμού.

Οταν, στη συμβουλιακή και αυτοοργανωτική οπτική, το προ-
λεταριάτο τίθεται σαν επαναστατική τάξη μέσα στην κριτική 
όλων όσων το «αρθρώνουν» σαν τάξη του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής, το σκουλήκι βρίσκεται ήδη μέσα στον 
καρ πό. Ξεμύτισε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 σαν ιδεο-
λογία της αυτοάρνησης του προλεταριάτου και της κριτικής 
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της εργασίας. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, το προλετα-
ριάτο μπορούσε να είναι επαναστατικό μόνο αντιτασσόμενο 
σε όσα μπο ρούσαν να το ορίσουν σαν τάξη του καπιταλιστι-
κού τρόπου παραγωγής. Εντελώς φυσιολογικά, η «άρνηση 
της εργασίας», οι ταραχές, οι λεηλασίες, οι απεργίες χωρίς 
αιτήματα, γινόντουσαν η κατ’ εξοχήν δραστηριότητα πάνω 
στην οποία μπορούσε να θεμελιωθεί αυτή η αυτοάρνηση. Το 
μόνο που έμενε ήταν να αυτοοργανωθούμε, να φτιάξουμε 
συμβούλια, χωρίς να παραμένουμε «εργάτες» και «εργαζόμε-
νοι» - να τετραγωνίσουμε τον κύκλο δηλαδή.

Ο θεωρητικός ουμανισμός επέτρεπε να βλέπει κανείς με θε-
τικό τρόπο ως υπέρ βαση ό,τι εμφανιζόταν σαν άρνηση και 
απόρριψη. Οι D-N αποτελούν παράδειγμα θεωρητικών που 
έμειναν καθηλωμένοι σε αυτό το στάδιο της θεωρητικής 
παραγω γής, όχι μόνο επειδή δεν κατανοούν ούτε την αναδι-
άρθρωση ούτε τον νέο κύκλο αγώνων, αλλά και επειδή πε-
ριμένουν την αναβίωση ενός σχήματος που ήταν ήδη στην 
εποχή του μια ιδεολογία της αποτυχίας ενός κύκλου που 
τέλειωνε. Ακριβώς όπως η σχέση ανάμεσα στην ενίσχυση 
της τάξης και την αυτόνομη επιβεβαίωσή της εκφράζει την 
αποτυχία του προγραμματισμού, με τους δικούς του όρους, 
έτσι η ίδια αυτή σχέση, με τη μορφή της σχέσης ανάμεσα σε 
αυτοοργάνωση και αυτοάρνηση, εκφράζει, πάντα με τους 
όρους του προγραμματισμού, το ανέφικτο της επανάστα-
σης μέσα στον κύκλο της αποσύνθεσής του. Ο κομμουνισμός 
δεν είναι θεμελιωδώς η κατάργηση της εργασίας· ορίζεται με 
τον τρόπο αυτό μόνο σε ένα θεωρητικό σύ στημα θεμελιω-
μένο στην ανάλυση της εργασίας, δηλαδή της σχέσης ανάμε-
σα στον άνθρωπο και τη φύση ως αρχέγονης αφετηρίας της 
κομμουνιστικής θεωρίας. Εκείνο που έχει σημασία στην πραγ-
ματικότητα είναι οι κοινωνικές σχέσεις που καθορίζουν την 
ανθρώπινη δραστηριότητα ως εργασία, και το κρίσιμο σημείο 
είναι η κατάργη ση των σχέσεων αυτών και όχι η κατάργηση 
της εργασίας. Η «κριτική της εργασίας» δεν αντιλαμβάνεται 
την αναδιάρθρωση με θετικό τρόπο σαν μετασχηματισμό της 
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αντιφατικής σχέσης μεταξύ των τάξεων. Την κατανοεί μόνο 
με αρνητικό τρόπο, ως «κατεδαφίσεις» (κεκτημένων κτλ) και 
υποβάθμιση της εργασίας σε επουσιώδη.

γ) Πέρα από τον προγραμματισμό

Κατά τους D-N, έχουμε μεν απαλλαγεί από το «παλιό εργατι-
κό κίνημα», τον «υπαρ κτό σοσιαλισμό», τον «καθαγιασμό της 
εργασίας», την «εργατική ταυτότητα» κτλ., αλλά από αυτό τι 
«έχει πραγματικά κερδίσει η κριτική αυτού του κόσμου»; - με 
δυο λόγια, δεν προχωρήσαμε καθόλου. Προφανώς «η προλε-
ταριακή αυτονομία δεν έχει εκμεταλλευθεί τη γραφειοκρα-
τική παρακμή», αφού και οι δυο τους ανήκαν στον ίδιο κό-
σμο της εργατικής ταυτότητας. Εξάλλου, οι D-N αποδίδουν 
την «εκκαθάριση» αυτή αποκλειστικά στο κεφάλαιο, λες και 
οι «αγώνες του 68» δεν έπαιξαν κανένα ρόλο. Παγιδευμένοι 
στην κανονιστική προβληματική τους για την επανάσταση 
-δη λαδή στην πραγματικότητα το ιδεολογικό αποτέλεσμα 
της αποτυχίας του προηγού μενου κύκλου αγώνων- οι D-N 
βλέπουν απλώς και μόνο την εξαφάνιση του παλιού, και όχι 
την εξαφάνιση του παλιού σαν εμφάνιση του καινούργιου.

Στους σημερινούς διεκδικητικούς αγώνες έχουμε μια αναγ-
γελία του ξεπερά- σματός τους με τη μορφή επαναστατικού 
αγώνα, δηλαδή κομμουνιστικοποίησης, κάθε φορά που μέσα 
στους αγώνες αυτούς το προλεταριάτο θέτει σε αμφισβή-
τηση την ίδια του την ύπαρξη ως τάξης του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής, δηλαδή τον ίδιο του τον εαυτό. Η επίθε-
ση αυτή πραγματοποιείται στο εσωτερικό του διεκ δικητικού 
αγώνα· αρχικά δεν είναι παρά ένα μέσο για να προχωρήσει ο 
αγώνας πα ραπέρα, αλλά αυτό το μέσο περιέχει μια σύγκρου-
ση με ό,τι ορίζει το προλεταριάτο. Εκεί έγκειται όλη η πρω-
τοτυπία αυτού του κύκλου αγώνων. Οι διεκδικητικοί αγώνες 
έχουν σήμερα χαρακτηριστικά που ήταν αδιανόητα πριν από 
τρεις δεκαετίες.
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Το προλεταριάτο έρχεται αντιμέτωπο με τον ίδιο τον προσ-
διορισμό του ως τά ξης, ο οποίος αυτονομείται από το ίδιο, 
γίνεται ξένος προς αυτό. Η αντικειμενοποί ηση της ενότητας 
της τάξης στο κεφάλαιο είναι χειροπιαστή στον πολλαπλα-
σιασμό των συλλογικοτήτων και στην επανεμφάνιση ασυνε-
χών απεργιών (οι απεργίες της άνοιξης του 2003 στη Γαλλία, η 
απεργία των ταχυδρομικών στην Αγγλία). Οπου η αυτονομία 
και η αυτοοργάνωση εμφανίζεται να μην παρέχουν κανενός 
είδους προ οπτική, όπως στην απεργία στις μεταφορές στην 
Ιταλία ή στην απεργία των εργατών της Fiat Melfi, εκεί ακρι-
βώς συγκροτείται η δυναμική του τρέχοντος κύκλου αγώνων 
και το ξεπέρασμα των διεκδικητικών αγώνων προαναγγέλ-
λεται μέσα στους ίδιους τους διεκδικητικούς αγώνες.

Η τοποθέτηση της ανεργίας και της επισφάλειας στο κέντρο 
της μισθωτής σχέ σης, ο ορισμός της μαύρης εργασίας ως γε-
νικής κατάστασης της εργατικής δύναμης, η εμφάνιση -όπως 
στο κίνημα της άμεσης δράσης- της άμεσης κοινωνικότητας 
των ατόμων ως ήδη υπάρχουσας βάσης της αντιπαράθεσης 
με το κεφάλαιο, παρά το ότι η αντιπαράθεση αυτή εκφράζει 
συνολικά το όριο αυτού του κινήματος, η εμφάνιση αυτοκτο-
νικών αγώνων όπως στη Cellatex και αλλού την άνοιξη και το 
καλοκαίρι του 20003, η απόδοση της ταξικής ενότητας σε μια 
αντικειμενικότητα που συγκροτείται από το κεφάλαιο, όπως 
σε όλες τις συλλογικότητες και τις ασυνεχείς απεργίες, η στό-
χευση όλων όσων μας ορίζουν, όλων όσων είμαστε, όπως 
στις ταραχές στα γαλ λικά προάστια το 2005, η ανακάλυψη 
στην εξέλιξη των διεκδικητικών αγώνων της αμφισβήτησης 
της ίδιας της διεκδίκησης, όπως στους αγώνες ενάντια στη 
CPE, είναι περιεχόμενα, όλων αυτών των ιδιαίτερων αγώνων, 
τα οποία καθορίζουν τη δυναμι κή αυτού του κύκλου αγώνων 
εντός και μέσω αυτών των αγώνων. Η επαναστατική δυνα-
μική αυτού του κύκλου αγώνων, η οποία συγκροτείται στο 
ότι η τάξη παράγει και έρχεται αντιμέτωπη με την ίδια την 
ύπαρξή της ως τάξης μέσα στο κεφάλαιο, δη λαδή αμφισβη-
τεί τον ίδιο της τον εαυτό, εμφανίζεται στην πλειοψηφία των 

3. Σύμφωνα με τους 
υπερασπιστές της 
αυτοοργάνωσης, ο 
αγώνας ενάντια στο 
κεφάλαιο γί νεται 
«αυτοκτονικός». 
Ωστόσο, αυτό δεν 
τους οδηγεί να αμ-
φισβητήσουν «τη δι-
ατήρηση των μέσων 
εργασίας» τα οποία 
το προλεταριάτο 
πρέπει να αναλά-
βει. Δεν βλέπουν τι 
εμπεριέχει αυτή η 
αυτοκτονία για το 
προλεταριάτο στην 
αντίφασή του με το 
κεφάλαιο: τη μαρ-
τυρία της ίδιας της 
εξαφάνισής του.
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σύγχρο νων αγώνων. Η δυναμική αυτή βρίσκει το εσωτερικό 
της όριο σ’ αυτό που την ορίζει ως δυναμική: τη δράση της 
τάξης ως τάξης.

Στην Αργεντινή, μέσα στις παραγωγικές δραστηριότητες που 
αναπτύχθηκαν, κυρίως στο κίνημα των Piqueteros, συνέβη 
κάτι που φαινόταν με την πρώτη μα τιά ενοχλητικό: η αυτο-
νομία εμφανίστηκε ξεκάθαρα ως αυτό που είναι - η διαχεί ριση 
και αναπαραγωγή από την ίδια την εργατική τάξη της κατά-
στασης της εντός του κεφαλαίου. Οι υπερασπιστές της «επα-
ναστατικής» αυτονομίας θα έλεγαν ότι αυτό συνέβη εξαιτίας 
του ότι η αυτονομία δεν θριάμβευσε, παρότι εκεί ακριβώς 
έγκειται ο θρίαμβός της. Αλλά τη στιγμή κατά την οποία, 
μέσα στην παραγωγική δραστηριότητα, η αυτονομία εμφα-
νίζεται ως αυτό ακριβώς που είναι, κάθε τι πάνω στο οποίο 
βασίζεται η αυτονομία και η αυτοοργάνωση ανατρέπεται: το 
προλετα ριάτο δεν μπορεί να βρει στον εαυτό του τη δυνατό-
τητα να δημιουργήσει άλλες διατομικές σχέσεις (συνειδητά 
δεν μιλάμε για κοινωνικές σχέσεις) χωρίς να ανα τρέψει και 
να αρνηθεί αυτό που το ίδιο είναι μέσα στην κοινωνία, δη-
λαδή χωρίς να βρεθεί σε αντίφαση με την αυτονομία και τη 
δυναμική της. Στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι παραγωγι-
κές δραστηριότητες τέθηκαν σε εφαρμογή -στις ουσιαστικές 
λε πτομέρειες της πραγματοποίησης τους, στις συγκρούσεις 
ανάμεσα στους αυτοοργανωμένους τομείς- ό,τι καθορίζει 
το προλεταριάτο ως τάξη αυτής της κοινωνίας (ιδιοκτησία, 
ανταλλαγή, καταμερισμός της εργασίας) αναστατώθηκε ση-
μαντικά. Η αυτοοργάνωση δεν ξεπεράστηκε στην Αργεντινή 
αλλά οι κοινωνικοί αγώνες έδει ξαν πέρα από τον εαυτό τους 
προς αυτό το ξεπέρασμα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο 
η επανάσταση γίνεται δυνατή ως κομμουνιστικοποίηση. Η 
γενίκευση του κι νήματος διακόπηκε, η συνέχειά του προϋ-
πέθετε την ικανότητα κάθε τμήματος του προλεταριάτου να 
ξεπεράσει την κατάσταση του, δηλαδή την αυτοοργάνωση 
της κατάστασης του.
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Το να δρα η τάξη ως τάξη σήμερα σημαίνει από τη μία πλευ-
ρά να μην έχει πλέ ον άλλον ορίζοντα από το κεφάλαιο και 
τις κατηγορίες της αναπαραγωγής του, και από την άλλη 
πλευρά, για τον ίδιο λόγο, να βρίσκεται σε αντίφαση με την 
αναπαρα γωγή της ως τάξης, να την αμφισβητεί. Αυτές είναι 
οι δύο όψεις της ίδιας δραστη ριότητας, της ταξικής δραστηρι-
ότητας. Αυτή η σύγκρουση, αυτή η απόκλιση εντός της δρα-
στηριότητας της τάξης (το να αναπαράγει τον εαυτό της ως 
τάξη αυτού του τρόπου παραγωγής/το να αμφισβητεί τον 
εαυτό της) είναι υπαρκτή στην πορεία της πλειοψηφίας των 
ταξικών συγκρούσεων. Η δράση ως τάξη αποτελεί το όριο 
της δραστηριότητας του προλεταριάτου ως τάξης. Αυτή η 
αντίφαση θα είναι το πρακτι κό ζήτημα που αναγκαστικά επι-
ζητά επίλυση, ένα ζήτημα πολύ πιο δύσκολο, επικίν δυνο και 
συγκρουσιακό από τα όρια του προγραμματισμού.

Η επαναστατική δραστηριότητα είναι η ρήξη και το ξεπέρα-
σμα που επιζητούν οι D-N, αλλά πρόκειται για παραγόμενη 
ρήξη και ξεπέρασμα - και όχι για μία άμεση και το κυριότερο 
χωρίς προϋποθέσεις μεταμόρφωση του «συνετού οικογε-
νειάρχη» σε «ρομαντικό επαναστάτη».

Η συνύπαρξη της αυτονομίας του προλεταριάτου με την άρ-
νηση των τάξεων, του εργάτη με τον άνθρωπο, η οποία είναι 
μια ιδεολογία που αναδύθηκε σε μια συγκεκριμένη ιστορική 
κατάσταση (αυτή του Μάη του ‘68 και της αποτυχίας του) 
προήχθη από τους D-N σε αμετάβλητη ουσία μιας «τάσης» 
εντός του προλεταριά του «ανάμεσα στην υποταγή στην ερ-
γασία και στην κριτική της εργασίας». Η ουσιοκρατική τους 
αντίληψη για το προλεταριάτο και το αναλλοίωτο περιεχόμε-
νο του κομμουνισμού δεν τους επιτρέπει την ιστορική αντί-
ληψη της επανάστασης και του κομμουνισμού. Η έννοια του 
προγραμματισμού είναι η βάση μιας τέτοιας (ιστορι κής) αντί-
ληψης - την οποία θεωρούν «λάθος σε ό,τι αφορά τα γεγονό-
τα και ακόμη περισσότερο λάθος σε ότι αφορά τη μέθοδο».
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2) «Λαθοσ σε ο,τι αφορα τα γεγονοτα»

Οι D-N προβάλουν επτά ενστάσεις στην έννοια του προγραμ-
ματισμού:

α) Όι εργάτες δεν υποστήριξαν «μια ουτοπία στην οποία η εργα-
σία θα ήταν βασιλιάς», γιατί αλλιώς «πως ερμηνεύουμε το συχνά 
προβαλλόμενο αίτημα για λιγότερη δουλειά»;

Οι εργάτες δεν θα μπορούσαν να είχαν ως προοπτική την 
απελευθέρωση της ερ γασίας γιατί δεν ήθελαν να δουλεύουν 
περισσότερο για το αφεντικό. Το επιχείρη μα αυτό απλά μας 
αφήνει άναυδους. Οι D-N δεν κατανοούν την «επιβεβαίωση 
της εργασίας» ως «απελευθέρωση της εργασίας», δηλαδή 
ως κατάργηση της υποταγής της. Η «απελευθέρωση της ερ-
γασίας» είναι ακριβώς το αντίθετο από το να θέλει κα νείς να 
δουλεύει περισσότερο για το αφεντικό (για λιγότερα λεφτά), 
είναι ακριβώς το να μην αντιμετωπίζεται η μισθωτή εργασία 
ως θετική πραγματικότητα αλλά σαν πραγματικότητα που 
πρέπει να καταργηθεί. Αυτή η ένσταση δεν θα ήταν άξια ανα-
φοράς αν δεν την βρίσκαμε να επαναλαμβάνεται συνεχώς 
με ανεστραμμένη μορφή στην ιδεολογία του «κοινωνικού 
δεσμού» και της «προσκόλλησης» που υποτίθεται ότι είναι 
ένας από τους όρους της «τάσης» εντός του «είναι» του προ-
λεταριάτου.

β) Η «απελευθέρωση της εργασίας» είναι προϊόν των οργανώ-
σεων του εργατικού κινήματος και όχι των ίδιων των εργατών

Οι D-N προσπερνούν λίγο γρήγορα το γεγονός ότι οι ίδιοι οι 
εργάτες ίδρυσαν αυτές τις οργανώσεις και τις ακολούθησαν 
μερικές φορές μαζικά. Επιπλέον, είναι οι ίδιοι οι εργάτες που, 
ακόμη κι αν ήταν για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους 
ως ερ γάτες (αλλά πως αλλιώς θα μπορούσε να είναι εφόσον 
έφτιαχναν εργατικά συμβού λια;), δημιούργησαν εργατικά 
συμβούλια, σοβιέτ, πειραματίστηκαν περιστασιακά με την 
αυτοδιαχείριση, πήραν τον έλεγχο εργοστασίων, συμμετεί-
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χαν σε εργοστα σιακές επιτροπές, ίδρυσαν συνεταιρισμούς 
και οργανώσεις, κόμματα και συνδικά τα, τα οποία είχαν ως 
πρόγραμμα τους τη δικτατορία του προλεταριάτου και την 
απελευθέρωση της εργασίας. Το να λέμε ότι η απελευθέρωση 
της εργασίας είναι η θεωρία των οργανώσεων και όχι της ερ-
γατικής τάξης, καταρχήν είναι λάθος, αλλά ακόμη κι αν ήταν 
αλήθεια, θα ήταν αναγκαίο να εξηγήσουμε τη μεταξύ τους 
σχέση.

Η ιστορία της Κομμούνας υποτίθεται ότι δείχνει πως όλες 
οι προαναφερθείσες ανοησίες δεν ενδιέφεραν πραγματικά 
τους εργάτες. Στον πρόλογο του Bilan, ο Dauvé γράφει ότι 
κατά τη διάρκεια της Κομμούνας οι κομμουνιστές «που ήταν 
λίγοι σε αριθμό», ήταν «επιφυλακτικοί»4. Αλλά ήταν το περιε-
χόμενο του προγράμματος τους που εξηγεί αυτές τις «επιφυ-
λάξεις»: η επιβεβαίωση της εργασίας είναι «ο τελι κός σκοπός 
του κινήματος», ο οποίος θα είναι το αποτέλεσμα «μιας μα-
κράς ιστορι κής διαδικασίας»5. Στο πρόγραμμα τους, οι κομ-
μουνιστές αναγνώριζαν την ιστορική αναγκαιότητα εκείνων 
(των αστών δημοκρατών) οι οποίοι ήταν έτοιμοι να τους εξο- 
λοθρεύσουν. Υπήρχαν πολλά για τα οποία έπρεπε να είναι 
«επιφυλακτικοί».

Η επανοικειοποίηση της παραγωγής από τους εργάτες ήταν 
στην πραγματικό τητα τόσο χαμηλή προτεραιότητα για την 
Κομμούνα, που η κεντρική της επιτροπή ανακοίνωνε ήδη 
στις 21 Μαρτίου 1871 (μεταξύ της 18ης και της 26ης, δηλαδή 
πριν να αναλάβουν τον έλεγχο οι δημοκράτες) στην επίσημη 
εφημερίδα της: «Οι εργα ζόμενοι, που παράγουν τα πάντα και 
δεν απολαμβάνουν τίποτα, που υποφέρουν από τη φτώχεια 
περιβαλλόμενοι από τα συσσωρευμένα προϊόντα τους, καρ-
πούς της δουλειάς τους και του ιδρώτα τους... δεν ϋα τους επι-
τραπεί άραγε ποτέ να ερ γαστούν για τη χειραφέτησή τους;»6. 
Σχολιάζοντας αυτό το σημείο ο Μαρξ γράφει: «Ο πόλεμος 
αυτός διακηρύσσεται ως πόλεμος της εργασίας ενάντια σ’ 
αυτούς που μονοπωλούν τα μέσα παραγωγής, ενάντια στο 

4. Δες το κείμενο 
«Φασισμός/Αντιφα-
σισμός» που έχει 
κυκλοφορήσει στα 
ελληνικά από τις 
εκδόσεις Ελεύθερος 
Τύπος.

5. Καρλ Μαρξ, Ό 

εμφύλιος πόλεμος 

στη Γαλλία, εκδόσεις 

Σύγχρονη Εποχή.

6. Καρλ Μαρξ, ό.π.
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κεφάλαιο»7. Και λίγο πιο κάτω ακό μη, «Αυτό που θέλει η Κομ-
μούνα είναι η κοινωνική ιδιοκτησία, η οποία μετατρέπει την 
ιδιοκτησία σε ιδιότητα της εργασίας»8.

Αλλά ακόμη κι αν δεν λάβουμε υπόψη αυτά τα ανοικτά καλέ-
σματα για επανοι κειοποίηση της παραγωγής, ο ίδιος ο αριθ-
μός των επιχειρήσεων και των εργαστη ρίων που τέθηκαν 
υπό τον έλεγχο των εργατών κάθε άλλο παρά ασήμαντος 
μπορεί να θεωρηθεί, όπως επίσης δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ασήμαντο το σύστημα που χρη σιμοποίησε η Κομμούνα για 
τη διανομή συμβάσεων στους περισσότερο «κοινωνικά προ-
οδευτικούς». Τελικά, είναι η φύση του αγώνα για την απε-
λευθέρωση της εργα σίας που εξηγεί τον πολύ μικρό αριθμό 
μέτρων από αυτά που αναζητούν οι D-N. Αυτός ο αγώνας της 
εργατικής τάξης είναι διαμορφωμένος από όλες τις ιστορικές 
διαμεσολαβήσεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ο Μαρξ επι-
τίθεται στους «φιλεύ σπλαχνους φίλους της εργατικής τάξης» 
οι οποίοι εκφράζουν ικανοποίηση για το γεγονός ότι «οι εργά-
τες είναι λογικοί άνθρωποι και όποτε έχουν την εξουσία γυρ-
νούν αποφασιστικά την πλάτη τους στα σοσιαλιστικά εγχει-
ρήματα. Οι εργάτες δεν προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν στο 
Παρίσι ούτε φαλανστήριο ούτε Ικαρία»9. Με λίγα λόγια εκείνοι 
που επιζητούν την άμεση πραγματοποίηση της απελευθέρω-
σης της εργασίας, η οποία είναι για τον Μαρξ μόνο «μια τάση» 
εντός των μέτρων που λαμβάνει η Κομμούνα, παραμένουν 
ακόμη στο στάδιο του ουτοπικού σοσιαλισμού και δεν έχουν 
κατανοήσει ότι αυτοί οι στόχοι καθίστανται πραγματικοί 
μέσω της υποταγής τους στις «ιστορικές συνθήκες του κινή-
ματος»10.

Αν και «η εργατική τάξη δεν περίμενε θαύματα από την 
Κομμούνα»11, εντού τοις γνώριζε ότι για «να να επιτύχει τη 
χειραφέτησή της» θα έπρεπε να «περάσει μέσα από μακρο-
χρόνιους αγώνες», μια «σειρά ιστορικών διαδικασιών», ώστε 
να αναγνωριστεί ως «η μόνη τάξη που είναι ακόμα ικανή να 
αναλάβει κοινωνική πρωτοβουλία»12- και να αναγνωριστεί ως 

7. Καρλ Μαρξ, ό.π.

8. Καρλ Μαρξ, ό.π.

9. Καρλ Μαρξ, ό.π.

10. Καρλ Μαρξ, ό.π.

11. Καρλ Μαρξ, ό.π.

12. Καρλ Μαρξ, ό.π.
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τέτοια από τη μεσαία τάξη, η οποία θα έπρε πε να συνταχθεί 
με την Κομμούνα, στο πλευρό της εργατικής τάξης.

Ο «διστακτικός» και άτολμος χαρακτήρας των μέτρων της 
Κομμούνας έχει επί σης και μιαν άλλη αιτία. Προς το τέλος του 
Μάρτη, μέσα στην Κομμούνα, οι εργά τες ηττήθηκαν στο δικό 
τους στρατόπεδο. Αν ο Μαρξ δεν μιλάει για την κοινωνική ση-
μασία του μετασχηματισμού των διοικητικών οργάνων της 
Κομμούνας, και αν παρουσιάζει την Κομμούνα αποκλειστικά 
ως εργατική κυβέρνηση («η τελικά επι τευχθείσα μορφή της 
δικτατορίας του προλεταριάτου»), αυτό συμβαίνει γιατί, γι’ 
αυτόν, η επανάσταση δεν ήταν αυτό που εμείς, σήμερα, ανα-
ζητούμε -δηλαδή η ανε ξαρτησία της προλεταριακής δραστη-
ριότητας και η δυνατότητά της να καταργήσει τον εαυτό της 
μέσα στην κατάργηση του καπιταλιστικού τρόπου παραγω-
γής- αλλά η δυνατότητα του προλεταριάτου να εκπροσωπή-
σει ολόκληρη την κοινωνία και το μέλλον της. Εξεταζόμενος 
προσεκτικά, αυτός ο άλλος λόγος για τη «διστακτικότητα» 
δεν είναι και τόσο διαφορετικός από τον πρώτο. Η ιστορική 
εξέλιξη των πρακτικών της εργατικής τάξης έφερε μέσα της 
την ήττα της ως αυτόνομης τάξης.

Οπως και η Κομμούνα, η Ρώσικη Επανάσταση του 1917 υπο-
τίθεται ότι επιβε βαιώνει πως «οι προλετάριοι ήταν εντελώς 
απρόθυμοι να συμμετάσχουν στην πα ραγωγική διαδικασία». 
Και παρ’ όλα αυτά σε ένα παλαιότερο κείμενο του Dauvé δια-
βάζουμε:

«... Το κίνημα των εργοστασιακών επιτροπών ανα-
πτύχθηκε ραγδαία την περίοδο μεταξύ Φεβρουαρί-
ου και Οκτωβρίου. Αυτές οι επιτροπές δημιουργού-
νταν κυρίως με σκοπό να πετύχουν 8ωρη εργασία 
και αύξηση μι σθών. Τον Απρίλιο η προσωρινή κυ-
βέρνηση τους αναγνώρισε το δικαίωμα να εκπρο-
σωπούν τους εργάτες στις διαπραγματεύσεις τους 
με τα αφεντι κά και την κρατική διοίκηση, αλλά σιγά 
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σιγά οι επιτροπές προσπάθησαν να επηρεάσουν τη 
διεύθυνση των εργοστασίων, την οποία ανέλαβαν σε 
αρκετές περιπτώσεις».

«Αυτήν την περίοδο [μετά τον Οκτώβρη του 1917, 
η ηγεσία των Μπολ σεβίκων είχε εγκαταστήσει επι-
σήμως τον εργατικό έλεγχο στη Ρωσία και τον είχε 
οργανώσει «προς το συμφέρον μιας κεντρικά σχε-
διασμένης διοί κησης της εθνικής οικονομίας»], οι 
εργάτες συνέχιζαν να εμψυχώνουν τις εργοστασι-
ακές επιτροπές οι οποίες συχνά προσπαθούσαν να 
καταλάβουν εργοστάσια. Οπως γράφει το φύλλο 
του Ιανουαρίου 1918 της Φωνής των Μεταλλεργατών: 
«η εργατική τάξη, από τη φύση της, πρέπει να κατα-
λάβει την κεντρική θέση στην παραγωγή και ειδικά 
στην οργάνωσή της...». Αλλά αυτές οι προσπάθειες 
συχνά οδηγούνταν σε αποτυχία».

Φυσικά κάποιος μπορεί να αλλάξει άποψη, αλλά εδώ δεν 
έχουμε να κάνουμε με κάτι τέτοιο - μάλλον περισσότερο από 
την άποψη γι’ αυτά, είναι τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα που 
άλλαξαν: Αυτό που υπήρχε, δεν υπάρχει πλέον.

Μπορούμε επίσης να ανατρέξουμε σε πιο «κλασσικούς» ιστο-
ρικούς:

«Η φυσική συνέπεια της επανάστασης (του Φεβρου-
αρίου 1917) ήταν να επιτείνει τους οικονομικούς 
αγώνες. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι εργοστασιακές επι-
τροπές έγιναν οι γνήσιοι πρωταγωνιστές της αντι-
παράθεσης ανάμεσα στο Κεφάλαιο και την Εργα-
σία. Οι επιτροπές έλεγχαν υπογείως τα συνδι κάτα. 
Επιπλέον, οι αρχηγοί των συνδικάτων, κυρίως Μεν-
σεβίκοι, φρόντι ζαν να αποφεύγουν να παρεμβαί-
νουν άμεσα στο πεδίο της παραγωγής.
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Ετσι οι εργοστασιακές επιτροπές ανέλαβαν ευθέ-
ως αυτό το καθήκον, χω ρίς να νοιάζονται για τους 
νομικούς περιορισμούς σχετικά με τα καθήκο ντα 
τους. Οι εργάτες σε πολλά εργοστάσια είχαν αρχίσει 
να θέτουν ζητή ματα διοίκησης και τεχνικής διεύ-
θυνσης, ακόμη και μέχρι του σημείου να εκδιώξουν 
αφεντικά και μηχανικούς από τα εργοστάσια. Οταν 
ένας εργο δότης αποφάσιζε να αφήσει το εργοστά-
σιο, ήταν σύνηθες να αναλαμβά νει η εργοστασι-
ακή επιτροπή τη διαχείριση της επιχείρησης. ... Οι 
Μπολ σεβίκοι, εισάγοντας το σύνθημα του «εργατι-
κού ελέγχου», το οποίο απο τελούσε μια σημαντική 
πτυχή του προγράμματος τους, απλώς ενέτειναν 
το αυθόρμητο κίνημα των ριζοσπαστικοποιημένων 
μαζών. Ενθάρρυναν 13,14 έτσι -για τακτικούς λόγους 
στους οποίους θα επανέλθουμε αργότερα- τις ελευ-
θεριακές και αναρχοσυνδικαλιστικές τάσεις που 
εμφανίστηκαν στις εργοστασιακές επιτροπές και οι 
οποίες προσπαθούσαν να εγκαθιδρύσουν την εργα-
τική εξουσία σε κάθε ξεχωριστή επιχείρηση, χωρίς 
την εγκαθίδρυ ση μιας κεντρικής διοίκησης ή χωρίς 
να λαμβάνουν υπόψη τους τη συνο λική οικονομι-
κή πραγματικότητα, είχαν δηλαδή ένα ιδιαίτερα 
συγκεχυμέ νο πρόγραμμα. Ενώ οι Μενσεβίκοι και οι 
ηγέτες των συνδικάτων προσέβλεπαν στον κρατικό 
έλεγχο της παραγωγής, κάτι το οποίο συμφωνούσε 
με τις γενικά αποδεκτές σοσιαλιστικές αρχές, οι ερ-
γοστασιακές επιτροπές γενικά υπερασπίζονταν την 
άμεση κατάληψη των επιχειρήσεων και την αυτοδι-
αχείριση των εργοστασίων»15.
«Οι εργατικές επιτροπές σχηματίστηκαν ταχύτατα 
στα εργοστάσια και ένα διάταγμα της μεταβατικής 
κυβέρνησης στις 22 Απριλίου 1917 τους έδω σε νομι-
κή υπόσταση, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα τους να 
εκπροσωπούν τους εργάτες απέναντι στην κυβέρ-
νηση και τους εργοδότες. Τα πρώτα τους αιτήματα 

14. Jean Barrot / 
Gilles Dauve, ό.π.

13. Jean Barrot / 
Gilles Dauve, Notes 
pour une analyse de 
la revolution russe 
- 1967 - in Commu-
nisme et question 
russe, Ed. la Tete de 
feuilles, 1972.

15. Oskar Anweiler, 
Les Soviets en Russie, 
Ed. Gallimard.
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αφορούσαν το 8ωρο και αυξήσεις μισθών. Αλλά τα 
αιτήμα τα αυτά δεν άργησαν να φτάσουν σε λίγο 
πολύ οργανωμένες απόπειρες από την πλευρά των 
εργατών, αρχικά σποραδικές αλλά σύντομα ολοέ-
να και συχνότερες, να παρέμβουν στη διοίκηση και 
να αναλάβουν οι ίδιοι τα εργοστάσια... Παρ’ όλα 
αυτά, αυτό που κανείς δεν προέβλεψε ήταν ότι η 
κατάληψη των εργοστασίων από τους εργάτες θα 
γινόταν μακροπρόθε σμα λιγότερο συμβατή με την 
εγκαθίδρυση ενός σοσιαλιστικού καθεστώ τος από 
ότι η κατάληψη της γης από τους αγρότες»16.

Η τελευταία φράση του Carr εμπεριέχει την απάντηση στην 
επόμενη ερώτηση.

γ) Στις σπάνιες περιπτώσεις που οι εργάτες πήραν υπό τον έλεγ-
χο τους τα εργοστάσια οι ηγέτες των «εργατικών» οργανώσεων 
συνάντησαν μεγάλη δυσκολία στο να επιβάλλουν την πειθαρχία 
σε εργάτες που δεν έδειχναν ιδιαίτερο παραγωγικό ενθουσια-
σμό.

Το πρώτο θέμα είναι να εξηγήσουμε γιατί υπήρξαν αυτές οι 
«περιπτώσεις». Αλλά ας το αφήσουμε αυτό και ας έρθουμε 
στην ίδια την αντίρρηση. Η απελευθέρωση της εργασίας είναι 
η μέτρηση της αξίας με βάση το χρόνο εργασίας, η διατήρηση 
της έννοιας του προϊόντος και του πλαισίου της επιχείρησης 
και της ανταλλαγής. Στις σπάνιες εκείνες στιγμές όπου η αυ-
τόνομη επιβεβαίωση του προλεταριάτου ως απε λευθέρωση 
της εργασίας φτάνει στην πραγμάτωσή της (αναγκαστικά 
υπό τον έλεγ χο των οργανώσεων του εργατικού κινήματος), 
όπως στη Ρωσία, την Ιταλία και την Ισπανία, αυτομάτως αντι-
στρέφεται και γίνεται το μόνο πράγμα που είναι δυνατό να 
γίνει: Μια νέα μορφή κινητοποίησης της εργασίας υπό τα 
δεσμά της αξίας, δηλαδή της «μέγιστης απόδοσης» (όπως 
απαιτούσε η CNT από τους εργάτες στη Βαρκελώ νη το 1936) 
προκαλώντας εκ των πραγμάτων, αν και περιθωριακά, αντι-
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δράσεις και αντίσταση από την πλευρά των εργατών17.

Σύμφωνα με τους D-N, η Ρώσικη Επανάσταση του 1917 έδειξε 
δύο πράγματα θεμελιωδώς συνδεδεμένα μεταξύ τους: πρώ-
τον, οι εργάτες έκαναν «λίγα για να ξα ναρχίσει η παραγωγή» 
και τους έλειπε ο παραγωγικός ενθουσιασμός, και δεύτερον 
οι ίδιοι αυτοί εργάτες «βρέθηκαν αντιμέτωποι με νέα αφεντι-
κά», και αντέδρασαν «όπως αντιδρούν συνήθως, με ατομική 
και συλλογική αντίσταση, ενεργητική και παθητική». Εχουμε 
ήδη ασχοληθεί με το πρώτο σημείο, ας περάσουμε στο δεύτε-
ρο. Γιατί οι εργάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με νέα αφεντικά; 
Γιατί απέτυχε η επα νάσταση; Τι ήταν αυτή η «επαναστατική 
δυναμική» η οποία, συνυπάρχοντας με την «αποκρυστάλ-
λωση της εξουσίας» θα όριζε τη Ρώσικη Επανάσταση ως μια 
«αντι φατική διαδικασία» που εκφυλίστηκε; Σε όλα τα κείμε-
να των D-N δεν υπάρχει ποτέ μια απάντηση σ’ αυτά τα ερω-
τήματα. Για να απαντήσουν σε αυτά θα έπρεπε να επεξηγή-
σουν την «επαναστατική δυναμική», και να την καθορίσουν 
ιστορικά, μαζί με την αντεπανάσταση της. Ομως, εδώ είναι 
που ανακαλύπτει κανείς το ταμπού της θεωρίας τους. Και 
αυτό γιατί η τελευταία προϋποθέτει ότι παρόλο που η ανά-
πτυξη του κεφαλαίου μπορεί να είναι ιστορικά καθορισμένη, 
η επανάσταση, όπως και η αντεπανάσταση, πρέπει να μένει 
ως είναι στην αιωνιότητα. Αυτό το σχίσμα δεν τους επιτρέπει 
να φτάσουν στη σύνθεση.

Οι D-N δεν θέλουν να δουν την αυτοδιαχείριση και την κα-
τάληψη των εργο στασίων στην ανοδική φάση της Ρώσικης 
Επανάστασης (από το Φεβρουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 
1917). Δεν αρνούνται εντελώς τα γεγονότα αλλά τα κατατάσ-
σουν στην κατηγορία των ενεργειών που υπέβαλλε η ανα-
γκαιότητα (δηλ. η φτώχεια). Στη δική τους αντίληψη, καθώς 
η επανάσταση πρέπει - εξ’ ορισμού - να είναι ελεύθε ρη, ό,τι 
πηγάζει από την αναγκαιότητα δεν μπορεί να είναι επανα-
στατικό. Δηλα δή, δεν υπήρξε ποτέ επαναστατική απελευθέ-
ρωση της εργασίας γιατί οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρη-

17. Δες Μάικλ Σάι-
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και τη Βαρκελώ νη 
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του Γαλλικού Λαϊ-
κού Μετώπου και 
της Ισπανικής Επα-
νάστασης, 1936-38, 
ελληνική έκδοση από 
το Κόκκινο Νήμα, 
2006.



188

θεί ότι πλησιάζει σ’ αυτή, στην πραγματικότητα εξαρτάται 
από την ταπεινή δράση της αναγκαιότητας. «Ποια θα ήταν 
η αξία μιας επανάστα σης στην οποία θα εξωθούμασταν ενά-
ντια στη θέληση μας;», ρωτούν οι D-N σε ένα προηγούμενο 
κείμενό τους18. Υπάρχει «επαναστατική φλόγα» και «επανα-
στατική δυναμική», αλλά πρέπει να παραμείνουν απροσδιό-
ριστες: ο,τιδήποτε άλλο είναι «αναγκαιότητα». Ο προσδιορι-
σμός τους θα απαιτούσε να αντιληφθεί κανείς την αναγκαία 
σχέση ανάμεσα στην επανάσταση και την Μπολσεβίκικη 
αντεπανάστα ση, θα απαιτούσε να οριστεί η αποτυχία της 
επανάστασης με τους όρους της ίδιας της φύσης της ως απε-
λευθέρωσης της εργασίας, με τους όρους της κατάληψης της 
παραγωγής από τους «συνασπισμένους παραγωγούς». Κατά 
συνέπεια θα σήμαινε ότι οι D-N θα έπρεπε να ασχοληθούν με 
αυτά που περιγράφει ο Anweiler, o Carr ή ο Βολίν ή ακόμη και 
οι ίδιοι.

Οι D-N αναφέρουν όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 
Μπολσεβίκοι για να επαναφέρουν την τάξη στα εργοστάσια. 
Με αυτόν τον τρόπο έρχονται σε αντί φαση με τον προηγού-
μενο ισχυρισμό τους ότι ήταν ελάχιστες οι περιπτώσεις στις 
οποίες οι εργάτες κατέλαβαν εργοστάσια και ανέλαβαν τη 
διεύθυνση της παραγω γής. Η Μπολσεβίκικη αντεπανάστα-
ση πηγάζει από την πορεία της επανάστασης των εργατών 
(κάτι που δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν συγκρούσεις). Σύμ-
φωνα με τα λό για του Τρότσκι, «κατάληψη της εξουσίας από 
το σύνολο του προλεταριάτου» και ταυτόχρονα «εργατικός 
έλεγχος προς όφελος του σχεδιασμένου ελέγχου της εθνι κής 
οικονομίας» (Διάταγμα για τον Εργατικό Ελεγχο, 14-27 Νοεμ-
βρίου 1917). Αν η επανάσταση είναι ο έλεγχος και η διαχείριση 
των εργοστασίων, η οργάνωση των σχέσεων μεταξύ τους, η 
κυκλοφορία και ανταλλαγή των προϊόντων της εργασίας, δεν 
έχει τίποτα να αντιτάξει στο κράτος, στην αξία, στο σχέδιο 
και την ανανεωμένη καπιταλιστική διεύθυνση, παρά μόνο τη 
σοβιετική δημοκρατία της εργατικής βάσης -δηλαδή, τίποτα, 
μόνο μια μορφή- ή διαφορετικά την αντίσταση ενάντια στην 
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επανεπιβολή της εργασίας. 

Ομως αυτό δεν είναι άνευ σημασίας. Το προλεταριάτο δεν 
βρίσκεται απλά για μια ακόμη φορά μέσα σε μια καπιταλι-
στική επιχείρηση. Η άρνηση του να εργαστεί βρίσκεται στην 
καρδιά του προγραμματισμού. Μέσα στις πρακτικές εκείνες 
που φανερώνουν την εσωτερική αντίφαση και την αδυνατό-
τητα της προγραμματικής επανάστασης, με τους δικούς της 
όρους, είναι και η άρνηση της επανεπιβολής της εργασίας, η 
οποία προεικονίζει ό,τι θα αποτελέσει το θάνατο του προ-
γραμματισμού στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Γενικότερα, στην εσωτερική του αντίφαση και την πρακτική 
διαδικασία της αδυνατότητάς του, ο προγραμματισμός πα-
ράγει τους όρους του ξεπεράσματος του. Είναι μέσω όλων 
αυτών τα οποία, πρακτικά και θεωρητικά, υπάρχουν για 
εμάς σή μερα ως αυτή η αδυνατότητα, που μπορούμε να συν-
δεθούμε με την ιστορία των αγώνων του παρελθόντος και 
με τη συνέχεια της θεωρητικής παραγωγής. Δεν απο δίδουμε 
στους αγώνες ή στις θεωρίες αυτές τη συνείδηση ή την πιθα-
νότητα να έβλεπαν από μια άλλη οπτική γωνία, γιατί μπο-
ρούμε να συσχετιστούμε με αυτούς μόνο με τη μεσολάβηση 
της αναδιάρθρωσης του καπιταλιστικού τρόπου παραγω γής 
η οποία ήταν η ήττα τους. Δεν έχουμε γενεαλογική σχέση με 
τους αγώνες και τις θεωρίες του παρελθόντος αλλά τις ανα-
παράγουμε σε μια προβληματική που συγκροτεί ένα νέο πα-
ράδειγμα της αντίφασης ανάμεσα στο προλεταριάτο και το 
κεφάλαιο.

Πράγματι δεν υπήρξε ποτέ καμία «βλέψη για έναν εργατικό 
καπιταλισμό», αλλά αυτό σημαίνει απλώς ότι υπήρξε ο χώ-
ρος για μια καπιταλιστική αντεπανά σταση γεννημένη μέσα 
σε μια επανάσταση των εργατών βασισμένη στην κατάληψη 
των εργοστασίων, την απελευθέρωση της εργασίας και την 
ανύψωση του προλετα ριάτου σε κυρίαρχη τάξη, μια αντεπα-
νάσταση η οποία ήταν ικανή να στρέψει το πε ριεχόμενο της 
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επανάστασης εναντίον της. Αν «οι προλετάριοι δεν βρήκαν 
μία εναλ λακτική λύση απέναντι στην πολιτική των Μπολσε-
βίκων», είναι γιατί η πολιτική των Μπολσεβίκων ήταν η ολο-
κλήρωση, εναντίον τους, της επανάστασής τους.

Στην Ισπανία επίσης, ενάντια στη CNT, την UGT ή το POUM, οι 
εργάτες δεν εί χαν τίποτα να αντιτάξουν στη διεύθυνση των 
επιχειρήσεων από τις οργανώσεις τους, γιατί το πρόγραμ-
μα που εφάρμοζαν οι τελευταίες ήταν το δικό τους. Η επα-
νάσταση ως επιβεβαίωση της τάξης μεταμορφώνεται χωρίς 
δεύτερη κουβέντα σε διαχείριση του κεφαλαίου, μετατρέ-
πεται ομαλά σε αντεπανάσταση στην οποία πα ρέχει το δικό 
της περιεχόμενο. Αντιμέτωποι με αυτή την αναπόφευκτη 
αντιστροφή του δικού τους κινήματος, επιτηρούμενη από τις 
ίδιες τις οργανώσεις τους, οι ερ γάτες επιστρέφουν στην αντί-
σταση ενάντια στην εργασία. Η επανάσταση ως επιβε βαίωση 
της τάξης βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αντεπανάσταση η 
οποία έχει ως πε ριεχόμενό της ό,τι δικαιολόγησε την ίδια την 
επανάσταση: την αυξανόμενη δύναμη της εργατικής τάξης 
μέσα στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, την αναγνώρι-
ση και ενσωμάτωση της στην αναπαραγωγή του καπιταλιστι-
κού τρόπου παραγωγής. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε 
ακόμη και «δικτατορία του προλεταριάτου».

Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με τους D-Ν όταν 
γράφουν πως «όσο κυριαρχεί το κεφάλαιο, η εργασία δεν 
μπορεί να απελευθερωθεί και πρέπει να επι βάλλεται στους 
μισθωτούς». Ωστόσο, ο κοινωνικός και ιστορικός μηχανισμός 
αυτής της δυναμικής πρέπει να ξεκαθαριστεί: η απελευθέρω-
ση της εργασίας είναι αδύ νατη επειδή προκαλεί την αντεπα-
νάστασή της ως καπιταλιστική οργάνωση της ερ γασίας. Οι 
D-Ν αποφεύγουν το πρόβλημα λέγοντας: καμία επανάσταση 
ποτέ δεν εμφανίστηκε μ’ αυτό τον τρόπο (παρά μόνο στα 
προγράμματα των οργανώσεων). Είδαμε πολύ σύντομα ότι 
αυτό είναι λάθος. Καθώς είναι ανίκανοι να εξηγήσουν μέσω 
ποιου μηχανισμού αυτή η αδυνατότητα επιβάλλεται, προτι-
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μούν να πουν ότι δεν έγινε ό,τι θα μπορούσε να γίνει. Ο κα-
θένας μπορεί να διακηρύσσει ότι «στην πε ρίοδο 1917-21 η επι-
λογή ήταν μεταξύ της κατάργησης της μισθωτής εργασίας ή 
της διαιώνισης της εκμετάλλευσης, τρίτη λύση δεν υπήρχε» - 
είναι μια ωραία φράση, αλλά δεν εκφράζει απολύτως τίποτα, 
δεν λέει τίποτα για την περίοδο της «επανα στατικής κρίσης». 
Καθώς κανένας -κανένα κοινωνικό κίνημα της περιόδου αυ-
τής- δεν επεδίωξε κάτι διαφορετικό από την απελευθέρωση 
της εργασίας και την έναρ ξη μιας μεταβατικής περιόδου, η 
ριζοσπαστική εναλλακτική, που παρουσιάζουν οι D-Ν, απλώς 
δεν υπήρξε.

Στην Ιταλία, όπως και στη Ρωσία, όντας ανίκανοι να εξηγή-
σουν τι συνέβη, οι D-Ν αποφασίζουν ότι δεν συνέβη τίποτε. 
Για ολόκληρη την περίοδο πρέπει να ξε κινήσουμε από δύο 
κύρια γεγονότα: (1) υπήρξε ένα ισχυρό οργανωμένο εργατι-
κό κίνημα, το οποίο (2) είχε ως πρόγραμμα την επιβεβαίωση/
απελευθέρωση της εργα σίας (τη δημιουργία εργοστασιακών 
συμβουλίων από τους εργάτες κτλ.). Αυτά τα δύο σημαντι-
κά στοιχεία προσδιορίζουν το περιεχόμενο της περιόδου. 
Τα άλλα γε γονότα της περιόδου πρέπει να γίνουν αντιληπτά 
ως εσωτερικά γεγονότα αυτής της δομής. Αντιμέτωποι με 
την αντιστροφή που υπέστησαν, οι εργάτες αφοπλίστηκαν 
καθώς αυτό που ανέλαβαν οι οργανώσεις ήταν στην πραγ-
ματικότητα η προοπτική που αυτοί οι ίδιοι είχαν αναπτύξει, 
στραμμένη πια εναντίον τους.

Είναι δύσκολο να θεωρήσουμε τα άρθρα και τις αναφορές 
του Μαλατέστα για την κατάσταση στην Ιταλία απλά ψέμα-
τα ενός μιλιτάντη. Στις 28 Ιουνίου 1922, ο Μαλατέστα γράφει 
στην L’ Umanita Nova: «Οι μεταλλεργάτες ξεκίνησαν το κί-
νημα για το ζήτημα των μισθών. Αποδείχθηκε ότι ήταν μια 
απεργία νέου είδους. Αντί να εγκαταλείψουν τα εργοστάσια, 
έμειναν μέσα σε αυτά χωρίς να δουλεύουν, προστατεύοντάς 
τα μέρα και νύχτα από ένα πιθανό λοκ-αουτ. Αλλά βρισκόμα-
σταν στο 1920. Ολόκληρη η προλεταριακή Ιταλία συγκλονιζό-
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ταν από επαναστατικό πυρετό και το κίνημα άλλαξε γρήγο-
ρα χαρακτήρα. Οι εργάτες πίστεψαν πως ήταν η στιγμή να 
αναλάβουν οριστικά τα μέσα παραγωγής. Οπλίστηκαν για να 
αμυνθούν, μετέ τρεψαν αρκετά εργοστάσια σε πραγματικά 
φρούρια και ξεκίνησαν να οργανώνουν την παραγωγή για 
τον εαυτό τους»19.

Στην Ιταλία ήταν και πάλι η επαναστατική προοπτική της 
απελευθέρωσης, της «κατάληψης των εργοστασίων», που 
επέτρεψε στο κράτος και στην αστική τάξη να ξαναπάρουν 
τον έλεγχο της κατάστασης (με τη βίαιη παρέμβαση των φα-
σιστών). Ο αριθμός των καταλήψεων μειώνεται μετά τις 25 
Σεπτεμβρίου 1920, με την υπο γραφή της συμφωνίας ανάμε-
σα στον Aragonna, αρχηγό της CGL, και την κυβέρνηση Giolitti: 
«το διάσημο διάταγμα για τον έλεγχο των εργοστασίων είναι 
κοροϊδία, για τί δημιουργεί μια νέα κάστα γραφειοκρατών οι 
οποίοι, παρότι προέρχονται από τις γραμμές σας, δεν θα υπε-
ρασπιστούν τα συμφέροντα σας, αλλά μόνο τη θέση τους. 
Προσπαθούν να συμφιλιώσουν τα δικά σας συμφέροντα με 
αυτά της αστικής τάξης, κάτι που είναι σαν να βάζει κανείς το 
λύκο να φυλάει τα πρόβατα»20.

Στην L’Umanita Nova της 10ης Σεπτεμβρίου 1920, με τίτλο Προς 
τους μεταλλεργάτες, ο Μαλατέστα γράφει: «Χτίστε σχέσεις με-
ταξύ των εργοστασίων καθώς και με τους εργάτες στο σιδη-
ρόδρομο για την προμήθεια πρώτων υλών. Κάντε συμφω νίες 
με τους συνεταιρισμούς και τον κόσμο. Πουλήστε και ανταλ-
λάξτε τα προϊόντα σας χωρίς να συνδιαλέγεστε με τα πρώην 
αφεντικά»21. «Πουλήστε και ανταλλάξτε τα προϊόντα σας»: 
στην ίδια την προτροπή του Μαλατέστα για τη συνέχιση και 
εμ βάθυνση του επαναστατικού αγώνα βρίσκεται η αποτυχία 
του και η μεταστροφή του σε αντεπανάσταση. Ο ίδιος ερ-
γάτης που θα χειροκροτούσε τον Μαλατέστα, την επόμενη 
κιόλας μέρα, θα πίεζε για επιβράδυνση του ρυθμού εργασίας 
στην «επι χείρηση που βρίσκεται στα χέρια των εργατών». Η 
κατάληψη των εργοστασίων, η χειραφέτηση της παραγωγι-
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κής εργασίας, ο χρόνος εργασίας ως μέτρο της ανταλλα γής, 
είναι αξία, είναι κεφάλαιο. Οσο η επανάσταση δεν θα έχει 
άλλο σκοπό από το να απελευθερώσει αυτό που αναγκαστι-
κά κάνει το προλεταριάτο τάξη του καπιτα λιστικού τρόπου 
παραγωγής, το μέλημα των εργατικών οργανώσεων, που 
είναι η έκφραση και η ύπαρξη αυτής της αναγκαιότητας, θα 
είναι να την κάνουν σεβαστή. Καθώς οι D-N δεν είναι ικανοί 
να συλλάβουν τη συνάρθρωση όλων αυτών των στοι χείων, 
αποφάσισαν αντίθετα με όλα τα δεδομένα, ότι οι εργάτες 
δεν είχαν ποτέ την προοπτική ή την πρακτική της χειραφέτη-
σης της εργασίας. Επιπλέον, παρόλο που για τους D-N όντως 
όλα αυτά ήταν αλήθεια για τις οργανώσεις -θα ήταν πολύ δύ-
σκολο να το αρνηθούν αυτό- δεν εξηγούν ποιος θα μπορούσε 
να έχει βάλει αυ τές τις ιδέες στο μυαλό των οργανώσεων. Τα 
γεγονότα, που ήταν ακόμη ορατά στο Όταν πεθαίνουν οι εξε-
γέρσεις, και ακόμη περισσότερο στην Εισαγωγή του Bilan, εδώ 
[στο κείμενο υπό συζήτηση] έχουν εξαφανιστεί. Δεν συνέβη 
τίποτα, προχωρή στε, δεν υπάρχει τίποτα να δείτε.

Οι D-N βλέπουν το πρόβλημα χωρίς να μπορούν να συνδέ-
σουν τους όρους του. Στην επιχειρηματολογία τους συγχέουν 
συνεχώς την πρακτική αδυνατότητα της απελευθέρωσης της 
εργασίας με την ανυπαρξία της, όπως ακριβώς συγχέουν την 
«απελευθέρωση της εργασίας» με «την απελευθερωτική δύ-
ναμη της εργασίας».

δ) Όι εργάτες δεν αγωνίστηκαν για να «κάνουν την εργασία βα-
σιλιά» αλλά για να «θέσουν φραγμούς στην αύξηση της εκμετάλ-
λευσης»

Είναι λάθος το να προσπαθεί να διαχωρίσει κανείς τους δι-
εκδικητικούς αγώνες μιας συγκεκριμένης περιόδου από την 
επανάσταση και τον κομμουνισμό όπως ορίζονται στην ίδια 
αυτή περίοδο. Το να λέει κανείς ότι το 1848 οι εργάτες αγωνί-
στηκαν μόνο ενάντια στη χειροτέρευση των συνθηκών τους, 
ότι οι εξεγερμένοι απλώς «ξεσηκώ θηκαν για να επιβιώσουν», 
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και ότι οι αγώνες δεν μαρτυρούσαν καμία προοπτική για την 
αναδιοργάνωση της κοινωνίας γύρω από την «οργάνωση της 
εργασίας» και τη γενίκευσή της, δηλαδή την απελευθέρωσή 
της, από την εργατική τάξη, είναι δύ σκολα πιστευτό. Κι αυτό 
αποδεικνύεται με μία ματιά στις πολιτικές εκφράσεις της 
παρισινής εργατικής τάξης εκείνη τη χρονιά: «Ενας εργάτης, 
ο Μαρς, υπαγόρευσε το διάταγμα [διάταγμα σχετικά με το 
δικαίωμα στην εργασία, στις 25 Φεβρουαρίου του 1848] με το 
οποίο η προσωρινή κυβέρνηση, που μόλις είχε σχηματιστεί, 
έπαιρ νε την υποχρέωση να εξασφαλίζει τη ζωή των εργατών 
δίνοντάς τους δουλειά, να δώσει δουλειά σε όλους τους πο-
λίτες κλπ. Και όταν λίγες μέρες αργότερα ξέχασε τις υποσχέ-
σεις της και φάνηκε σαν να έχει χάσει από τα μάτια της το 
προλεταριάτο, μία μάζα από 20.000 εργάτες βάδισε προς το 
δημαρχείο με την κραυγή: «Οργάνωση της εργασίας! Συγκρό-
τηση ειδικού υπουργείου εργασίας»22.

Το «ξεσηκώθηκαν για να επιβιώσουν» είναι μία έκφραση που 
στερείται νοήμα τος τόσο το 1848 όσο και το 2007. Κάθε εξέ-
γερση και ακόμη κάθε απεργία, όσο «με τριοπαθής» κι αν εί-
ναι, υπάρχει πάντα σε μία συγκεκριμένη περίοδο της αντίφα-
σης ανάμεσα στο προλεταριάτο και το κεφάλαιο. Στο βαθμό 
αυτό, η υπεράσπιση της φυσικής επιβίωσης δεν υπάρχει ως 
τέτοια περισσότερο από ένα αναλλοίωτο του κομμουνισμού 
«στο βαθύτερο περιεχόμενό του».

Στα Εθνικά Εργαστήρια, η «υπεράσπιση της επιβίωσης» γίνε-
ται ζήτημα κοινω νικού καθεστώτος: «Το δικαίωμα στην ερ-
γασία είναι, με την αστική έννοια, ένας πα- ραλογισμός, ένας 
άθλιος, ευσεβής πόθος. Πίσω όμως από το δικαίωμα στην 
εργα σία κρύβεται η βία πάνω στο κεφάλαιο, πίσω από τη βία 
πάνω στο κεφάλαιο η ιδι οποίηση των μέσων παραγωγής, η 
υπαγωγή τους στην οργανωμένη εργατική τάξη, επομένως, 
η κατάργηση της μισθωτής εργασίας, του κεφαλαίου και των 
αμοιβαίων σχέσεών τους. Πίσω από το «δικαίωμα στην εργα-
σία» βρισκόταν η εξέγερση του Ιούνη»23. Οι παριζιάνοι εργά-

22. Καρλ Μαρξ, Οι 
ταξικοί αγώνες 

στη Γαλλία από το 
1848 έως το 1850, 

εκδόσεις Σύγχρονη 
Εποχή. 

23. Καρλ Μαρξ, ό.π.
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τες «ξεσηκώθηκαν για να επιβιώσουν» και αυτή η εξέ γερση 
για επιβίωση, περιελάμβανε: «την οργάνωση της εργασίας», 
και την «υπα γωγή των μέσων παραγωγής στην οργανωμένη 
εργατική τάξη». Μια προσεκτική με λέτη της εξέγερσης του 
Ιούνη δείχνει ότι οι εργάτες των Εθνικών Εργαστηρίων που 
είχαν μείνει άνεργοι την υποστήριξαν σημαντικά, ωστόσο, 
μπορεί κανείς να δει ότι πολύ περισσότεροι ήταν οι εργάτες 
από τις συνοικίες και τα επαγγέλματα που ήταν τα πιο μαχη-
τικά κατά τη διάρκεια της σχεδόν γενικής απεργίας που κλό-
νισε το Πα ρίσι το 1840, και οι οποίοι δεν επηρεάζονταν άμεσα 
από το κλείσιμο των Εθνικών Εργαστηριών.

Σχετικά με αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στους άμεσους αγώνες, 
την πολιτική με ταρρύθμιση και την κοινωνική επανάσταση, 
το πιο σημαντικό κίνημα της περιόδου ήταν χωρίς αμφιβολία 
ο Χαρτισμός. Οι D-N δεν αναφέρουν ούτε λέξη για το θέμα 
αυτό, καθώς τότε θα δυσκολεύονταν να ισχυριστούν ότι η 
επιδίωξη της επανοικειο- ποίησης των μέσων παραγωγής 
από τους συνασπισμένους εργάτες ήταν απλώς μία ιδεολογία 
που δεν αντιστοιχούσε στις πρακτικές ή την κινητοποίηση 
των εργατών, και ότι η αντίσταση στην αύξηση της εκμετάλ-
λευσης είναι μια ουδέτερη και καθαρά ποσοτική δραστηριό-
τητα.

ε) Η καμπή του 1848

Για τους D-N, το 1848 σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στην 
ιστορία των εργατικών αγώνων:

«Το 1848 σήμανε το τέλος της ουτοπίας ενός εργα-
τικού καπιταλισμού, με την εργατική τάξη να γίνε-
ται η μοναδική ή καθολική τάξη μέσω της απορ-
ρόφησης του κεφαλαίου από τη συνασπισμένη 
εργασία. Από εκείνη τη στιγμή κι ύστερα οι εργάτες 
θα ασχολούνταν μόνο με το δικό τους μερίδιο από 
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το μισθωτό σύστημα: μέσω ενός αναπτυσσόμενου 
συνδικαλιστικού κινήματος δεν θα προσπαθούσαν 
να ανταγωνιστούν το μονοπώλιο του κεφαλαίου 
που ανήκε στους αστούς αλλά να γίνουν οι ίδιοι ένα 
μονοπώ λιο εργατικής δύναμης. Το πρόγραμμα ενός 
λαϊκού καπιταλισμού παρήκμαζε».

Αρα, αυτό που δεν υπήρξε ποτέ, είχε ωστόσο υπάρξει προ 
του 1848. Η ιδιομορφία του εκλεκτισμού είναι ότι δεν αντι-
λαμβάνεται κανείς ότι τα στοιχεία που τοποθε τούνται το ένα 
δίπλα στο άλλο, μπορεί και να αντιφάσκουν μεταξύ τους. 
Μια τέτοια θεώρηση για την περίοδο προ του 1848, προκαλεί 
μεγάλη έκπληξη δεδομένου ότι, για τους συγγραφείς, αυτή η 
περίοδος του «εργατικού καπιταλισμού» είναι, από μια άλλη 
οπτική, ουσιωδώς η περίοδος έκφρασης του κομμουνισμού 
«στο βαθύ του πε ριεχόμενο»: το προλεταριάτο της ανθρώπι-
νης κοινότητας που δεν έχει πέσει ακόμη στο τέλμα της υπε-
ράσπισης του μισθού (βλέπε παρακάτω).

Ετσι, μετά το 1848, το προλεταριάτο δεν προσπαθεί πλέον 
να γίνει η κυρίαρχη τάξη. Με την κίνηση ενός θεωρητικού ρα-
βδιού, οι D-N καταφέρνουν να εξαφανίσουν την Κομμούνα. 
Υπονοούν ότι όλα τα κείμενα του Μαρξ μετά το 1848 είναι 
‘απόκρυ φα’. Θέλουν να μας πείσουν ότι ο επαναστατικός 
συνδικαλισμός δεν υπήρξε ποτέ. Ακόμη και η γερμανική σο-
σιαλδημοκρατία, με την αυξανόμενη ισχύ της τάξης και τη 
θεωρία της αυθόρμητης κοινωνικοποίησης του κεφαλαίου 
που οδηγεί στο σοσιαλι σμό, δεν ταιριάζει στην ανάγκη των 
D-N να ισοπεδώσουν εντελώς την ταξική πάλη, από φόβο μή-
πως αναγνωρίσουν τον διαβόητο προγραμματισμό· μέχρι και 
ο Μπερνστάιν και ο Χίλφερντινγκ εξαφανίζονται. Το σχέδιο 
«της ανάληψης της εκβιομηχάνι σης από την εργατική τάξη» 
τελειώνει το 1848, όπως αυτό της «ανάδειξης της εργατι-
κής τάξης σε κυρίαρχη τάξη». Μα φυσικά! Αν δεν επρόκειτο 
για τόσο καλούς συγγρα φείς θα υποψιαζόταν κανείς απλά 
άγνοια, μα εδώ θα πρέπει κανείς να υποψιαστεί, επίσης, το 
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θεωρητικό αδιέξοδο μιας φιλολογίας, που αφού δελεάστηκε 
από μια ακα θόριστη «επαναστατική φλόγα», πρέπει να σι-
ωπήσει από φόβο μήπως αναγκαστεί να την καθορίσει. Για 
ακόμη μια φορά: προχωρήστε, δεν υπάρχει τίποτα να δείτε!

Αν θεωρήσουμε το 1848 ρήξη, είναι μόνο στο βαθμό που 
αυτό που αποτελούσε εναλλακτικό σχέδιο, δηλαδή ήταν 
ικανό να συνυπάρχει με την αστική κοινωνία (συ νεταιρισμοί 
κλπ.), μετά το 1848 έγινε πολιτικό σχέδιο που προϋπέθετε 
την ανατροπή της αστικής κοινωνίας. Μακράν του να «απο-
τελέσει την ταφόπλακα» της χειραφέ τησης των εργατών και 
της απελευθέρωσης της εργασίας (συνδεδεμένης φυσικά με 
τους διεκδικητικούς αγώνες της εργατικής τάξης), το 1848 
σημάδεψε τη γενίκευση αυτού του σχεδίου σε πάλη τάξης 
εναντίον τάξης.

στ) Ακόμη και στο απόγειό της, η φιλοδοξία να γίνει η εργασία 
βασιλιάς, δεν ήταν καθόλου ενθουσιώδης.

Για ακόμη μια φορά βρίσκουμε μια εποχή που αυτό που δεν 
υπήρξε ποτέ, έφτασε στο απόγειό του. Οι D-N παραδέχονται 
ότι μπορεί και να υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία οι ερ-
γάτες φιλοδοξούσαν να οικοδομήσουν έναν κόσμο ελεύθε-
ρης εργα σίας:

«Η φιλοδοξία να γίνουν οι εργάτες άρχουσα τάξη και 
να οικοδομήσουν έναν εργατικό κόσμο κορυφώθη-
κε την εποχή που το εργατικό κίνημα βρι σκόταν 
στο απόγειό του, όταν η Δεύτερη και η Τρίτη Διεθνής 
ήταν κάτι πα ραπάνω από μεγάλα κόμματα και συν-
δικάτα: ήταν ένας τρόπος ζωής, μια άλλη κοινωνία 
[...] Η εργατική ή «βιομηχανική» δημοκρατία ήταν η 
διεύ ρυνση μιας κοινότητας (αληθινής όσο και φα-
νταστικής) [...] που διαμόρ φωνε την ζωή της εργα-
τικής τάξης μετά την Παρισινή Κομμούνα και μέχρι 
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την δεκαετία του 1950 ή του 1960».

Εδώ βρίσκεται μία αξιοσημείωτη παραδοχή, που όμως δεν 
αναγνωρίζει ότι το ορ γανωμένο εργατικό κίνημα ήταν επίσης 
μία αντεπαναστατική δύναμη. Οι D-N επι μένουν ότι αυτός ο 
«εργατικός κόσμος» που διαμόρφωσε τη ζωή της εργατικής 
τά ξης ήταν απλώς μια «ουτοπία των ειδικευμένων εργατών». 
Ωστόσο, ακόμη και στη Γερμανία μεταξύ 1919 και 1921, όπου 
σύμφωνα με τους D-N το κίνημα των ειδικευ μένων εργατών 
ήταν στο απόγειό του, «δεν έγιναν σχεδόν καθόλου προσπά-
θειες ανάληψης της παραγωγής με σκοπό τη διεύθυνσή της. 
Οποια σχέδια και αν είχαν, στην πράξη ούτε στο Εσσεν, ούτε 
στο Βερολίνο, ούτε και στο Τορίνο έβαλαν οι εργά τες την ερ-
γασία στο επίκεντρο της κοινωνίας, σοσιαλιστικής ή μη».

Εχουμε ήδη δει στην περίπτωση της Ιταλίας και της Ρωσίας ότι 
ενώ δεν πρέπει να συγχέουμε τη δραστηριότητα των εργα-
τών με τη δραστηριότητα των οργανώ σεων και τα προγράμ-
ματά τους, είναι από την άλλη εντελώς ανεπαρκές να μένει 
κανείς στη διάκριση. Οταν οι βασικές εργοστασιακές οργανώ-
σεις ενώνονται σε δύο συνδικάτα (το AAUD και το AAUDE), 
που από κοινού αριθμούσαν αρκετές εκατοντά δες χιλιάδες 
μέλη (χωρίς να προσμετρούνται αυτοί που πρόσκεινταν στα 
επαναστα τικά συνδικάτα), το πρόγραμμα του KAPD δεν είναι 
εφεύρημα των θεωρητικών του KAPD. Είναι η μοναδική προ-
οπτική που ο ίδιος ο αγώνας επιτρέπει. Στην περίοδο για την 
οποία οι D-N μιλούν (στην ουσία από το 1848), ο αγώνας για 
τη χειραφέτη ση της εργασίας περνά μέσα από έναν πολιτικό 
αγώνα· δηλαδή, την κατάργηση της υπάρχουσας κοινωνίας 
(όποια μορφή κι αν παίρνει αυτό, κατάληψη της εξουσίας ή 
κατάργηση του κράτους) και την καθιέρωση του προλετα-
ριάτου ως κυρίαρχης τάξης (η οποία δεν μπορεί παρά να με-
ταστραφεί σε αντεπανάσταση στην ίδια την πορεία της επι-
τυχίας της). Οι εργάτες στο Εσσεν, το Βερολίνο και το Τορίνο 
«έβαλαν την ερ γασία στο επίκεντρο της κοινωνίας» μέσω της 
ίδιας της εξέγερσής τους. Τι άλλο εί ναι η εξουσία των συμβου-
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λίων, εκεί όπου στιγμιαία εδραιώνονται, παρά η εξουσία των 
εργατών ως εργατών; Θα έπρεπε μήπως να πιστέψουμε ότι 
οι εργάτες επιδίω καν την εξουσία για την εξουσία;

Η κατάληψη της κρατικής εξουσίας, η πολιτική νίκη, είναι το 
αναγκαστικό προ οίμιο, η πρώτη πράξη, για τη χειραφέτηση 
της εργασίας, δηλαδή, για να γίνει το προλεταριάτο κυρίαρχη 
τάξη. Στη Γερμανία μεταξύ του 1918 και του 1923, στην Ιτα λία 
το 1920, οι πολιτικοί αγώνες για την εξουσία της εργατικής 
τάξης, τη δικτατορία του προλεταριάτου, είχαν ως περιεχό-
μενό τους την επιβεβαίωση του προλεταριά του ως κυρίαρχης 
τάξης και μέσω αυτού, τη γενίκευση της κατάστασής του. Με 
το πρόσχημα ότι δεν βλέπουν καθόλου (ή ελάχιστα) αυτοδι-
αχειριζόμενα εργοστάσια, οι D-N αρνούνται ότι ο πολιτικός 
αγώνας είχε ως στόχο την επιβεβαίωση του προλε ταριάτου 
ως κυρίαρχης τάξης, δηλαδή, τη χειραφέτηση της εργασίας.

Δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε ότι στις σελίδες αυ-
τές σχετικά με την «ουτοπία των ειδικευμένων εργατών», οι 
D-N, για δεύτερη φορά, και αντίθετα με την επίσημη θρησκεία 
τους, συνδέουν μία συγκεκριμένη πρακτική του προλεταριά-
του με ένα συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης του κεφαλαίου, 
κάνουν δηλαδή αυτό που καταδικάζουν στο θεωρητικό συ-
μπέρασμα του κειμένου τους. Η σύνδεση αυτή γίνεται αρκε-
τά συχνά στο κείμενό τους με τον τεχνίτη, τον βιομηχανικό 
εργάτη, τον ειδικευμένο εργάτη, τον εργάτη μάζα. Αυτό που 
οι D-N αρνούνται να αποδώσουν στη αντίφαση ανάμεσα στο 
προλεταριάτο και το κεφάλαιο και το ξεπέρασμά της -δηλα-
δή το να είναι ιστορία- το αποδίδουν στη δράση που είχαν 
ιστορικά υπαρκτοί εργάτες. Με ένα είδος αποστεωμένου 
εργατισμού, αποδίδουν στην «ταξική σύνθε ση» αυτό που 
δεν μπορούν να αποδεχτούν για την επανάσταση και τον 
κομμουνι σμό.
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ζ) Εγκατάλειψη της επιχείρησης, «άρνηση της εργασίας»

Η έβδομη ένσταση δεν είναι ακριβώς της ίδιας φύσης με τις 
άλλες. Αναφέρεται στους αγώνες στο τέλος της δεκαετίας 
του 1960 και τις αρχές του 1970. Με άλλα λόγια, στην περί-
οδο που ο προγραμματισμός βρίσκεται στο τέλος της πο-
ρείας του, στην περίοδο κατά την οποία είμαστε έτοιμοι να 
αναγνωρίσουμε ότι η επιβεβαίω ση του προλεταριάτου και η 
απελευθέρωση της εργασίας δεν αποτελούν πλέον το περιε-
χόμενο και την προοπτική της ταξικής πάλης. Κατά συνέπεια, 
θα μπορούσα με ως ένα βαθμό, να συμφωνήσουμε με τις πα-
ρατηρήσεις σχετικά με αυτούς τους αγώνες, και με αρκετή 
προσπάθεια αυτή η ένσταση δεν θα ήταν καν ένσταση. Μόνο 
ως ένα βαθμό, όμως, και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, οι D-N 
δεν αναγνωρίζουν καμία ιστορική ρήξη, αφού η ιστορία λά-
μπει δια της απουσίας της σε ολόκληρο τον κανονιστικό ορί-
ζοντά τους. Τα παραδείγματα απλώς διαδέχονται το ένα το 
άλλο σε μία χρονολογική σειρά από απλή συνήθεια της σκέ-
ψης και της παρουσίασης - θα μπορούσαν να παρουσιαστούν 
με οποιαδήποτε άλλη σειρά χωρίς αυτό να επηρε άζει στο πα-
ραμικρό την «παρουσίαση». Δεύτερον, σε συμφωνία με τη δι-
αρκή άρ νησή τους για την ύπαρξη οτιδήποτε θα μπορούσε να 
ερμηνευθεί ως επιβεβαίωση της εργασίας, δεν βλέπουν ότι το 
ξεπέρασμα του προγραμματισμού, πολύ πραγμα τικό στους 
αγώνες αυτής της περιόδου, συνεχίζει να λαμβάνει χώρα 
εντός του προ γραμματισμού.

Η ρήξη στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές του 1970 
ήταν απλά η κατάρρευση του προγραμματισμού. Ο «Μάης 
του ‘68» ήταν η ρευστοποίηση όλων των μορφών του εργα-
τικού κινήματος. Η επανάσταση δεν ήταν πλέον ζήτημα της 
καθιέρωσης του προλεταριάτου ως κυρίαρχης τάξης, που γε-
νικεύει την κατάστασή του και καθολικοποιεί την εργασία ως 
κοινωνική σχέση και την οικονομία ως την αντικειμενικότη-
τα μιας κοινωνίας θεμελιωμένης στην αξία. Αλλά η περίοδος 
του «Μάη του ‘68» δεν είναι απλά η αδυνατότητα μιας προ-
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γραμματικής επανάστασης.

Από τη μια πλευρά, είχαμε ένα δυνατό εργατικό κίνημα με 
στέρεες βάσεις, την επιβεβαίωση μιας εργατικής ταυτότητας 
από το κεφάλαιο, μία αναγνωρισμένη ισχύ της τάξης, αλλά 
μία ριζική αδυνατότητα να γίνει αυτή η ισχύς αυτόνομη δύ-
ναμη και να μετατραπεί σε επαναστατική επιβεβαίωση της 
τάξης της εργασίας. Από την άλλη πλευρά, αυτή η αδυνατό-
τητα ήταν με θετικό τρόπο η επέκταση της εξέγερσης ενάντια 
στην κοινωνική αναπαραγωγή συνολικά, μία εξέγερση μέσω 
της οποίας «το προλεταριάτο αρνιόταν τον εαυτό του».

Η επανάσταση μπορούσε να είναι μόνο η άρνηση της εργα-
τικής κατάστασης, αλλά έπρεπε αναγκαστικά να αναζητήσει 
τις ρίζες της, όχι στη σχέση ανάμεσα στο προλεταριάτο και 
το κεφάλαιο, αλλά στην οικουμενικότητα της αλλοτρίωσης. 
Όι κουμενική, και μ’αυτή την έννοια ανθρώπινη, αλλοτρίωση. 
Μέσω της πραγματικής υπαγωγής, το κεφάλαιο είχε υπο-
τάξει όλη την κοινωνική αναπαραγωγή, όλες τις εκ φάνσεις 
της ζωής. Αγκαλιάζοντας το σύνολο της καθημερινής ζωής, 
η επανάσταση ήταν η άρνηση της προλεταριακής κατάστα-
σης. Μέσω της οικουμενικότητας της άρ νησης, η επανάστα-
ση αυτονομήθηκε από τις πραγματικές της συνθήκες και 
εμφανι ζόταν σαν να μην πηγάζει άμεσα από την κατάσταση 
της εργατικής τάξης, αλλά από την οικουμενική αλλοτρίωση 
της οποίας η κατάσταση αυτή ήταν η ολοκλήρωση, η συμπύ-
κνωση. Στη Γαλλία οι εργάτες εγκατέλειψαν τα εργοστάσια, 
και δεν είναι τυ χαίο ότι - παντού - η εξέγερση αυτή απέκτησε 
σάρκα και οστά μόνο όταν συναντή θηκε με τη φοιτητική αμ-
φισβήτηση.

Η εξέγερση ενάντια στην κατάσταση της εργατικής τάξης, 
εξέγερση ενάντια σε κάθε έκφανση της ζωής, παγιδεύτηκε 
σε ένα σχίσμα. Μπορούσε να εκφραστεί και να είναι αποτε-
λεσματική μόνο στρεφόμενη ενάντια στο θεμέλιό της, την 
εργατική κατάσταση, αλλά όχι για να της επιτεθεί, καθώς δεν 



202

έβρισκε εντός της τη σχέση εκεί νη με το κεφάλαιο που θα 
μπορούσε να αποτελέσει τη βάση αυτής της επίθεσης, αλλά 
για να διαχωριστεί από αυτή. Ο «Μάης του 68» παρέμεινε έτσι 
στο επίπεδο της εξέγερσης.

Οι εργάτες εγκατέλειψαν τα κατειλημμένα από τα συνδικάτα 
εργοστάσια και οι νεότεροι απ’ αυτούς προσχώρησαν στον 
φοιτητικό αγώνα. Ο Μάης του ‘68 ήταν η έμπρακτη κριτική 
της επανάστασης ως ενίσχυσης και επιβεβαίωσης της τάξης. 
Οι εργάτες μπήκαν στα εργοστάσια μόνο όταν επέστρεψαν 
στη δουλειά, σε πολλές περιπτώσεις για να αντιταχθούν βί-
αια σ’ αυτήν. Εδώ συμφωνούμε με τις παρατη ρήσεις των D-N 
για τον Μάη του ‘68. Εκεί που διαφωνούμε είναι ότι, γι’ αυ-
τούς, το γεγονός αυτό δεν ήταν ιστορικό προϊόν, αλλά ανήκει 
απλά στη μεγάλη λίστα πα ραδειγμάτων που επικαλούνται. 
Υποτίθεται ότι πάντα έτσι είχαν τα πράγματα, από το απλό 
γεγονός του τι είναι το προλεταριάτο και τι πρέπει να είναι η 
επανάσταση.

Για τους D-N, στα τέλη της δεκαετίας του ‘60, υπάρχει ευη-
μερία και κριτική στην ευημερία (καταναλωτική κοινωνία, 
καθημερινή ζωή, αλλοτρίωση), υπάρχει το εργατικό κίνημα 
και η «κριτική στην εργασία» - το αίνιγμα λύθηκε. Η επανά-
σταση πρέπει να είναι τόσο εργατική επανάσταση όσο και 
ανθρώπινη επανάσταση, αλλά «εργατική» μόνο επειδή στον 
εργάτη εμπεριέχεται η άρνηση του ανθρώπου. Ως ερ γάτης, ο 
προλετάριος έχει τη δυνατότητα να καταστρέψει την κοινω-
νία, ως άνθρω πος, να κατασκευάσει τη νέα. Το να παραμένει 
κανείς σε μια τέτοια θέση σημαίνει να παραμένει εντός της 
ιδεολογίας που γεννήθηκε από την αποτυχία του ‘68. Κατά 
τη διάρκεια όλης αυτής της περιόδου, στην Ιταλία, τη Γαλλία 
και αλλού, οι ταξικοί αγώνες εξέφρασαν μα δεν κατάφεραν 
να ξεπεράσουν τα όρια και τα αδιέξοδα του προηγούμενου 
κύκλου, αυτού της εργατικής ταυτότητας, της αυτονομίας, 
της αυτο οργάνωσης, αυτά που διαμόρφωναν τον ίδιο τον 
ορισμό της επαναστατικής δυνα μικής, ενώ σήμερα αποτε-
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λούν το όριό της.

Αυτή η εσωτερική αντίφαση της ταξικής πάλης εμφανίστηκε 
στην Ιταλία, από τα μέσα της δεκαετίας του ‘60, με έναν πολύ 
συγκεκριμένο τρόπο, στην επέκταση των αγώνων πέρα από 
τα εργοστάσια. Από τη μια, η κεντρική φιγούρα της ιταλικής 
εργατικής τάξης, πάνω στην οποία ολόκληρη η ταξική πάλη 
δομήθηκε, είναι αυτή του βιομηχανικού τριγώνου Μιλάνο-Το-
ρίνο-Γένοβα, και σ’ αυτό το τρίγωνο, κυρίως οι παραγωγικοί 
εργάτες των μεγάλων βιομηχανιών. Από την άλλη, μια τέτοια 
συγκέ ντρωση προϋποθέτει και υφίσταται μόνο μέσω της 
κοινωνικοποίησης και μαζικοποίησης της εργατικής τάξης 
πέρα από την άμεση διαδικασία παραγωγής. Ο εργα τικός 
αγώνας είναι επίσης η πόλη, οι μετακινήσεις, η στέγαση, το 
σύνολο της κοινω νικής ζωής. Αγκαλιάζοντας το σύνολο της 
καθημερινής ζωής, η ταξική πάλη γίνεται η άρνηση της ερ-
γατικής κατάστασης, ωστόσο αγκαλιάζει το σύνολο της κοι-
νωνικής ζωής βασισμένη στο εργοστάσιο· αυτή η επέκταση 
υφίσταται μόνο υπό την ηγεσία, την καθοδήγηση, του εργά-
τη του μεγάλου εργοστασίου: το Τορίνο είναι η FIAT. Αυτό το 
κίνημα εμπεριέχει μια αντίφαση ανάμεσα, από τη μια, στην 
κεντρική φιγούρα της εργατικής ταυτότητας, η οποία είναι 
ακόμη κυρίαρχη και δομεί την ταξική πάλη, και στη βάση της 
οποίας αυτό το κίνημα υπάρχει, και από την άλλη, στον αγώ-
να ενά ντια στην ολότητα της αναπαραγωγής, που δεν μπορεί 
επομένως να φτάσει μέχρι τέλους, δεν μπορεί να αμφισβητή-
σει την ίδια την εργατική κατάσταση. Ο μισθολογικός αγώ-
νας είναι το πεδίο αυτής της αντίφασης, το πεδίο όπου αυτή 
συγκεκριμε νοποιείται. Αυτό που οι εργατιστές, υπό μια προ-
γραμματική οπτική, θεωρητικοποί ησαν ως «πολιτικό μισθό» 
ή « αυτο-αξιοποίηση της εργατικής τάξης» ήταν, ως πρα κτική, 
ως συγκεκριμένος αγώνας, η αντίφαση εντός της οποίας, στη 
βάση της ίδιας της κατάστασης του εργάτη και εντός αυτής, η 
αναπαραγωγή του εργάτη ως τέτοιου τίθετο υπό αμφισβή-
τηση. Το σύνθημα για την εργατική εξουσία στα εργοστάσια 
συ νυπήρχε με την άρνηση να ζει κανείς ως εργάτης έξω απ’ 
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αυτά και να απασχολείται ως εργάτης μέσα σ’ αυτά τα ίδια 
εργοστάσια. Η ταξική πάλη αναπτυσσόταν εντός αυτής της 
άκρως αντιφατικής και ασταθούς διαμόρφωσης όπου η ερ-
γασία αρνείται να λειτουργήσει, εντός του καπιταλισμού, ως 
εργατική δύναμη.

Η αυτονομία μπορεί να είναι μόνο προγραμματική, αφού είναι 
από τη φύση της εργατική αυτονομία. Το κίνημα του ‘69 εί-
ναι ακόμη ένα κίνημα της επιβεβαίω σης του προλεταριάτου 
και της χειραφέτησης της εργασίας, αυτό είναι το κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό του. Μόνο στη βάση αυτού του κυρίαρχου 
χαρακτηριστικού μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι εντός του 
περιέχει αυτό που στη συνέχεια το θέτει υπό αμ φισβήτηση 
και το καθιστά αδύνατο. Οι ίδιοι εργάτες που έκαναν σαμπο-
τάζ και ορ γάνωναν πορείες στα εργοστάσια, ανασυντάχθη-
καν στην CUB όπως και στην Pirelli, ή βρέθηκαν στις συνελεύ-
σεις εργατών-φοιτητων στο Τορίνο. Ολη η πρωτοτυπία και 
η σπουδαιότητα αυτής της περιόδου, τόσο ιστορική όσο και 
θεωρητική, βρίσκεται εντός αυτής της κατάστασης.

Σήμερα κάθε διεκδικητικός αγώνας, οποιουδήποτε μεγέθους 
ή έντασης, είναι αυτοοργανωμένος και αυτόνομος. Η αυτοορ-
γάνωση και η αυτονομία μπορούν να αντιτίθενται στα συνδι-
κάτα, αλλά πάντα παραμένουν απλώς μια στιγμή του συνδι-
καλισμού. Εχουμε περάσει από τον ένα κύκλο αγώνων στον 
άλλον.

Αλλά οι D-N δεν αρκούνται στο να λένε ότι δεν συνέβη τίπο-
τα, είναι απαραίτη το να προσθέσουν ότι αυτοί για τους οποί-
ους αυτό που συνέβη ήταν η επανάσταση, όπως αυτή ορίζε-
ται ιστορικά στη δύναμή της και την αποτυχία της με τους 
δικούς της όρους, διαπράττουν ένα μεθοδολογικό σφάλμα: 
είναι ντετερμινιστές. Οποια ιστορι κή κριτική δεν αναγνωρί-
ζει την αναλλοίωτη ουσία και θεωρεί ότι η επανάσταση και ο 
κομμουνισμός είναι ιστορικώς παραγόμενα χαρακτηρίζεται 
με το κακόφημο επίθετο.



205

3) «Λαθοσ σε ο,τι αφορα τη μεθοδο»

Το «μεθοδολογικό σφάλμα» της TC (δεν κατονομάζεται) φέ-
ρεται να είναι η πίστη ότι υπάρχει μια «κατάσταση» ή μια 
«περίοδος» στην ιστορία του καπιταλιστικού τρό που παρα-
γωγής, και επομένως της ταξικής πάλης (αλλά αυτό το «επο-
μένως» είναι, όπως θα δούμε, για τους D-N άλλο ένα μεθοδο-
λογικό λάθος), που θα εγγυηθεί τη νίκη της κομμουνιστικής 
επανάστασης. Επιτέλους, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον πε-
ριβόητο δαίμονα του ντετερμινισμού.

Οι D-N δεν βλέπουν ότι το «λάθος» που καταγγέλλουν είναι 
«λάθος» μόνο αν δεχτούμε όλες τις παραδοχές τους, μόνο αν 
υποθέσουμε ότι η κομμουνιστική επανάσταση είναι μια δε-
δομένη και γνωστή ουσία από την αρχή της ταξικής πάλης 
εντός του καπιταλισμού24. Αν δεχτούμε ότι το προλεταριάτο 
θα μπορούσε να κάνει το 1968 ό,τι έκανε το 1848, στο Παρίσι 
του 1830 ό,τι στην Μπολόνια του 1977, ότι οι εξεγερμένοι της 
Κομμούνας απέτυχαν επειδή δεν έκαναν ό,τι είχε πει η Κατα-
στασιακή Διεθνής ότι πρέπει να γίνει, τότε είναι προφανές ότι 
η TC κάνει λάθος.

Το πρωταρχικό «λάθος» αναγκαστικά συνοδεύεται από ένα 
άλλο λάθος. Υπο τίθεται ότι έχουμε αφήσει στο κεφάλαιο και 
την ανάπτυξή του να επιλύσει τα προβλήματά μας στη θέση 
μας. Αυτό σημαίνει ότι θεωρούμε ότι το κεφάλαιο μόνο του 
είναι αυτό που διέλυσε την εργατική ταυτότητα, το «παλιό 
εργατικό κίνημα» και, ως αποτέλεσμα, αυτό που αποκα-
λούμε προγραμματισμό. Σαν να μην έπαιξαν κα νένα ρόλο 
οι αγώνες στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 και τις αρχές της 
δεκαετίας του ‘70. Σαν να μην έπαιξε κανένα ρόλο ο πολλα-
πλασιασμός των συλλογικοτήτων και η δυσαρέσκεια απένα-
ντι στην αυτοοργάνωση. Σαν να μη συνέβη η επανεμφάνιση 
στοιχείων της εργατικής ταυτότητας μέσα στο κίνημα του ρι-
ζοσπαστικού δημοκρα τισμού και η έμπρακτη κριτική αυτού 
του ριζοσπαστικού δημοκρατισμού από αυτό που μπορεί να 

24.  Και μάλιστα 
είμαστε γενναι-
όδωροι σ’ αυτό 
το σημείο, καθώς 
για τον Nesic (στο 
Call of the Void) το 
αναλλοίωτο του 
κομμουνισμού 
φαίνεται να χρονο-
λογείται ακόμη πιο 
παλιά, και για τον 
Dauve στο Banquise 
φαίνεται να είναι 
εγγενές στην κοινο-
τική φύση της αν-
θρωπότητας (που 
δυστυχώς έχασε το 
δρόμο της).
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ονομαστεί κίνημα άμεσης δράσης. Ακόμη και αν δεχόμασταν 
ότι το κεφάλαιο διέλυσε την εργατική ταυτότητα, αυτό θα 
ήταν μια αντεπανάσταση, δη λαδή ενάντια στην προηγηθεί-
σα επανάσταση, και όχι αντικειμενική τάση που θα μας «έδι-
νε» έτοιμες, νέες «συνθήκες», χωρίς εμείς να συμμετέχουμε 
στη δημιουρ γία τους.

Θα αναπτύξουμε όλα αυτά τα ζητήματα γύρω από τα τρία 
συνθετικά στοιχεία που οι D-N θέτουν: δεν υπάρχει άμεση 
σύνδεση ανάμεσα στην προλεταριακή δρά ση και το βαθμό 
ανάπτυξης του κεφαλαίου· το «είναι» του προλεταριάτου· 
και οι «αιτίες των αποτυχιών του παρελθόντος».

α) Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στην προλεταριακή 
δράση και τον βαθμό ανάπτυξης του κεφαλαίου.

«Αν το «είναι» του προλεταριάτου, που έχει θεωρητικοποιή-
σει ο Μαρξ, δεν είναι απλώς μια μεταφυσική, το περιεχόμενό 
του είναι ανεξάρτητο από τις μορφές που παίρνει η καπιτα-
λιστική κυριαρχία. Η ένταση μεταξύ της υποταγής στην εργα-
σία και της κριτικής στην εργασία υπάρχει από τη χαραυγή 
του καπιταλισμού. Προφανώς ο τρόπος πραγματοποίησης 
του κομμουνισμού διαφέρει ανάλογα με την ιστορική στιγ-
μή, όμως η ουσία του παραμένει ίδια τόσο το 1796, όσο και 
το 2002».

Αν υπάρχει το «είναι» του προλεταριάτου, και ακόμη περισ-
σότερο ένα είναι από το οποίο εξαρτάται η «πραγμάτωση του 
κομμουνισμού», τότε η επανάσταση είναι αναπόφευκτη. Κα-
μία θεωρητική αλχημεία σχετικά με την «ιστορική στιγμή» ως 
συγκυριακή συνθήκη της πραγματοποίησης αυτού του «είναι» 
δεν θα αλλάξει τίποτα. Το «είναι» θα βρίσκει πάντα το δρόμο 
του διαμέσου της ενδεχομενικότητας και των περιστάσεων. 
Ο κομμουνισμός «στο βαθύ του περιεχόμενο» παραμέ νει 
αναλλοίωτος το 1796 και το 2002. Το μόνο που μένει είναι να 
δώσουμε όνομα στο «βαθύ περιεχόμενο», και εν παρόδω, να 
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καταδείξουμε τη «σκαρταδούρα» της συγκυρίας στην «ιστο-
ρική στιγμή» του 1976 ή του 2002. Αλλά πώς ξεχωρίζουμε τη 
«σκαρταδούρα» από την «αναλλοίωτη ουσία»;

Αντίθετα με αυτά που ισχυρίζονται οι D-N, αν αυτό το «είναι» 
δεν είναι «απλώς μεταφυσική», τότε δεν είναι «ανεξάρτητο 
από τις μορφές που παίρνει η καπιταλι στική κυριαρχία». Πώς 
θα μπορούσε το «είναι» του να είναι ανεξάρτητο όταν το προ-
λεταριάτο είναι απλώς μία τάξη του καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής; Το «εί ναι» θεωρείται ανεξάρτητο από τις μορ-
φές που παίρνει η καπιταλιστική κυριαρχία, μα προφανώς η 
«πραγμάτωση του κομμουνισμού» εξαρτάται «φυσικά» από 
την «ιστορική στιγμή». Εχουμε φτάσει στην κατεξοχήν μετα-
φυσική σχέση: της ουσίας και των συνθηκών της, της τάσης 
και της πραγμάτωσής της. Οι D-N αποφεύγουν με προσοχή 
να εξηγήσουν τη σχέση ανάμεσα σ’ αυτό το «είναι» και την 
«ιστορική στιγ μή». Απλώς εννοείται, όπως πάντα εννοείται ο 
ιδεαλισμός με τον οποίο αυθόρμη τα σκεφτόμαστε. Πρόκει-
ται για την ιδεολογία της ιδανικής ευκαιρίας. Θεωρούν ότι 
έχουν ξεπεράσει τον ντετερμινισμό, επειδή, όπως γράφει ο 
Dauve στο Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο: «τίποτα δεν εγγυάται 
ότι ένα κομμουνιστικό κίνημα θα μπορεί ή θα θέλει να την εκ-
μεταλλευτεί, αλλά η δυνατότητα υπάρχει». Μια «δυνατότη-
τα» που ενδεχομένως να υλοποιηθεί, ενδεχομένως και όχι... 
με άλλα λόγια: αντικειμε νικές συνθήκες.

«Η ιστορία δεν αποδεικνύει καμία άμεση αιτιακή σχέση με-
ταξύ ενός βαθμού καπιταλιστικής ανάπτυξης και μιας συγκε-
κριμένης προλεταριακής συμπεριφοράς». Οι «ινδιάνοι της μη-
τρόπολης» της Μπολόνια θα μπορούσαν να είχαν καταλάβει 
τα Χειμερινά Ανάκτορα και οι άνεργοι των Εθνικών Εργαστη-
ρίων θα μπορούσαν να εί χαν σχηματίσει εργατικά συμβού-
λια. Οι D-N έχουν διατηρήσει ολόκληρη τη θεωρητι κή δομή 
του ντετερμινισμού, αλλά είναι ριζικά αδύνατο να διατηρή-
σουν το στοιχείο που ολοκληρώνει το σύστημα του ντετερμι-
νισμού: την ταύτιση της «ανάπτυξης του κεφαλαίου» με την 
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«επαναστατική δραστηριότητα», δηλαδή την ενδυνάμωση 
της τάξης εντός του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Ως 
αποτέλεσμα, μιλάνε για μια ταξική δραστηριότητα που πλέει 
στο κενό, καταδικασμένη στον αυτοπροσδιορισμό, δηλαδή 
στην απροσδιοριστία. Ενα τέτοιο συμπέρασμα δεν μπορεί να 
εκφραστεί ως τέτοιο· χρειάζεται κανείς προσδιορισμό, αλλά 
όχι πάρα πολύ, το «αναλλοίωτο» και την «ιστορική στιγμή». 
Και πάνω απ’ όλα πολύ «ελευθερία», επειδή η ανάπτυξη του 
κεφαλαίου έχει παραδόξως διατηρηθεί εντός της αντικειμενι-
κής του πυκνότητας.

Η ανάπτυξη του καπιταλισμού δεν είναι τίποτα άλλο από 
την αντίφαση ανάμε σα στο προλεταριάτο και το κεφάλαιο. 
Δεν υπάρχει «σύνδεση», ούτε στέρεα, ούτε ρευστή, ούτε άμε-
ση. Τελικά, οι D-N παραπαίουν ανάμεσα στον ντετερμινισμό 
και την ελευθερία, την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα, το 
αναλλοίωτο και την ενδεχο- μενικότητα, την ελευθερία με 
λίγο καθορισμό και τον ντετερμινισμό με λίγη ελευθε ρία. 
Πρέπει κανείς να επιτρέψει στο προλεταριάτο την «ελευθε-
ρία» να σταθεί στο ύψος του «ιστορικού του καθήκοντος». 
Τι περίεργη ελευθερία, και τι περίεργη κριτι κή του ντετερμι-
νισμού, που μπορεί να αναφέρεται στο «ιστορικό καθήκον»! 
Τελικά, είναι ο δικός τους ντετερμινισμός που οι D-N προσπα-
θούν να εξορκίσουν.

Είναι το να αναζητούμε τις αιτίες των επαναστάσεων και των 
αποτυχιών τους στη σχέση ανάμεσα στο προλεταριάτο και 
το κεφάλαιο, όπως υπήρξαν, κάτι άλλο από το να τις αναζη-
τούμε στην πρακτική των προλετάριων; Τι θα ήταν αυτή η 
πρα κτική αν όχι η σχέση με το κεφάλαιο; Τι θα ήταν η ανά-
πτυξη του κεφαλαίου αν όχι αυτή η σχέση; Το να απαιτεί κα-
νείς να αναζητηθούν οι αιτίες των «αποτυχιών μας» μόνο στη 
«δραστηριότητα των προλετάριων» σημαίνει ότι βλέπει την 
ανάπτυξη του κεφαλαίου ως ένα πλαίσιο στο οποίο αποδί-
δουμε περισσότερη ή λιγότερη σημα σία, αλλά πάντοτε ως 
ένα σύνολο συνθηκών. Οι D-N έχουν διατηρήσει όλους τους 
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βασικούς διαχωρισμούς του αντικειμενισμού και του ντετερ-
μινισμού· η μόνη τους «πρωτοτυπία» είναι ότι αρνούνται τις 
αιτιακές συνδέσεις που ενώνουν τα διαχω ρισμένα στοιχεία. 
Αυτό καθιστά την παραγωγή τους ασυνάρτητη και εκλεκτι-
κή, και αυτά που γράφουν γεμάτα διστακτικότητα και αμφι-
σημία (ναι/ αλλά, είναι έτσι κι έτσι/ μα φυσικά το γνωρίζουμε 
αυτό, παρόλα αυτά ...). Και όμως είμαστε εμείς που θεωρού-
μαστε «ντετερμινιστές», που για εμάς η «λύση» δεν είναι ούτε 
προϋπόθεση ούτε κάτι το ανείπωτο, αλλά αληθινή ιστορική 
παραγωγή, της μόνης ιστορίας που υπάρχει, αυτής του καπι-
ταλιστικού τρόπου παραγωγής.

Οταν ορίζουμε την εκμετάλλευση ως την αντίφαση ανάμεσα 
στο προλεταριά το και το κεφάλαιο, ορίζουμε αυτή την αντί-
φαση ως ιστορία. Το στάδιο του κύκλου της συσσώρευσης 
δεν είναι μία συνθήκη εξωτερική προς τις νίκες ή τις ήττες, 
μια συγκυρία. Η συσσώρευση είναι κομμάτι του ορισμού του 
προλεταριάτου και της αντίφασής του με το κεφάλαιο. Το 
προλεταριάτο ορίζεται στην ολότητα των στιγ μών της εκμε-
τάλλευσης, με την έννοια ότι αυτή συνεπάγεται την αναπα-
ραγωγή του και παράγει τις συνθήκες της. Το να ορίζει κανείς 
το προλεταριάτο στις τρεις στιγ μές της εκμετάλλευσης (τη 
συνάντηση εργατικής δύναμης και κεφαλαίου και την αγορα-
πωλησία της εργατικής δύναμης, την απορρόφηση ζωντανής 
εργασίας από αντικειμενοποιημένη εργασία στην άμεση δι-
αδικασία παραγωγής όπου σχηματί ζεται η υπεραξία, και τη 
μετατροπή της υπεραξίας σε πρόσθετο κεφάλαιο) είναι το να 
κατανοεί ότι η ανάπτυξη του κεφαλαίου δεν είναι η πραγμά-
τωση ή η συνθήκη της ταξικής αντίφασης που φέρνει το προ-
λεταριάτο απέναντι στο κεφάλαιο, αλλά η πραγματική ιστο-
ρία αυτής της αντίφασης. Η αντίφαση δεν παίρνει διαφορετι-
κές μορφές, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο από τις μορφές αυτές 
που αποτελούν τη δυνα μική του ίδιου τους του μετασχημα-
τισμού. Αυτοί που προσβάλλονται απ’ αυτό, θε ωρώντας ότι 
αυτό σημαίνει ότι το κεφάλαιο θα κάνει τη δουλειά αντί για 
εμάς (των επαναστατημένων προλεταρίων), δεν έχουν κατα-
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λάβει καθόλου τι σημαίνει κοινω νική σχέση. Ολα αυτά επίσης 
συνεπάγονται την ιστορικότητα του περιεχομένου του κομ-
μουνισμού. Ο κομμουνισμός είναι ιστορικός με την έννοια ότι 
βρίσκεται σε σχέ ση με την άμεση πορεία κάθε κύκλου αγώ-
νων. Όταν λέμε ότι η επανάσταση και ο κομμουνισμός σήμερα 
μπορούν να είναι μόνο άμεση κομμουνιστικοποίηση, αυτό δεν 
σημαίνει ότι ο κομμουνισμός τελικά σήμερα παρουσιάζεται ως 
αυτό που πάντα ήταν πραγματικά ή αυτό που πάντα θα έπρεπε 
να είναι.

Σε όλους αυτούς που ισχυρίζονται ότι το 1848, το 1917, το 
1968 κλπ. έληξαν με τρόπο που θα μπορούσε να έχει αποφευ-
χθεί, έχουμε δικαίωμα να απαιτήσουμε να μας πουν έστω για 
μια φορά γιατί κατέληξαν όπως κατέληξαν παρά να μας λένε 
γιατί δεν κατέληξαν όπως θα μπορούσαν. Θα μπορούσε να 
είχε συμβεί κάτι άλλο; Δεν ξέρουμε και μας είναι αδιάφορο. 
Το ερώτημα είναι άνευ νοήματος. Αυτό που δεν συνέβη ξε-
φεύγει από το πεδίο της σκέψης και εισέρχεται στη σφαίρα 
της πίστης ή της τρέλας. Η ιδεολογία του πιθανού κοιτά προς 
το παρελθόν και λέει «αυτό θα μπορούσε ή δεν θα μπορούσε 
να έχει συμβεί», έγκειται στο να θεωρεί ως ενδεχο- μενικό, 
στη βάση της επόμενης περιόδου, αυτό που ήταν ουσιώδες 
στην προηγού μενη περίοδο. Από την υποκατάσταση αυτή, 
γεννιέται η πίστη στο αναλλοίωτο ως τον ουσιώδη πυρήνα 
που απορρέει από το κίνημα.

Αν η αναδιάρθρωση της αντίφασης ανάμεσα στο προλετα-
ριάτο και το κεφά λαιο επιλύει σε μεγάλο βαθμό τις αντιφά-
σεις και τα όρια του προγραμματισμού (με τη συμμετοχή 
των εργατικών αγώνων), δεν μας φέρνει πιο κοντά ούτε σε 
μια καθα ρότητα αυτής της αντίφασης ούτε σε μια καθαρό-
τητα του κεφαλαίου. Αυτό που δη μιουργεί αυτήν την ψευ-
δαίσθηση είναι το γεγονός ότι ο καπιταλιστικός τρόπος πα-
ραγωγής αναδιαρθρώνεται πάντα σύμφωνα με αυτό που 
είναι και ξεπερνά τα όρια που ήταν δικά του (τις ίδιες του τις 
συνθήκες αξιοποίησης και αναπαραγωγής σε μια δεδομένη 
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στιγμή). Η αναδιάρθρωση είναι ξεπέρασμα το οποίο, αν και 
απρόβλεπτο, (συνιστούμενο από τη θυελλώδη ροή των αγώ-
νων), δεν μπορεί να παραβιάσει τη φύση του κεφαλαίου. 
Μόλις ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση, τα προηγούμενα χα-
ρακτηριστικά του κεφαλαίου εμφανίζονται για την επόμενη 
περίοδο ως ενδεχομε- νικά, μη απαραίτητα σε σχέση με τη 
φύση του κεφαλαίου, αλλά σίγουρα δεν ήταν ενδεχομενικά 
για την προηγούμενη περίοδο. Αυτός είναι ο τρόπος που το 
γίγνεσθαι εμφανίζεται προκαθορισμένο ως πορεία προς την 
καθαρότητα. Αυτή είναι η παγίδα στην οποία πέφτουν όλοι 
οι ιδεολόγοι που, καθώς δεν μπορούν να αντιληφθούν την 
ιστορία πέρα από την τελεολογία, επιλέγουν να την «κατα-
στείλουν».

Επιπλέον, το ζήτημα σχετικά με τον «έσχατο» χαρακτήρα αυ-
τού του κύκλου αγώνων δεν έχει λύση, επειδή, μιλώντας αυ-
στηρά, δεν μπορεί να τεθεί θεωρητι κά (και δεν έχει τεθεί ποτέ 
για κανένα κύκλο αγώνων). Αυτό σημαίνει ότι η επανά σταση 
και η κομμουνιστικοποίηση είναι τώρα το μοναδικό μέλλον; 
Για ακόμη μια φορά αυτό είναι ένα ερώτημα χωρίς νόημα, 
χωρίς πραγματικότητα. Το μόνο αναπό φευκτο είναι η ταξική 
πάλη μέσω της οποίας μπορούμε μόνο να αντιληφθούμε την 
επανάσταση αυτού του κύκλου αγώνων, και μάλιστα όχι ως 
κατάρρευση του κεφα λαίου που αφήνει ανοιχτό χώρο, αλλά 
ως ιστορικά συγκεκριμένη πρακτική του προ λεταριάτου 
στην κρίση αυτής της περιόδου του κεφαλαίου. Είναι επο-
μένως αυτή η πρακτική που καθιστά τον καπιταλιστικό τρό-
πο παραγωγής μη αναπαράξιμο. Το αποτέλεσμα του αγώνα 
δεν μπορεί ποτέ να προεξοφληθεί. Είναι αυταπόδεικτο ότι 
η επανάσταση δεν μπορεί να υποβαθμιστεί στο σύνολο των 
συνθηκών της, επειδή πρόκειται για ξεπέρασμα και όχι για 
εκπλήρωση. Η κομμουνιστικοποίηση είναι αυτή που καθιστά 
την αντίφαση ανάμεσα στο προλεταριάτο και το κεφάλαιο μη 
αναπαράξιμη.

Ως τελευταία λύση, η ανεξαρτησία του κομμουνισμού «στο 
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βαθύ του περιε χόμενο» σε σχέση με την εξέλιξη της αντί-
φασης ανάμεσα στο προλεταριάτο και το κεφάλαιο, έχει το 
οντολογικό της επιχείρημα: αυτό του φιλοσοφικού κομμου-
νισμού του 1843-46.

Ο φιλοσοφικός κομμουνισμός, που επικαλείται τον Ανθρωπο 
και το Είδος, χα ρακτηρίζει σχεδόν την ολότητα της κομμουνι-
στικής θεωρητικής παραγωγής στο πρώτο μισό της δεκαετί-
ας του 1840. Για τους «Γερμανούς» το σημείο αφετηρίας είναι 
η κριτική στη θρησκεία. Αυτή η κριτική, όπως ο ίδιος ο Μαρξ 
την εφάρμοσε, εί ναι η μήτρα της κριτικής όλων των αλλοτριώ-
σεων (όπως ο Μαρξ επιβεβαιώνει στην πρώτη πρόταση στην 
Εισαγωγή του 1843). Αυτό συνεπάγεται ότι το να ανακαλύπτει 
ο άνθρωπος εκ νέου την ουσία του στην κριτική και κατάργη-
ση/ξεπέρασμα της θρη σκείας είναι, σύμφωνα με τον Μαρξ, 
η μήτρα όλων των καταργήσεων (του χρήμα τος, της εργασί-
ας κλπ): η επιστροφή του υποκειμένου στον εαυτό του ως 
Κοινότητα, Είναι του είδους, Ανθρωπος. Ο Στίρνερ είχε δίκιο 
όταν έλεγε ότι ο Ανθρωπος αντι κατέστησε τον θεό και αυτή 
είναι η χειρότερη από όλες τις θρησκείες.

Ο ΄Ανθρωπος εξωτερικεύει τις δυνάμεις του, τις αντικειμενο-
ποιεί. Επομένως, η επανεύρεση της ανθρωπολογικής φύσης 
της θρησκείας ήταν αναγκαία για την κα τάργησή της. Φυσι-
κά, αυτό που βρέθηκε εκεί είναι ο μηχανισμός κάθε αλλοτρί-
ωσης /κατάργησης/ξεπεράσματος/ενσωμάτωσης για τον φι-
λοσοφικό κομμουνισμό, κάτι που συμπεριλαμβάνει την κα-
τάργηση της εργασίας, η οποία γινόμενη «αυτο-εκδήλωση», 
είχε ως στόχο να συμφιλιώσει την ουσία του προλετάριου 
ως ατόμου με το άμεσο είναι του. Η κατάργηση του χρήμα-
τος και του κράτους ακολουθούσαν τον ίδιο λογικό μηχανι-
σμό. Τα κριτικά εργαλεία του Φόυερμπαχ γενικεύθηκαν. Το 
απο τέλεσμα της κατάργησης/ξεπεράσματος είναι απλώς η 
αληθινή μορφή της ουσίας του ανθρώπου. Ιστορική εξέλιξη 
και αντίφαση δεν υπάρχουν παρά μόνο ως αντεστραμμένη 
μορφή της αληθινής κοινότητας, η οποία είναι ήδη η αλήθεια 
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αυτής της αντεστραμμένης μορφής. Η αλλοτρίωση δεν είναι 
παρά το ίδιο της το γίγνεσθαι για αυτή την ίδια.

«Η εργασία είναι η πορεία του ανθρώπου προς την ύπαρξή του 
για τον εαυτό του μέσα στην αλλοτρίωση, ή σαν αλλοτριωμέ-
νου ανθρώπου»26. Η αλλοτριωμένη εργασία ή η αλλοτρίωση 
της ουσίας του ανθρώπου είναι επομένως στιγμές της ταυ-
τότητας καθ’εαυτής της εργασίας και των αντικειμένων της, 
του ανθρώπου και των εξωτερικευμένων δυνάμεών του, στη 
διαδικασία κατά την οποία γίνεται ταυτότητα για-τον-εαυτό-
της. Η απώλεια είναι μόνο μια μορφή της ταυτότητας, το ανα-
γκαίο γίγνεσθαι της προκειμένου να ξαναβρεί τον εαυτό της 
(εδώ βρίσκονται όλα τα όρια της έννοιας της αλλοτρίωσης). 
Αντίθετα με την ανάλυση του Κεφαλαίου και των Grundrisse, 
όπου ξαναβρίσκουμε αυτές τις εκφράσεις της αλλοτρίωσης 
της εργα σίας ή του προϊόντος της, εδώ το σημείο εκκίνησης 
δεν είναι μια κοινωνική σχέση, αλλά ένα υποκείμενο (ο άν-
θρωπος) το οποίο διαιρείται εντός της ταυτότητας με τον 
εαυτό του. Υπό αυτή την έννοια, η εργασία είναι μοιραίο να 
καταργηθεί, επειδή η εργασία υπάρχει μόνο για να παράγει 
την κατάργησή της.

Στη Γερμανική Ιδεολογία, η κατάργηση της εργασίας συνά-
γεται από δύο ιδέες: την κατ’ ουσία οικουμενικότητα του 
προλεταριάτου σε σχέση με την ιστορία του κα ταμερισμού 
της εργασίας ως οικουμενοποίησης της παραγωγικής ζωής· 
την αντίφα ση στη ζωή του ατόμου μεταξύ της ύπαρξής του 
ως ατόμου και της ύπαρξής του ως μέλους μιας τάξης. Αυτή 
η δεύτερη ιδέα μπορεί να θεωρηθεί ότι προκύπτει από την 
πρώτη. Δυνητικά οικουμενική, η εργασία δεν μπορεί να είναι 
«μέσο».

Αυτοί που νομίζουν ότι οι Μαρξ και Ενγκελς, μεταξύ του 1843 
και του 1846, με την κατάργηση της εργασίας και τις άλλες κα-
ταργήσεις κατανοούσαν αυτό που εμείς τώρα μπορούμε να 
αντιληφθούμε ως κομμουνιστική επανάσταση, δεν βλέ πουν 
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ότι αυτό ακριβώς το γεγονός της αντίληψης της επανάστασης 
ως κατάργησης της εργασίας είναι που διαφοροποιεί τη δική 
τους οπτική από τη δική μας. Η κατάρ γηση της εργασίας, για 
τον Μαρξ και πολλούς άλλους, ήταν η χειραφέτηση του προ-
λεταριάτου. Οχι φυσικά, ως επιβεβαίωση της εργασίας, αλλά 
ως κίνημα της επιβε βαίωσης μιας τάξης, η οποία, επειδή στον 
παλιό κόσμο είναι «απαλλαγμένη από τον παλιό κόσμο»24,25, 
αντιπροσωπεύει το κίνημα που καταργεί τις υπάρχουσες 
συνθήκες: τον κομμουνισμό. Εφόσον όμως ταυτόχρονα, ως 
δράση, ο κομμουνισμός υπάρχει ως ορισμός μιας τάξης αυ-
τής της κοινωνίας, συνεπάγεται ότι είναι η ανεξάρτητη οργά-
νωσή της, η ενίσχυσή της, η επιδίωξη των δικών της στόχων 
και η υπεράσπιση των συμφερόντων της εντός αυτής της 
κοινωνίας που ταυτίζονται με τον ίδιο τον κομμουνισμό. Σε 
διάστημα λιγότερο από χρόνο μετά τη Γερμανική Ιδεολογία, 
η κα τάργηση της εργασίας γίνεται ξεκάθαρα «απελευθέρω-
ση της εργασίας», επειδή η «απελευθέρωση της εργασίας» 
ήταν η χειραφέτηση του προλεταριάτου και η χει ραφέτηση 
του προλεταριάτου ήταν η ίδια του η ύπαρξη ως δράσης στη 
σημερινή κοινωνία. Τη στιγμή που η παλιά θεωρία γίνεται συ-
γκεκριμένη και συνεκτική, δια λύεται σε κομμάτια.

Τα έτη 1846-47 δεν σηματοδοτούν το πέρασμα από μία θεω-
ρία του κομμουνι σμού ή της επανάστασης σε μία άλλη θεω-
ρία του κομμουνισμού ή της επανάστα σης: μια «ριζοσπαστι-
κή» θεωρία, η οποία, με την είσοδό της στη σκηνή της ιστορί-
ας υποτίθεται ανακοινώνει, χάρη σε μια ιδιαίτερη κατάσταση 
του προλεταριάτου, την πεμπτουσία του Κομμουνισμού, και 
μια θεωρία του προλεταριάτου ως τάξης του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής που προορίζεται να υπερασπιστεί τα 
συμφέροντά του εντός αυτού, μια θεωρία της υπεράσπισης 
του μισθού. Σηματοδοτούν ένα πέρασμα από μια φιλοσοφία 
του προλεταριάτου, της επανάστασης και του κομ μουνισμού, 
σε μια θεωρία του προλεταριάτου, της επανάστασης και του 
κομμουνι σμού. Η τελευταία δεν είναι πλέον δική μας, αλλά η 
πρώτη ακόμη λιγότερο. Σ’ αυτόν το φιλοσοφικό κομμουνι-

24 Καρλ Μαρξ, 
Χειρόγραφα 1844, 

Διεθνής Βιβλιοθήκη 
1974, μετ. Νίκος 

Μπαλής.

25. Καρλ Μαρξ, Η 
Γερμανική Ιδεολογία, 
εκδόσεις Gutenberg. 
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σμό, οι έννοιες που κρύβονται πίσω από τις ίδιες λέξεις εί ναι 
τελείως διαφορετικές από τις δικές μας, εγγράφονται σε μια 
τελείως διαφορε τική προβληματική. Είναι απατηλό να προ-
σπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες φόρμουλες λες και 
θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο προλεταριάτο και την 
ταξι κή πάλη όπως υπάρχουν σήμερα.

Ο επαναστατικός ανθρωπισμός του «νεαρού» Μαρξ, τον 
οποίο μοιράζεται με όλους τους θεωρητικούς της εποχής, ισο-
δυναμεί, την περίοδο που τελειώνει το 1848, με την πίστη ότι 
ο καπιταλισμός και η κυριαρχία της αστικής τάξης είναι μόνο 
μία εφήμερη κατάσταση (ο Μαρξ διαχωρίστηκε από αυτή τη 
θέση πριν το ‘48). Το προλεταριάτο είναι μόνο μια τάξη μετά-
βασης, μια ασταθής κοινωνική μορφή, απο τέλεσμα της απο-
σύνθεσης της κοινωνίας.

Από τη στιγμή που η αντίφαση είχε τεθεί, το ξεπέρασμά της 
όφειλε να είναι άμεσο. Αυτό που διέφυγε από τους Μαρξ και 
Ενγκελς σε αυτό το πρώιμο σημείο ήταν ότι το κεφάλαιο θα 
μπορούσε να είναι η ανάπτυξη των αντιφάσεων που το γεν-
νούν, ότι αυτές θα μπορούσαν να είναι ο λόγος ύπαρξής του, 
αυτό που το τρέ φει, ότι αυτές θα μπορούσαν να είναι η Αρχή 
της συσσώρευσής του. Δεν είδαν την ανάπτυξη ως μέρος της 
αντίφασης, ήταν μόνο συμπτωματική σε σχέση με αυτή, και 
κάλλιστα θα μπορούσε να μην υπάρχει από τη στιγμή που Η 
Αντίφαση υπάρχει. Αλλά έτσι είναι η ίδια η αντίφαση που είναι 
καθαρά τυπική επειδή η ανάπτυξή της είναι μη αναγκαία.

Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την ιστορία του κεφαλαίου 
ασήμαντη επειδή το 1845 (ή το 1867) και το 2007 είναι πανο-
μοιότυπα καθ’εαυτά, και να συμπεράνουμε ότι αυτό που ει-
πώθηκε για τον κομμουνισμό στην απαρχή του είναι παγιω-
μένο. Αλλά αυτοί που πιστεύουν ότι η ιστορία του κεφαλαίου 
είναι άνευ σημασίας με την έννοια ότι, από τις απαρχές του, 
είναι όπως είναι καθ’εαυτό, δεν έχουν ακόμη κατα φέρει να 
γίνουν Εγελιανοί. Ο Παρμενίδης αρκεί. Αφήνουν την ανάπτυ-
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ξη στην άκρη λες και είναι κάτι που δεν αποτελεί μέρος του, 
κάτι συμπτωματικό. Αντίθετα με τον Μαρξ του 1843-46, εάν 
μπορούμε και πρέπει να μιλήσουμε για επανάσταση σήμε-
ρα ως κατάργηση της εργασίας (και όλων των υπολοίπων) 
το κάνουμε στη βάση των εσωτερικών αντιφάσεων του κα-
πιταλιστικού τρόπου παραγωγής, της εκμετάλλευ σης, της 
κατάστασης του προλεταριάτου, χωρίς καμία αναφορά στο 
«άτομο» του προλετάριου, σε μια «ανθρώπινη ουσία», «στον 
άνθρωπο ως κοινότητα». Βρισκό μαστε σε αντίφαση με το κε-
φάλαιο στη βάση αυτού που είμαστε, δηλαδή αυτού που εί-
ναι το κεφάλαιο, και όχι αυτού που θα μπορούσαμε να είμα-
στε, μιας δυνα τότητας η οποία κατά κάποιο τρόπο υπάρχει 
ήδη ως απώλεια. Είναι η κατάρρευση του προγραμματισμού 
η οποία, στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές του 
1970, στιγμιαία αναγέννησε τις ίδιες τις συνθήκες ανάδυσής 
του σαν να μπορούσαν να είναι οι συνθήκες του ξεπεράσμα-
τός του. Στιγμιαία όλοι μας γίναμε Φοϋερμπαχιανοί ξανά, 
...κάποιοι από μας παρέμειναν. Εχουν, έτσι, δημιουργήσει την 
αιώνια φόρμουλα της κομμουνιστικής επανάστασης από μια 
ιδεολογία γεννημένη από την αποτυχία του ‘68.

β) Το «είναι» του προλεταριάτου

Το ζήτημα του «είναι» του προλεταριάτου ανέκυψε και τέθη-
κε σε κριτική στην αρχή της προηγούμενης ενότητας. Εδώ θα 
πραγματευτούμε με περισσότερη λεπτομέ ρεια τον κεντρικό 
ρόλο που αποδίδεται στην εργασία στην «τάση» εντός αυτού 
του «είναι».

«Η τάση μεταξύ της υποταγής στην εργασία και της κριτικής 
στην εργασία υπάρχει από τη χαραυγή του καπιταλισμού». 
Εδώ είναι λοιπόν: το «είναι» του προ λεταριάτου. Από τη μια 
πλευρά: η «προσκόλληση» και η «επένδυση» που συνο δεύουν 
τη μισθωτή σχέση, αλλά ταυτόχρονα και την περιβόητη «αν-
θρωπολογι- κή διάσταση» της εργασίας, το πρώτο δεν θα 
μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς το δεύτερο· από την άλλη 
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πλευρά: την επιθυμία για «αποφυγή» και «κριτική» της ερ-
γασίας. Αλλά μπορεί κανείς να αντιτεθεί σε μια «ανθρωπο-
λογική διάσταση»; Οχι. Στην «τάση» που περιγράφεται από 
τους D-N, η «ανθρωπολογική διάσταση» κατέ χει στην πραγ-
ματικότητα την ιδιότητα μιας μεσολάβησης. Είναι αυτό που 
επιτρέπει την «προσκόλληση» του εργάτη στην εργασία του, 
αλλά ταυτόχρονα, συνδυασμένο αυτή τη φορά με την «απόρ-
ριψη» αυτής της εργασίας, αυτό που ανοίγει άλλους κοινωνι-
κούς ορίζοντες.

Οπως πάντα, αν έχουμε ένα «επαναστατικό είναι» αυτό ση-
μαίνει ότι κάτι σε αυτό το είναι είναι ο σπόρος του ξεπεράσμα-
τός του. Στην επανάσταση, η αποφυγή της εργασίας οφείλει 
να συνδυαστεί με την προσκόλληση στην εργασία στο βαθμό 
που η πρώτη είναι επίσης ανθρωπολογική εκδήλωση.

Οι D-N έχουν αποκαλύψει το «μυστικό» ή «μυστήριο» στο 
οποίο ο Μαρξ ήταν σκλαβωμένος σε όλη τη ζωή του: την «εν-
σωμάτωση» του προλεταριάτου στη «θρι αμβευτική και κα-
ταστροφική πορεία του κεφαλαίου». Αυτή η «υποδούλωση» 
και «ενσωμάτωση» υποτίθεται ότι θεμελιώνονται στην αν-
θρωπολογική φύση της εργα σίας, η οποία αποτρέπεται από 
το να απορρίψει την υποδούλωσή της από το φετιχισμό των 
εμπορευμάτων που «συγκαλύπτει τις κοινωνικές σχέσεις που 
παράγουν το κεφάλαιο». Για τους D-N το κεφάλαιο δεν είναι 
μια σχέση παραγωγής που μας καθορίζει, αλλά κάτι που μας 
κάνει να προσκολλούμαστε. Η κοινωνική σχέση εξηγεί γιατί ει-
σερχόμαστε σ’ αυτή, αλλά όλο το πρόβλημα βρίσκεται εκεί: 
δεν προσκολλού μαστε σε μια κοινωνική σχέση στην οποία 
εισερχόμαστε. Ο φετιχισμός και το πέπλο του είναι απαραί-
τητα για μία προβληματική για την οποία ο κοινωνικός ορι-
σμός των τάξεων, ή πιο επιπόλαια των ατόμων, είναι ζήτημα 
προσκόλλησης. Ωστόσο, οι προ λετάριοι και οι καπιταλιστές 
δεν έρχονται αντιμέτωποι ως παράγοντες της ανταλλα γής, 
αλλά ως πόλοι μιας κοινωνικής σχέσης, ως τάξεις.
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Είναι η σχέση εκμετάλλευσης και η αναπαραγωγή της, η σχέ-
ση κεφάλαιο, η οποία εμπεριέχει την ανταλλαγή, και όχι αντί-
στροφα. Το ότι είναι σχέση εκμετάλ λευσης είναι ο λόγος για 
τον οποίο, αν θέλουμε να το θέσουμε έτσι, «ο καπιταλι σμός 
επιβάλλει καθημερινά στην πραγματική ζωή και εντυπώνει 
στο νου μας την οικονομία σαν κάτι προφανές και αναπό-
φευκτο, την αναγκαιότητα της ανταλλαγής εμπορευμάτων, 
της αγοράς και πώλησης εργασίας». Αλλά τότε δεν πρόκειται 
για κάποιου είδους εκβιασμό, μια επιβολή που οφείλουμε να 
υπακούσουμε «...αν θέ λουμε να αποφύγουμε τη στέρηση την 
αθλιότητα και τη δικτατορία», μια επιβολή που μας ενσωμα-
τώνει «στην καταστροφική πορεία του κεφαλαίου». Δεν είμα-
στε ενσωματωμένοι εξαιτίας του φετιχισμού των εμπορευ-
μάτων (ο οποίος δεν είναι ο ειδικός φετιχισμός του κεφαλαί-
ου, δηλαδή ο φετιχισμός της αυτονόμησης των στοι χείων της 
παραγωγικής διαδικασίας στη σχέση τους με τα εισοδήματα), 
αλλά από την ίδια τη δομή της κοινωνικής σχέσης η οποία 
είναι δική μας, της εκμετάλλευσης - μια σχέση η οποία έχει 
κάνει την ανταλλαγή εγγενή στιγμή της κυριαρχίας της αντι- 
κειμενοποιημένης εργασίας πάνω στη ζωντανή. Η δυνατό-
τητα της αποτίναξης «της μυστικοποιημένης εμφάνισης της 
συναλλαγής» βρίσκεται εντός των αντιφάσεων της εκμετάλ-
λευσης, η κατάργηση της εκμετάλλευσης δεν εξαρτάται από 
την αποτί ναξη του πέπλου. Αν διαβάσουμε προσεκτικά τους 
D-N φαίνεται ότι γι’ αυτούς «ο κοινωνικός δεσμός» είναι αυτό 
που επιτρέπει την αναπαραγωγή του κεφαλαίου26. Τα πάντα 
είναι αντεστραμμένα και φαίνεται σαν οι πρωταγωνιστές της 
καπιταλι στικής κοινωνίας να φαντάζονται το ανήκειν τους 
στην κοινωνία ως περιβάλλον. Το «κοινωνικό σύστημα» βα-
σίζεται σε αυτούς που υποδουλώνει επειδή ο φετιχισμός της 
ανταλλαγής εμπορευμάτων συγκαλύπτει την κοινωνική σχέ-
ση που παράγει το κεφάλαιο. Το ζήτημα είναι να ξεπεραστεί 
«η οικονομία σαν κάτι προφανές και ανα πόφευκτο».

Ο «κοινωνικός δεσμός» είναι πάντα η αναπαραγωγή της κοι-
νωνικής σχέσης του κεφαλαίου, πάντα η αυτοπροϋπόθεσή 

26.Ο όρος «κοι-
νωνικός δεσμός» 

ή «κοινωνικός 
σύνδεσμος» χρησι-
μοποιείται από τον 
Dauve παράλληλα 

με άλλους, όπως 
«προσκόλληση», 

«συστράτευση» και 
«ενσωμάτωση», 

για να περιγραφεί 
ο τρόπος με τον 

οποίο το κεφάλαιο 
επιβάλλει την 

υπακοή αυτών που 
εκμεταλ λεύεται. Δες 

για παράδειγμα το 
κείμενο Whither the 

world?. 
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του ως αποτέλεσμα της αντίφασης μεταξύ των τάξεων με 
την έννοια ότι το κεφάλαιο είναι πάντα ο κυρίαρχος πόλος, 
εξασφαλί ζοντας και οριοθετώντας την αναπαραγωγή. Στην 
πραγματικότητα, ο καπιταλισμός «βασίζεται σε αυτούς που 
υποδουλώνει» στο βαθμό που «αυτοί που υποδουλώ νει» 
υπάρχουν μόνο στην «υποδούλωση» που τους ορίζει. Δεν θα 
δραπετεύσουν από αυτή τη σκλαβιά αποτινάζοντας το «πέ-
πλο», αλλά μόνο καταργώντας αυτή τη σκλαβιά, καταργώ-
ντας τους εαυτούς τους. Αυτό είναι δυνατό μόνο εξαιτίας της 
αντι φατικής για το ίδιο το κεφάλαιο διαδικασίας αυτής της 
υποδούλωσης. Η αντίφαση ανάμεσα στο προλεταριάτο και 
το κεφάλαιο είναι αντίφαση του ίδιου πράγματος του οποί-
ου είναι η δυναμική: του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. 
Με αυτή την έννοια πρόκειται για αντίφαση η οποία μπορεί 
να οδηγήσει στην κατάργησή της. Ο καπιταλισμός δεν «βασί-
ζεται σε αυτούς που υποδουλώνει» απλά· βρίσκεται στην ίδια 
τη φύση αυτής της υποδούλωσης η ικανότητά της να γίνει 
επαναστατική. Είναι το αντικείμενο ως ολότητα -ο καπιταλι-
στικός τρόπος παραγωγής- που βρίσκεται σε αντίφαση με τον 
εαυτό του στην αντίφαση των στοιχείων του, επειδή η αντίφα-
ση αυτή με το άλλο είναι για κάθε στοιχείο αντίφαση με τον 
εαυτό του, στο βαθμό που το άλλο είναι το δικό του άλλο. 
Το ξεπέρασμα της αντίφασης της εκμετάλλευσης προκύπτει 
από το μη συμμετρικό της χαρακτήρα (υπαγωγή της εργασί-
ας υπό το κεφάλαιο). Η κατάσταση του προλεταριάτου είναι 
η αυτοαντίφαση της αναπαρα γωγής του κεφαλαίου. Όταν 
λέμε ότι η εκμετάλλευση είναι αντίφαση ορίζουμε την κατάστα-
ση και την επαναστατική δράση του προλεταριάτου.

Οι D-N λένε χαρακτηριστικά: «Ο προλετάριος αρχίζει να δρα 
ως επαναστάτης μόνον όταν ξεπερνάει το αρνητικό της κα-
τάστασής του και αρχίζει να δημιουργεί κάτι θετικό μέσα 
από αυτήν, δηλαδή κάτι που ανατρέπει την υπάρχουσα τάξη 
πραγ μάτων. Ο λόγος που οι προλετάριοι δεν «έκαναν την 
επανάσταση» δεν ήταν η έλ λειψη μιας κριτικής της εργασίας 
αλλά το γεγονός ότι αρκέστηκαν σε μια αρνητική κριτική της 
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εργασίας».

Ακόμη τους περιμένουμε να ορίσουν «μια θετική κριτική της 
εργασίας». Απο φεύγουν να το κάνουν επειδή κάτι τέτοιο θα 
απαιτούσε να ορίσουν επίσης αυτή την ανθρωπολογική ερ-
γασία την οποία το κεφάλαιο υπάγει ατελώς και η οποία, σε 
συνδυασμό με την άρνηση αυτής της υπαγωγής, μας δίνει την 
επανάσταση. Οι D-N θέλουν την απελευθέρωση της αληθινής 
εργασίας. Αυτή η «ζωντανή εργασία με οικουμενικό χαρακτή-
ρα» δεν υπάρχει ως τέτοια, δηλαδή ως αφαίρεση, παρά μόνο 
στο βαθμό που το κεφάλαιο τη θρέφει· δεν είναι τίποτα πα-
ραπάνω από τη σχέση της με το κεφάλαιο.

«Η εργατική δύναμη να ξεπεράσει την κατάστασή της και να 
ορθωθεί στο ιστο ρικό της καθήκον να απελευθερωθεί από 
τα δεσμά της, απελευθερώνοντας έτσι την ανθρωπότητα». 
Τι ατυχής και πραγματικά ντετερμινίστικη διατύπωση! Διπλά 
ατυχής, γιατί όχι μόνο υιοθετεί τον θείο ντετερμινισμό της 
ρητορείας του «παλιού καιρού», αλλά δείχνει ταυτόχρονα 
όλο τον κρυμμένο λόγο των D-N - αυτόν της απε λευθέρωσης 
της εργασίας. Η εργατική δύναμη «να απελευθερωθεί από τα 
δεσμά της» είναι μια αντίφαση στους όρους. Είναι αλήθεια 
ότι πρέπει να «ξεπεράσει την κατάστασή της», αλλά αυτό τα 
περιπλέκει όλα περισσότερο. Αν «ξεπεράσει την κα τάστασή 
της» δεν είναι πια εργατική δύναμη, δεν μένει κάτι που να 
μπορεί να απο καλεστεί έτσι.

Το συμπέρασμα του κειμένου των D-N σφραγίζεται με την 
αυθεντία του Μπαμπέφ: «δεν είμαστε από αυτόν τον κό-
σμο». Ο Sylvain Marechal έκανε το άσυλο από ρων μοντέλο 
κομμουνιστικής οργάνωσης, ο Μπαμπέφ τον στρατό. Το να 
αποκαλεί κανείς τους προλετάριους στα τέλη του 19ου αιώνα 
«ανθρώπους από το πουθενά» είναι σαν να πετά ατάκες απε-
ρίσκεπτα. Θα συνιστούσαμε, σχετικά, να διαβαστεί το Η Κα-
τασκευή της Αγγλικής Εργατικής Τάξης του E.P. Thompson, του 
οποίου ο Gilles Dauvé ήταν ένας από τους μεταφραστές [στα 
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γαλλικά], προκειμένου να γίνουν κα τανοητές οι ιστορικές, 
πολιτιστικές και γεωγραφικές απαρχές που διαμόρφωσαν 
αυτή την τάξη και στη βάση των οποίων διαμορφώθηκε. Οι 
D-N δεν αντιλαμβάνο νται το ξεπέρασμα του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής στη βάση της σύγχρο νης κατάστασης και 
πρακτικής της εργατικής τάξης σε αυτόν τον τρόπο παραγω-
γής, εντός του, ως την αντιφατική διαδικασία του. Γράφουν: 
«η παρακμή του εργατισμού συνοδεύτηκε από την απώλεια 
μιας οπτικής που επέτρεπε μια προοπτική στο σύνολο αυτής 
της κοινωνίας, κρίνοντάς την από έξω προκειμένου να συλλη-
φθεί και να προταθεί μια άλλη».

Αφού μετανιώνουν για την αδυναμία τους να «κρίνουν» και 
να «αποτιμήσουν» την κοινωνία «από έξω» προκειμένου να 
προτείνουν μιαν άλλη, περιμένουν από τους προλετάριους 
να δράσουν λες και ήταν έξω: «Η επανάσταση θα είναι εφι-
κτή μόνον όταν οι προλετάριοι αρχίσουν να δρουν σαν να 
είναι ξένοι προς αυτόν τον κόσμο, σαν να βρίσκονται έξω 
από αυτόν όταν θα αρχίσουν να αναφέρονται σε μια οικου-
μενική διάσταση, τη διάσταση μιας αταξικής κοινωνίας, μιας 
ανθρώπινης κοινότητας». Τι σημαίνει να δρα κανείς σαν να 
είναι εκτός; Προσέξτε την υπεκφυγή αυτής της φόρμουλας. 
Ηδη είναι ελάχιστα προφανείς το τι σημαίνει να δρα κανείς 
«από έξω», αλλά το να δρα κανείς «σαν να» είναι «εκτός»... 
Το έξω συνδέεται με μια οικουμενική διάσταση: βρισκόμαστε 
σε μια ολοκληρωτική εννοιολογική φαντα σμαγορία. Ενα από 
τα πιο δύσκολα πράγματα να καταλάβει κανείς είναι η φύση 
της αντίφασης: το ότι η καπιταλιστική κοινωνική σχέση εί-
ναι από τη μια πλευρά εντελώς δική μας και εμείς μπορούμε 
μόνο να είμαστε αυτή, και από την άλλη, μπορούμε γι’αυτόν 
ακριβώς τον λόγο να την καταργήσουμε.

Η κατάργηση της προλεταριακής συνθήκης είναι η αυτομε-
ταμόρφωση των προλετάριων σε άμεσα κοινωνικά άτομα· 
είναι ο αγώνας ενάντια στο κεφάλαιο ο οποίος θα μας κάνει 
τέτοια, επειδή αυτός ο αγώνας είναι μια σχέση που μας συν-
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δέει με αυτό. Η παραγωγή του κομμουνισμού επιτυγχάνεται 
από μια τάξη η οποία βρίσκει το περιεχόμενο του κομμουνι-
σμού στη ίδια της την ταξική κατάσταση, χωρίς να πρέπει να 
αναφερθεί σε κάποια «οικουμενική διάσταση». Η κομμουνι-
στικοποίηση λαμβάνει χώρα στον αγώνα του προλεταριά-
του ενάντια στο κεφάλαιο. Η κα τάργηση της ανταλλαγής, 
του καταμερισμού της εργασίας, της δομής της επιχείρη σης, 
του κράτους..., είναι μέτρα τα οποία παίρνονται αναγκαστι-
κά στην πορεία του αγώνα, με τις οπισθοχωρήσεις τους και 
τις ξαφνικές διακοπές τους, είναι τακτικά μέτρα μέσω των 
οποίων η κομμουνιστικοποίηση χτίζεται ως η στρατηγική της 
επα νάστασης. Είναι, επομένως, μέσω του αγώνα μιας τάξης 
ενάντια στο κεφάλαιο που το άμεσο κοινωνικό άτομο πα-
ράγεται. Παράγεται από το προλεταριάτο στην κατάρ γηση 
του κεφαλαίου (η τελική σχέση ανάμεσα στο κεφάλαιο και 
το προλεταριάτο), και όχι από προλετάριους οι οποίοι δεν θα 
είναι πια εντελώς προλετάριοι, δρώντας «σαν να είναι εκτός». 
Αλλά βέβαια, θα διαμαρτυρηθούν οι ευαίσθητες ψυχές, «θα 
αναγκαζόμασταν».

Η προλεταριακή δραστηριότητα δεν αυτοκαθορίζεται επειδή 
δεν έχει «άμεση σύνδεση με το κεφάλαιο», αυτοκαθορίζεται 
επειδή είναι η σχέση της με το κεφάλαιο και τίποτα άλλο, 
και αυτή η σχέση είναι αντίφαση. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί 
ντετερ μινισμός μόνο αν κάποιος θέλει να ορίσει ένα υπο-
κείμενο προϋπάρχον των σχέσεων εντός των οποίων μόνο 
υπάρχει, που το καθορίζουν, και στις οποίες δρα. Αν διαχω-
ρίσουμε το υποκείμενο και τη δράση του από το «πλαίσιό» 
του μπορούμε μόνο να αντιληφθούμε τη σχέση τους στην 
εναλλαγή ντετερμινισμού και ελευθερίας.

γ) «Η αιτία των αποτυχιών μας»

Πώς εξηγείται η αποτυχία; Οι D-N δίνουν μια απάντηση: η 
επανάσταση απέτυχε επειδή το προλεταριάτο απέτυχε να 
κάνει την επανάσταση. Δεν προχωρούν ποτέ πέρα από αυτή 
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την ταυτολογία και δεν μπορούν. Είναι αναπόφευκτη επειδή 
προ- κειμένου να προχωρήσουν πέρα από την ταυτολογία 
θα έπρεπε να καθορίσουν την ιστορική δράση των προλετά-
ριων, θα έπρεπε να αναδείξουν μια σύνδεση ανάμεσα στην 
ανάπτυξη του κεφαλαίου και την προλεταριακή δραστηριό-
τητα. Η ταυτολογία είναι δομικό στοιχείο της σκέψης τους. 
Αν αμφισβητήσει κανείς την ταυτολογία, αμ φισβητεί την 
ελευθερία.

Οι D-N μπορούν να κατηγορούν την TC για ντετερμινισμό 
μόνο θεωρώντας ότι η TC μοιράζεται τη δική τους κανονιστι-
κή αντίληψη για τον παγιωμένο και αναλλοί ωτο χαρακτήρα 
της επανάστασης. Είναι προφανές ότι σε μια τέτοια προβλη-
ματική η επανάσταση δεν μπορεί «να προκύπτει από ένα 
συγκεκριμένο στάδιο» γιατί είναι «αναλλοίωτη στο βαθύ της 
περιεχόμενο».

Για εμάς, η επανάσταση για την οποία μιλάμε σήμερα είναι, 
αν θέλετε, το προιόν της τρέχουσας κατάστασης· δεν είναι Η 
Επανάσταση που επιτέλους γίνεται εφι κτή από την τρέχου-
σα κατάσταση. Στην προβληματική των D-N η TC είναι ντε-
τερμινιστές· αυτό που οι D-N δεν έχουν παρατηρήσει είναι 
ότι η TC εγκατέλειψε αυτή την προβληματική πριν τριάντα 
χρόνια. Ασκούν κριτική στην TC λες και αυτή απλά προσφέ-
ρει μια άλλη εκδοχή της ίδιας προβληματικής.

Μετά από 18 σελίδες που επιδιώκουν να δείξουν ότι δεν 
υπήρξε ποτέ (και δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει), οι D-N 
επιτρέπουν την υπόθεση ότι η εργατική τάξη «ήταν παγιδευ-
μένη στην ταύτισή της με την εργασία». Δεν θα λέγαμε ότι η 
τάξη «ήταν παγιδευμένη», αλλά ότι ενδυναμωνόταν μέσω της 
ταύτισής της με την εργα σία. Δεν μοιραζόμαστε την κανονιστι-
κή οπτική των D-N για την επανάσταση. Μέχρι μια πρόσφατη 
περίοδο δεν υπήρχε επανάσταση χωρίς αυτή την «ταύτιση με 
την εργασία» (αλλιώς δεν θα είχαν υπάρξει ποτέ επαναστατι-
κά κινήματα). Αν το προλε ταριάτο ορίζεται μέσω της συσσώ-
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ρευσης και δρα ανάλογα, η αποτυχία του δεν εί ναι εσωτερική 
στην πρακτική του· βρίσκεται στη σχέση της με την αντεπα-
νάσταση. Αυτή η πρακτική είναι καθορισμένη πρακτική και 
όχι μια κομμουνιστική πρακτική εγγενώς ωθούμενη προς μια 
εσωτερική αδυνατότητα. Αυτή η πρακτική προσβλέπει στην 
κοινότητα της εργασίας, και έχει πραγματικά αποδειχτεί αδύ-
νατη εντός της τα ξικής πάλης μέσω της σχέσης της με την 
αντεπανάσταση.

Αν λέμε σήμερα ότι οι επαναστάσεις ηττήθηκαν στη βάση αυ-
τού που ήταν, ότι η ενδόμυχη σχέση τους με την αντεπανά-
σταση βρισκόταν εντός τους (όπως ορισμέ νες αριστερές κομ-
μουνιστικές τάσεις θεωρούσαν), αν δεν ξαναγράφουμε την 
ιστο ρία υποθέτοντας ότι οι επαναστάσεις θα μπορούσαν να 
είναι οτιδήποτε άλλο, δεν λέμε παρόλα αυτά ότι τους έλειπε 
κάτι, δεν τους αποδίδουμε τη συνείδηση που εί ναι το αποτέ-
λεσμα ακριβώς των αποτυχιών τους και των αντεπαναστά-
σεων. Οι Ρώ σοι προλετάριοι του 1917, οι Γερμανοί του 1919, 
ή οι Ισπανοί του 1936, έδρασαν ως τέτοιοι, έκαναν το επανα-
στατικό κίνημα το οποίο ήταν δικό τους με όλη τη συνείδη-
ση και όλες τις αντιφάσεις. Τα όρια του κινήματός τους τούς 
επιβλήθηκαν από την αντεπανάσταση που είχαν να αντιμε-
τωπίσουν. Αυτό που τώρα μπορούμε να πούμε για αυτά τα 
κινήματα, το λέμε τώρα, και αν μπορούμε να πούμε γιατί 
απέτυχαν το οφείλουμε στις μάχες όπως αυτές δόθηκαν. Η 
ανάλυσή μας είναι αποτέλεσμα· το αποτέλεσμα δεν προϋπάρχει 
του πράγματος. Ο καθένας είναι ελεύθερος να εξηγή σει αυτό 
που υπήρξε στη βάση του τι όφειλε να είναι, και να φαντάζε-
ται το τελευ ταίο. Αυτή ωστόσο δεν είναι η δική μας μέθοδος.

«Ποιο προνόμιο επιτρέπει στον παρατηρητή το 2000 να ξέ-
ρει ότι η οπτική του είναι τελικά η σωστή; Τίποτα δεν μπορεί 
να εγγυηθεί ότι το 2050, μετά από άλλα 50 χρόνια καπιταλι-
σμού, μια πιο ευρεία ματιά δεν θα αναδείξει για χ+ψ λόγους 
τους τρόπους με τους οποίους οι προλετάριοι του 2000... πα-
ρέμειναν ιστορικά περιορι σμένοι στα όρια της εποχής τους, 
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κι επομένως ότι ο κομμουνισμός στην πραγματι κότητα δεν 
ήταν το άμεσο μέλλον το 2000 περισσότερο από ότι ήταν το 
1970 ή το 1919, αλλά ότι τώρα μια νέα περίοδος αναγγέλλεται, 
επιτρέποντάς μας να κατανοή σουμε αυθεντικά το παρελθόν 
με μια νέα, κατάλληλη οπτική».

Η οπτική είναι καλή, επειδή σήμερα είναι η μόνη οπτική που 
έχουμε, επειδή είναι δική μας. Δεν εποφθαλμιούμε μια αιώνια 
κατανόηση του κομμουνισμού επει δή κάτι τέτοιο δεν υπάρ-
χει. Φυσικά μπορεί να «περιοριζόμαστε από τα όριά μας», 
αλλά για όσο η μάχη συνεχίζεται αυτά τα όρια είναι αυτό που 
είμαστε, η δύναμή μας η οποία ίσως γίνει ο αφανισμός μας. 
Γνωρίζουμε ότι αν, στον τρέχοντα κύκλο, το όριο της ταξικής 
δραστηριότητας του προλεταριάτου είναι το να δρα ως τάξη, 
τότε τίποτα δεν καθορίζεται εκ των προτέρων, και το ξεπέ-
ρασμα αυτής της αντίφασης θα είναι πολύ δύσκολο. Αλλά 
γνωρίζουμε επίσης ότι για μας, τώρα, ο κομμουνισμός εί ναι 
η κατάργηση όλων των τάξεων και το ξεπέρασμα όλων των 
προηγούμενων ορί ων της ταξικής πάλης.

Δεν πιστεύουμε στο αναλλοίωτο είναι του προλεταριάτου ή 
στην αμετάβλητη ανάγκη για την ανθρώπινη κοινότητα από 
αμνημονεύτων χρόνων. Σκεφτόμαστε την κατάσταση στην 
οποία βρισκόμαστε: ο δικός μας κύκλος αγώνων κουβαλά 
αυτό το περιεχόμενο και αυτή τη δομή της αντιπαράθεσης 
μεταξύ του κεφαλαίου και του προλεταριάτου, και για εμάς 
αυτή είναι η κομμουνιστική επανάσταση, επειδή είναι εντε-
λώς αδύνατο να φανταστούμε άλλες μορφές και άλλα περι-
εχόμενα.●
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Ο διάλογος ανάμεσα στην Théorie Communiste και το Troploin 
(Ντωβέ & Νεζίκ) που παραθέσαμε, περιστρέφεται γύρω από 
το θεμελιώδες ερώτημα του πώς να θεωρητικοποιήσουμε 
την ιστορία και την πραγματικότητα της ταξικής πάλης και 
της επανάστασης στην καπιταλιστική εποχή. Οπως έχουμε 
τονίσει στην εισαγωγή μας, κι οι δύο πλευρές ήταν προϊόντα 
του ίδιου πολιτικού χώρου στη Γαλλία στον απόηχο των γεγο-
νότων του 1968. κι οι δύο ομάδες μοιράζονται, ακόμα και σή-
μερα, μια ερμηνεία του κινήματος που καταργεί τις καπιταλι-
στικές κοινωνικές σχέσεις ως κίνημα κομμουνιστικοποίησης. 
Σύμφωνα με αυτή την κοινή άποψη, η μετάβαση στον κομ-
μουνισμό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μετά την επανάσταση. 
Μάλλον, η επανάσταση ως κομμουνιστικοποίηση είναι η ίδια 
η διάλυση των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων μέσω 
των κομμουνιστικών μέτρων που παίρνει το προλεταριάτο, 
καταργώντας την επιχειρηματική μορφή, την εμπορευματι-
κή μορφή, την ανταλλαγή, το χρήμα, την μισθωτή εργασία 
και την αξία, και καταστρέφοντας το κράτος. Κομμουνιστι-
κοποίηση, τότε, είναι η άμεση παραγωγή του κομμουνισμού: 
η αυτοκατάργηση του προλεταριάτου μέσω της κατάργησης 
του κεφαλαίου και του κράτους.

Αυτό που ρητά διαφοροποιεί τη θέση της TC από αυτή του 
Troploin, ωστόσο, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι δυο ομάδες 
θεωρητικοποιούν την παραγωγή, ή την ιστορική παραγωγή, 
αυτού του κινήματος κομμουνιστικοποίησης. Καμιά τους δεν 
στηρίζει τη δυνατότητα μιας επιτυχημένης κομμουνιστικής 
επανάστασης στην «αντικειμενική» παρακμή του καπιταλι-
σμού. παρόλα αυτά, όσον αφορά την ιστορία της ταξικής πά-
λης, το  Troploin, από κοινού με μεγάλο μέρος της ευρύτερης 
υπεραριστεράς, την αντιλαμβάνεται ως έναν κυμαινόμενο 
ανταγωνισμό ανάμεσα σε τάξεις, ως άμπωτη και παλίρροια 
της ταξικής πάλης, ακολουθώντας τα απρόοπτα της κάθε 
ιστορικής συγκυρίας. Σύμφωνα με αυτή την ευρύτερη αντί-
ληψη, η επαναστατική πάλη του προλεταριάτου εμφανίζεται 
να υπάρχει ή να εξαφανίζεται σε κάποια σημεία της ιστορίας, 
μόνο για να επανεμφανιστεί σε άλλα «υψηλά επίπεδα» (π.χ. 
1848, 1871, 1917-21, 1936, 1968-9). Υπό αυτή την οπτική, τώρα 
βιώνουμε μια παρατεταμένη ύφεση της ταξικής πάλης (του-
λάχιστον στις προηγμένες καπιταλιστικές χώρες), και αυτό 
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που πρέπει να κάνουμε είναι να αναμένουμε την επόμενη εμ-
φάνιση του κομμουνιστικού κινήματος, ή το επαναστατικό 
προλεταριάτο να φέρει σε πέρας την ανατρεπτική δουλειά 
του: «Καλά έσκαψες γεροτυφλοπόντικα!»1.

Ετσι, για το Troploin ο κομμουνισμός ως κομμουνιστικοποίη-
ση είναι μια πάντα παρούσα (αν και κάποιες φορές εξαφανι-
σμένη) δυνατότητα, η οποία, ακόμη κι αν δεν υπάρχει καμιά 
εγγύηση πως θα πραγματοποιηθεί, αποτελεί μια σταθερά της 
καπιταλιστικής εποχής. Αντίθετα, για την TC η κομμουνιστι-
κοποίηση είναι η συγκεκριμένη μορφή την οποία η κομμου-
νιστική επανάσταση πρέπει να πάρει στον τρέχοντα κύκλο 
αγώνων. Εν διακρίσει από το Troploin, τότε, η TC είναι ικανή 
αναστοχαστικά να στηρίξει την αντίληψή της για την κομ-
μουνιστικοποίηση σε μια ερμηνεία της καπιταλιστικής ιστο-
ρίας ως κύκλων αγώνα.

Κύκλοι αγώνών και φασεισ σύσσώρεύσησ

Η TC ιστορικοποιεί την αντιφατική σχέση ανάμεσα σε κεφά-
λαιο και προλεταριάτο στη βάση μιας περιοδολόγησης της 
υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο. αυτή η περιοδολό-
γηση διακρίνει κύκλους αγώνων σύμφωνα με τις ποιοτικές 
μεταβολές στη σχέση εκμετάλλευσης. Αυτή η ιστορία για τη 
TC περιλαμβάνει τρεις ευρέως αναγνωρίσιμες περιόδους: (1) 
τυπική υπαγωγή – τελειώνει γύρω στο 1900. (2) πρώτη φάση 
πραγματικής υπαγωγής – από το 1900 έως τη δεκαετία του 
1970. (3) δεύτερη φάση της πραγματικής υπαγωγής – από τη 
δεκαετία του 1970 έως και σήμερα.

Εχει σημασία για την TC, η υπαγωγή της εργασίας στο κεφά-
λαιο να μην είναι απλώς ένα ζήτημα τεχνικής οργάνωσης της 
εργασίας στην άμεση παραγωγική διαδικασία, στην οποία η 
τυπική υπαγωγή συνδέεται με την απόσπαση απόλυτης υπε-
ραξίας (μέσω της επιμήκυνσης της εργάσιμης ημέρας) και η 
πραγματική υπαγωγή με την απόσπαση σχετικής υπεραξίας 
(μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας με την εισαγωγή 
νέων τεχνικών παραγωγής, επιτρέποντας στους εργάτες να 
αναπαράγουν την αξία των μισθών τους σε μικρότερο χρό-
νο, πραγματοποιώντας έτσι περισσότερη υπερεργασία σε 

1.  Μαρξ, Κ., 1986, Η 
18η Μπρυμαίρ του 
Λουδοβίκου Βονα-

πάρτη, εκδόσεις 
Θεμέλιο, σελ. 153. 
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μια εργάσιμη ημέρα δεδομένης διάρκειας). Στην αντίληψη 
της TC, ο χαρακτήρας κι η έκταση ή βαθμός της υπαγωγής 
της εργασίας στο κεφάλαιο είναι επίσης, και πιθανώς θεμε-
λιωδώς, καθορισμένος από τον τρόπο με τον οποίο οι δύο 
πόλοι  της σχέσης κεφαλαίου-εργασίας, δηλαδή το κεφάλαιο 
και το προλεταριάτο, συσχετίζονται μεταξύ τους ως τάξεις 
της καπιταλιστικής κοινωνίας. Ετσι, για τη TC, το κλειδί της 
ιστορίας του κεφαλαίου είναι η αλλαγή του τρόπου αναπαρα-
γωγής των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων στο σύνολό 
τους, σύμφωνα με τη διαλεκτική ανάπτυξη της σχέσης ανά-
μεσα στις τάξεις. Φυσικά αυτή η ανάπτυξη είναι η ίδια εγγε-
νώς προσδεμένη στις απαιτήσεις της απόσπασης υπεραξίας. 
Εν συντομία, για την TC η υπαγωγή της εργασίας στο κεφά-
λαιο μεσολαβεί, κι είναι μεσολαβημένη, από τον συγκεκριμέ-
νο ιστορικό χαρακτήρα της ταξικής σχέσης στο επίπεδο του 
συνόλου της κοινωνίας.

Υπάρχει κάτι προβληματικό τόσο στον τρόπο που η TC χρησι-
μοποιεί την έννοια της υπαγωγής για να περιοδολογήσει τον 
καπιταλισμό, όσο και στον τρόπο που αυτή η χρήση εν μέρει 
συσκοτίζει μια από τις πιο σημαντικές όψεις της ανάπτυξης 
της ταξικής σχέσης, την οποία η θεωρία της κατά τ’άλλα φέρ-
νει στο επίκεντρο. Μιλώντας αυστηρά, η τυπική και πραγμα-
τική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο επιβάλλονται μόνο 
στην άμεση διαδικασία παραγωγής. Με ποια έννοια, για πα-
ράδειγμα, μπορεί οτιδήποτε πέρα από την εργασιακή διαδι-
κασία ποτέ να ειπωθεί πως πράγματι είναι υπαγμένο στο κε-
φάλαιο αντί για απλώς κυριαρχούμενο ή μετασχηματιζόμένο 
από αυτό2; Η TC, ωστόσο, προσπαθεί να θεωρητικοποιήσει, 
με τη χρήση αυτών των κατηγοριών της υπαγωγής, τον χα-
ρακτήρα της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης καθ’εαυτής αντί 
απλώς τον τρόπο με τον οποίο η εργασιακή διαδικασία πραγ-
ματικά γίνεται η αξιοποιητική διαδικασία του κεφαλαίου. 
Ομως, είναι μέσω της αμφισβητήσιμης θεωρητικής ανάπτυ-
ξης των κατηγοριών της υπαγωγής, που η TC είναι ικανή να 
αναπτύξει μια νέα αντίληψη για την ιστορική ανάπτυξη της 
ταξικής σχέσης. Εντός αυτής της περιοδολόγησης, ο βαθμός εν-
σωμάτωσης των κυκλωμάτων αναπαραγωγής του κεφαλαίου 
και της εργασιακής δύναμης είναι αποφασιστικής σημασίας. Το 
κλειδί στην ιστορική περιοδολόγηση της ταξικής σχέσης είναι 

2. Θα διερευνήσου-
με περαιτέρω αυτά 
τα ζητήματα στο 
επόμενο τεύχος των 
Endnotes.
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η έκταση στην οποία η αναπαραγωγή της εργασιακής δύνα-
μης, κι οπότε του προλεταριάτου ως τάξη, είναι ενσωματω-
μένη στο κύκλωμα της αυτοπροϋπόθεσης του κεφαλαίου3.

Η «περίοδος τυπικής υπαγωγής» της TC, χαρακτηρίζεται από 
μια αδιαμεσολάβητη εξωτερική σχέση ανάμεσα στο κεφά-
λαιο και το προλεταριάτο: η αναπαραγωγή της εργατικής 
τάξης δεν είναι πλήρως ενσωματωμένη στον κύκλο της αξι-
οποίησης του κεφαλαίου. Σε αυτή την περίοδο, το προλετα-
ριάτο συγκροτεί έναν θετικό πόλο της σχέσης, κι είναι ικανό 
να επιβεβαιώνει την αυτονομία του σε σχέση με το κεφάλαιο 
την ίδια στιγμή που βρίσκει τον εαυτό του ενισχυμένο από 
την καπιταλιστική ανάπτυξη. Ωστόσο, η αυξανόμενη ισχύς 
της τάξης εντός της καπιταλιστικής κοινωνίας κι η αυτόνομη 
επιβεβαίωσή της, ήρθαν σταθερά σε αντίφαση μεταξύ τους. 
Στη συντριβή της εργατικής αυτονομίας στις επαναστάσεις 
κι αντεπαναστάσεις στο τέλους του Α’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, αυτή η αντίφαση επιλύθηκε με την ενίσχυση της τάξης 
η οποία αποκαλύφθηκε πως δεν ήταν τίποτα παραπάνω από 
την ίδια την καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτή η ποσοτική μετα-
τόπιση στην ταξική σχέση σηματοδοτεί το τέλος της μετά-
βασης απο την περίοδο της τυπικής υπαγωγής στην πρώτη 
φάση της πραγματικής υπαγωγής. Από αυτό το σημείο κι 
έπειτα, η αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης ενσωματώ-
νεται πλήρως, μολονότι με ένα έντονα μεσολαβημένο τρόπο, 
στην καπιταλιστική οικονομία, κι η διαδικασία παραγωγής 
μετασχηματίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αξιοποίη-
σης του κεφαλαίου. Η σχέση ανάμεσα στο κεφάλαιο και το 
προλεταριάτο σε αυτή τη φάση υπαγωγής γίνεται εσωτερι-
κή, αλλά μεσολαβημένη από το κράτος, τη διαίρεση της πα-
γκόσμιας οικονομίας σε εθνικές περιοχές και Ανατολικές ή 
Δυτικές ζώνες συσσώρευσης (η κάθε μία με τα αντίστοιχα της 
μοντέλα ανάπτυξης του «τρίτου κόσμου»), τη συλλογική δια-
πραγμάτευση εντός του πλαισίου της εθνικής αγοράς εργασί-
ας, και το φορντικό deal που συνδέει την παραγωγικότητα με 
τις μισθολογικές αυξήσεις.

Η θετικότητα του προλεταριακού πόλου εντός της ταξικής 
σχέσης κατά την περίοδο της τυπικής υπαγωγής και την πρώ-
τη φάση της πραγματικής υπαγωγής, εκφράζεται σε αυτό 

3. Με τον όρο «αυ-
τοπροϋπόθεση του 

κεφαλαίου», η TC 
προσπαθεί να περι-
γράψει τη συνθήκη, 

κατά την οποία το 
κεφάλαιο εγκαθιδρύ-

ει τον εαυτό του τόσο 
ως προϋπόθεση όσο 

κι ως αποτέλεσμα της 
ίδιας τους της διαδι-

κασίας. Αυτό εκφρά-
ζεται στη χρήση της 
TC (ακολουθώντας 
τη γαλλική έκδοση 

του Κεφαλαίου) του 
όρου double moulinet 

(Σ.τ.Μ.: στα ελληνι-
κά ο όρος συνήθως 

αποδίδεται ως διπλό 
μάγγανο), σηματοδο-
τώντας τεμνόμενους 

κύκλους.
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που η TC ονομάζει «προγραμματισμό» του εργατικού κινή-
ματος, του οποίου οι οργανώσεις, κόμματα και συνδικάτα 
(είτε σοσιαλδημοκρατικά είτε κομμουνιστικά, είτε αναρχικά 
είτε συνδικαλιστικά) εκπροσωπούν την αυξανόμενη ισχύ του 
προλεταριάτου κι επικυρώνουν το πρόγραμμα της απελευ-
θέρωσης της εργασίας και της αυτοεπιβεβαίωσης της εργα-
τικής τάξης. Ο χαρακτήρας της ταξικής σχέσης την περίοδο 
του προγραμματικού εργατικού κινήματος καθορίζει έτσι 
την κομμουνιστική επανάσταση σε αυτό τον κύκλο αγώνων 
ως την αυτοεπιβεβαίωση του ενός από τους πόλους της σχέ-
σης κεφαλαίου-εργασίας. Ως τέτοια, η κομμουνιστική επα-
νάσταση δεν απαλλάσσεται από τη σχέση καθεαυτή, αλλά 
απλώς αλλάζει τους όρους της, κι οπότε φέρει εντός της την 
αντεπανάσταση με την μορφή της εργατικής διαχείρισης της 
οικονομίας και της συνεχιζόμενης συσσώρευσης κεφαλαίου. 
Αποκεντρωμένη διαχείριση της παραγωγής μέσω εργοστασι-
ακών συμβουλίων από την μια μεριά, και κεντρικός σχεδια-
σμός από το εργατικό κράτος από την άλλη, είναι δύο όψεις 
του ίδιου νομίσματος, δύο μορφές του ίδιου περιεχομένου: 
εργατική εξουσία τόσο ως επανάσταση όσο κι ως αντεπανά-
σταση.

Για την TC, αυτό ο κύκλος έκλεισε με τα κινήματα του 1968-
73, τα οποία σηματοδοτούν την απαξίωση του προγράμμα-
τος της απελευθέρωσης της εργασίας και της αυτοεπιβεβαί-
ωσης του προλεταριάτου. η καπιταλιστική αναδιάρθρωση 
στον απόηχο αυτών των κινημάτων κι η κρίση στη σχέση 
ανάμεσα στο κεφάλαιο και το προλεταριάτο παρασύρει ή 
υπονομεύει τους θεσμούς του παλιού εργατικού κινήματος. 
Οι συγκρούσεις του 1968-73 έτσι εισάγουν ένα νέο κύκλο συσ-
σώρευσης κι αγώνων, τον οποίο η TC ονομάζει δεύτερη φάση 
της πραγματικής υπαγωγής, ο οποίος καθορίζεται από την 
καπιταλιστική αναδιάρθρωση ή αντεπανάσταση του 1974-95 
η οποία αλλάζει θεμελιωδώς τον χαρακτήρα της σχέσης ανά-
μεσα στο κεφάλαιο και το προλεταριάτο. Τώρα απουσιάζουν 
όλοι οι περιορισμοί της συσσώρευσης -όλα τα εμπόδια στη 
ρευστότητα και τη διεθνή κινητικότητα του κεφαλαίου- τα 
οποία εκπροσωπούσαν ακαμψίες εθνικών αγορών εργασίας, 
πρόνοιας, η διαίρεση της παγκόσμιας οικονομίας σε ψυχρο-
πολεμικά μπλοκ και η προστατευμένη εθνική ανάπτυξη που 
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αυτοί επέτρεπαν στην «περιφέρεια» της παγκόσμιας οικονο-
μίας.

Η κρίση του κοινωνικού συμβολαίου που βασιζόταν στο 
φορντικό παραγωγικό μοντέλο και το κεϋνσιανό κράτος 
πρόνοιας, φέρνει μαζί του τη χρηματιστικοποίηση, την απο-
σύνθεση και τη μετεγκατάσταση της βιομηχανικής παραγω-
γής, τη διάλυση της εργατικής ισχύος, την απορρύθμιση, το 
τέλος της συλλογικής διαπραγμάτευσης, ιδιωτικοποιήσεις, 
τη μετατόπιση προς την προσωρινή, ελαστική εργασία και 
τον πολλαπλασιασμό των νέων βιομηχανιών παροχής υπη-
ρεσιών. Η παγκόσμια καπιταλιστική αναδιάρθρωση -ο σχη-
ματισμός μιας αυξανόμενα ενιαίας παγκόσμιας αγοράς εργα-
σίας, η εφαρμογή νεοφιλελευθέρων πολιτικών, η απελευθέ-
ρωση των αγορών κι η διεθνής χειροτέρευση μισθών και συν-
θηκών εργασίας- αποτελεί μια αντεπανάσταση, η οποία έχει 
ως αποτέλεσμα το γεγονός ότι κεφάλαιο και προλεταριάτο 
τώρα αναμετρούνται άμεσα σε παγκόσμια κλίμακα. Τα κυ-
κλώματα αναπαραγωγής του κεφαλαίου και της εργασιακής 
δύναμης -κυκλώματα μέσω των οποίων αναπαράγεται η ίδια 
η ταξική σχέση- είναι τώρα πλήρως ενσωματωμένα: αυτά τα 
κυκλώματα είναι τώρα άμεσα εσωτερικά συσχετισμένα. Η 
αντίφαση ανάμεσα στο κεφάλαιο και το προλεταριάτο τώρα 
μετατοπίζεται στο επίπεδο της αναπαραγωγής τους ως τά-
ξεις. από αυτή τη στιγμή κι έπειτα, το διακύβευμα είναι η ανα-
παραγωγή της ίδιας της ταξικής σχέσης.

Με την αναδιάρθρωση του κεφαλαίου (η οποία συνιστά διά-
λυση όλων των μεσολαβήσεων στη ταξική σχέση) προκύπτει 
μη αδυναμία του προλεταριάτου να συσχετιστεί θετικά με 
τον εαυτό του ενάντια στο κεφάλαιο: το ανέφικτο της προ-
λεταριακής αυτονομίας. Από το να είναι ένας θετικός πόλος 
της σχέσης ως συνομιλητής με την, ή ανταγωνιστής της, κα-
πιταλιστικής τάξης, το προλεταριάτο μετασχηματίζεται σε 
έναν αρνητικό πόλο. Η ίδια η ύπαρξή του ως προλεταριάτο, 
του οποίου η αναπαραγωγή είναι πλήρως ενσωματωμένη 
στο κύκλωμα του κεφαλαίου, γίνεται εξωτερική του εαυτού 
του. Εκείνο που ορίζει τον σύγχρονο κύκλο αγώνων σε αντι-
διαστολή με τον προηγούμενο, είναι ο χαρακτήρας της αυτο-
συσχέτισης του προλεταριάτου, η οποία είναι τώρα άμεσα η 
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σχέση του με το κεφάλαιο. Οπως το θέτει η TC, στον τρέχο-
ντα κύκλο αγώνων το ταξικό ανήκειν του ίδιου του προλε-
ταριάτου αντικειμενικοποιείται εναντίον του ως εξωτερικός 
καταναγκασμός, ως κεφάλαιο4.

Αυτός ο θεμελιώδης μετασχηματισμός του χαρακτήρα της 
ταξικής σχέσης, η οποία παράγει αυτή την αντιστροφή στην 
αυτοσυσχέτιση του προλεταριάτου ως πόλου της σχέσης εκ-
μετάλλευσης, αλλάζει τον χαρακτήρα των ταξικών αγώνων, 
και προκαλεί το προλεταριάτο να αμφισβητήσει την ίδια την 
ύπαρξή του ως τάξη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. 
Ετσι, για την TC η επανάσταση ως κομμουνιστικοποίηση είναι 
μια ιστορικά συγκεκριμένη παραγωγή: είναι ο ορίζοντας αυ-
τού του κύκλου αγώνων5.

Ενα παραγομενο ξεπερασμα

Για την TC, η σχέση ανάμεσα στο κεφάλαιο και το προλετα-
ριάτο δεν είναι μια σχέση ανάμεσα σε δύο διαχωρισμένα υπο-
κείμενα, αλλά μια σχέση αμοιβαίας συνεπαγωγής στην οποία 
κι οι δύο πόλοι της σχέσης συγκροτούνται ως στιγμές μιας αυ-
τοδιαφοροποιημένης ολότητας. Είναι η ίδια η ολότητα -αυτή 
η αντίφαση σε κίνηση- η οποία παράγει την υπέρβασή της 
κατά την επαναστατική δράση του προλεταριάτου ενάντια 
στην ίδια τη ταξική του ύπαρξη, ενάντια στο κεφάλαιο. Αυτή 
η έμφυτη, διαλεκτική αντίληψη της ιστορικής πορείας της 
καπιταλιστικής ταξικής σχέσης, αντικαθιστά τους σχετικούς 
δυισμούς αντικειμενισμού/υποκειμενισμού και αυθορμητι-
σμού/βολονταρισμού οι οποίες χαρακτήριζαν τις περισσότε-
ρες μαρξιστικές θεωρίες στον 20ό αιώνα έως και σήμερα. Ο 
δυναμισμός κι ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας αυτής της σχέ-
σης κατανοείται έτσι ως μια ενιαία διαδικασία κι όχι απλώς με 
όρους  κυμάτων προλεταριακής επίθεσης και καπιταλιστικής 
αντεπίθεσης.

Σύμφωνα με την TC, είναι οι ποιοτικοί μετασχηματισμοί 
εντός της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης που καθορίζουν 
τον επαναστατικό ορίζοντα του τωρινού κύκλου αγώνων ως 
κομμουνιστικοποίηση. Για εμάς, είναι επίσης αλήθεια σε ένα 
πιο γενικό επίπεδο αφαίρεσης, πως η αντιφατική σχέση ανά-

4. Αυτή η θεμελιώδης 
αρνητικότητα στην 
αυτοσυσχέτιση του 
προλεταριάτου σε 
σχέση με το κεφά-
λαιο, εκφράζεται από 
τη χρήση της TC του 
όρου écart, ο οποίος 
μπορεί να αποδοθεί 
ως «απόκλιση», «πα-
ρέκκλιση» ή «χάσμα». 
Για την TC, αυτή η 
έννοια εκφράζει την 
ιδέα πως η δράση του 
προλεταριάτου ως 
τάξη είναι το όριο αυ-
τού του κύκλου αγώ-
νων. επειδή οι αγώνες 
του δεν έχουν άλλον 
ορίζοντα πέρα από 
την ίδια την αναπα-
ραγωγή του ως τάξη, 
ενώ είναι ανίκανο να 
επιβεβαιώσει τον εαυ-
τό του ως τέτοιο.

5. Για μια ανάλυση 
αυτής της προβλη-
ματικής σε σχέση 
με συγκεκριμένους 
αγώνες βλέπε TC, 
«Self-organisation 
is the first act of the 
revolution; it then 
becomes an obstacle 
which the revolution 
has to overcome». 
Μπορεί να βρεθεί στο 
παρακάτω link: http://
libcom.org/library/
self-organisation-is-
the-first-act-of-the-
revolution-it-then-
becomes-an-obstacle-
which-the-revolution-
has-to-overcome.
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μεσα σε κεφάλαιο και προλεταριάτο έχει πάντοτε δείξει πέρα 
από τον εαυτό της, στον βαθμό που -από την ίδια τη γέννη-
σή της- παράγει το ίδιο της το ξεπέρασμα ως ορίζοντα που 
ενυπάρχει στους πραγματικούς αγώνες. Αυτός ο ορίζοντας, 
ωστόσο, είναι αλληλένδετος με τις πραγματικές, ιστορικές 
μορφές που παίρνει η κινούμενη αντίφαση. Είναι, έτσι, μόνο 
υπό αυτή την διευκρινιστική έννοια που μπορούμε να μιλάμε 
για τον κομμουνισμό διιστορικά (δηλαδή καθ’ όλη την ιστο-
ρία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής). Το αντιλαμβα-
νόμαστε ως εξής, το κομμουνιστικό κίνημα, ερμηνευόμενο 
όχι ως συγκεκριμενοποίηση της ολότητας -ούτε ως κίνημα 
κομμουνιστών ούτε ως  κίνημα της τάξης- αλλά μάλλον ως η 
ολότητα καθ’ εαυτή, είναι και διιστορική και διαφοροποιείται 
ανάλογα με  τις ιστορικά συγκεκριμένες μορφές της καπιτα-
λιστικής ταξικής σχέσης. Εκείνο που αναγκάζει το κομμουνι-
στικό κίνημα -την κομμουνιστική επανάσταση- να πάρει τη 
συγκεκριμένη μορφή της κομμουνιστικοποίησης στον σύγ-
χρονο κύκλο, είναι η ίδια η διαλεκτική της ενσωμάτωσης των 
κυκλωμάτων της αναπαραγωγής του κεφαλαίου και της ερ-
γασιακής δύναμης6. Είναι αυτή που παράγει τη ριζοσπαστική 
αρνητικότητα της αυτοσυσχέτισης του προλεταριάτου σε 
σχέση με το κεφάλαιο. Σε αυτή την περίοδο, για να αποτινά-
ξει τις «ριζικές αλυσίδες» του, το προλεταριάτο δεν γενικεύει 
τη συνθήκη του σε ολόκληρη την κοινωνία, αλλά διαλύει την 
ίδια την ύπαρξή του άμεσα, μέσω της κατάργησης των καπι-
ταλιστικών κοινωνικών σχέσεων.●

6. Θα διερευνήσου-
με περαιτέρω αυτά 

τα ζητήματα στο 
επόμενο τεύχος των 

Endnotes.
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