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Τά κεφάλαια μέ τίτλο Τό περιεχόμενο τον σοσιαλισμού I χαί II κυκλοφό
ρησαν σέ βιβλίο τήν περίοδο τής δικτατορίας άπό τίς έκδόσεις «Πράξη» 
σέ μετάφραση Μαρίνας ’Αλεξίου, ψευδώνυμο όμάδας μεταφραστών- ή 
Ούγγριχή ίπανάσταση, μέ τίτλο Ουγγρική ’Επανάσταση 1956, πρωτοκυ- 
κλοφόρησε άπό τίς έκδόσεις ΰψιλον/βιβλία, σέ μετάφραση Μανόλη Λα- 
μπρίδη τόν ’Ιανουάριο 1979, καί δ Κοινωνικός μετασχηματισμός χαί κοι- 
νωνιχή δημιουργία μεταφρασμένο άπό την Μαρία Παπαντωνίου-Φρα- 
γκούλη δημοσιεύτηκε στό περιοδικό 'Εποπτεία, άρ. 46. "Ολα τά υπόλοι
πα κείμενα δημοσιεύονται γιά πρώτη φορά έδώ σέ μετάφραση Γιάννη Δ. 
Ίωάννίδη.

Γιά τήν άπόδοση όρισμένων δρων όπως aliénation (ξένωση, άντί άλλο- 
τρίωση), mediation (μέσευση) κλπ., 6λ. τό Γλωσσάρι στή Φαντασιαχή θί- 
αμιση τής Κοινωνίας (έκδ. «Ράππας»), τό όποιο συντάχτηκε άπό τόν Κ. 
καί τούς μεταφραστές τού βιβλίου. (Σ.τ. έκδότη)



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιά τίτλο αύτοϋ τού βιβλίου διατήρησα τόν τίτλο τών δύο κυριότε- 
ρων κειμένων του. Είναι δμως φανερό πώς πρέπει νά έγκαταλείψου- 
με τούς όρους «σοσιαλισμός» καί «κομμουνισμός». Βέβαια, θεωρητι
κά καί καταρχήν, τό νόημα πού δίνουμε σέ κάθε λέξη τής γλώσσας εί
ναι συμβατικό καί αύθαίρετο. ’Αλλά γι’ αύτόν τό λόγο τό νόημα μιας 
λέξης είναι έκεΐνο άκριβώς πού διαμόρφωσε ή πραγματική ιστορική 
χρήση της. Ή  άπόδοση ένός διαυγέστερου‘νοήματος στις λέξεις τής 
φυλής είναι ίσως έργο τού ποιητή ή τού φιλοσόφου, όχι δμως καί τού 
πολιτικού. Είτε μάς άρέσει είτε όχι, σήμερα, γιά τή συντριπτική 
πλειοψηφία τών άνθρώπων, «σοσιαλισμός» είναι τό καθεστώς πού 
ύπάρχει στή Ρωσία καί στίς άνάλογες χώρες -είναι ό «υπαρκτός σο
σιαλισμός», όπως πολύ καλά τό ’πε ό κύριος Μπρέζνιεφ: ένα καθε
στώς πού πραγματώνει τήν έκμετάλλευση, τήν καταπίεση, τήν όλο- 
κληρωτική τρομοκρατία καί τήν πολιτιστική άποβλάκωση σέ μιά 
πρωτοφανή γιά τήν Ιστορία κλίμακα. Ή  πάλι, σοσιαλιστικά είναι τά 
κόμματα τών κ.κ. Μιτεράν, Κάλαχαν, Σμίτ καί αία, δηλαδή «πολιτι
κά» γρανάζια τής κοινωνικής τάξης πού ύπάρχει στίς δυτικές χώρες. 
Αύτές οί μαζικές άλήθειες δέν μπορούν νά καταπολεμηθούν μέ έτυ- 
μολογικές καί σημασιολογικές διακρίσεις. Όπως δέν μπορείς νά πο
λεμήσεις τή γραφειοκρατία τής ’Εκκλησίας θυμίζοντας πώς άρχικά 
έχχλησία σήμαινε «συνέλευση τού λαού» -έν προκειμένω τών πι
στών- καί ότι, σύμφωνα μ’ αυτή τήν άρχιχή έννοια, ή πραγματικότη
τα τού πάπα, τού Βατικανού, τής κρατικής Γραμματείας, τών καρδι
ναλίων κλπ. είναι κατάχρηση τού όρου «έκκλησία».

Άλλωστε γιατί, στήν περίπτωση πού συζητάμε, νά θλιβόμαστε γιά 
τή μοίρα τών λέξεων; Είναι βέβαιο πώς ή χρησιμοποίησή τους άπό 
τίς λενινοσταλινικές καί ρεφορμιστικές γραφειοκρατίες ύπήρξε ένα 
άπό τά έργαλεϊα τού μεγαλύτερου φενακισμού τής Ιστορίας. ’Αλλά 
αύτό είναι γεγονός, δέν μπορούμε νά κάνουμε πιά τίποτα γι’ αύτό. 
Άπό τήν άλλη μεριά, πρέπει νά διαπιστώσουμε πώς άπό τήν άρχή 
κιόλας οί λέξεις ήταν «κακές» -όσο «κακή» μπορεί νά ’ναι μιά λέξη.
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Είτε είναι ταυτολογικές είτε είναι έπικίνδυνα διφορούμενες. Τί ση
μαίνει «σοσιαλιστής» ή καί «κομμουνιστής»;* Ό τι είσαι όπαδός τής 
κοινωνίας, τής κοινωνικότήτας (ή τής κοινότητας) -έναντίον ποιου; 
Κάθε κοινωνία ήταν καί θά ’ναι πάντα «σοσιαλιστική». "Οπως θά 
’λεγε ό ντέ λά Παλίς, κάθε κοινωνία είναι κοινωνική ή δέν είναι κοι
νωνία. Ή  κρινωνία είναι πάντοτε «σοσιαλιστική» γιατί πάντοτε συ
γκροτείται άποβλέποντας στή διατήρησή της ώς θεσμισμένης κοινω
νίας, ώς κοινωνίας θεσμισμένης μέ κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, καί 
πάντοτε υποτάσσει τά πάντα σ’ αυτή τή διατήρηση -στήν αυτοσυντή
ρησή της, στή διαιώνισή της, στή βεβαίωση καί άναπαραγωγή της ώς 
συγκεκριμένης κοινωνίας. ’Ακόμα καί ή πιό άγρια «άτομικιστική» 
κοινωνία είναι «σοσιαλιστική» μέ τήν έννοια δτι βεβαιώνει καί έπι- 
βάλλει αυτή τή σημασία, αυτή τήν κατασκευή, αυτή τήν κοινωνική 
(καί όχι φυσική, όρθολογική ή υπερβατική) «άξια», τό άτομο. Αύτό 
πού στό άνθρώπινο πλάσμα δέν είναι κοινωνικά διαμορφωμένο άτο
μο (καί ή ρητή παράσταση: είμαι ένα άτομο, καί μάλιστα τέτοιο άτο
μο, άποτελεϊ φυσικά μέρος αυτής τής διαμόρφωσης, είναι ένα άπό τά 
άποτελέσματά της) είναι ή ψυχική μονάδα πού βρίσκεται στό δριο 
τού δυναμένου νά γνωσθεΐ καί τού προσιτού, καί συνεπώς είναι ριζι
κά άδύνατον νά προσαρμοστεί στή ζωή. "Οχι στήν κοινωνική ζωή: 
στή ζωή γενικά. Γιατί ή ψυχική μονάδα είναι αυτή καθαυτήν ριζικά 
τρελή -άνορθολογική, ά-λειτουργική. Αύτό τό στοιχειώδες γεγονός, 
παρόλο πού ήρθε στό έπίκεντρο τής σκέψης μας περί τού υποκειμέ
νου άπό τήν έποχή τού Φρόιντ, καί χάρη σ’ αύτόν, ήταν άνέκαθεν 
γνωστό. Τό έχουν διατυπώσει στοχαστές τόσο διαφορετικοί δπως ό 
Πλάτων, ό ’Αριστοτέλης ή ό Ντιντερό. Μόνο χάρη στό φενακισμό 
αυτού τού γεγονότος μπόρεσαν, έδώ καί δέκα χρόνια, ν’ άνθίσουν οΐ 
νέες παραλλαγές τής σύγχυσης καί τού φενακισμού -ή άποθέωση τής 
«έπιθυμίας» καί τής «λιβιδούς», ή άνακάλυψη κάποιας «μιμητικής» 
έπιθυμίας καί αύτό τό τελευταίο πυροτέχνημα πού έξαπέλυσε ή δια
φήμιση τής βιομηχανίας τών Ιδεών στήν άγορά: ό ψευτο-«θρησκευτι- 
κός» νεοφιλελευθερισμός. "Ολες αύτές οΐ παραλλαγές, ό,τι κι άν εί
ναι καί δ,τι κι άν λένε ή μιά γιά τήν άλλη, έχουν κοινό τό ίδιο άπίθα- 
νο άξίωμα: τό φάντασμα ένός «άτόμου» πού υποτίθεται πώς έρχεται 
στόν κόσμο όλοκληρωμένο καί προσδιορισμένο ώς πρός τήν ούσία 
καί τό όποιο ή κοινωνία -ή κοινωνικότητα αυτή καθαυτήν- ύποτίθε- 
ται δτι διαφθείρει, καταστέλλει καί υποδουλώνει.

"Η, τέλος, δ δρος «σοσιαλισμός» πάσχει.άπό μιά έπικίνδυνη άμφι- 
λογία. Μοιάζει ν’ άντιπαραθέτει στό άτομο μιά υλική, πρωταρχική, 
«άξιακή» πρωτοκαθεδρία τής κοινωνίας -λές καί είναι δυνατόν νά

* Ό  δρος σοσιαλιστής (socialiste) προέρχεται άπό τό société, κοινωνία· ό 
δρος κομμουνιστής (communiste) άπό τό communauté, κοινότητα. (Σ.τ.Μ.)
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υπάρξουν «έκλογές», «έπιλσγές» κατά τής κοινωνίας καί υπέρ τού 
άτόμου. Στό θεωρητικό έπίπεδο, στό έπίπεδο τών ιδεών καί τών έν- 
νοιών, μιά τέτοια άντιπαράθεση στερείται, δπως είπα, νοήματος. Εί
ναι έξίσου καταστροφική καί φενακιστική καί στό πρακτικό έπίπεδο. 
Είναι αίχμάλωτη τής άστικής φιλοσοφίας καί Ιδεολογίας, τής ψεύτι
κης προβληματικής που δημιούργησε αύτή ή φιλοσοφία καί Ιδεολο
γία. Τελικά καταντά Ιδεολογικό κάλυμμα τού όλοκληρωτισμού μιά 
καί, κατ’ άντιπαράθεση, τρέφει έναν ψευτο-«άτομικισμό» ή «φιλε
λευθερισμό».

Ή  βικτοριανή κοινωνία, καί γενικότερα ή κοινωνία τού κλασικού 
καί «φιλελεύθερου» καπιταλισμού, είναι «άτομίκιστική»: τουλάχι
στον αύτό διατείνεται. Τί σημαίνει αύτό; Σημαίνει δτι έπιτρέπει σέ 
μιά μικρή μειοψηφία τών άτόμων πού διαμορφώνει νά καταπιέζουν 
καί νά έκμεταλλεύονται τη μεγάλη πλειοψηφία τών άλλων «άτόμων». 
Στό 90% τών περιπτώσεων λειτουργεί κατά τού άτόμου. Καί τί ση
μαίνει τό δτι ή σημερινή ρωσική κοινωνία είναι μιά κοινωνία έκμε- 
τάλλευσης καί καταπίεσης; Μήπως σημαίνει δτι τό κάθε άτομο έκεΐ 
ύφίσταται καταπίεση καί έκμετάλλευση στό όνομα τής συλλογικότη- 
τας, δηλαδή γιά χάρη δλων τών άλλων (καί συνεπώς καί πρός δφελός 
του); Φυσικά δχι: τό καθένα άπό τά άτομα πού συνθέτουν τόν ρωσι
κό λαό δέν ύφίσταται έκμετάλλευση καί καταπίεση άπό τόν ρωσικό 
λαό άλλά άπό την κομμουνιστική γραφειοκρατία -δηλαδή άπό μιά 
Ιδιαίτερη κοινωνιολογική όμάδα άτόμων. Ή  ρωσική κοινωνία είναι 
μιά αύθεντικά «άτομίκιστική» κοινωνία -γιά τό 10% τών άτόμων πού 
τή συνθέτουν.

ΟΙ κοινωνίες πού φτιάχνουν άτομα δούλους (δηλαδή δλες σχεδόν 
οί γνωστές κοινωνίες έκτός άπό τήν έλληνική δημοκρατική πόλη καί 
τούς σύγχρονους κληρονόμους της) δέν τά υποδουλώνουν στή σνλλο- 
γικότητα, πράγμα πού καί πάλι δέν σημαίνει τίποτε άπολύτως. Τά 
υποδουλώνουν στή συγκεκριμένη θέσμιση τής κοινωνίας, πού είναι 
κάτι τό τελείως διαφορετικό. Ό  άγριος δέν ύποδουλώνεται στή φυλή 
ώς πραγματική συλλογικότητα: αύτός καί ή συλλογικότητα υποδου
λώνονται στούς κανόνες πού έχουν θεσπίσει οί «πρόγονοι». 'Ο Ιου
δαίος, ό χριστιανός, ό μουσουλμάνος δέν υποδουλώνονται στην Ιου
δαϊκή, τή χριστιανική ή τή μουσουλμανική συλλογικότητα: είναι 
σκλάβοι τής συγκεκριμένης θέσμισης αύτής τής κρινωνίας, ένός αίώ- 
νιου καί άπιαστου Νόμου, μιά καί οί καταβολές του άποδίδονται σέ 
μιά ύπερβατική πηγή, στό θεό .1 Στήν ίδια τήν Ελλάδα, στή Σπάρτη, 
ό Σπαρτιάτης δέν ύποδουλώνεται στούς Σπαρτιάτες άλλά στή Σπάρ
τη καί σ’ αύτό πού ή Σπάρτη κάνει τή Σπάρτη: δχι ή γεωγραφική της 
θέση άλλά οί νόμοι της, πού θεωρούνται άσύλληπτοι καί άποδίδο- 
νται, ώς πρός τό ούσιώδες, σ’ έναν μυθικό ή μυθοποιημένο Ιδρυτή, 
τόν Λυκούργο. Ή  μυθική καταβολή τού νόμου, δπως ή δωρεά τών
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Δέκα Εντολών στόν Μωυσή άπό τό θεό, ή χριστιανική άποκάλυψη 
ή ή μουσουλμανική προφητεία έχουν τήν Ιδια σημασία καί τήν Ιδια 
λειτουργία: νά έξασφαλίσουν τή διατήρηση μιας έτερόνομης θέσμισης 
τής κοινωνίας, ένσωματώνοντας σ’ αύτή τή θέσμιση τήν παράσταση 
μιάς έξωκοινωνικής καταβολής τού νόμου, που μ’ αυτό τόν τρόπο 
έπιβάλλεται σάννά ξεφεύγει, έξ όρισμοϋ καί κατ’ ουσίαν, άπό τή θε- 
σμίζουσα δραστηριότητα τών άνθρώπων.

’Αντίθετα, δπου είχαμε ρήξη τής θεσμισμένης έτερονομίας έμφανί- 
στηκαν ταυτόχρονα -είναι πασιφανές- τό αυτόνομο άτομο καί ή αυ
τόνομη συλλσγικότητα. Πιό συγκεκριμένα, έμφανίστηκαν ή πολιτική 
Ιδέα καί τό πολιτικό ζήτημα τής αυτονομίας τού άτόμου καί τής συλ- 
λογικότητας, πού μπορούν νά υπάρξουν καί έχουν νόημα μόνον ή μιά 
μέσω τής άλλης. Τό άτομο, δπως τό γνωρίζουμε άπό μερικά παρα
δείγματα καί δπως τό θέλουμε γιά δλους· τό αυτόνομο άτομο, πού 
-ένώ ξέρει πώς είναι αιχμάλωτο μιάς μή νοηματικής τάξης/άταξίας 
τού κόσμου- θέλει νά είναι καί γίνεται υπεύθυνο αυτού πού είναι, 
αυτού πού λέει, αύτού πού κάνει, γεννιέται ταυτόχρονα καί άπό τήν 
Ιδια κίνηση πού γεννά τήν πόλη ώς αύτόνομη συλλσγικότητα -δηλα
δή δέν δέχεται τούς νόμους του άπό μιά έξωτερική καί άνώτερη άπ’ 
αύτό όντότητα, άλλά τούς θέτει τό Ιδιο καί γιά τόν έαυτό του. Ή  ρή
ξη τής μυθικής ή θρησκευτικής έτερονομίας, ή άμφισβήτηση τών κοι
νωνικών θεσμισμένων φαντασιακών σημασιών, ή άναγνώριση τού 
Ιστορικά δημιουργημένον χαρακτήρα τής θέσμισης (τού νόμον) είναι 
σέ έκθαμβωτικό βαθμό άξεχώριστη άπό τή γέννηση τής φιλοσοφίας, 
άπό τήν άπεριόριστη άναζήτηση καί δέν γνωρίζει ούτε έσωκοσμική 
ούτε έξωκοσμική αυθεντία -δπως είναι άδύνατον νά συμβεϊ καί νά 
νοηθεί γέννηση τής φιλοσοφίας έξω άπό τή δημοκρατία.

’Αρχικά ή δημοκρατία στήν 'Ελλάδα όνομαζόταν καί Ισονομία 
-ισότητα τού νόμου γιά δλους. Άλλά τί είναι νόμος; Νόμος δέν είναι 
μόνον ό «τυπικός» νόμος, δ γραπτός νόμος τών σύγχρονων κοινω
νιών, ό νόμος μέ τήν αύστηρή έννοια τού δρου. Νόμος είναι ή θέσμι- 
ση τής κοινωνίας. Ή  ισότητα καί ή έλευθερία (θά έπανέλθω στό ζή
τημα τής σχέσης αύτών τών δυό ιδεών) δέν είναι δυνατόν νά περιορι
στούν σέ όρισμένα μόνο πεδία, νά έγγυώνται γιά παράδειγμα τά Ισα 
δικαιώματα τής υπεράσπισης δλων τών άτόμων μπροστά στά δικα
στήρια καί νά «άγνοούν» τήν πραγματική λειτουργία αύτών τών δι
καστηρίων, μιά λειτουργία πού θά μπορούσε νά κάνει (καί στήν 
πραγματικότητα αύτό κάνει σήμερα, άκόμα καί στίς λεγάμενες «δη
μοκρατικές» κοινωνίες) αύτή τήν ίσότητα προκάλυμμα μιάς άνισότη- 
τας. Ή  ίσότητα καί ή έλευθερία δέν μπορεί νά είναι ή έλευθερία καί 
ή ίσότητα δλων νά ιδρύσουν π.χ. μιά άτομική «έπιχείρηση» -ένώ, τήν 
Ιδια στιγμή, ή πραγματική θέσμιση τής κοινωνίας κάνει αύτό τό δι
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καίωμα μακάβρια φάρσα σέ βάρος τών τεσσάρων πέμπτων τών άτό- 
μων. Δέν θυμάμαι πιά ποιός παλιός σοσιαλιστής (ό Μπελαμί, άν δέν 
κάνω λάθος) διαπίστωνε τό έξης όλοφάνερο: δτι ό νόμος άπαγορεύει 
μέ την Ιδια αυστηρότητα στους πλουσίους καί στους φτωχούς νά κοι
μούνται κάτω άπό τίς γέφυρες. Σήμερα ξαναφέρνουν στήν έπιφάνεια 
(χωρίς φυσικά νά άναφέρουν τήν προέλευσή τους καί παρουσιάζο- 
ντάς τα σάν καινούρια) τά έπιχειρήματα τών Χάγιεκ, Σουμπέτερ, 
Πόπερ κ.ά. περί τής «Ιδιωτικής Ιδιοκτησίας» καί τής «έπιχειρησιακής 
έλευθερίας» ώς θεμελίων τής δημοκρατίας καί τής έλευθερίας -καί 
έξακολουθούν νά άποκρύβουν τό γεγονός δτι, έτσι δπως λειτουργούν 
στίς συνθήκες τού σύγχρονου κόσμου, καί μάλιστα άναγκαστικά, ή 
Ιδιωτική Ιδιοκτησία καί ή έπιχειρησιακή έλευθερία δέν είναι παρά ή 
θεσμική μάσκα τής πραγματικής κυριαρχίας μιας μικρής μειοψηφίας.

Τό δτι μερικοί άνακαλύπτουν ή καμώνονται πώς άνακαλύπτουν 
σήμερα -μέ τόν άντίστοιχο άριθμό δεκαετιών καθυστέρησης, άνάλο- 
γα μέ τήν περίπτωση- τίς φρικαλεότητες τού σταλινικού καί τού 
μαοϊκού όλοκληρωτισμού, δέν θά μπορούσε νά ύποστηρίξει καί νά 
δικαιολογήσει τήν άνισότητα καί τή δουλοπρέπεια, τήν Εκμετάλλευση 
καί τήν καταπίεση πού χαρακτηρίζουν τίς δυτικές καπιταλιστικές 
κοινωνίες. 'Η άναγνώριση δτι τά «άτομικά δικαιώματα» πού άπέ- 
σπασαν άπό τόν καπιταλισμό οί άγώνες τού λαού στίς δυτικές χώρες 
δέν είναι «τυπικά», αύτή ή άναγνώριση δέν έκμηδενίζει τήν κριτική 
τού τρόπου μέ τόν όποιον πραγματικά λειτουργούν αύτά τά «άτομικά 
δικαιώματα» σέ κοινωνίες πού είναι ύποταγμένες σέ μιά μειοψηφία. 
Αύτά τά δικαιώματα δέν ήταν ποτέ «τυπικά» (μέ τήν έννοια τού: κε
νά). Ήταν πάντοτε, καί έξακολουθούν νά είναι, άποσπασματικά, 
άνολοκλήρωτα. Καί έτσι θά παραμείνουν άναγκαστικά, ταυτολογι- 
κά, δσο ή κοινωνία θά είναι άσύμμετρα καί άνταγωνιστικά διαιρεμέ
νη σέ διευθύνοντες καί Εκτελεστές, κυρίαρχους καί κυριαρχούμε
νους.

Ό ,τ ι θελήσαμε ν’ άποδώσουμε μέ τόν δρο «σοσιαλιστική κοινω
νία», στό έξής θά τό όνομάζουμε αυτόνομη κοινωνία. Μιά αύτόνομη 
κοινωνία συνεπάγεται αύτόνομα άτομα, καί άντ ιατρό φως. Αύτόνομη 
κοινωνία, αύτόνομα άτομα: Ελεύθερη κοινωνία, Ελεύθερα άτομα. Ή  
έλευθερία -άλλά τί είναι έλευθερία; Καί ποιά έλευθερία; Δέν πρόκει
ται έδώ γιά φιλοσοφική ή μεταφυσική έλευθερία* αύτή ή έλευθερία 
είναι ή δέν είναι* άλλά άν είναι, είναι τό ίδιο άπόλυτη καί άτμητη 
στόν Καρτέσιο, πού στοχαζόταν μέσα στή σόμπα του, δσο καί στόν 
φυλακισμένο πού χτυπά ή βασανίζει ή Γκεστάπο, ή K.G.B. ή ή άργε- 
ντινή άστυνομία. Δέν πρόκειται γιά κάποια Εσωτερική έλευθερία άλ
λά γιά τήν πραγματική, κοινωνική, συγκεκριμένη έλευθερία -δηλαδή, 
άπό μιά πρώτη ματιά, γιά τόν εύρύτερο χώρο κίνησης καί δραστηριό
τητας πού είναι δυνατόν νά Εξασφαλίσει στό άτομο ή θέσμιση τής
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κοινωνίας. Αυτή ή έλευθερία δέν μπορεί νά είναι παρά διάσταση καί 
τρόπος τής θέσμισης τής κοινωνίας. Καί στή θέσμιση τής κοινωνίας 
άποσκοπει ή πολιτική, μέ την αυθεντική έννοια τοϋ δρου. Μόνον 
ένας ήλίθιος ή ένας τσαρλατάνος (ή έποχή μας προσφέρει Ινα πλού
σιο δείγμα τών φαινομενικά παράδοξων συνδυασμών αυτών τών δυό 
ποικιλιών) μπορεί νά ισχυρίζεται πώς ένδιαφέρεται γιά τήν έλευθε
ρία χωρίς νά ένδιαφέρεται γιά τό ζήτημα τοϋ «κράτους», γιά τό ζήτη
μα τής πολιτικής.

Αλλά ή έλευθερία, μ’ αυτή τήν έννοια, συνεπάγεται τήν πραγματι
κή Ισότητα, καί άντιστρόφως. Καί φυσικά τήν Ισότητα τήν έννοοϋμε 
έπίσης μέ την κοινωνική, θεσμισμένη έννοιά της: δχι σάν μεταφυσική 
ή «φυσική» Ισότητα άλλά σάν Ισότητα δικαιωμάτων καί καθηκόντων, 
δλων τών δικαιωμάτων καί δλων τών καθηκόντων, καί δλων τών 
πραγματικών δυνατοτήτων τον πράττειν πού, γιά τόν καθένα, έξαρ- 
τώνται άπό τή θέσμιση τής κοινωνίας. Γιατί, γιά παράδειγμα, ή (κοι
νωνική) άνισότητα είναι πάντοτε καί άνισότητα έξονσίας: άμέσως γί
νεται άνισότητα συμμετοχής στή θεσμισμένη έξουσία. Πώς λοιπόν 
μπορείτε νά είστε έλενθεροι άν άλλοι έχουν περισσότερη έξουσία άπό 
σάς; Έξουσία, μέ τήν κοινωνική καί πραγματική έννοια τού δρου, 
σημαίνει βάζω κάποιον ή κάποιους νά κάνουν κάτι πού άλλιώς δέν 
θά είχαν θελήσει, ξέροντας γιατί, νά κάνουν. Άρα, έπειδή ή Ιδέα 
μιάς κοινωνίας χωρίς καμιά έξουσία είναι μιά φαντασίωση χωρίς συ
νοχή, τό πρώτο μέρος τής άπάντησης στό πρόβλημα τής έλευθερίας 
είναι ή Ισότητα τής συμμετοχής δλων στήν έξουσία. ’Ελεύθερη κοινω
νία είναι μιά κοινωνία στήν δποία ή έξουσία άσκείται άποτελεσματι- 
κά άπό τή συλλογικότητα, άπό μιά συλλογικότητα στήν όποία δλοι 
συμμετέχουν πραγματικά μέ Ισότητα. Κι αυτή ή Ισότητα πραγματικής 
συμμετοχής δέν πρέπει, σάν στόχος, νά παραμένει ένας έντελώς τυπι
κός κανόνας. Πρέπει νά έξασφαλίζεται, δσο περισσότερο γίνεται, 
άπό άποτελεσματικούς θεσμούς.

’Ανοίγουμε έδώ μιά παρένθεση. Είπα κιόλας πώς ή ίδέα μιας κοι
νωνίας χωρίς καμιά έξουσία είναι μίά φαντασίωση χωρίς συνοχή, θά  
μπορούσε λοιπόν νά πει κανείς πώς μιά αύτόνομη κοινωνία θά άπέ- 
βλεπε άπλώς στόν μεγαλύτερο δυνατό περιορισμό τοϋ πεδίου πού 
έξαρτάται άπό μιά συλλογική έξουσία, ώστε νά διευρύνεται στό μέγι
στο τό πεδίο τής πραγματικής άτομικής αύτονομίας. ’Αλλά κάτι τέ
τοιο ισχύει κατά τό ήμισυ. Είναι βέβαιο πώς ή έτερονομία τής σύγ
χρονης κοινωνίας (άκόμα καί στίς πιό «δημοκρατικές» μορφές της) 
συνεπάγεται πολλά περισσότερα άπό έναν άκατάλληλο, άδικαιολό- 
γητο, περιττό περιορισμό· συνεπάγεται έναν άκρωτηριασμό τής άτο
μικής αύτονομίας -  τοϋ πεδίου κίνησης καί δραστηριότητας τών άτό- 
μων όπως καί τών διάφορων ιδιαίτερων συλλογικοτήτων πού συνθέ
τουν τήν κοινωνία. ’Αλλά άπ! αύτά δέν άπορρέει καθόλου πώς μιά
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αυτόνομη κοινωνία πρέπει νά άποβλέπει, σάν στόχο καθαυτόν, στήν 
έξαφάνιση κάθε συλλογικής έξουσίας. Μόνο γι’ αυτά τά άποκόμματα 
άνθρώπινου όντος, τούς σύγχρονους ψευτοατομικιστές διανοουμέ
νους, ή συλλογικότητα είναι τό κακό. Ή  έλευθερία είναι έλευθερία 
πράττειν -καί πράττειν είναι έξίσου τό νά μπορεί κανείς νά πράττει 
μόνος ή νά πράττει μαζί μέ τούς άλλους. Πράττω μαζί μέ τούς άλλους 
σημαίνει συμμετέχω, δεσμεύομαι, ένώνομαι σέ μιά κοινή δραστηριό
τητα -καί άποδέχομαι μιά όργανωμένη συνύπαρξη καί συλλογικές 
έπιχειρήσεις στίς όποιες οΐ άποφάσεις παίρνονται άπό κοινού καί 
έκτελούνται άπ’ όσους συμμετέχουν στη διαμόρφωσή τους.

Ή  σύγχυση στή σχέση μεταξύ έλευθερίας καί ισότητας έρχεται άπό 
παλιά. 'Υπάρχει σ’ έναν τόσο βαθύ στοχαστή δπως ό Τοκβίλ.2 Ό  
Μάρξ δέν έκανε τίποτα γιά νά τή διαλύσει, μιά καί περιφρσνοϋσε 
άφελώς τό πολιτικό ζήτημα -  μιά περιφρόνηση πού ήταν ή άλλη όψη 
τής άφελοϋς πίστης του στήν έπίλυση, ή μάλλον στή διάλυση δλων 
τών ζητημάτων άπό τή στιγμή πού θά συνέβαινε ό μετασχηματισμός 
τών παραγωγικών σχέσεων. Αύτή ή σύγχυση είναι δυνατή μόνον 
δταν μένουμε στίς πιό έπιπόλαιες, στίς πιό έλαφριές καί πιό τυπικές 
άποδοχές άκριβώς σχετικά μέ τούς όρους «έλευθερία» καί «ισότητα». 
Ά πό τή στιγμή πού άναγνωρίζουμε όλη τή βαρύτητά τους, άπό τή 
στιγμή πού τούς φορτίζουμε μέ τή θεσμισμένη κοινωνική πραγματι
κότητα, παρουσιάζονται άξεχώριστοι. Μόνον οί ίσοι άνθρωποι μπο
ρούν νά είναι έλεύθεροι, καί μόνον οί έλεύθεροι άνθρωποι μπορούν 
νά είναι ίσοι. ’Επειδή άναγκαστικά υπάρχει έξονσία στήν κοινωνία, 
δσοι δέν συμμετέχουν σ’ αύτή τήν έξουσία στή βάση τής ισότητας κυ
ριαρχούνται άπ’ αύτούς πού συμμετέχουν στήν έξουσία καί τήν 
άσκούν -συνεπώς δέν είναι έλεύθεροι, άκόμα κι άν έχουν τήν ήλίθια 
αύταπάτη δτι είναι έπειδή υποτίθεται πώς άποφάσισαν νά ζήσουν 
καί νά πεθάνουν σάν ήλίθιοι (idiots), δηλαδή σάν άπλοι Ιδιώτες 
(Ιδιωτεύειν). Κι αύτή ή συμμετοχή -προφανώς είναι ένα άπό τά ση
μεία στά όποια τό σύγχρονο έργατικό κίνημα προχώρησε μακρύτερα 
άπό την έλληνική δημοκρατία- δέν μπορεί νά είναι ίση παρά μόνον 
άν είναι ίσες οί πραγματικές κοινωνικές -καί δχι μόνον οί νομικές- 
συνθήκες πού υπάρχουν γιά δλους. Τό δτι, άντίστροφα, δέν μπορεί 
νά υπάρχει Ισότητα σέ μιά κοινωνία δποι; οί άνθρωποι δέν είναι 
έλεύθεροι είναι κάτι γιά τό όποιο δέν χρειάζεται νά έπιχειρηματολο- 
γήσουμε. Σ’ αύτούς τούς μή έλεύθερους άνθρώπους, άλλοι άνθρωποι 
άσκούν κάθε λογής έξουσίες, καί μεταξύ τών πρώτων καί τών δευτέ
ρων έγκαθιδρύεται μιά ούσιώδης άνισότητα.

Είναι έξαιρετικά λυπηρή ή διαπίστωση δτι καί σήμερα άκόμα 
άκοΰμε πώς ό σοσιαλισμός πραγματώνει τήν ισότητα άλλά σέ βάρος 
τής έλευθερίας, καί δτι, συνεπώς, θά ’πρεπε νά προτιμάμε τά καθε
στώτα πού διατηρούν τήν έλευθερία έστω καί σέ βάρος τής ισότητας.
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Ά ς  άφήσουμε τό υπονοούμενο δτι τά καθεστώτα τού καθολικού καί 
όλοκληρωτικού γραφειοκρατικού καπιταλισμού είναι, ύποτίθεται, 
«σοσιαλιστικά» καθεστώτα. "Οταν συζητάμε τόσο σοβαρά ζητήματα, 
δέν μπορούμε νά δεχόμαστε, κοινωνιολογικά καί πολιτικά, τήν δνο- 
μασία πού ένα καθεστώς δίνει στόν έαυτό του (κι άν τό κάνουμε, θά 
πρέπει νά δεχτούμε καί τή σταλινική δήλωση δτι τό ρωσικό σύνταγμα 
είναι τό πιό δημοκρατικό τού κόσμου -όπότε τό έπιχείρημα κα
ταρρέει άπό μόνο του). ’Αλλά πού είδαμε πώς τά καθεστώτα πού αύ- 
τοανακηρύσσονται «σοσιαλιστικά» πραγματώνουν τήν Ισότητα; Ποιά 
οικονομική, κοινωνική, πολιτική Ισότητα ύπάρχει μεταξύ τής γρα
φειοκρατικής κάστας, πού άρχει στή Ρωσία ή τήν Κίνα, τής μέσης 
γραφειοκρατίας καί τών μαζών τών έργατών, τών άγροτών, τών έρ-, 
γαζομένων στίς ύπηρεσίες, τών χαμηλόβαθμων μικροϋπαλλήλων καί 
λειτουργών; Τά καθεστώτα πού καταχράστηκαν τόν δρο «σοσιαλι
σμός» δέν είναι μόνο «λιγότερο φιλελεύθερα» (έφιαλτική ρητορεία) 
άπό τά άλλα. Είναι καί πολύ πιό έντονα άνισωτικά άπό κάθε άποψη 
(σνμπεριλαμβανομένης καί τής πραγματικής οικονομικής άποψης). 
’Αλλά άς άφήσουμε κατά μέρος τίς άλλες άπόψεις γιά νά μήν μπλέ
ξουμε μέ δευτερεύουσες σοφιστείες: πώς μπορούμε νά ύποστηρίζουμε 
δτι ή ισότητα έχει πραγματωθεί σέ μιά κοινωνία δπου οί μέν μπορούν 
νά κλείνουν σέ στρατόπεδο συγκέντρωσης τούς δέ; Ποιά είναι αύτή ή 
παράξενη (ψευτομαρξιστική) τύφλα πού ταυτίζει τήν ισότητα γενικά, 
καί μάλιστα τήν οικονομική Ισότητα, μέ τήν έξάλειψη τών Ιδιωτικών 
Ιδιοκτησιών τών παραγωγικών μέσων (καί τήν άντικατάστασή τους 
άπό μιά άρχουσα, προνομιούχα, άναντικατάστατη, αύτοανακηρυγμέ- 
νη, αύτοδιαιωνιζόμενη γραφειοκρατία) καί δέν μπορεί νά δεί πώς μ’ 
αύτό τόν τρόπο μόνον ή μορφή τής άνισότητας άλλαξε;

Περίεργη άμνησία έπίσης, μιά καί σβήνει δύο τουλάχιστον αιώνες 
κοινωνικής κριτικής καί κοινωνιολογικής άνάλυσης πού έδειξαν τόν 
άποσπασματικό, άκρωτηριασμένο, μετεστραμμένο καί μεταστρέψιμο 
-συχνά μάλιστα τόσο φανταστικό καί άπατηλό- χαρακτήρα τών έλευ- 
θεριών καί τής έλευθερίας στήν καπιταλιστική πολιτεία. Γιά μιά άκό- 
μη φορά, τί έννοούμε λέγοντας έλευθερία; Οί καπιταλιστικές κοινω
νίες έπαψαν νά είναι κοινωνίες καθυπόταξης; ’Αν ή πλειοψηφία μιάς 
κοινωνίας καθυποτάσσεται σέ μιά μειοψηφία, μπορεί νά όνομαστεί 
έλεύθερη;

Δέν είναι δυνατόν νά Ισχυριζόμαστε δτι μάς ένδιαφέρει ή «έλευθε
ρία» καί τήν ίδια στιγμή νά τήν άνάγουμε σέ μιά περιορισμένη καί 
θεμελιωδώς παθητική πλευρά, τήν πλευρά τών «άτομικών δικαιωμά
των». Ούτε μπορούμε νά άνάγουμε αύτά τά «άτομικά δικαιώματα» 
στή στενή νομικοπολιτική σφαίρα στήν όποια περιορίζονται στίς λε
γάμενες «δημοκρατικές» χώρες. Ή  έλευθερία άπαιτεϊ πρώτα πρώτα 
τήν έξάλειψη κάθε θεσμισμένης κυριαρχίας κάθε Ιδιαίτερης όμάδας
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στήν κοινωνία. Ή  θέσμιση αυτής τής κυριαρχίας δέν είναι τυπικά 
«γραμμένη» στά σύγχρονα συντάγματα. Ούτε τό ρωσικό σύνταγμα 
λέει ρητά πώς ή κοινωνία κυριαρχείται άπό τή γραφειοκρατία τού 
Κόμματος/Κράτους, οϋτε βέβαια τά δυτικά συντάγματα άναφέρουν 
δτι ή κοινωνία κυριαρχείται άπό τίς όμάδες καπιταλιστών καί μεγα- 
λογραφειοκρατών. 'Οπωσδήποτε, στη δεύτερη περίπτωση, τόσο τά 
άτομικά δικαιώματα δσο καί τό πολιτικό καθεστώς μέ τήν αυστηρή 
έννοια τού δρου, δπως καί άλλοι παράγοντες, περιορίζουν αύτή τήν 
κυριαρχία, έπιτρέπουν καμιά φορά τήν άνάπτυξη άντίρροπων ή καί 
άντίθετων δυνάμεων.3 ’Αλλά αυτό δέν είναι τό θέμα τής συζήτησής 
μας.

Ό λα συμβαίνουν λές καί τό γεγονός δτι μερικοί καθυστερημένοι 
έφηβοι καί άλλα παραγινωμένα καί κφιως παρωχημένα πεπόνια 
«άνακάλυψαν» ξαφνικά τόν ρωσικό όλοκληρωτισμό λειτουργεί σάν 
μιά καινούρια φενάκη πού κρύβει τά βάθη τού κοινωνικού καί πολι
τικού ζητήματος. Κι έδώ άκόμα, περίεργες άντικειμενικές συμμαχίες 
σφυρηλατούνται. Καταπιέζουν μέ ώμότητα τόν ρωσικό λαό. ’Αλλά ό 
ρωσικός λαός δέν είναι άπλώς καταπιεσμένος. Τόν έκμεταλλενονται 
κιόλας, δσο λίγους άλλους λαούς. Καί πάνω σ’ αυτό ούτε οί καινού
ριοι καί άνετοι δυτικοί πρωταγωνιστές τών. «δικαιωμάτων τού άν- 
θρώπου» ούτε οί σταλινικοί ούτε οί τροτσκιστές, τό C.E.R.E.S. ή οί 
«σοσιαλιστές» λένε λέξη. Γιατί καί τούς άλλους λαούς τούς έκμεταλ- 
λευονται. Γιά νά συντομέψουμε τή συζήτηση, άς συμφωνήσουμε πώς 
ή πάλη γιά τά «πολιτικά δικαιώματα» προηγείται. Καί άς υποθέσου
με πώς, άπό κάποιο θαύμα, ή ρωσική γραφειοκρατία θά άναγκαστεϊ 
νά «έκδημοκρατίσει» τήν κυριαρχία της. Αύτό θά σήμαινε πώς θά λυ
νόταν τό κοινωνικό καί πολιτικό ζήτημα τής Ρωσίας; Μήπως τό κοι
νωνικό καί πολιτικό ζήτημα στή σημερινή Γαλλία θά λυθεί μέ τήν 
έξάλειψη τών άστυνομικών καί νομικών «σταγονιδίων»;

Ζήτω ή έλευθερία. ’Αλλά προσοχή: ή έλευθερία πρέπει νά σταματά 
στίς πόρτες τής έπιχείρησης. Ούτε λόγος περί έλευθερίας στή δου
λειά. (Δέν συζητιέται βέβαια τό δτι έκεϊνοι πού πραγματικά έργάζο- 
νται είναι έλεύθεροι. Γιατί ό διανοούμενος, πού πραγματεύεται αύτά 
τά ζητήματα, είναι τόσο έλεύθερος στήν «έργασία» του δσο τού τό 
έπιτρέπει ή πνευματική του συγκρότηση.) ’Εξακολουθούν τίς παπα
γαλίστικες λιτανείες δτι ό Μάρξ ήταν προάγγελος τού όλοκληρωτι- 
σμού κλπ. ’Αλλά παραμένουν σκλάβοι τού θεμελιώδους (καπιταλι
στικού) δόγματός του: δτι ή έργασία είναι τό βασίλειο τής άνάγκαιό- 
τητας. Δηλαδή τής σκλαβιάς. Πέρ’ άπ’ αύτό μάς λένε πώς ή αυτοδια
χείριση είναι μιά μορφή τού όλοκληρωτισμού. Πώς άλήθεια μπορού
με νά άμφισβητήσουμε τό γεγονός δτι μιά άλυσίδα μονταρίσματος εί
ναι ή πιό όλοκληρωμένη μορφή τής μονοθεϊστικής πολιτείας καί πε
δίο έκλογής τής άληθινής πνευματικής έλευθερίας; Πνευματικά δέν
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μπορούμε νά κάνουμε τίποτε γι’ αυτό. Τό μόνο πού μπορούμε, είναι 
νά προσπαθήσουμε τήν έπικοινωνία μέ μιά δυσεύρετη υπέρβαση.

Άνθρωποι πού είναι σκλάβοι στή δουλειά τους, στό μεγαλύτερο 
δηλαδή μέρος τής ζωής πού ζούν ξύπνιοι, καί κοιμούνται έξαντλημέ- 
νοι τό βράδυ μπροστά σέ μιά τηλεόραση πού άποβλακώνει καί χειρα
γωγεί, τέτοιοι άνθρωποι δέν είναι ούτε μπορούν νά είναι έλεύθεροι. 
Ή  κατάργηση τής έτερονομίας είναι τόσο κατάργηση τής κυριαρχίας 
ιδιαίτερων κοινωνικών όμάδων στό σύνολο τής κοινωνίας, δσο καί 
μετασχηματισμός τής σχέσης τής θεσμισμένης κοινωνίας πρός τή θέ- 
σμισή της, ρήξη τής ύποδούλωσης μιας κοινωνίας άπό τή θέσμισή 
της. Οί δυό αυτές όψεις έμφανίζονται μέ έκτυφλωτική διαύγεια στήν 
περίπτωση τής παραγωγής καί τής δουλειάς. Ή  κυριαρχία μιάς 
ιδιαίτερης όμάδας στήν κοινωνία δέν θά καταργηθεϊ, άν δέν κα- 
ταργηθεί ή κυριαρχία ιδιαίτερων όμάδων στήν παραγωγική διαδικα
σία καί στή διαδικασία τής δουλειάς -άν δέν καταργηθεϊ ή γραφειο
κρατική Ιεραρχία στήν έπιχείρηση δπως καί παντού άλλού. Ά πό τή 
στιγμή αυτή μόνος δυνατός τρόπος όργάνωσης τής παραγωγής καί 
τής έργασίας είναι ή συλλογική διαχείρισή της άπ’ δλους όσους συμ
μετέχουν σ’ αυτήν, πράγμα πού δέν έπαψα νά λέω άπό τό 19474 καί 
τό όποιο στή συνέχεια όνόμασαν αύτοδιαχείριση/-τίς περισσότερες 
φορές γιά νά τήν κάνουν ρεφορμιστικό καλλυντικό τής ύπάρχουσας 
τάξης πραγμάτων ή «πεδίο πειραματισμού», άποσιωπώντας έπιμελώς 
τίς κολοσσιαίες συνέπειες, πρός τά πάνω καί πρός τά κάτω, τής Ιδέας 
τής αύτοδιαχείρισης. Ά π ’ αυτές τίς συνέπειες θά άναφέρω έδώ μόνο 
δύο, τίς όποιες είχα άποσαφηνίσει άπό τό 1955-1957 σέ δύο κείμενα 
γιά «Τό περιεχόμενο τού σοσιαλισμού» (Βλ. παρακάτω σ. 49-161 ) / ε Ι- 
ναι πρακτικά άδύνατο νά νοηθεί γνήσια συλλογική διαχείριση, ένεργός 
συμμετοχή δλων στίς κοινές υποθέσεις, άν διατηρείται ή διαφορο
ποίηση τών άποδοχών (πράγμα πού άλλωστε άπολύτως τίποτα καί μέ 
κανέναν τρόπο δέν θά μπορούσε νά δικαιολογήσει). Ή  αυτοδιαχεί
ριση συνεπάγεται τήν ισότητα δλων τών μισθών, άποδοχών κλπ. 
Ά πό τήν άλλη μεριά, ή αυτοδιαχείριση θάκατέρρεεσύντομα άπό μέ
σα άν ήταν «αύτοδιαχείριση» τής ύπάρχουσας κόπρου τού Αυγεία. 
Ή  αύτοδιαχείριση δέν θά μπορούσε νά στεριώσει καί νά άναπτυχθεί 
άν δέν προκαλούσε, τήν ίδια στιγμή, έναν συνειδητό μετασχηματισμό 
τής ύπάρχουσας τεχνολογίας -τής θεσμισμένης τεχνολογίας- γιά νά 
τήν προσαρμόσει στίς άνάγκες, στούς πόθους, στή θέληση τών άν- 
θρώπινων δντων ώς παραγωγών καί ώς καταναλωτών. Αλλά δέν 
βλέπουμε πώς θά όρίζαμε a priori τά δρια αύτού τού μετασχηματι
σμού, καί έπιπλέον είναι φανερό πώς δέν θά μπορούσε νά έχει δρια. 
Μπορούμε, άν θέλουμε, νά όνομάσουμε τήν αύτοδιαχείριση αύτοόρ- 
γάνωση -άλλά αύτοοργάνωση τίνος πράγματος; Ή  αύτοοργάνωση 
είναι καί αύτοοργάνωση τών (κοινωνικά καί Ιστορικά κληρονομημέ



νων) συνθηκών στίς όποιες έκτυλίσσεται. Κι αυτές οΐ συνθήκες, συν
θήκες θεσμισμένες, άγκαλιάζουν τά πάντα: τίς μηχανές, τά έργαλεϊα 
καί τά όργανα τής δουλειάς καθώς καί τά προϊόντα· τό πλαίσιο τής 
δουλειάς άλλά καί τούς τόπους ζωής, δηλαδή την κατοικία, καί τή 
σχέση μεταξύ τών δύο* καί φυσικά, έπίσης καί κυρίως, τά παρόντα 
καί μελλοντικά ύποκείμενά της, τά άνθρώπινα όντα, την κοινωνική 
τους διαμόρφωση, τήν παιδεία τους, μέ τή βαθύτερη έννοια τού 
δρου. Αυτοδιαχείριση καί αύτοοργάνωση είτε είναι δυό λέξεις γιά νά 
κοροϊδεύει κανείς τό λαό εΓτε σημαίνουν έπακριβώς ρητή αύτοθέσμι- 
ση (δηλαδή αύτοθέσμιση πού γνωρίζει αυτό πού είναι καί διαυγάζε- 
ται δσο περισσότερο γίνεται) τής κοινωνίας^/Αύτό είναι τό συμπέρα
σμα στό όποιο καταλήγουμε είτε δταν παίρνουμε τό ζήτημα άπό τήν 
πιό συγκεκριμένη, τήν πιό καθημερινή του άκρη (δπως κάνω έδώ καί 
στά κείμενα πού περιέχονται σ’ αυτό τόν τόμο) είτε δταν τό προσεγ
γίζουμε άπό τήν πιό άφηρημένη, τήν πιό φιλοσοφική του άκρη (δπως 
έκανα στή Φαντασιαχή θέσμιση τής κοινωνίας).

Ή  έλευθερία δέν έχει μόνο τήν «παθητική» ή «άρνητική» δψη τής 
προστασίας μιας σφαίρας ύπαρξης τού άτόμου στην όποία ό νόμος 
θά άναγνώριζε καί θά έξασφάλιζε τή δυνατότητα τού αύτόνομου 
πράττειν του. Πολύ πιό σημαντική είναι ή ένεργός καί θετική πλευρά 
της, άπό τήν όποία άλλωστε έξαρτάται μακροπρόθεσμα καί βραχυ
πρόθεσμα ή πρώτη. Χωρίς τή δραστηριότητα τών πολιτών δλοι οί νό
μοι είναι χαρτιά χωρίς άξία. ΟΙ δικαστές καί τά δικαστήρια δέν είναι 
δυνατόν νά μένουν άδέκαστοι καί άδιάφθοροι σέ μιά κοινωνία «άτο- 
μικιστικών» προβάτων πού δέν τά ένδιαφέρει τί κάνει ή έξουσία. Ή  
έλευθερία καί ή αύτονομία συνεπάγονται άναγκαστικά τήν ένεργό 
καί στή βάση τής Ισότητας συμμετοχή σέ κάθε κοινωνική έξουσία πού 
άποφασίζει γιά κοινές ύποθέσεις. Ό  φιλελεύθερος-ίόιώττ/ς διανοού
μενος μπορεί, άν είναι άρκετά βλάκας, νά φαντάζεται τόν έαυτό του 
έλεύθερο άπολαμβάνοντας τά προνόμια πού τού έξασφαλίζει ή θε- 
σμισμένη κοινωνική τάξη καί λησμονώντας πώς δέν έχει άποφασίσει 
αύτός ούτε γιά τά μπιχλιμπίδια πού τού πουλάνε ούτε γιά τίς ειδή
σεις πού τού παρουσιάζουν ούτε γιά τήν ποιότητα τού άέρα πού άνα- 
πνέει. Μπορεί λοιπόν νά παραμένει σ’ αύτή τήν κατάσταση τού Ιδιώ- 
τη/ήλίθιου μέχρι τή μέρα πού, έλεύθερα, θά φάει κατακέφαλα τή 
βόμβα ύδρογόνου, γιά τήν έκτόξευση τής όποιας θά έχουν έλεύθερα 
άποφασίσει άλλοι. ’Αλλά «μπορώ νά άποφασίσω» δέν σημαίνει μόνο 
«μπορώ ν’ άποφασίσω γιά τίς τρέχουσες ύποθέσεις», δέν σημαίνει 
μόνο συμμετοχή στή διαχείριση μιας κατάστασης πραγμάτων πού 
θεωρείται άπιαστη. Αυτόνομος σημαίνει: έκεϊνος πού παρέχει στόν 
έαυτό του τό νόμο του. Κι έδώ μιλάμε γιά τούς κοινούς, «τυπικούς» 
καί «άγραφους» νόμους -δηλαδή γιά τούς θεσμούς. Συμμετοχή στήν 
έξουσία είναι συμμετοχή στή θεσμίζουσα έξουσία. Σημαίνει δτι κά
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ποιος μετέχει Ισότιμα μέ τούς άλλους σέ μιά συλλογικότητα πού αύ- 
τοθεσμίζεται ρητά.

Ή  έλευθερία σέ μιά αύτόνομη κοινωνία έκφράζεται στούς έξης 
δύο θεμελιώδεις νόμους: δέν υπάρχει έκτέλεση χωρίς ισότιμη συμμε
τοχή στή λήψη άποφάσεων δέν ύπάρχει νόμος χωρίς Ισότιμη συμμε
τοχή στή θέσπιση τού νόμου. Μιά αύτόνομη συλλογικότητα έχει έμ
βλημα καί αύτοκαθορισμό: είμαστε έχεϊνοι που έχουμε νόμο νά βρί
ζουμε έμεΐς τούς νόμους μας.

Αύτή ή ένεργός καί θετική όψη τής έλευθερίας, τής αύτονομίας τής 
κοινωνίας, συνδέεται άρρηκτα μέ τό ζητημα τής αύτονομίας τού άτό- 
μου. Μιά αύτόνομη κοινωνία συνεπάγεται αύτόνομα άτομα -καί τέ
τοια άτομα δέν μπορούν νά ύπάρξουν παρά σέ μιά αύτόνομη κοινω
νία. 'Ωστόσο, δ,τι κάνει ό καθένας τόσο γιά τή συλλογικότητα όσο 
καί γιά τόν έαυτό του έξαρτάται σέ άποφασιστικό βαθμό άπό τήν 
κοινωνική διαμόρφωσή του ώς άτόμου. Ή  ίδια ή «έσωτερική έλευθε
ρία», όχι μόνο μέ τήν έννοια τής πραγματικής έλευθερίας τού σχέπτε- 
σθαι άλλά άκόμα καί μέ τήν έννοια μιας «έλεύθερης βούλησης», 
έξαρτάται άπό τή θέσμιση τής κοινωνίας καί άπό τό τί αύτή ή θέσμι- 
ση παράγει ώς άτομο. Ή  «έλεύθερη βούληση» δέν μπορεί ποτέ νά 
άσκηθεί παρά μεταξύ τών ένδεχομένων πού δίνονται πραγματικά στό 
άτομο καί τού (ραίνονται δυνατά. Ποτέ καμιά «έλευθερία τής βούλη
σης» δέν θά έπιτρέψει στό δούλο ένός άνατολίτη δεσπότη νά σκεφτεϊ 
πώς ίσως ό Θεός-Βασιλιάς είναι άπλώς τρελός ή ήλίθιος. Κανείς 
Εβραίος τής κλασικής περιόδου δέν είναι «έλεύθερος» νά σκεφτεϊ 
πώς ίσως όλα όσα άφηγεϊται ή Γένεση δέν είναι παρά ένας μύθος. 
Πρίν άπό τήν 'Ελλάδα κανένα μέλος καμιάς κοινωνίας δέν είχε ποτέ, 
άπ’ όσο γνωρίζουμε, τή δυνατότητα νά σκεφτεϊ: ίσως οί νόμοι μας εί
ναι κακοί, ίσως οί θεοί μας είναι ψεύτικοι θεοί, ή παράστασή μας 
τού κόσμου ίσως είναι έντελώς συμβατική. Ό  Χέγκελ έσφαλε βαρύ
τατα όταν έλεγε πώς ό άσιατικός κόσμος γνώριζε τήν έλευθερία ένός 
μόνου καί ό έλληνορωμαϊκός τήν έλευθερία μερικών. Ό  «ένας μό
νος» Άσιάτης -ό μονάρχης- δέν είναι «έλεύθερος», δέν μπορεί νά 
σκεφτεϊ παρά δ,τι ή θέσμιση τής κοινωνίας τού έπιβάλλει νά σκέφτε
ται. Καί άν ή 'Ελλάδα έγκαινιάζει τήν έλευθερία μέ μιά βαθιά έν
νοια, παρά τήν ύπαρξη τώΥ σκλάβων καί τή θέση τών γυναικών, τό 
κάνει έπειδή όλοι μπορούν νά σκέφτονται διαφορετικά. Γιά νά μπο
ρεί ένα άτομο νά σκέφτεται «έλεύθερα», άκόμα καί στά μύχια τής 
ψυχής του, πρέπει ή κοινωνία νά τό άνατρέφει, νά τό έκπαιδεύει, νά 
τό φτιάχνει άτομο όυνάμενο νά σκέφτεται έλεύθερα -πράγμα πού πο
λύ λίγες κοινωνίες έκαναν μέσα στήν Ιστορία. Κάτι τέτοιο άπαιτεϊ, 
πρώτα πρώτα, τή δημιουργία, τή θέσμιση ένός δημόσιου χώρου σκέ
ψης άνοιχτής στή διερώτηση -πράγμα πού προφανώς άποκλείει άμε
σα τή θέσπιση τού νόμου (τού θεσμού) ώς άκλόνητου, όπως καί τήν

20



Ιδέα μιας υπερβατικής προέλευσης τού θεσμού, ένός νόμου πού έχει 
δοθεί άπό τό θεό ή άπό τούς θεούς, άπό τή Φύση ή καί άπό τό Λόγο, 
άν τουλάχιστον ώς Λόγο έννοούμε ένα σύνολο όλοκληρωμένων, κα
τηγορηματικών καί άχρονικών προσδιορισμών, άν δηλαδή ώς Λόγο 
έννοούμε κάτι άλλο άπό την Ιδια την κίνηση τής άνθρώπινης σκέψης. 
Ταυτόχρονα καί σύστοιχα, κάτι τέτοιο συνεπάγεται μιά παιδεία μέ τή 
βαθύτερη έννοια τού δρου, ή όποια θά διαμορφώνει άτομα πού θά 
έχουν τήν πραγματική δυνατότητα νά σκέφτονται άπό μόνα τους -  
πράγμα πού; πάλι, είναι τό τελευταίο πράγμα στόν κόσμο πού υποτί
θεται πώς έχει τό άνθρώπινο δν άπό τή στιγμή πού γεννιέται ή θείφ 
χάριτι. Ά ς  προσθέσουμε πώς τό νά σκέφτεται κανείς άπό μόνος του 
είναι ψυχολογικά άδύνατον, όχι μόνον άν κάποιος άλλος, όνομαστι- 
κά προσδιορισμένος (πάνω στή γή ή στόν ούρανό), έχει τεθεί ώς πη
γή τής άλήθειας, άλλά έπίσης άν αυτό πού σκέφτεται ή δέν σκέφτεται 
κάποιος δέν έχει καμιά σημασία καί δέν άλλάζει τίποτε άπολύτως 
-μέ άλλα λόγια, άν δέν θεωρείται ύπενθυνος, όχι γιά τά φαντάσματά 
του άλλά γιά τίς πράξεις καί τά λόγια του (είναι τό ίδιο πράγμα).

Ή  ριζική άμφισβήτηση τού θεσμισμένου φαντασιακού καί ή δημο
κρατική βλέψη, πού γεννήθηκαν μέσα καί μέσω τής άρχαίας πόλης, 
έχουν άναληφθεί στή σύγχρονη έποχή άπό τό διανοητικό καί πολιτι
κό κίνημα πού γνώρισε μιά πρώτη κορύφωση μέ τή φιλοσοφία τού 
Διαφωτισμού καί τής άμερικάνικης καί γαλλικής έπανάστασης τού 
18ου αίώνα (τίς όποιες προετοίμασε έν μέρει ή άγγλική έπανάσταση 
τού Που αίώνα). Ά πό τίς άρχές τού 19ου αίώνα, μισόν αίώνα πριν 
έμφανιστεί ό Μάρξ, τό έργατικό κίνημα πού τότε γεννιόταν τίς υιοθε
τεί μέ τή σειρά του καί τίς διευρύνει σημαντικά. Αυτή ή διεύρυνση 
έκφράζεται στό ξεπέρασμα -δχι στή λήθη- τού στενού «πολιτικού» 
πεδίου. Ά πό τά πρώτα κιόλας βήματά του τό έργατικό κίνημα διευ
ρύνει τή σημασία καί τή βλέψη τής δημοκρατίας μέ τήν Ιδέα τής «κοι
νωνικής δημοκρατίας». Ή  κριτική τής θεσμισμένης τάξης καί ή δη
μοκρατική διεκδίκηση έπιτίθενται δχι μόνο στό «πολιτικό» καθεστώς 
μέ τήν αυστηρή έννοια τού δρου, άλλά καί στήν οίκονομική όργάνω- 
ση, στήν έκπαίδευση ή στήν οίκογένεια. Αύτό έκδηλώνεται σαφέστα
τα στήν ώσμωση πού πραγματοποιείται μεταξύ τού έργατικού κινή
ματος καί τών διαφόρων ρευμάτων τού «ουτοπικού» σοσιαλισμού σέ 
δλο τό πρώτο μισό τού 19ου αίώνα καί άργότερα έπίσης -γιά δσον 
καιρό ό μαρξιστικός ζυγός δέν περιόριζε καί, τελικά, δέν έπνιγε τήν 
κοινωνική δημιουργικότητα τού κινήματος.

Στήν άρχή, καί καμιά φορά καί στή συνέχεια, ό Μάρξ έμπνέεται 
άπό τίς καλύτερες στιγμές αυτής τής ιστορικής δημιουργίας. Άλλά 
άπό τήν άρχή κιόλας γεννιέται μέσα του ή ρασιοναλιστική, έπιστημο- 
νίζουσα, θεωρητική τάση πού γρήγορα θά έπικρατήσει καί θά συν
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τρίψει πρακτικά την άλλη. Τάση πού τόν κάνει νά άναζητά μιά συνο
λική καί όλοκληρωμένη έξήγηση τής κοινωνίας καί τής Ιστορίας, νά 
νομίζει πώς τη βρήκε στόν «καθοριστικό» ρόλο τής παραγωγής, καί 
τελικά νά άναγορεύει τήν «άνάπτυξη» τής παραγωγής σέ καθολικό 
κλειδί κατανόησης τής Ιστορίας καί σέ άρχιμήδειο σημείο τού μετα
σχηματισμού τής κοινωνίας. Έτσι ό Μάρξ -άσχέτως μέ δ,τι σκεφτό
ταν καί έλεγε όρισμένες φορές- όδηγήθηκε τελικά σ’ έναν τρομακτικό 
περιορισμό τού πεδίου τών άσχολιών καί τών βλέψεων τού κινήματος 
συγκεντρώνοντας τά πάντα στά ζητήματα τής παραγωγής, τής οίκο- 
νομίας, τών «τάξεων» (τίς όποιες προσδιόριζε μέ βάση τήν παραγωγή 
καί τήν οικονομία)· καί φυσικά κατέληξε νά άγνοεί ή νά μειώνει στό 
έλάχιστο τή σημασία δλων τών άλλων, λέγοντας ή άφήνοντας νά έν- 
νοηθεϊ πώς ή έπίλυση δλων τών άλλων προβλημάτων θά έρθει ώς συ
νέπεια τής άπαλλοτρίωσης τών καπιταλιστών. Τό πολιτικό ζήτημα μέ 
τήν εύρύτερη έννοια τού δρου (ζήτημα τής συνολικής θέσμισης τής 
κοινωνίας) καθώς καί τό πολιτικό ζήτημα μέ τήν αύστηρή του έννοια 
(ή έξουσία, ή φύση της, ή όργάνωσή της, ή δυνατότητα άποτελεσμα- 
τικής άσκησής της άπό τή συλλογικότητα καί τά προβλήματα πού 
φέρνει στό προσκήνιο αύτή ή άσκηση) τά άγνοεϊ, ή μάλλον τά θεωρεί 
σύστοιχα ζητήματα πού θά κατακτηθούν μόλις τό κύριο θεώρημα κα- 
ταδειχτεϊ μέσα στήν πρακτική τής έπανάστασης.

Τό δτι άπ’ αύτό τό σημείο ό Μάρξ καί ό μαρξισμός μπόρεσαν νά 
άσκήσουν κυριαρχική (καί στ’ άλήθεια καταστροφική) έπιρροή στό 
έργατικό κίνημα πολυάριθμων χωρών δέν είναι άποτέλεσμα τής εύ- 
φυίας άπλώς τον Μάρξ'-καί πολύ λιγότερο τού σατανισμού του. Ό  
κεντρικός καί κυρίαρχος χαρακτήρας τής παραγωγής καί τής οίκονο- 
μίας (καί ό άντίστοιχος περιορισμός δλης τής κοινωνικής καί πολιτι
κής προβληματικής) δέν είναι τίποτε άλλο άπό τά θέματα πού όργα- 
νώνουν τό κυρίαρχο φαντασιακό τής έποχής του (καί τής έποχής 
μας): τό καπιταλιστικό φαντασιακό. Όπως προσπάθησα νά καταδεί
ξω άπό τό 1955 (στό «Περιεχόμενο τού σοσιαλισμού» I καί II, στό 
«Προλεταριάτο καί όργάνωσή», στό «’Επαναστατικό κίνημα στόν 
σύγχρονο καπιταλισμό», στήν «Είσαγωγή» στόν πρώτο τόμο τής Γρα- 
φειοκρατικής κοινωνίας, στό «Ζήτημα τής Ιστορίας τού έργατικού κι
νήματος»), ή «άποδοχή», ή διείσδυση τού μαρξισμού στό έργατικό 
κίνημα ύπήρξε στήν πραγματικότητα ή έπανεισαγωγή (ή ή άνάδυση), 
σ’ αύτό τό κίνημα, τών κύριων κοινωνικών φαντασιακών σημασιών 
τού καπιταλισμού, άπό τόν όποιο προσπάθησε νά άποδεσμευτεί κατά 
τήν προηγούμενη περίοδο.

Ή  σύγχυση καί τά παράσιτα πού μ’ αύτό τόν τρόπο είσήγαγε ό 
Μάρξ καί δ μαρξισμός στίς Ιδέες, στίς κατηγορίες σκέψης καί στούς 
στόχους τού σοσιαλιστικού έργατικού κινήματος υπήρξαν τεράστιες 
σέ δλα τά πεδία (άκόμα πληρώνουμε τίς συνέπειές τους -π.χ. κάθε
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φορά πού κάποιος σάς λέει: ναί, άλλά στη Ρωσία έχουν σοσιαλισμό 
γιατί δέν υπάρχουν καπιταλιστές). Πουθενά άλλου όμως δέν ήταν 
τόσο βλαβερές δσο σ’ αυτό τό Ιδιο τό πολιτικό πεδίο, θ ά  προσπαθή
σω νά τίς άναδείξω έδώ σ’ ένα Ιδιαίτερα «πλούσιο» σημείο: την ιδέα 
περί «δικτατορίας τού προλεταριάτου». ’Αληθινά γόρδειος δεσμός 
φενακισμών, αυτή ή (δέα κατάντησε μακάβρια καί όλέθρια φάρσα 
άπό τό 1917, ένα άπό τά έπεισόδια τής όποίας έχω άλλωστε σχολιά
σει: την «έγκατάλειψη» τής «δικτατορίας τού προλεταριάτου» άπό τό 
Κ.Κ.Γ.5

Ό  Μάρξ θεωρούσε μιά άπό τίς πρωτότυπες συνεισφορές του την 
Ιδέα ότι άνάμεσα στόν καπιταλισμό καί στόν κομμουνισμό παρεμβάλ
λεται μιά ιστορική φάση, ή όποία χαρακτηρίζεται άπό τή «δικτατο
ρία τού προλεταριάτου».6 Γιά πολύν καιρό αύτός ό δρος σήμαινε γιά 
τόν Μάρξ τή δικτατορική χρησιμοποίηση άπό τό «προλεταριάτο» τής 
ύπάρχουσας έξουσίας καί τού ύπάρχοντος κρατικού όργάνου, στήν 
ύπηρεσία τού μετασχηματισμού τής κοινωνίας. Σ’ αύτό τό σημείο ό 
Μάρξ έμενε έντεϋθεν τής Ιστορικής έμπειρίας πού είχε μπροστά στά 
μάτια του. Έδειχνε άνίκανος νά βγάλει τό συμπέρασμα τής μεγάλης 
γαλλικής έπανάστασης -πού, ώστόσο, υποτίθεται πώς ήταν άπολύ- 
τως σύμφωνη μέ τή «θεωρία του τής Ιστορίας» -  δτι δηλαδή ή έπανά- 
σταση δέν χρησιμοποίησε άπλώς, ούτε καί θά ’πρεπε μελλοντικά, τό 
«κρατικό όργανο» γιά τούς δικούς της σκοπούς, άλλά χρειάστηκε νά 
τό άνατρέψει άπό τήν άρχή μέχρι τό τέλος καί, σ’ αύτό τό πεδίο, 
δπως καί σέ δλα τά άλλα, σημαδεύτηκε άπό μιά έκπληκτική καί βα
θύτατα άνανεωτική θεσμίζουσα δραστηριότητα, άπό τό 1789 μέχρι 
τόν θερμιδόρ τουλάχιστον. Τέτοια είναι ή καρκινοβατούσα πορεία 
άκόμα καί των πιό ευφυών στοχαστών.

Χρειάστηκε νά περιμένουμε τήν Κομμούνα τού 1871, τή δημιουργία 
άπό τούς έργάτες καί τό λαό τού Παρισιού μιας καινούριας θεσμικής 
μορφής, γιά νά δει σ’ αύτήν ό Μάρξ τή «μορφή» τής «δικτατορίας 
τού προλεταριάτου, πού έπιτέλους βρέθηκε», καί νά άντλήσει τό δί
δαγμα, πού κατά τά άλλα ήταν προφανές: δτι ή σοσιαλιστική έπανά- 
σταση δέν μπορεί νά χρησιμοποιήσει άπλώς τό παλιό κρατικό όργα
νο, δτι όφείλει νά τό καταστρέφει καί νά δημιουργήσει στή θέση του 
μιά έξουσία «πού δέν είναι πιά κράτος, μέ τήν έννοια καθαυτήν τού 
δρου», έπειδή δέν είναι τίποτε άλλο άπό τόν όργανωμένο λαό, μιά 
έξουσία πού χαρακτηρίζεται άπό τήν έκλογή καί τό διαρκές άνακλη- 
τό δλων έκείνων πού άσκούν δημόσια «λειτουργήματα», άπό τήν κα
τάργηση τών προνομίων τών υπαλλήλων κλπ. Καί αύτή τήν άντίληψη 
-τό ξέρουμε- θά ύπερασπιστεί ό Λένιν τό 1917, πριν άπό τόν ’Οκτώ- 
βρη, στό Κράτος καί ίπανάσταση. Ούτε γιά μιά έστω στιγμή ό Μάρξ, 
ό Ένγκελς ή ό Λένιν δέν μιλούν γιά τό Κόμμα ώς «όργανο» (πολύ λι
γότερο μάλιστα «διευθύνον όργανο») τής «δικτατορίας τού προλετα
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ριάτου». Μπορούμε βέβαια νά τούς προσάψουμε ότι άγνόησαν τό 
πρόβλημα τού κόμματος καί τών κομμάτων -δηλαδή τών πιθανών ή 
άκόμα καί άναπόφευκτων διαιρέσεων στό έσωτεριχό τού «προλετα
ριάτου». Ό χ ι δμως δτι, στά γραπτά αυτά, ταύτισαν την έξουσία τού 
προλεταριάτου μέ την έξουσία τού κόμματός «του».

Ό  Λένιν, καί ό Τρότσκι, άλλάζουν ριζικά μετά τόν Όκτώβρη. Στό 
Κράτος καί έπανάσταση ό Λένιν έξηγσύσε πώς ή έξουσία τού προλε
ταριάτου δέν είναι παρά ή έξουσία τών μαζικών όργανισμών, πώς 
κάθε κρατικό όργανο χωρισμένο άπό τόν πληθυσμό όφείλει νά έξα- 
φανιστεί κλπ. Άκόμα καί ό όρος «κόμμα» στό Κράτος καί ίπανάστα
ση δέν υπάρχει σάν πολιτική έννοια. ’Αλλά άπό τή στιγμή τής «κατά
ληψης τής έξουσίας», ή πρακτική τού Λένιν, τού Τρότσκι, τού μπολ
σεβίκικου κόμματος δέν έχει καμιά άπολύτως σχέση μ’ αυτή τήν άντί- 
ληψη: γρήγορα έπιβάλλεται καί στεριώνει ή έξουσία τού μοναδικού 
κόμματος. Είναι άχρηστο νά έπιμείνουμε έδώ στίς σοφιστείες μέ τίς 
όποιες ό Λένιν καί κυρίως ό Τρότσκι προσπάθησαν νά δικαιολογή
σουν αυτή τήν πρακτική. Τό νά πει κανείς πώς τό μπολσεβίκικο κόμ
μα άναγκάστηκε παρά τή θέλησή του νά άναλάβει μονάχο του τήν 
έξουσία, έπειδή δλοι οί άλλοι πρόδιναν ή άντιμάχσνταν τήν έπανά- 
σταση, είναι σκέτο ψέμα: ούτε οί άναρχικοί ούτε τό σύνολο τών σο- 
σιαλιστών-έπαναστατών ούτε άκόμα καί οί μενσεβίκοι ήταν άντίθε- 
τοι στήν έπανάσταση· ήταν άντίθετοι στήν πολιτική τών μπολσεβί
κων. Τελικά ή «δικαιολόγηση» τής έξουσίας τού ένός καί μόνο κόμ
ματος θά δοθεί μέ καθαρότητα άπό τόν Λένιν δύο τρία χρόνια άργό- 
τερα στό έργο του Ή  παιδική άρρώστια μέ τίς ίδιες χοντράδες πού 
χαρακτηρίζουν καί τό έργο 'Υλισμός καί έμπειριοκριτικισμός: στήν 
κοινωνία υπάρχουν τάξεις, οί τάξεις έκπροσωπούνται άπό κόμματα, 
τά κόμματα διευθύνονται άπό ήγέτες. Τελεία καί παύλα. Σέ κάθε τά
ξη άντιστοιχεί («άληθινά») ένα καί μόνο κόμμα, σέ κάθε κόμμα μία 
καί μόνη δυνατή πολιτική γραμμή -συνεπώς μία καί μόνη ήγετική 
όμάδα, πού έκφράζει, υπερασπίζεται, έκπροσωπεϊ αυτή τή γραμμή.

Πώς λοιπόν αυτή ή θέοη -πού άν τήν πάρουμε μόνη της μαρτυρά 
είτε άπεριόριστη άγνοια είτε άπίθανη βλακεία, πού φυσικά μέ κανέ- 
ναν τρόπο δέν χαρακτήριζαν ούτε τόν Λένιν ούτε τόν Τρότσκι- πώς 
λοιπόν αυτή ή θέση μπόρεσε νά γίνει πλατιά άποδεκτή; Δύο μόνο 
τρόποι υπάρχουν- καί οί δύο είναι ριζωμένοι βαθιά μέσα στό μαρξι- 
κό σύστημα καί φανερώνουν γιά μιά άκόμη φορά τήν άντινομία πού 
φέρνει άντίθετο αυτό τό σύστημα μέ τά έπαναστατικά σπέρματα τής 
σκέψης τού Μάρξ, τά όποια έξακολουθούσαν νά έκδηλωνσνται στήν 
άναγνώριση έκ μέρους του τού άνανεωτικού χαρακτήρα τής Παρισι
νής Κομμούνας.

Ή  τό προλεταριάτο φτάνει στήν έπανάσταση πλήρως όμοιογενές, 
κι αύτό όχι μόνο άπό τήν άποψη τής «θέσης» τού στίς παραγωγικές
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σχέσεις καί τών «συμφερόντων» του άλλά έπίσης, καί κυρίως, άπό 
την άποψη τής παράστασης πού έχει γι’ ρύτή τη θέση, γιά τά συμφέ- 
ροντά του, γιά τίς βλέψεις του κλπ. -αυτή ή όμοιογένεια περιλαμβά
νει έπίσης καί άναγκαστικά τήν αυτόματη ή σχεδόν αυτόματη συμ
φωνία πάνω στά μέσα πού πρέπει νά χρησιμοποιηθούν γιά τήν έγκα- 
θίδρυση τής καινούριας κοινωνίας. Αυτό μέ τή σειρά του συνεπάγε
ται: (α) δτι ή έξέλιξη τής καπιταλιστικής οικονομίας καί κοινωνίας 
πραγματοποιεί άποτελεσματιχά αυτή τήν όμοιογένεια ώς πρός τήν 
ούσία (κι αύτό βεβαίως σέ παγκόσμια κλίμακα). Ώ ς πρός αυτό μπο
ρούμε νά σημειώσουμε τή σχάση τής σκέψης όχι μόνο τών μαρξιστών 
άλλά καί τού Μάρξ καί τού Λένιν: άπό τή μιά μεριά όφείλουν νά έπι- 
μένουν σέ μιά θεωρία τής καπιταλιστικής οικονομίας καί κοινωνίας, 
πού θά έξασφαλίσει αυτή τήν όμοιογένεια (χοντρικά, τήν κοινωνική 
χημεία τού πρώτου τόμου τού Κεφαλαίου πού τοποθετεί σταθερά τό 
κεφάλαιο στήν άνοδο καί τό προλεταριάτο στήν κάθοδο). Άπό τήν 
άλλη, ξέρουν πολύ καλά πώς αυτή ή είκόνα είναι λαθεμένη (6λ. τά 
dicta τού γερο-Μάρξ καί τού Ένγκελς γιά τήν άγγλική έργατική τά
ξη, ή τού Λένιν, στόν Ιμπεριαλισμό, γιά τήν «έργατική άριστοκρα- 
τία»). Ξέρουμε φυσικά πώς μιά τέτοια όμοιογένεια δέν υπάρχει καί 
δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξει. Άλλά έπίσης, έπειδή ή προηγούμενη 
συνθήκη δέν είναι Ικανή, (β) πώς σ’ αύτή τήν όμοιογένεια τής «πραγ
ματικής ύπαρξης» άντιστοιχεί αύτομάτως μιά ένοποιημένη καί άνά- 
λογη συνείδηση. Πράγματι, ή «πραγματική» όμοιογενοποίηση δέν θά 
χρησίμευε σέ τίποτα άν οί «ψευδαισθήσεις» καί οί «ψευδείς παρα
στάσεις» έξακολουθούσαν νά ύπάρχουν. Μέ άλλα λόγια, πρέπει νά 
άνατρέξει κανείς στή χοντροειδέστερη, στήν πιό μηχανική παραλλα
γή τής «θεωρίας τής άνάκλασης» (δπως π.χ. τήν έφάρμοζε ό κύριος 
Γκαροντί πρίν άνακαλύψει τό φώς τού Χριστού).

"Η, άν ένδόμυχα άναγνωρίζει κανείς τόν προφανέστατο παραλογι- 
σμό καί τήν πρακτική ματαιότητα αύτών τών παραμυθιών, μπροστά 
σ’ ένα προλεταριάτο πού πραγματικά δέν είναι όμοιογενές καί διατη
ρεί «ψευδαισθήσεις» καί «ψευδείς παραστάσεις» -ή άπλούστατα, αύ
τή τήν έκπληκτική καί άνυπόφορη άνθρώπινη Ιδιότητα τής πληθώρας 
τών άπόψεων- μπροστά σ’ ένα τέτοιο προλεταριάτο πρέπει νά υψω
θεί μιά φράξια, ένα Κόμμα, πού δέν έχει ούτε ψευδαισθήσεις ούτε 
ψευδείς παραστάσεις ούτε άπόψεις γιατί κατέχει τήν άλήθεια, τήν 
άληθινή θεωρία' κι έτσι μπορεί νά διακρίνει τούς έργάτες πού δρούν 
σύμφωνα μέ τήν «ούσία τού είναι τους» άπό έκείνους πού δέν είναι 
έργάτες παρά έμπειρικά καί φαινομενικά, καί συνεπώς μπορούν καί 
πρέπει νά κρατάνε τό στόμα τους κλειστό (στήν καλύτερη περίπτωση 
τούς «έκπαιδεύουν» πατρικά, στή χειρότερη τούς χαρακτηρίζουν 
ψευτοεργάτες καί τούς στέλνουν σέ «στρατόπεδο άναμόρφωσης» ή 
τούς τουφεκίζουν). ’Εφόσον ή θεωρία (καί τό Κόμμα πού τήν ένσαρ-

25



χώνει) είναι άληθινή -δηλαδή, σύμφωνα μέ τή μαρξική άντίληψη, 
άντιστοιχεϊ στά συμφέροντα, καί στόν Ιστορικό ρόλο τής προλεταρια
κής τάξης- μπορεί νά προσπεράσει τά κεφάλια καί τά πτώματα τών 
έμπειρικών έργατών γιά νά συναντήσει τήν ουσία ένός μεταφυσικού 
προλεταριάτου.

Οί διαφορετικές «θέσεις» τών σύγχρονων μαρξιστών σ’ αυτό τό ζή
τημα έχουν φτιαχτεί άπό μιά «διαλεκτική» σαλάτα αυτών τών δυό ρι
ζικά άσυμβίβαστων άντιλήψεων, μιά σαλάτα πού «δένει» κυρίως χά
ρη στήν ύποκρισία καί τήν κακή πίστη.

’Αλλά άς έξετάσουμε τό πράγμα καθαυτό. Ά ς  πούμε (καθαρή 
ύπόθεση) πώς υπάρχει ένας μαρξιστής πού άναγνωρίζει τήν πραγμα
τικότητα, συνεπώς δέχεται πώς τό «προλεταριάτο» δέν είναι πραγμα
τικά όμοιογενοποιημένο- πώς, όμοιογενοποιημένο ή όχι, μπορεί νά 
περιλαμβάνει, καί πράγματι περιλαμβάνει, διαφορετικά ρεύματα 
γνώμης- καί πώς ή κατοχή κάποιας θεωρίας δέν έπιτρέπει (ούτε δίνει 
την έξονσία) νά παραμερίσει κανείς αύτές τίς γνώμες καί νά άποφα- 
σίσει, στή θέση τού προλεταριάτου καί γιά τό προλεταριάτο, τί πρέ
πει καί τί δέν πρέπει νά κάνει. (Τέτοιος θά ήταν, γιά παράδειγμα, 
ένας «συμβουλιακός» ή ένας λουξεμπουργκιστής: «Τά σφάλματα ένός 
αύθεντικού κινήματος τών μαζών είναι Ιστορικά άπείρως γονιμότερα 
άπό τό άλάνθαστο τής καλύτερης κεντρικής έπιτροπής», πού θά είχε 
άπορρίψει τόν οικονομικό μηχανισμό τής Ρόζα$ καί θά ’χε τά μάτια 
άνοιχτά μπροστά στόν σημερινό κόσμο.) Ένας τέτοιος μαρξιστής θά 
μπορούσε νά μιλά, χωρίς νά προδίδει τή συνοχή του καί τήν τιμιότη
τά του, γιά «δικτατορία τού προλεταριάτου» ύπσνοώντας άληθινά τή 
δικτατορία τών αύτόνομων συλλογικών όργάνων τού προλεταριάτου;

’Ασφαλώς όχι. Κι αύτό γιά πολλούς λόγους.
Πρώτα πρώτα έπειδή ή ίδια ή έννοια «προλεταριάτο» έχει γίνει πιά 

έντελώς άκατάλληλη. θ ά  μπορούσε νά έχει κάποιο νόημα νά μιλάμε 
γιά «προλεταριάτο» ώς «υποκείμενο» τής σοσιαλιστικής έπανάστα- 
σης, &ν νομίζουμε ότι μπορούμε νά φέρουμε σέ άντιστοιχία μέ μιά 
μαζική καί σαφή κοινωνική πραγματικότητα μιά έννοια πού δέν εί
ναι τρυπητήρι: τούς χειρώνακτες έργάτες (ή, όπως έκανα σ’ όλη τήν 
πρώτη περίοδο τού Socialisme ou Barbarie, τούς μισθωτούς, χειρώνα
κτες ή όχι, έργάτες πού περιορίζονται σέ ρόλους άπλής έχτέλεσης). 
’Αλλά σήμερα, στίς χώρες τού σύγχρονου καπιταλισμού, όλος σχεδόν 
ό κόσμος είναι μισθωτός. ΟΙ χειρώνακτες έργάτες καθώς καί οί «σκέ
τοι έκτελεστές» είναι πιά μειοψηφία στόν πλήθυσμό- άν σκεφτόμαστε 
αύτούς, είναι άδύνατον νά μιλάμε γιά «δικτατορία τής συντριπτικής 
πλειοψηφίας πάνω σέ μιά άπειρο ελάχιστη μειοψηφία» (Λένιν). Ά ν 
έννοούμε τούς «μισθωτούς» γενικά, καταλήγουμε σέ παραλογισμούς: 
μεγαλομηχανικοί, γραφειοκράτες κλπ. περιλαμβάνονται σ’ αύτό τό 
«προλεταριάτο», ένώ οί μικροί άγρότες ή χειροτέχνες άποκλείονται.
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Δέν πρόκειται γιά κοινωνιολογική άλλά γιά πολιτική συζήτηση. Ή  ή 
«δικτατορία τού προλεταριάτου» δέν σημαίνει τίποτα, ή σημαίνει, 
μεταξύ άλλων, δτι τά στρώματα πού δέν άνήκουν στό προλεταριάτο 
δέν έχουν πολιτικά δικαιώματα ή έχουν μόνο τά περιορισμένα δι
καιώματα πού τό «προλεταριάτο» εύαρεστεϊται νά τούς παραχωρή
σει. Οί σημερινοί· όπαδοί τής «δικτατορίας τού προλεταριάτου» θά 
’πρεπε νά έχουν τό θάρρος νά έξηγήσουν δτι, γιά λόγους άρχής, ύπο- 
στηρίζουν τήν κατάργηση τών πολιτικών δικαιωμάτων τών άγροτών, 
τών χειροτεχνών, τών μασέρ-κινησιοθεραπευτών κατ’ οίκον κλπ. καί 
δτι ή δημοσίευση μιας Ιατρικής, λογοτεχνικής, φιλοσοφικής κλπ. έπι- 
θεώρησης θά έξαρτάται άπό τά δικαιώματα ad hoc πού θά όρίσουν οί 
«έργάτες».

Ποιός είναι λοιπόν «προλετάριος»; Ποιός όρίζει ποιός είναι «προ
λετάριος» καί ποιός δέν είναι; ΟΙ συγγραφείς τών κειμένων περί τής 
διάκρισης μεταξύ παραγωγικής καί μή παραγωγικής έργασίας στό 
Κεφάλαιο·, ΟΙ πουτάνες πού δουλεύουν σέ μπορντέλο γιά έναν 
(πρώην) νταβατζή άνήκουν στό προλεταριάτο (σύμφωνα μέ τό κριτή
ριο τού Μάρξ, δπως τό διατυπώνει στις Grundrisse: παράγουν υπε
ραξία), έκεϊνες πού δουλεύουν γιά λογαριασμό τους δέν άνήκουν. 
Ά ρα οί πρώτες θά έχουν πολιτικά δικαιώματα, οί δεύτερες δχι. Ά λ
λά άλίμονο, άκριβώς στό ζήτημα τής παραγωγικής καί τής μή παρα
γωγικής έργασίας, δ Μάρξ άντιφάσκει καί οί ζηλωτές του δέν έχουν 
καταφέρει νά συμφωνήσουν μεταξύ τους, θ ά  πρέπει νά περιμένουμε 
τήν κεντρική έπιτροπή νά δώσει λύση σ’ αυτό τό ζήτημα καί σέ μερι
κά άκόμη;

Στήν πραγματικότητα, αύτό πού διακυβεύεται έδώ είναι κάτι πολύ 
βαθύτερο άπό τόν δρο «δικτατορία τού προλεταριάτου» ή άκόμα καί 
«προλεταριάτο». Είναι δλόκληρη ή θεωρία τών «τάξεων», δλη ή 
πρωτοκαθεδρία πού έδωσε τό καπιταλιστικό φαντασιακό στήν οικο
νομία -καί τήν κληρονόμησε άτόφια ό Μάρξ- δλη τέλος ή άντίληψη 
περί μετασχηματισμού τής κοινωνίας. (Σήμερα ξαναβρίσκουμε τήν 
γκροτέσκα παραλλαγή της στίς λιτανείες πού ψάλλει τό C.E.R.E.S. 
καί άλλοι γιά τό «ταξικό μέτωπο». Ποιό «μέτωπο» καί ποιά «τάξη»;) 
Ό  κοινωνικός μετασχηματισμός, ή έγκαθίδρυση μιάς αυτόνομης κοι
νωνίας άφορά σήμερα -σχετικά μ’ αύτό έχω δώσει έξηγήσεις άπό πο- 
λύν καιρό7-  πραγματικά καί δικαιωιιατικά τήν όλότητα σχεδόν τού 
πληθυσμού (έκτός άπό ένα 5-10% ίσως). Είναι υπόθεσή του -καί δέν 
θά μπορεί νά είναι παρά μόνον άν ό πληθυσμός, σ’ αύτή τήν άναλο- 
γία, τόν κάνει ύπόθεσή του. Ό  Μάης τού 1968 μάς πρόσφερε τό 
έκτυφλωτικό παράδειγμα αυτού τού γεγονότος, θετικά καί άρνητικά 
(πού ήταν λοιπόν αύτό τό «ταξικό μέτωπο» τόν Μάη τού ’68;). Αύτό 
δέν είναι άπλώς ζήτημα άριθμητικής ούτε έχει σχέση μέ περιστασια- 
κές συμπεριφορές τού τάδε ή τού δείνα κοινωνικού στρώματος. Ή
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Ιστορική προετοιμασία, ή πολιτισμική καί άνθρωπολογική κύηση τού 
κοινωνικού μετασχηματισμού δέν μπορεί καί δέν θά μπορέσει ποτέ 
νά είναι έργο τού προλεταριάτου, ούτε άποκλειστικά ούτε προνομια
κά. Τό θέμα δέν είναι νά άναγνωρίσουμε σέ μιά ιδιαίτερη κοινωνική 
κατηγορία, όποια κι άν είναι, μιά κυρίαρχη ή «ήγεμονική» θέση. Ού
τε μπορούμε νά Ιεραρχήσουμε τίς συνεισφορές σ’ αυτόν τό μετασχη
ματισμό τών διαφόρων στρωμάτων τής κοινωνίας καί νά τά υποτά
ξουμε σ’ Ινα όποιοδήποτε άπ’ αύτά. ΟΙ βαθιές άλλαγές τίς όποιες 
έφεραν στή σύγχρονη κοινωνική ζωή κινήματα πού δέν μπορούν ούτε 
έχουν κάποιον «ταξικό» προσδιορισμό ή θεμέλιο -δπως τά κινήματα 
τών γυναικών ή τών νέων- είναι τόσο σημαντικές καί γονιμοποιητι- 
κές γιά τήν άνοικοδόμηση τής κοινωνίας δσο καί οί άλλαγές πού έφε
ρε τό έργατικό κίνημα. Σ’ αύτό έπίσης τό σημείο μπορούμε νά παρα
τηρήσουμε τί έγινε ό βαθύτατα άνηόραστιχός χαρακτήρας τής μαρξι
στικής άντίληψης. Στήν άρχή οί μαρξιστές δλων τών είδών (σταλινι
κοί, τροτσκιστές, μαοϊκοί, σοσιαλιστές κλπ.) άγνόησαν τά κινήματα 
τών γυναικών καί τών νέων- στή συνέχεια τά πολέμησαν καί τέλος 
προσπάθησαν νά τά άφομοιώσουν άφαιρώντας τό περιεχόμενό τους. 
Κι αύτό δέν τό έκαναν ούτε μόνον άπό μυωπία ούτε μόνον άπό βλα
κεία. Έδώ, γιά μία μόνο φορά, ήταν συνεπείς μέ τό βαθύτερο πνεύ
μα τής άντίληψης τήν όποια λένε πώς υποστηρίζουν -όχι βέβαια άπό 
κεραυνοβόλο καί φλογερό έρωτα γι’ αύτή τή συνέπεια, δέν τούς πνί
γει αύτό τό πράγμα, άλλά έπειδή ή πολιτικοϊδεολογική τους ύπαρξη 
έξαρτάται άπ’ αύτήν: υπάρχουν ώς «ήγέτες» ή «φερέφωνα» τού «προ
λεταριάτου». Ένας μαρξιστής είναι υποχρεωμένος νά δηλώνει πώς 
όλα αύτά τά κινήματα είναι μικρής σημασίας καί δευτερεύοντα -ή 
πρέπει νά πάψει νά είναι μαρξιστής. Γιατί ή θεωρία του ύποστηρίζει 
πώς τά πάντα είναι υποταγμένα στίς «παραγωγικές σχέσεις» καί στίς 
κοινωνικές τάξεις πού όρίζουν αυτές οί σχέσεις. Πώς λοιπόν κάτι τό 
άληθινά ένδιαφέρον θά μπορούσε νά προέλθει άπό μιά άλλη πηγή; 
’Αλλά, στήν πραγματικότητα, αύτό πού άμφισβήτησε τό κίνημα τών 
γυναικών καί τών νέων, ή τεράστια άνθρωπολογική μετάλλαξη τήν 
όποια προξένησε, ή όποια έξακολουθεϊ καί σήμερα καί είναι άδύνα- 
τον νά προβλέψουμε τήν πορεία καί τά άποτελέσματά της, είναι κοι
νωνιολογικά έξίσου ένδιαφέρουσα μ’ αύτό πού άμφισβήτησε τό έργα
τικό κίνημα- μάλιστα, μέ μιά έννοια είναι άκόμα πιό ένδιαφέρουσα, 
γιατί οί δομές κυριαρχίας τίς όποιες πολέμησαν αύτά τά κινήματα -ή 
κυριαρχία τών άρσενικών στά θηλυκά, ή υποδούλωση τών νέων γε
νεών- προηγούνται Ιστορικά, άπ’ δσο ξέρουμε, τής έγκαθίδρυσης 
μιας διαίρεσης τής κοινωνίας σέ «τάξεις» καί πιθανότατα ριζώνουν 
σέ άνθρωπολογικά πολύ βαθύτερα στρώματα άπ’ δ,τι ή κυριαρχία 
τών μέν στή δουλειά τών άλλων.

Ό  μετασχηματισμός τής κοινωνίας, ή έγκαθίδρυση μιας αύτόνομης
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κοινωνίας, συνεπάγεται μιά διαδικασία άνθρωπολογικής μετάλλαξης 
πού προφανώς δέν μπορούσε ούτε μπορεί νά πραγματωθεϊ ούτε άπο- 
κλειστικά ούτε κεντρικά στήν παραγωγική διαδικασία. Ή  ή Ιδέα 
ένός μετασχηματισμού τής κοινωνίας είναι μιά φαντασίωση χωρίς έν- 
διαφέρον, ή ή άμφισβήτηση τής καθεστηκυίας τάξης, ή πάλη γιά τήν 
αυτονομία, ή δημιουργία καινούριων μορφών άτομικής καί συλλογι
κής ζωής κατακτούν καί θά κατακτήσουν (μέσα άπό συγκρούσεις καί 
άντιφάσεις) δλες τίς σφαίρες τής κοινωνικής ζωής. Κι άπ’ αυτές τίς 
σφαίρες καμιά δέν παίζει έναν «καθοριστικό» ρόλο, έστω καί «σέ τε
λευταία άνάλυση». Ή  ίδια ή ίδέα ένός τέτοιου «καθορισμού» είναι 
χωρίς νόημα.

Τέλος, καί κυρίως, άν ό όρος καί ή Ιδέα «προλεταριάτο» κατάντη
σαν όμιχλώδεις, ό δρος καί ή ίδέα δικτατορία δέν είναι ούτε ήταν πο
τέ. Αύτό πού προφανώς διακρίνει τόν Λένιν ή τόν Τρότσκι άπό τούς 
’Αλτουσέρ, Μπαλιμπάρ καί λοιπούς Έλενστέν είναι δτι δέν πληρώ
νονταν μέ τίς λέξεις. Δέν είναι δυνατόν νά συγχέουμε τήν πρλιτική 
ύπαρξη τού γνήσιου πολιτικού -έστω κι άν είναι τού όλοκληρωτι- 
σμού- μέ τήν πολιτική άνυπαρξία τών πάμπτωχων Ιδεολογικών 
υπαλλήλων. Είναι τής ίδιας τάξης μέ τή διαφορά άνάμεσα στήν *Αβα 
Γκάρντνερ καί τή γεροντοκόρη πού άναλώνεται σέ όνειροπολήσεις 
&τίς όποιες είναι ή Ά βα Γκάρντνερ. Ό  Λένιν ήξερε τί σήμαινε καί τί 
σημαίνει πάντοτε δικτατορία, καί τό έξέφρασε μέ τρόπο άξιοθαύμα- 
στο: «Σάν ένα τυφλό σκυλάκι πού τυχαία μυρίζει μιά έδώ καί μιά 
έκεί, ό Κάουτσκι, χωρίς νά τό πει καθαρά, έπεσε έδώ πάνω σέ μιά 
σωστή ίδέα, δτι δηλαδή ή δικτατορία είναι μιά έξονσία που δέν πε
ριορίζεται άπό κανένα νόμο».8 Αύτό είναι πράγματι τό πρωτότυπο 
καί γνήσιο νόημα τού όρου «δικτατορία». ’Εκείνος πού άσκεί τήν 
έξουσία υπαγορεύει (dicte) τί πρέπει νά γίνεται καί τίποτα δέν τόν 
περιορίζει. 'Οχι μόνο δέν τόν περιορίζουν οί «ήθικοί νόμοι», οί «θε
μελιώδεις νόμοι» ή «στοιχειώδεις νόμοι», οί «γενικές άρχές» (όπως 
γιά παράδειγμα δτι οί νόμοι δέν μπορούν νά Ισχύουν άναδρομικά 
-πράγμα πού μιά δικτατορία μπορεί κάλλιστα νά άγνοήσει), άλλά τί
ποτε άπολύτως: ούτε κάν αυτό πού έπέβαλε χτές. Δικτατορία σημαί
νει πώς ή έξουσία μπορεί θαυμάσια νά τουφεκίζει σήμερα άνθρώ- 
πους έπειδή συμμορφώθηκαν στούς νόμους πού ή ίδια θέσπισε χτές.

Τό νά πεί κανείς πώς άπό τήν πλευρά τής έξουσίας μιά τέτοια συ
μπεριφορά είναι παράλογη καί άντιπαραγωγική δέν χρησιμεύει σέ τί
ποτα. Ό  Στάλιν πέρασε ένα μεγάλο μέρος τής ζωής του κάνοντας αύ
τό άκριβώς τό πράγμα. Τό θέμα δέν είναι νά μάθουμε άν ό δικτάτο
ρας (άτομο ή συλλογικό όργανο) θά μπορούσε νά κρίνει δτι γιά τά 
ίδια τά συμφέροντά του θά ήταν καλύτερο νά άποφεύγει τήν αυθαι
ρεσία. Τό θέμα είναι νά καταλάβουμε πώς όποιος μιλά γιά δικτατο
ρία έννοεί κατάργηση κάθε περιορισμού τής αύθαιρεσίας τής έξου
σίας.
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Ή  Ιδέα πώς μιά έξουσία -τού Στάλιν, τοϋ Μάο, τού προλεταριά
του ή τού θεού'Πατρός- πού δέν θά περιορίζεται άπό κανένα νόμο 
θά μπορούσε νά όδηγησει κάπου άλλου έκτός άπό την άπόλυτη τυ
ραννία είναι παράλογη. Ή  «δικτατορία τοϋ προλεταριάτου» συνεπά
γεται πώς τά «όργανα τού προλεταριάτου» θά μπορούν, σέ κάποια 
συγκεκριμένη περίπτωση, νά άλλάξουν τόσο τόν όρισμό τών έγκλη- 
μάτων καί τών ποινών δσο καί τούς κανόνες έκδίκασης καί τούς δι
καστές. ’Ακόμα κι άν την άσκεί ό "Αγιος Φραγκίσκος τής Άσίζης, 
θά πρέπει νά άγωνιστούμε μέχρι θανάτου ένάντια σ’ έναν τέτοιο τύπο 
έξουσίας.

Ό λα αύτά δέν είναι σοφιστείες καί λεπτομέρειες. Τό άντίθετο μάς 
τό άποδεικνύουν τά δύο άκρα τού άνθρώπινου φάσματος -τό πιό τε
ρατώδες βέβαια άλλά καί τό πιό υπέροχο. Την Ιδέα μιας έξουσίας 
πού δέν θά περιορίζεται άπό τό νόμο -«γραπτό», «θετικό» νόμο- τήν 
υποστήριξε, όπως ξέρουμε, ό Πλάτων, καί μάλιστα μέ έναν προβλη
ματισμό πού δέν μπορούμε νάάπορρίψουμε έτσι άπλά. Αύτό πού λέει 
ό Πλάτων στόν Πολιτικό είναι δτι στό νόμο, πού μοιάζει μέ «φιλόδο
ξο καί άπαίδευτο άνθρωπο» καί δέν μπορεί νά πάρει ύπόψη του ούτε 
τίς άλλαγές τών περιστάσεων ούτε τίς άτομικές περιπτώσεις, άντιτί- 
θεται Ιδεατά ό «βασιλικός άνδρας», ό όποιος γνωρίζει κάθε φορά νά 
έπιβάλλει καί νά άναιρεί τό δίκαιο καί τό μη δίκαιο καί νά άποφασί- 
ζει γιά τήν Ιδιαίτερη περίπτωση χωρίς νά τή συντρίβει μέσα στόν 
άφηρημένο καθολικό κανόνα. Μ’ αύτή τήν έννοια, καί μιλώντας αύ- 
στηρά, γιά τόν Πλάτωνα ό νόμος δέν είναι παρά μιά έσχατη προσφυ
γή, τήν όποία έπιβάλλουν οί άτέλειες τής άνθρώπινης φύσης καί κυ
ρίως τό άμφίβολο τού «βασιλικού άνδρός» (ή τού «βασιλιά φιλοσό
φου», δπως γράφει άλλού). ’Αλλά δ Πλάτων είναι ταυτόχρονα άρκε- 
τά ρεαλιστής γιά νά γράψει δυό φορές τούς νόμους τής πολιτείας 
πού, κατά τή γνώμη του, θά ήταν οΐ σωστοί.

Μπορούμε εύκολα νά άποδείξουμε πώς τή συζήτηση τού νόμου 
στόν Πολιτικό δέν είναι δυνατόν νά τήν υποτιμάμε ούτε γιά τό βάθος 
της ούτε γιά τήν έπικαιρότητά της. Πρώτα πρώτα αύτή άκριβώς ή 
συζήτηση άνοίγει τό ζήτημα τής Ισοτιμίας, πού είναι «δικαιοσύνη καί 
συνάμα καλύτερη άπό δικαιοσύνη», δπως είπε βαθυστόχαστα ό ’Αρι
στοτέλης· μιά Ισοτιμία πού, έξ όρισμού, ποτέ δέν είναι δυνατόν νά 
έξασφαλιστεί άπό τό νόμο.9 Τό ζήτημα τής Ισοτιμίας είναι τό ζήτημα 
τής όλοκλήρωσης τής πραγματικής κοινωνικής Ισότητας -άκόμα καί 
σ’ ένα «στατικό» κοινωνικό πλαίσιο- μεταξύ πάντοτε «άνισων» καί 
άνόμοιων άτόμων. Έπειτα, καί κυρίως, γιά τούς ίδιους λόγους πού 
κατέδειχνε ό Πλάτων, ποτέ μά ποτέ τό ζήτημα τής δικαιοσύνης δέν 
είναι δυνατόν νά ρυθμιστεί άπλώς άπό τό νόμο -καί πολύ λιγότερο 
άπό έναν άμετάβλητο νόμο. Τό ζήτημα πού έθεσε ό Πλάτων -πέρα 
άπό δλα τά «έμπειρικά» έπινοήματα πού θά μπορούσε νά φανταστεί
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κανείς γιά νά δώσει μιά άπάντηση- μάς φανερώνει τό βάθος τού υπο
στασιακού πολιτικού προβλήματος. ’Από τή μιά μεριά ή κοινωνία 
δέν μπορεί νά είναι χωρίς τό νόμο. ’Από τήν άλλη ό νόμος, κανένας 
νόμος, δέν έξαντλεϊ ούτε θά έξαντλήσει ποτέ τό ζήτημα τής δικαιοσύ
νης. Μπορούμε μάλιστα νά υπερθεματίσουμε: μέ μιά έννοια ό νόμος 
-τό δίκαιο- είναι τό άντίθετο τής δικαιοσύνης· άλλά χωρίς αύτό τό 
άντίθετο δέν μπορεί νά υπάρξει δικαιοσύνη. ’Από τή στιγμή πού ή 
κοινωνία θά άφήσει πίσω της τήν παραδοσιακή ή μή θρησκευτική 
έτερονομία, ή αυτόνομη κοινωνία δέν θά μπορεί νά ζήσει παρά μέσα 
καί μέσω αυτής τής άπόστασης πού δέν είναι δυνατόν νά έξαλειφθεί 
καί ή όποια τήν όδηγεϊ πρός τό δικό της ζήτημα, τό ζήτημα τής δι
καιοσύνης. Δίκαιη κοινωνία δέν είναι μιά κοινωνία πού υιοθετεί μιά 
γιά πάντα δίκαιους νόμους. Δίκαιη κοινωνία είναι μιά κοινωνία:στην 
όποια τό ζήτημα τής δικαιοσύνης παραμένει σταθερά άνοικτό -μ’ άλ
λα λόγια, είναι μιά κοινωνία στήν όποια ύπάρχει πάντοτε κοινωνικά 
έφικτή δυνατότητα διερώτησης γιά τό νόμο καί τό θεμέλιο τού νόμου. 
Είναι σάν νά λέμε πώς μιά τέτοια κοινωνία βρίσκεται διαρκώς μέσα 
στήν κίνηση τής ρητής αύτοθέσμισής της.

Κι έδώ πάλι ό Μάρξ παραμένει πολύ πλατωνικότερος άπ’ δσο νο
μίζει, τόσο δταν προτείνει τή «δικτατορία τού προλεταριάτου» δσο 
καί δταν άφήνει νά έννοηθεϊ πώς κατά τήν «άνώτερη φάση τής κομ
μουνιστικής κοινωνίας» τό δίκαιο (πού «άπό τή φύση του είναι άνι- 
σο», λέει) θά έξαφανιστεί γιατί θά υπάρχει «καθολική άνθιση τών 
άτόμων»: ό «καθολικός άνθρωπος» άντικατέστησε άπλώς τόν «βασι
λικό άνδρα».

Ό  Πλάτων, δπως καί ό Μάρξ, σχετικοποιούν τόν δεδομένο νόμο 
-κι έδώ έχουν δίκιο. 'Ωστόσο σχετικοποιούν καί τό νόμο καθαυτόν 
-κι έδώ πραγματοποιείται τό όλίσθημα. Άπό τήν προφανή καί βαθιά 
διαπίστωση άτι ό νόμος, άκριβώς έξαιτίας τής άφηρημένης καθολικό- 
τητάς του, είναι πάντοτε άτελής καί άκατάλληλος, ό Πλάτων βγάζει 
τό «Ιδεατό» συμπέρασμα πώς ή μόνη δίκαιη έξουσία θά ήταν έκείνη 
τού «βασιλικού άνδρός» ή τού «βασιλιά φιλοσόφου»· καί τό «πραγ
ματικό» συμπέρασμα πώς πρέπει νά σταματήσουμε τήν κίνηση, νά 
δώσουμε ένα όριστικό σχήμα στή συλλογικότητα χρησιμοποιώντας 
ένα πρότυπο υπολογισμένο έτσι ώστε ή άπόσταση -πού άξιωματικά 
είναι άδύνατο νά καταργηθεϊ- μεταξύ τής πραγματικής «ύλης» τής 
πολιτείας καί τού νόμου νά μειωθεί στό έλάχιστο δυνατό. Ό  Μάρξ 
βγάζει τό συμπέρασμα πώς θά πρέπει νά ξεφορτωθούμε τό δίκαιο 
καί τό νόμο πετυχαίνοντας μιά κοινωνία ρυθμισμένων αυθορμήτων, 
είτε έπειδή ή κατάργηση τής ξένωσης θά ξαναφέρει στήν έπιφάνεια 
τήν καλή φύση πού ένυπάρχει στόν άνθρωπο είτε έπειδή οί «άντικει- 
μενικές» κοινωνικές συνθήκες καί τό ντρεσάρισμα τών υποκειμένων 
θά έπιτρέψουν τήν πλήρη άπορρόφηση τού θεσμού, τών κανόνων,
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άπό την ψυχοκοινωνική όργάνωση τοϋ άτόμου. Καί στις δυό περι
πτώσεις -δπως άλλωστε σέ δλη τή μέχρι σήμερα πολιτική φιλοσοφία- 
παραγνωρίζεται ή ουσία τοϋ κοινωνικοϊστορικού καί τής θέσμισης, ή 
σχέση μεταξύ θεσμίζουσας κοινωνίας καί θεσμισμένης κοινωνίας, ή 
σχέση μεταξύ τής συλλογικότητας, τού νόμου καί τοϋ ζητήματος τού 
νόμου. Ό  Πλάτων παραγνωρίζει τήν Ικανότητα τής συλλογικότητας 
νά δημιουργεί τή δική της ρύθμιση. Ό  Μάρξ όνειρεύεται μιά κατά
σταση στήν όποια αύτή ή ρύθμιση θά γίνει έντελώς αύθόρμητη. ’Αλ
λά ή ίδέα μιας κοινωνίας τήν όποία θά άποτελούν ρυθμισμένα αύ- 
θόρμητα είναι Ιδέα χωρίς συνοχή. Ό  ’Αριστοτέλης θά τοϋ θύμιζε, 
καί δίκαια, πώς μιά τέτοια Ιδέα Ισχύει μόνο γιά άγρια ζώα ή γιά 
θεούς. Κι άν κανείς έλεγε πώς στήν «άνώτερη φάση τού κομμουνι
σμού», δπως τήν όνειρευόταν δ Μάρξ, τό δίκαιο καί ό νόμος δέν θά 
είχαν κανένα λόγο ύπαρξης έπειδή τά άτομα θά έχουν έσωτερικεύσει, 
ένσωματώσει στή δομή τους τούς κανόνες κοινωνικής συνύπαρξης, 
θά ’πρεπε νά πολεμήσουμε μέχρι θανάτου μιά τέτοια ίδέα. Ένας όλο- 
κληρωτιχά έσωτερικευμένος θεσμός ίσοδυναμεϊ μέ τήν πιό άπόλυτη 
τυραννία καί, συνάμα, μέ τό σταμάτημα τής Ιστορίας. Καμιά άπό- 
σταση άπό τό θεσμό δέν θά ήταν πλέον δυνατή ούτε θά μπορούσε νά 
διανοηθεϊ κανείς μιά άλλαγή τού θεσμού. Δέν μπορούμε νά κρίνουμε 
καί ν’ άλλάξουμε τόν κανόνα παρά μόνον άν δέν είμαστε ό κανόνας, 
άν ύπάρχει ή άπόσταση, άν ή έξωτερικότητα διατηρείται -άν ό νόμος 
τίθεται άπέναντί μας. Αύτή είναι ή συνθήκη πού μάς έπιτρέπει νά 
τόν άμφισβητήσουμε, νά σκεφτούμε διαφορετικά.

Κατάργηση τής έτερονομίας δέν σημαίνει κατάργηση τής διαφοράς 
μεταξύ θεσμίζουσας κοινωνίας καί θεσμισμένης κοινωνίας -πράγμα 
πού όπωσδήποτε θά ήταν άδύνατο- άλλά κατάργηση τής υποδούλω
σης τής πρώτης στή δεύτερη. Ή  συλλογικότητα θά δώσει τούς κανό
νες της στόν έαυτό της γνωρίζοντας πώς ή ίδια τούς δίνει στόν έαυτό 
της, πώς είναι καί πάντοτε θά γίνονται κατά κάποιον τρόπο άκατάλ- 
ληλοι, πώς μπορεί νά τούς άλλάξει -  καί πώς τήν περιορίζουν γιά 
δσον καιρό δέν τούς άλλάζει κανονικά.

'Απρίλιος - Μάιος 1979
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ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ*

Γιά τή συγκρότηση τής έπαναστατικής πρωτοπορίας καί γιά την 
άνανέωση τού έργατικού κινήματος στό σύνολό του, είναι άπαραίτη- 
το νά διατυπωθεί έκ νέου τό σοσιαλιστικό πρόγραμμα καί μάλιστα μέ 
τρόπο πολύ πιό συγκεκριμένο καί διεξοδικό άπ’ δ,τι στό παρελθόν. 
Λέγοντας σοσιαλιστικό πρόγραμμα έννοοϋμε τά μέτρα πού θά πρέπει 
νά λάάει τό νικηφόρο προλεταριάτο γιά νά φτάσει στό σκοπό του, 
στόν κομμουνισμό. Δέν θίγουμε έδώ τά προβλήματα που άφορούν 
τήν έργατική πάλη μέσα στό πλαίσιο τής κοινωνίας τής έκ μετάλλευ
σης.

Λέμε: νά διατυπωθεί έκ νέου τό πρόγραμμα έξουσίας τού προλετα
ριάτου, καί μάλιστα νά διατυπωθεί μέ πολύ πιό συγκεκριμένο τρόπο 
άπ’ δ,τι στό παρελθόν. Νά διατυπωθεί έκ νέου, γιατί ή παραδοσιακή 
διατύπωσή του ξεπεράστηκε σέ μεγάλο βαθμό άπό τήν Ιστορική έξέ- 
λιξη- είδικότερα, αύτή ή παραδοσιακή διατύπωση είναι σήμερα άξε- 
χώριστη άπό τή σταλινική παραμόρφωσή της. Νά διατυπωθεί μέ πο
λύ μεγαλύτερη άκρίβεια, γιατί ή σταλινική φενάκιση στηρίχτηκε 
άκριβώς στόν γενικό καί άφηρημένο χαρακτήρα τών προγραμματι
κών Ιδεών τού παραδοσιακού μαρξισμού, γιά νά κρύψει τή γραφειο
κρατική έκμετάλλευση κάτω άπό τόν «σοσιαλιστικό» μανδύα.

"Εχουμε δείξει πολλές φορές σ’ αύτό τό περιοδικό πώς ή σταλινική 
άντεπανάσταση μπόρεσε νά χρησιμοποιήσει τό παραδοσιακό πρό
γραμμα σάν πλατφόρμα. Τά δύο κύρια σημεία του: ή έθνικοποίηση 
καί σχεδιοποίηση τής οικονομίας άπό τή μιά μεριά καί ή δικτατορία 
τού κόμματος ώς συγκεκριμένη έκφραση τής δικτατορίας τού προλε
ταριάτου, άπό τήν άλλη, άποδείχτηκαν, στίς δεδομένες συνθήκες τής 
ιστορικής άνάπτυξης, οΐ προγραμματικές βάσεις τού γραφειοκρατι
κού καπιταλισμού. Μόνο άν άρνηθεϊ κανείς αύτή τήν έμπειρική δια
πίστωση καί άπορρίψει τήν άνάγκη ένός σοσιαλιστικού προγράμμα

• 5. ou Β ., άρ. 10 (Ιούλιος 1952).
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τος γιά τό προλεταριάτο, είναι δυνατό νά άρκεστεϊ στις παραδοσια
κές προγραμματικές θέσεις. Χωρίς καινούρια προγραμματική έπε- 
ξεργασία, ή πρωτοπορία δέν θά καταφέρει ποτέ νά όροθετηθεϊ άπέ- 
ναντι στό σταλινισμό στήν πιό άληθινή καί ούσιαστικότερη βάση. Ή  
θλιβερή έμπειρία τού τροτσκισμού τό άπέδειξε μέ τό παραπάνω.

Αλλά είναι έπίσης προφανές δτι αύτή ή χρησιμοποίηση τών παρα
δοσιακών προγραμματικών Ιδεών τού μαρξισμού άπό τό σταλινισμό, 
άν καί δέν σημαίνει δτι μέ τή σταλινική υλοποίηση άποκαλύφθηκε ή 
πραγματική ούσία τού μαρξισμού, δπως είπαν μερικοί πού λυπού
νται ή χαίρονται γι’ αυτό, έξέφρασε άπλώς δτι αυτές οί άφηρημένες 
έννοιες -έθνικοποίηση, δικτατορία- πήραν ένα συγκεκριμένο περιε
χόμενο, διαφορετικό άπό τό δυνητικό περιεχόμενο πού είχαν στήν 
άρχή. Γιά τόν Μάρξ, ή έθνικοποίηση σήμαινε τήν κατάργηση τής 
άστικής έκμετάλλευσης. Βέβαια, ή έθνικοποίηση δέν έχασε αύτή τήν 
έννοια στά χέρια τών σταλινικών· άπλά, άπέκτησε μία άκόμα: τήν 
έγκαθίδρυση τής γραφειοκρατικής έκμετάλλευσης. Μήπως αύτό ση
μαίνει δτι ό λόγος τής έπιτυχίας τού σταλινισμού ύπήρξε ό άνακριβής 
ή άφηρημένος χαρακτήρας τού παραδοσιακού προγράμματος; θά  
ήταν έπιπόλαιο νά άντιληφθούμε έτσι τό ζήτημα. Αύτός ό άνακριβής 
καί άφηρημένος χαρακτήρας δέν έξέφραζε άπό μόνος του τίποτε άλ
λο παρά τήν έλλειψη ώριμότητας τού έργατικού κινήματος (άκόμα 
καί τών πιό συνειδητών έκπροσώπων του), καί άπ’ αύτή τήν άνωρι- 
μότητα, μέ τήν πιό εύρεία έννοια, γεννιέται ή γραφειοκρατία. 'Ωστό
σο, ή γραφειοκρατική έμπειρία, ή «υλοποίηση» τών παραδοσιακών 
ίδεών άπό τή γραφειοκρατία, έπέτρεψε στό έργατικό κίνημα νά κα
τακτήσει αύτή τήν ώριμότητα καί νά δώσει έναν καινούριο, συγκε
κριμένο χαρακτήρα στούς προγραμματικούς στόχους του.

Ή  διατύπωση τού σοσιαλιστικού προγράμματος μέ περισσότερη 
άκρίβεια άπό δση είχε μέχρι τώρα στό πλαίσιο τού μαρξισμού δέν ση
μαίνει σέ καμιά περίπτωση έπιστροφή στόν ούτοπικό σοσιαλισμό. Ή 
πάλη τού μαρξισμού έναντίον τού ούτοπικού σοσιαλισμού ύπαγορεύ- 
τηκε άπό δύο παράγοντες: άπό τή μιά μεριά, ούσιαστικό χαρακτηρι
στικό τού «ούτοπισμού» ήταν δχι ή περιγραφή τής μελλοντικής κοι
νωνίας άλλά ή άπόπειρα θεμελίωσης αύτής τής κοινωνίας στίς έσχα
τες λεπτομέρειές της σύμφωνα μ’ ένα μοντέλο τής λογικής, χωρίς νά 
έξετάζονται οί συγκεκριμένες κοινωνικές δυνάμεις πού θά έτειναν 
πρός μιά άνώτερη όργάνωση τής κοινωνίας. Αύτό ήταν ούσιαστικά 
άδύνατον πρίν τήν άνάλυση τής σύγχρονης κοινωνίας, τήν όποία ξε
κίνησε ό Μάρξ. Τά συμπεράσματα αύτής τής άνάλυσης έπέτρεψαν 
στόν Μάρξ νά βάλει τίς βάσεις τού σοσιαλιστικού προγράμματος. Ή  
συνέχιση αύτής τής άνάλυσης σήμερα, μέ τό άπείρως πλουσιότερο 
ύλικό πού συσσωρέυσε ένας αίώνας Ιστορική έξέλιξη, έπιτρέπει νά
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προχωρήσουμε πολύ περισσότερο στόν τομέα τού προγράμματος.
’Από την άλλη μεριά, ό ουτοπικός σοσιαλισμός άσχολούνταν άπο- 

κλειστικά μέ ιδεατά σχέδια άναδιοργάνωσης τής κοινωνίας σέ μιά 
έποχή δπου αύτά τά σχέδια, καλά ή άσχημα, είχαν Αναμφισβήτητα 
πολύ μικρή σημασία γιά τήν πραγματική άνάπτυξη τού συνειδητού 
έργατικού κινήματος, καί άδιαφοροϋσε έντελώς γι’ αύτό τό κίνημα. 
’Ενάντια σ’ αύτή τή στάση καί στά έπακόλουθά της, ό Μάρξ είχε δί
κιο νά δηλώνει δτι ένα πρακτικό βήμα άξιζε περισσότερο άπό έκατό 
προγράμματα. ’Αλλά σήμερα, τό μεγαλύτερο μέρος τής συνειδητής 
έπαναστατικής πάλης είναι στή σταλινική ή ρεφορμιστική φενάκιση, 
πού παρουσιάζουν περισσότερο ή λιγότερο καινούριες παραλλαγές 
τής έκμετάλλευσης καί τού «σοσιαλισμού». Αύτή ή πάλη δέν είναι δυ
νατή παρά μέσα άπό μιά νέα έπεξεργασία τού προγράμματος.

Τά έκούσια όρια πού έπέβαλε ό μαρξισμός στήν έπεξεργασία τού 
σοσιαλιστικού προγράμματος προέρχονταν άκόμη άπό τήν άποψη, 
πού ίσχυε σιωπηρά, άτι ή έπαναστατική καταστροφή τής καπιταλι
στικής τάξης καί τού κράτους της θά άφηνε έλεύθερο τό πεδίο στήν 
οίκοδόμηση τού σοσιαλισμού. Τόσο ή θεωρητική άνάλυση όσο καί ή 
Ιστορική έμπειρία άποδεικνύουν άτι αύτή ή άποψη ήταν τό λιγότερο 
διφορούμενη. ’Αν είναι άλήθεια, δπως είπε ό Τρότσκι, δτι «ό σοσια
λισμός, σέ άντίθεση μέ τόν καπιταλισμό, οίκοδομείται συνειδητά» 
καί δτι, συνεπώς, ή συνειδητή δραστηριότητα τών μαζών είναι ή ού- 
σιαστική προϋπόθεση τής σοσιαλιστικής άνάπτυξης, πρέπει νά 
άντλήσουμε δλα τά συμπεράσματα άπ’ αύτή τήν άποψη, καί πρώτα 
άπ’ δλα τούτο: δτι αύτή ή συνειδητή οίκοδόμηση προϋποθέτει έναν 
συγκεκριμένο προγραμματικό προσανατολισμό.

Κατά τά άλλα, τό πνεύμα πού διέπνεε τόν σχετικό «έμπειρισμό» 
τού Μάρξ σ’ αύτό τόν τομέα διατηρεί πάντα τήν άξια του, μέ τήν έν
νοια δτι συνιστά μιά σοβαρή προφύλαξη τόσο ένάντια σέ κάθε δογ
ματική στειρότητα, πού θά έτεινε νά ύποτάξει τή ζωντανή άνάλυση 
τής Ιστορικής διαδικασίας σέ σχήματα a priori, δσο καί ένάντια σέ 
κάθε άπόπειρα υποκατάστασης τής δημιουργικής δράσης τών ίδιων 
τών μαζών άπό τή δραστηριότητα μιας σέκτας. Μιά προγραμματική 
έπεξεργασία δέν είναι έγκυρη άν δέν παίρνει ύπόψη της τήν πραγμα
τική έξέλιξη καί κυρίως τήν άνάπτυξη τής συνείδησης τού προλετα
ριάτου. Ένα έπαναστατικό πρόγραμμα πού διατυπώνεται άπό τήν 
όργάνωση τής πρωτοπορίας δέν είναι παρά προκαταβολική έκφραση 
τών καθηκόντων πού άπορρέουν άπό τίς Αντικειμενικές συνθήκες καί 
τήν ταξική συνείδηση κατά τή διάρκεια τής έπαναστατικής περιόδου' 
συνεπώς, ή δημοσίευση καί ή προπαγάνδιση αυτού τού προγράμμα
τος είναι προϋπόθεση γιά τή μελλοντική άνάπτυξη τής ταξικής συνεί
δησης.
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Κομμουνισμός καί μεταβατική κοινωνία

Άποκαλούμε τό πρόγραμμα τής έπανάστασης «σοσιαλιστικό πρό
γραμμα» μόνο καί μόνο γιά νά δείξουμε δχι δέν άφορά αύτήν καθαυ
τήν τήν κομμουνιστική κοινωνία, άλλά την Ιστορική φάση μετάβασης 
πού όδηγεί σ’ αυτή τήν κοινωνία. «Σοσιαλιστική κοινωνία» ώς καθο
ρισμένος καί παγιωμένος τύπος κοινωνίας δέν υπάρχει μέ άλλη έν
νοια, καί τη σύγχυση πού έπικρατεί γύρω άπ’ αύτή τήν έννοια έδώ 
καί πενήντα χρόνια πρέπει νά τήν καταπολεμήσουμε άποφασιστικά.

Ό  Μάρξ έκανε μιά μόνο διάκριση άνάμεσα σέ δύο φάσεις τής με- 
τεπαναστατικής κοινωνίας: αύτό πού όνόμασε κατώτερη φάση καί 
άνώτερη φάση τού κομμουνισμού. Αύτή ή διάκριση έχει μιά άδιάσει- 
στη οικονομική καί κοινωνιολογική βάση: ή «κατώτερη φάση τού 
κομμουνισμού» (αύτή πού όνομάζουμε μεταβατική κοινωνία) άντα- 
ποκρίνεται άκόμη σέ μιά οικονομία σπάνης, κατά τή διάρκεια τής 
όποιας ή κοινωνία δέν έχει πραγματοποιήσει τήν ύλική άφθονία καί 
τήν πλήρη άνάπτυξη τών άνθρώπινων Ικανοτήτων. Αυτός δ περιορι
σμός -οικονομικός καί άνθρώπινος ταυτόχρονα- τής μεταβατικής 
κοινωνίας μεταφράζεται, στό πολιτικό έπίπεδο, μέ τή διατήρηση -μέ 
έντελώς καινούριο περιεχόμενο καί μορφή σέ σχέση μέ τήν προηγού
μενη ίοτορία- τής «κρατικής» έξουσίας, δηλαδή μέ τή δικτατορία τού 
προλεταριάτου. Ή  μεταβατική κοινωνία, άν καί κάτω άπ’ αυτές τίς 
δυό σχέσεις φέρει άκόμη «τά στίγματα τής καπιταλιστικής κοινωνίας 
άπό τήν όποια προέρχεται», διακρίνεται όμως ριζικά χάρη στήν άμε
ση κατάργηση τής έκμετάλλευσης/ΟΙ σοφιστείες τού Τρότσκι γιά τό 
ζήτημα τού «σοσιαλισμού» καί τού «έργατικού Κράτους» βοήθησαν 
νά ξεχαστεί αύτό τό ουσιαστικό γεγονός: άν ή οίκονομική σπάνη δι
καιολογεί τόν καταναγκασμό, ή άναδιανομή σύμφωνα μέ τήν έργασία 
καί όχι σύμφωνα μέ τίς άνάγκες δέν δικαιολογεί καθόλου τήν έξακο- 
λούθηση τής έκμετάλλευσης. Διαφορετικά τό πέρασμα άπό τήν καπι
ταλιστική στήν κομμουνιστική κοινωνία θά ήταν άδύνατο διά πα
ν τ ό ς .^  οίκοδόμηση τού κομμουνισμού θά ξεκινάει πάντοτε άπό μιά 
κατάσταση σπάνης: άν αύτή ή σπάνη έκανε άναγκαία καί δικαιολο
γούσε τήν έκμετάλλευση, θά άνέκυπτε ένα καινούριο ταξικό καθε
στώς καί σέ καμιά περίπτωση κομμουνισμός.

Ή  κομμουνιστική κοινωνία («άνώτερη φάση τού κομμουνισμού») 
όρίζεται άπό τήν οίκονομική άφθονία («στόν καθένα σύμφωνα μέ τίς 
άνάγκες του»), τήν πλήρη έξαφάνιση τού Κράτους («ή διαχείριση 
τών πραγμάτων διαδέχεται τή διακυβέρνηση τών άνθρώπων») καί 
τήν πλήρη άνθιση τών άνθρώπινων Ικανοτήτων («άνθρώπινος άν
θρωπος, καθολικός άνθρωπος»). Ή  μεταβατική κοινωνία, άντιθέ- 
τως, είναι μιά παροδική Ιστορική μορφή πού καθορίζεται άπό τό 
σκοπό της: τήν οίκοδόμηση τού κομμουνισμού. Όσο περισσότερο
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υποχωρεί ή σπάνη καί άναπτύσσονται οί άνθρώπινες Ικανότητες, 
έκλείπουν τόσο ή άναγκαιότητα τού όργανωμένου καταναγκασμού 
(Κράτος) δσο καί ή κυριαρχία τού οίκονομικού παράγοντα στόν άν- 
θρώπινο. ’Αν, σύμφωνα, μέ την έκφραση τού Μάρξ, ή. κομμουνιστική 
κοινωνία (ή άληθινή άνθρώπινη κοινωνία) είναι τό βασίλειο τής 
έλευθερίας, αύτό δέν σημαίνει τήν κατάργηση τού βασιλείου τής άνα- 
γκαιότητας, πού είναι ή οικονομία, άλλά τήν προοδευτική συρρίκνω
σή του καί τήν όλοκληρωτική ύπσταγή του στίς άνάγκες τής άνθρώ- 
πινης άνάπτυξης, ουσιαστικές προϋποθέσεις τών όποιων είναι ή 
άφθονία άγαθών καί ή μείωση τής έργάσιμης μέρας.

Ό  προσανατολισμός τής μεταβατικής κοινωνίας υπαγορεύεται άπό 
τό σκοπό της -τήν οίκοδόμηση τού κομμουνισμού- καί άπό τίς συν
θήκες στίς όποιες πρέπει νά πραγματωθεϊ -τή σημερινή κατάσταση 
τής παγκόσμιας κοινωνίας.

Ή  οίκοδόμηση τού κομμουνισμού προϋποθέτει τήν κατάργηση τής 
έκμετάλλευσης, τή γοργή άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων, σέ 
τελευταία άνάλυση τήν άνάπτυξη όλων τών άνθρώπινων Ικανοτήτων. 
Αύτή ή άνθρώπινη άνάπτυξη είναι ταυτόχρονα ή πιό γενική έκφραση 
τού σκοπού αύτής τής κοινωνίας καί τό θεμελιώδες μέσο γιά τήν 
πραγματοποίηση αυτού τού σκοπού. Στην πιό συγκεκριμένη της μορ
φή έκφράζεται μέ τήν άπελευθέρωση τής συνειδητής δραστηριότητας 
τού προλεταριάτου. Αύτή ή άπελευθέρωση υπαγορεύει τόσο τήν κα
τάργηση τής έκμετάλλευσης («ή χειραφέτηση τών έργαζομένων θά εί
ναι έργο τών ίδιων τών έργαζομένων») δσο καί τήν άνάπτυξη τών 
παραγωγικών δυνάμεων («άπό δλες τίς Παραγωγικές δυνάμεις τής 
κοινωνίας, ή πιό σπουδαία είναι ή ίδια ή έπαναστατική τάξη») καί 
τόν ριζικά καινούριο χαρακτήρα τής δικτατορίας τού προλεταριάτου 
ώς κρατικής έξουσίας («ή έξουσία τών όπλισμένων μαζών»),

Ή  βαθύτερη τάση τού παγκόσμιου καπιταλισμού τόν ώθεϊ, διαμέ
σου τής όλοκληρωτικής συγκέντρωσης τών παραγωγικών δυνάμεων, 
στην κατάργηση τής άτομικής Ιδιοκτησίας ώς ουσιαστικής οικονομι
κής λειτουργίας τής έκμετάλλευσης, καί στην καθιέρωση τής διαχεί
ρισης τής παραγωγής ώς λειτουργίας μέ βάση τήν όποια τά μέλη τής 
κοινωνίας διαιρούνται σέ έκμεταλλευτές καί έκμεταλλευόμενους. 
’Από τό άποτέλεσμα τής ίδιας τής άνάπτυξης, ό διευθυντικός μηχανι
σμός τής οίκονομίας, ή κρατική γραφειοκρατία καί ή διανόηση τεί
νουν νά συγχωνευτούν όργανικά, μιά καί ή έκμετάλλευση είναι άδύ- 
νατη χωρίς άμεσο δεσμό μέ τόν υλικό καταναγκασμό καί τήν Ιδεολο
γική φενάκιση.

Συνεπώς, ή κατάργηση τής έκμετάλλευσης μπορεί νά πραγματωθεϊ 
άποκλειστικά καί μόνον άν τήν κατάργηση τής έκμεταλλεύτριας τά
ξης τή συνοδεύει ή κατάργηση τών σημερινών συνθηκών ύπαρξης 
μιας τέτοιας τάξης. Αυτές οί συνθήκες είναι δλο καί λιγότερο ή «άτο-
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μική ιδιοκτησία», ή «άγορά» κλπ. (πού καταργοϋνται άπό τήν έξέλι- 
ξη τού ίδιου τού καπιταλισμού) καί δλο καί περισσότερο ή μονοπώ
ληση τής διαχείρισης τής οικονομίας καί τής κοινωνικής ζωής, δια
χείριση πού παραμένει άνεξάρτητη λειτουργία πού άντιτίθεται στην 
παραγωγή καθαυτήν. Ή  πραγματική βάση τής σύγχρονης έκμετάλ- 
λευσης δέν μπορεί νά καταργηθεϊ παρά στό βαθμό πού οί παραγωγοί 
θά όργανώνουν οί ίδιοι τή διαχείριση τής παραγωγής- κι έφόσον ή 
οικονομική διαχείριση είναι άδιαχώριστη άπό τήν πολιτική έξουσία, 
ή έργατική διαχείριση σημαίνει συγκεκριμένα τή δικτατορία τών μα
ζικών προλεταριακών όργανισμών καί τήν ιδιοποίηση τής κουλτού
ρας άπό τό προλεταριάτο.

Ή  κατάργηση τής άντίθεσης άνάμεσα σέ διευθύνοντες καί έκτελε- 
στές στή σφαίρα τής οικονομίας καί ή διατήρησή της στήν πολιτική 
(μέσω τής δικτατορίας τού κόμματος) είναι μιά άντιδραστική φενάκι- 
ση πού καταλήγει γρήγορα σέ μιά καινούρια διαμάχη άνάμεσα στούς 
παραγωγούς καί τούς γραφειοκράτες πολιτικούς. Κατά Ιναν συμμε
τρικό τρόπο, ή διαχείριση τής οίκσνομίας άπό τούς παραγωγούς εί
ναι σήμερα ή Ικανή καί άναγκαία συνθήκη γιά τήν ταχεία πραγμάτω
ση τής κομμουνιστικής κοινωνίας.

Μόνο μ’ αύτή τήν πλήρη έννοια ό δρος «δικτατορία τού προλετα
ριάτου» έκφράζει πραγματικά τήν ουσία τής μεταβατικής κοινωνίας.

Ή  οΐχονομία στή μεταβατική περίοδο

Τό πρόβλημα τής οικονομίας στή μεταβατική περίοδο έμφανίζεται 
μέ δύο θεμελιώδεις δψεις: κατάργηση τής έκμετάλλευσης άπό τή μιά 
μεριά, ταχεία άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων άπό τήν άλλη.

Ή  έκμετάλλευση έμφανίζεται καταρχήν σάν έκμετάλλευση μέσς 
στήν ίδια τήν παραγωγή, σάν ξένωση τού παραγωγού μέσα στήν πα
ραγωγική διαδικασία. Πρόκειται γιά τή μετατροπή τού άνθρώπου σέ 
άπλό έξάρτημα τής μηχανής, σέ άπρόσωπο μέρος τού παραγωγικού 
μηχανισμού, γιά τόν υποβιβασμό τού παραγωγού σέ έκτελεστή μιας 
δραστηριότητας τής όποίας δέν μπορεί νά συλλάβει πιά ούτε τό νόη
μα ούτε τήν όλοκλήρωση στό σύνολο τής οικονομικής διαδικασίας. 
'Η κατάργηση αύτής τής πιό σημαντικής καί βαθύτερης ρίζας τής έκ
μετάλλευσης ίσοδυναμεϊ μέ τήν άνύψωση τών παραγωγών στή σφαί
ρα τής διαχείρισης τής παραγωγής: έμπιστευ<$μαστε όλοκληρωτικά 
στούς παραγωγούς τόν καθορισμό τού ρυθμού καί τής διάρκειας τής 
έργασίας, τίς σχέσεις τους μέ τίς μηχανές καί τούς άλλους έργάτες, 
τούς στόχους τής παραγωγής καί τά μέσα γιά τήν πραγματοποίησή 
τους. Είναι προφανές δτι αύτή ή διαχείριση θά θέσει πολυσύνθετα 
προβλήματα συντονισμού τών διαφόρων τομέων τής παραγωγής καί 
τών έπιχειρήσεων, άλλά αύτά τά προβλήματα δέν είναι καθόλου άλυ
τα.
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Ή  έκμετάλλευση έκφράζεται έπίσης, κατά δεύτερο λόγο, στην 
άναδιανομή τού κοινωνικού προϊόντος, δηλαδή στην άνισότητα των 
σχέσεων άνάμεσα στό εισόδημα καί την προσφερόμενη έργασία. Στή 
μεταβατική κοινωνία δέν θά καταργηθεϊ ή άνισότητα γενικά- αύτή ή 
άνισότητα δέν θά μπορέσει νά καταργηθεϊ παρά στήν κομμουνιστική 
κοινωνία, κι αύτό όχι μέ τή μορφή ένός Ισου άριθμητικά εισοδήματος 
γιά δλο τόν κόσμο, άλλά μέ τήν πλήρη Ικανοποίηση τών άναγκών τού 
καθενός. Άλλά ή μεταβατική κοινωνία θά καταργήσει τήν παροχή 
είσοδημάτων χωρίς παραγωγική έργασία ή τών είσοδημάτων πού δέν 
θά άνταποκρίνονται πραγματικά στήν ποιότητα καί στήν ποσότητα 
τής προσφερομένης παραγωγικής έργασίας στήν κοινωνία, θ ά  κα
ταργήσει λοιπόν τήν άνισότητα τών σχέσεων άνάμεσα στήν άμοιβή 
τής έργασίας καί στήν ποσότητα τής έργασίας.

Χωρίς νά θέλουμε νά δώσουμε μιά «λύση» ή άκόμα καί μιά άνάλυ- 
ση τού προβλήματος τής άμοιβής τής παραγωγικής έργασίας στή με
ταβατική οικονομία, μπορούμε ώστόσο νά παρατηρήσουμε δτι αύτή ή 
κοινωνία θά τείνει άπό τήν άρχή πρός μιά δσο τό δυνατόν μεγαλύτε
ρη Ισότητα. Γιατί, ένώ τά μειονεκτήματα πού άπορρέουν άπό τήν 
άνισότητα τών άμοιβών τής έργασίας είναι σημαντικά καί σαφή (πα
ραμόρφωση τής κοινωνικής ζήτησης, Ικανοποίηση δευτερευουσών 
άναγκών άπό όρισμένους τή στιγμή πού άλλοι δέν μπορούν άκόμη νά 
Ικανοποιήσουν βασικές άνάγκες, ψυχολογικές καί πολιτικές συνέ
πειες πού προκύπτουν άπ’ αύτό), τά πλεονεκτήματα είναι άμφισβη- 
τήσιμα καί έπουσιώδη.

Έτσι, ή δικαιολόγηση μιας υψηλότερης άμοιβής τής είδικευμένης 
έργασίας άπό τό «κόστος παραγωγής» αυτής τής έργασίας (έξοδα γιά 
έκπαίδευση καί μή παραγωγικά χρόνια) δέν Ισχύει άπό τή στιγμή 
πού ή ίδια ή κοινωνία καλύπτει αυτά τά έξοδα. Μπορούμε τό πολύ 
πολύ νά δεχτούμε δτι ή «τιμή» αυτής τής έργασίας είναι μεγαλύτερη 
(άνταποκρινόμενη στήν «άξία» της ή στό «κόστος παραγωγής» της), 
άλλά σέ καμιά περίπτωση τό προσωπικό εισόδημα τού έργαζομένου 
δέν άντανακλά αύτή τή διαφορά. Ή  άντίληψη άτι μιά υψηλότερη 
άμοιβή είναι άναγκαία γιά νά στραφούν οί άνθρωποι σέ πιό έξειδι- 
κευμένες δουλειές είναι άπλώς γελοία: ή έλξη αύτών τών δραστηριο
τήτων βρίσκεται στήν ίδια τή φύση τής δραστηριότητας, καί τό κύριο 
πρόβλημα, άπό τή στιγμή πού θά καταργηθεϊ ή κοινωνική καταπίεση, 
θά είναι περισσότερο νά φροντίσουμε γιά τίς «κατώτερες» δραστη
ριότητες. Δύο άλλα προβλήματα είναι λιγότερο άπλά: ή κοινωνία, σέ 
μιά περίοδο σπάνης, γιά νά ώθήσει τά άτομα νά δώσουν τό μέγιστο 
τών παραγωγικών τους προσπαθειών, θά ήταν δυνατόν νά συνδέσει 
τήν άμοιβή τής έργασίας μέ τήν ποσότητα τής προσφερομένης έργα
σίας (πού μετριέται μέ τό χρόνο έργασίας) καί ίσως καί μέ τήν έντασή
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της (πού μετριέται μέ τόν άριθμό τών παραγομένων άντικειμένων ή 
πράξεων). ’Αλλά ή σπουδαιότητα αύτοϋ τού προβλήματος έλαττώνε- 
ται τή στιγμή πού ή έκβιομηχάνιση καί ή μαζική παραγωγή κα
ταργούν κάθε τεχνική άνεξαρτησία τής άτομικής έργασίας, ένσωμα
τ ώνσντάς τη στήν παραγωγική δραστηριότητα ένός συνόλου πού έχει 
τόν δικό του ρυθμό, τόν όποιο δέν μπορεί νά ξεπεράσει έπωφελώς ό 
ρυθμός τού άτόμου (παραγωγή άλυσίδας κλπ. άντί γιά έργασία μέ τό 
κομμάτι). Σ’ αυτό τό πλαίσιο, τό ουσιαστικό είναι νά όρίζει τό συ
γκεκριμένο σύνολο παραγωγών τόν όλικό μέγιστο ρυθμό του, καί δχι 
ό καθένας νά αύξάνει τήν παραγωγική του προσπάθεια άσυντόνιστα. 
Τό πρόβλημα λοιπόν μπορεί νά τεθεί στήν κλίμακα τής όμάδας έργα- 
τών πού συγκροτούν μιά τεχνικοπαραγωγική ένότητα. "Ενα άλλο 
πρόβλημα συνίσταται στήν ούσιαστική δυνατότητα βραχυπρόθεσμης 
έπίτευξης, σέ σύντομο χρονικό διάστημα, γεωγραφικών ή έπαγγελμα- 
τικών μετατοπίσεων τών χειρώνακτων. "Αν ή πειθώ δέν άρκεϊ γιά νά 
τίς προκαλεϊ, μπορεί νά καταστεί άναγκαϊο νά προκληθούν άπό δια
φοροποιήσεις στούς μισθούς. ’Αλλά ή σπουδαιότητα αυτών τών δια
φοροποιήσεων θά είναι μικρή, δπως άποδεικνύεται καί μέ τό παρα
πάνω παράδειγμα τής καπιταλιστικής κοινωνίας.

Τό πρόβλημα τής ταχείας άνάπτυξης τού κοινωνικού πλούτου έμ- 
φανίζεται άπό τή μιά μεριά σάν ένα πρόβλημα όρθολογικής όργάνω- 
σης τών ύπαρχουσών παραγωγικών δυνάμεων, καί άπό τήν άλλη σάν 
πρόβλημα άνάπτυξης αυτών τών παραγωγικών δυνάμεων. Ή  όρθο- 
λογική όργάνωση τών παραγωγικών δυνάμεων έμφανίζεται άπό μόνη 
της μέ μιά πολλαπλότητα όψεων, άλλά ή πιό ούσιαστική άπ’ αυτές εί
ναι ή έργατική διαχείριση. Κι αυτό γιατί μόνον οί παραγωγοί, στό 
όργανικό τους σύνολο, έχουν πλήρη άποψη καί συνείδηση τού προ
βλήματος τής παραγωγής (συμπεριλαμβανομένης καί τής πιό ούσια- 
στικής του όψης, δηλαδή τής συγκεκριμένης έκτέλεσης τών παραγω
γικών έργων) καί μόνον αύτοί μπορούν νά όργανώσουν μέ όρθολογι- 
κό τρόπο τήν παραγωγική διαδικασία. ’Αντίθετα, ή διαχείριση τών 
έκμεταλλευτριών τάξεων είναι πάντα βαθιά άνορθολογική, γιατί βρί
σκεται πάντα μακριά άπό τήν παραγωγική δραστηριότητα καθαυτήν 
καί δέν έχει παρά άτελή καί άποσπασματική γνώση τών συγκεκριμέ
νων συνθηκών της καί τών άντιφάσεων τών έπιλεγμένων στόχων.

Τό πρόβλημα τής άνάπτυξης τών παραγωγικών δυνάμεων έμφανί- 
στηκε μέχρι τώρα κυρίως ύπό τό πρίσμα τής ύποτιθέμενης άναπόφευ- 
κτης άντίθεσης πού δήθεν υπάρχει άνάμεσα στή συσσώρευση (αύξη
ση τού σταθερού κεφαλαίου) καί τήν παραγωγή καταναλωτικών άγα- 
θών, δηλαδή τή βελτίωση τού βιοτικού έπιπέδου. Αύτή ή άντίθεση, 
στήν όποια υπερθεματίζουν οί άγοραϊοι άπατεώνες τής γραφειοκρα
τίας, είναι μιά ψευτοαντίθεση πού κρύβει τούς πραγματικούς όρους
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τού προβλήματος. Ή  άντίθεση άνάμεσα στην άναγκαιότητα τής συσ
σώρευσης καί στήν άναγκαιότητα τής κατανάλωσης λύνεται στή σύν
θεση πού προσφέρει ή έννοια τής παραγωγικότητας τής άνθρώπινης 
έργασίας. Ή  άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων ή, πιό σωστά, 
τό παραγωγικό άποτέλεσμα αύτής τής άνάπτυξης περιορίζεται σέ τε
λευταία άνάλυση στήν άνάπτυξη τής παραγωγικής δύναμης τής έργα
σίας, δηλαδή τής παραγωγικότητας. Αύτή ή παραγωγικότητα έξαρ- 
τάται μέ τή σειρά της τόσο άπό τήν άνάπτυξη τών άντικειμενικών 
συνθηκών τής παραγωγής -ουσιαστικά, άνάπτυξη τού σταθερού κε
φαλαίου- δσο καί άπό τήν άνάπτυξη τών παραγωγικών Ικανοτήτων 
τής ζωντανής έργασίας. Αύτές οί παραγωγικές Ικανότητες είναι άμε
σα συνδεδεμένες άπό τή μιά μεριά μέ τήν άνάπτυξη τού παραγωγικού 
άτόμου μέσα στήν παραγωγή -δηλαδή μέ τήν έργατική διαχείριση- 
καί άπό τήν άλλη μέ τήν αύξηση τής κατανάλωσης τών έργαζομένων 
καί τού βιοτικού τους έπιπέδου, μέ τήν άνάπτυξη τής τεχνικής καί 
γενικής τους κουλτούρας καί μέ τή μείωση τού έργάσιμου χρόνου. 
Γενικότερα, αύτή ή όψη τής παραγωγικότητας, πού θά μπορούσαμε 
νά τήν όνομάσουμε υποκειμενική παραγωγικότητα, έξαρτάται άπό τό 
όλοκληρωτικό καί συνειδητό δόσιμο τών παραγωγών στήν παραγω
γή. Υπάρχει λοιπόν μιά άντικειμενική σχέση άνάμεσα στή συσσώ
ρευση τού σταθερού κεφαλαίου καί στή διεύρυνση τής κατανάλωσης 
(μέ τήν ευρύτερη έννοια) πού υπαγορεύει τήν καλύτερη λύση στό 
πρόβλημα τής έπιλογής άνάμεσα σ’ αυτούς τούς δυό δρόμους αύξη
σης τής συνολικής παραγωγικότητας. Όπως μπορούμε νά αυξήσουμε 
τήν παραγωγή έλαττώνοντας (καί άκριβώς έπειδή έλαττώνουμε) τίς 
ώρες έργασίας, έτσι καί μιά καλυτέρευση τού βιοτικού έπιπέδου μπο
ρεί νά είναι πιό παραγωγική -μέ τήν πιό υλική έννοια τού όρου- άπό 
μιά έπέκταση τού έξοπλισμού. ’Από τήν Ιδια τή φύση τους, μιά έκμε- 
ταλλεύτρια τάξη ή ένα στρώμα διευθυνόντων δέν μπορούν νά διακρί
νουν παρά μία άπό τίς όψεις τού προβλήματος: ή συσσώρευση στό 
έπίπεδο τού σταθερού κεφαλαίου είναι γι’ αυτήν τό μόνο μέσο γιά νά 
αύξηθεί ή παραγωγή. Μόνον άν συμμεριστεί κανείς τήν άποψη τών 
παραγωγών, είναι δυνατόν νά έπιτευχθεϊ μιά σύγκλιση άνάμεσα στίς 
δυό άπόψεις. ’Ακόμη κι άν αύτή ή σύγκλιση γίνει έρήμην τών Ιδιων 
τών παραγωγών, δέν θά έχει παρά άφηρημένη άξία, γιατί τό συνει
δητό δόσιμο τών παραγωγών στήν παραγωγή είναι ή θεμελιώδης συν
θήκη γιά τή μέγιστη άνάπτυξη τής παραγωγικότητας. Αύτό τό δόσιμο 
δέν θά γίνει πραγματικότητα παρά στό βαθμό πού οί παραγωγοί θά 
ξέρουν δτι ή συγκεκριμένη λύση είναι ή δική τους.

Όσο έξακολουθεΐ νά υπάρχει σπάνη άγαθών, ή κοινωνία θά είναι 
υποχρεωμένη νά έφαρμόζει έλεγχο στήν κατανάλωσή τους, καί ή πιό 
όρθολογική μέθοδος γιά νά τό πετύχει θά είναι νά όρίσει γιά κάθε 
προϊόν μιά τιμή. Έτσι ό καταναλωτής θά μπορεί μόνος του νά άπο-
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φασίζει γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο θά ξοδέψει τό είσόδημα πού τού 
έξασφαλίζει τό μέγιστο τής Ικανοποίησης, καί ή κοινωνία θά έχει τη 
δυνατότητα νά άντιμετωπίζει βραχυπρόθεσμα έκτακτες έλλείψεις ή 
άνισότητες στην άνάπτυξη τής παραγωγής, άναβάλλοντας τήν Ικανο
ποίηση τών λιγότερο πιεστικών άναγκών μέ τήν άναπροσαρμογή τών 
τιμών πώλησης τών ζητούμενων προϊόντων. ’Από τη στιγμή πού θά 
έξαλειφθεΐ ή άνισότητα τών είσοδημάτων, ή σχετική ένταση τής ζήτη
σης διαφόρων προϊόντων καί ή έκταση τών πραγματικών κοινωνικών 
άναγκών θά μπορούν νά μετρηθούν πλήρως άπό τά ποσά πού είναι 
διατεθειμένοι νά πληρώσουν οί καταναλωτές γιά νά προμηθευτούν 
κάποιο άγαθό, καί οί διακυμάνσεις στά άποθέματα αυτού τού άγα- 
θοϋ θά υπαγορεύσουν τίς κατευθύνσεις γιά τήν έντατικοποίηση ή τήν 
ύφεση τής παραγωγής σ’ έναν κλάδο.

Τό γενικό πρόβλημα οίκονομικής Ισορροπίας μέ δρους άξίας σ’ αυ
τές τίς συνθήκες είναι άπλό. Πρέπει καί άρκεΐ τό σύνολο τών είσοδη
μάτων πού διανέμονται -δηλαδή, ουσιαστικά, τών μισθών- νά είναι 
ίσα πρός τό σύνολο τών άξιών τών διαθέσιμων καταναλωτικών άγα- 
θών. Αυτό άπαιτεϊ, στό βαθμό πού πρέπει νά ύπάρξει συσσώρευση, 
οί τιμές τών έμπορευμάτων νά είναι άνώτερες σέ σχέση μέ τό κόστος 
παραγωγής τους, γιατί μιά μερίδα παραγωγών, παρόλο πού παίρνει 
μισθό, δέν παράγει καταναλώσιμα άγαθά άλλά μέσα παραγωγής πού 
δέν πωλούνται. ’Αλλά είναι εύλογο νά είναι άνάλογες μέ τό σχετικό 
κόστος παραγωγής τους, γιατί μόνο μ’ αύτή τήν προϋπόθεση ή άγο- 
ραστική πράξη ένός συγκεκριμένου έμπορεύματος, άντί ένός άλλου, 
έκφράζει πραγματικά τό εύρος τής υποκειμενικής άνάγκης -πού ση
μαίνει, μέ άλλα λόγια, δτι μέσα άπό τήν κατανάλωσή της ή κοινωνία 
έπικυρώνει τήν άρχική άπόφασή της νά διαθέσει τόσες ώρες γιά τήν 
παραγωγή αυτού τού προϊόντος.

Ή  δικτατορία τοϋ προλεταριάτου

’Απέναντι στή διόγκωση τών μικροαστικών δημοκρατικών ψευδαι
σθήσεων πού προκάλεσε ό όλοκληρωτικός έκφυλισμός τής ρωσικής 
έπανάστασης, είναι πιό άναγκαϊο άπό ποτέ νά έπανακαθορίσουμε, 
τήν Ιδέα τής δικτατορίας τού προλεταριάτου. 'Ο έμφύλιος πόλεμος 
καί ή έγκαθίδρυση τής έργατικής έξουσίας σημαίνουν τή βίαιη κατά- 
πνιξη τών πολιτικών τάσεων πού προσπαθούν νά διατηρήσουν ή νά 
παλινορθώσουν τήν έκμετάλλευση. Ή  προλεταριακή δημοκρατία εί
ναι δημοκρατία γιά τούς προλετάριους καί, ταυτόχρονα, ή άπεριόρι- 
στη δικτατορία πού άσκεΐ τό προλεταριάτο στίς έχθρικές του τάξεις.

Αύτές οί βασικές έννοιες όφείλουν ωστόσο νά γίνουν πιό συγκε
κριμένες στό φώς τής άνάλυσης τής σύγχρονης κοινωνίας. "Οσο τή 
βάση τής ταξικής κυριαρχίας τήν άποτελούσε ή άτομική Ιδιοκτησία 
τών μέσων παραγωγής, μπορούσαμε νά δώσουμε στή «νομιμότητα»
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τής δικτατορίας τοϋ προλεταριάτου μιά συνταγματική μορφή, στερώ
ντας τά πολιτικά δικαιώματα άπ’ αυτούς πού ζούσαν άμεσα άπό την 
έργασία τοϋ άλλου καί βάζοντας έκτός νόμου τά κόμματα πού θά 
’χαν σκοπό τήν παλινόρθωση αύτής τής Ιδιοκτησίας. Ό  μαρασμός 
τής άτομικής ιδιοκτησίας στη σύγχρονη κοινωνία καί ή συγκρότηση 
τής γραφειοκρατίας σέ έκμεταλλεύτρια τάξη άφαιροΰν άπ’ αύτά τά 
τυπικά κριτήρια τό μεγαλύτερο μέρος τής σημασίας τους. Τά -άντι- 
δραστικά ρεύματα, ένάντια στά όποια θά πρέπει νά πολεμήσει ή δι
κτατορία τού προλεταριάτου (ένάντια, τουλάχιστον, στά πιό έπικίν- 
δυνα άπ’ αύτά), δέν θά είναι τά άστικά ρεύματα τής παλινόρθωσης 
άλλά τά γραφειοκρατικά ρεύματα. Αύτά τά τελευταία ρεύματα θά 
πρέπει νά άποκλειστούν άσυζητητί άπ’ τή σοβιετική νομιμότητα, μέ 
βάση μιά έκτίμηση τών σκοπών καί τής κοινωνικής τους (ρύσης πού 
δέν μπορεί πιά νά βασίζεται σέ τυπικά κριτήρια («Ιδιοκτησία» κλπ.) 
άλλά στόν πραγματικό τους χαρακτήρα τών γραφειοκρατικών ρευμά
των. Τό έπαναστατικό κόμμα θά πρέπει νά θεωρήσει αύτά τά κριτή
ρια σέ βάθος, προτείνοντας καί πολεμώντας γιά τόν άποκλεισμό άπό 
τούς κόλπους τών σοβιετικών όργάνων δλων τών ρευμάτων πού άντι- 
τίθενται, άνοιχτά ή δχι, στήν έργατική διαχείριση τής παραγωγής καί 
στήν όλοκληρωτική άσκηση τής έξουσίας άπό τά όργανα τών μαζών. 
’Αντίθετα, θά πρέπει νά άποδοθεϊ ή πιό πλατιά έλευθερία στά έργα- 
τικά ρεύματα πού τοποθετούνται στή βάση αύτής τής πλατφόρμας, 
άνεξάρτητα άπό τίς διαφορές τους σέ άλλα σημεία, δσο σημαντικά 
καί άν είναι.

Ή  τελική άπόφαση καί κρίση γι’ αύτό τό ζήτημα, δπως καί γιά δλα 
τά άλλα, θά άνήκουν στά σοβιετικά δργανα καί στό όπλισμένο προ
λεταριάτο. Ή  όλοκληρωτική άσκηση τής πολιτικής καί οίκονομικής 
έξουσίας άπ’ αύτά τά δργανα δέν είναι παρά μιά πλευρά τής κα
τάργησης τής άντίθεσης άνάμεσα σέ διευθύνοντες καί έκτελεστές. 
Αύτή ή κατάργηση δέν είναι μοιραία. Έξαρτάται άπό τήν όξύτατη 
πάλη άνάμεσα στις σοσιαλιστικές δυνάμεις καί τίς δυνάμεις όπισθο- 
δρόμησης πρός τήν κοινωνία τής έκμετάλλευσης. Μ’ αύτή τήν έννοια 
δχι μόνο δέν άποκλείεται a priori δ έκφυλισμός τών σοβιετικών όργά
νων, άλλά ή προϋπόθεση γιά τή σοσιαλιστική άνάπτυξη βρίσκεται 
στό περιεχόμενο έποικοδομητικής δραστηριότητας τού προλεταριά
του, τής δποίας ή συμβουλιακή μορφή άποτελεϊ τήν καλύτερη προϋ
πόθεση γιά τήν άνάπτυξη αύτής τής δραστηριότητας, καί μ’ αύτή τήν 
έννοια είναι άξεχώριστες. Τό άντίθετο άληθεύει γιά τή δικτατορία 
τού «έπαναστατικοϋ κόμματος» πού στηρίζεται στή μονοπώληση τών 
διευθυντικών λειτουργιών άπό μία κάστα ή άπό μία όμάδα, ή όποια, 
στό βαθμό πού ριζώνει, βρίσκεται σέ άπόλυτη άντίθεση μέ τήν άνά
πτυξη τής δημιουργικής δραστηριότητας τών μαζών, καί συνεπώς 
άποτελεϊ ικανή καί άναγκαία συνθήκη γιά τόν έκφυλισμό τής έπανά- 
στασης.
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Ή  οικοδόμηση τού κομμουνισμού προϋποθέτει την Ιδιοποίηση τής 
κουλτούρας άπό τό προλεταριάτο. Αύτή ή Ιδιοποίηση δέν σημαίνει 
μονάχα την άφομοίωση τής άστικής κουλτούρας, άλλά κυρίως τή δη
μιουργία τών πρώτων στοιχείων τής κομμουνιστικής κουλτούρας.

Ή  άντίληψη δτι τό προλεταριάτο μπορεί τό πολύ πολύ νά άφο- 
μοιώσει τήν ύπάρχουσα άστική κουλτούρα -Ιδέα πού υποστήριξε ό 
Τρότσκι μετά τή ρωσική έπανάσταση- είναι άπό τή φύση της λανθα
σμένη καί πολιτικά έπικίνδυνη. Είναι άλήθεια δτι τό πρόβλημα πού 
είχε νά άντιμετωπίσει τό ρωσικό προλεταριάτο τήν έπαύριο τής έπα- 
νάστασης ήταν κυρίως ή άφομοίωση τής ύπάρχουσας κουλτούρας 
-καί στήν πράξη ούτε κάν τής άστικής κουλτούρας άλλά τών πιό 
στοιχειωδών Ιστορικών μορφών κουλτούρας (άγώνας ένάντια στόν 
άναλφαβητισμό, γιά παράδειγμα). Σ’ αύτόν τόν τομέα δέν ύπάρχουν 
ούτε προλεταριακή γραμματική ούτε προλεταριακή άριθμητική- αύ- 
τός ό τομέας άνήκει περισσότερο στίς «τεχνικές» καί τυπικές μορφές 
τής κουλτούρας παρά στήν κουλτούρα καθαυτήν. ’Αλλά ή κουλτούρα 
αύτή καθαυτήν δέν είναι καί δέν θά ήταν ποτέ μιά άνευ δρων άφο
μοίωση τής άστικής κουλτούρας, γιατί αυτό θά σήμαινε τήν ύποδαύ- 
λιση τού προλεταριάτου στήν άστική Ιδεολογία. Ή  πολιτιστική δη
μιουργία τού παρελθόντος θά μπορέσει νά χρησιμοποιηθεί άπό τό 
προλεταριάτο στόν άγώνα του γιά τήν οίκοδόμηση μιας καινούριας 
μορφής κοινωνίας μόνο μέ τήν προϋπόθεση νά μετασχηματίζεται καί 
νά έντάσσεται ταυτόχρονα σέ μιά νέα όλότητα. Ή  δημιουργία τού 
ίδιου τού μαρξισμού είναι άπόδειξη αυτού τού γεγονότος: τά περίφη
μα «συστατικά στοιχεία» τού μαρξισμού ήταν προϊόντα τής άστικής 
κουλτούρας, κι δμως ή διαμόρφωση τής έπαναστατικής θεωρίας άπό 
τόν Μάρξ δέν σήμαινε τήν άνευ δρων άφομοίωση τής άγγλικής πολι
τικής οικονομίας ή τής γερμανικής φιλοσοφίας, άλλά τόν ριζικό με
τασχηματισμό τους. Αυτός ό μετασχηματισμός μπόρεσε νά πραγματο
ποιηθεί γιατί ό Μάρξ τοποθετήθηκε στό χώρο τής κομμουνιστικής 
έπανάστασης, πράγμα πού άποδεικνύει δτι αύτή ή έμβρυακή έκφρα
ση τής μελλοντικής κομμουνιστικής κουλτούρας τής άνθρωπότητας 
τοποθετούνταν σέ Ινα καινούριο πεδίο σέ σχέση μέ τήν Ιστορική κλη
ρονομιά. Ή  άντίληψη τού Τρότσκι δτι τό προλεταριάτο, δσο παρα
μένει προλεταριάτο, θά πρέπει νά άφομοιώνει τήν άστική κουλτούρα 
καί δτι, άπό τή στιγμή πού θά μπορεί νά δημιουργηθεϊ μιά καινούρια 
κουλτούρα, δέν θά είναι πλέον προλεταριακή κουλτούρα, έφόσόν τό 
προλεταριάτο θά έχει πάψει νά ύφίσταται ώς τάξη, δέν είναι, στήν 
καλύτερη περίπτωση, παρά σχολαστικισμός. Ά ν  τήν παίρναμε στά 
σοβαρά, θά σήμαινε ή δτι τό προλεταριάτο μπορεί νά άγωνιστεϊ ένά- 
ντια στόν καπιταλισμό άφομοιώνοντας τήν άστική κουλτούρα καί

Ή  κουλτούρα στη μεταβατική κοινωνία
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χωρίς νά διαμορφώσει μιά Ιδεολογία πού θά τήν άρνιόταν είναι άπο- 
κλειστικά καταστροφικό δπλο δίχως θετικό περιεχόμενο καί χωρίς 
σχέση μέ τή μελλοντική κομμουνιστική κουλτούρα. Ή  πρώτη ιδέα 
καταρρέει άπό μόνη της. Ή  δεύτερη έκφράζει άγνοια σχετικά μέ τό 
τί μπορεί καί πρέπει νά είναι μιά έπαναστατική Ιδεολογία, καί μιά 
όποιαδήποτε Ιδεολογία άκόμη. Ή  πάλη ένάντια στίς άντιδραστικές 
Ιδεολογίες καί ό συνειδητός προσανατολισμός τής ταξικής πάλης 
προϋποθέτουν μιά σέ βάθος θετική άντίληψη τών προβλημάτων πού 
άντιμετωπίζει ή άνθρωπότητα, καί αυτή ή άντίληψη δέν είναι παρά 
μιά άπό τίς πρώτες έκφράσεις τής μελλοντικής κομμουνιστικής κουλ
τούρας τής κοινωνίας.

Αύτή ή θέση δέν έχει προφανώς καμιά σχέση μέ τίς άνοησίες καί 
τήν άντιδραστική φλυαρία τών σταλινικών περί «προλεταριακής βιο
λογίας», «προλεταριακής άστρονομίας» καί προλεταριακής τέχνης 
φυτέματος λαχανίδων. Γιά τούς σταλινικούς, αύτή ή είδεχθής δια
στρέβλωση τής Ιδέας μιάς'έπαναστατικής κουλτούρας δέν είναι παρά 
ένα συμπληρωματικό μέσο γιά νά άποκρύπτουν τήν πραγματικότητα 
καί νά παραπλανούν τίς μάζες.

Ά ν  μέσα άπό τήν Ιδιοποίηση τής κυρίαρχης κουλτούρας τό προλε
ταριάτο δημιουργεί ταυτόχρονα τίς βάσεις γιά νέα κουλτούρα, αύτό 
έπιβάλλει μιά νέα στάση τής προλεταριακής κοινωνίας άπέναντι στά 
Ιδεολογικά καί πολιτιστικά ρεύματα. Μιά κουλτούρα δέν είναι ποτέ 
Ιδεολογία ή προσανατολισμός, άλλά ένα όργανικό σύνολο, ένας συ
γκερασμός Ιδεολογιών καί ρευμάτων. Ή  πολλαπλότητα τών τάσεων 
πού συνιστούν μιά κουλτούρα άπαιτεί τήν έλευθερία έκφρασης ώς 
ούσιαστική προϋπόθεση γιά τή δημιουργική ιδιοποίηση ΐής κουλτού
ρας άπό τό προλεταριάτο. Στό βαθμό πού τά άντιδραστικά Ιδεολογι
κά ρεύματα, στή μεταβατική κοινωνία, θά έκφράζονται στό Ιδεολογι
κό καί μόνον έπίπεδο, πρέπει νά τά πολεμήσουμε μέ Ιδεολογικά δπλα 
καί όχι μέ μηχανικά μέσα πού θά περιορίζουν τήν έλευθερία έκφρα
σης. Τό όριο άνάμεσα σέ ένα άντιδραστικό ιδεολογικό ρεύμα καί μιά 
άντιδραστική πολιτική δραστηριότητα είναι συχνά δύσκολο νά έντο- 
πιστεί, άλλά ή προλεταριακή δικτατορία θά πρέπει κάθε φορά νά τό 
προσδιορίζει άν δέν θέλει νά πληρώσει μέ τόν έκφυλισμό ή τήν άνα- 
τροπή της.
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ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ TOY ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, I*

'Α π ό  τή ν  κ ρ ιτ ικ ή  τή ς  γ ρ α φ ε ιο κ ρ α τία ς  
σ τη ν  Ιδέα  τή ς  α υ το ν ο μ ία ς  το ϋ  π ρ ο λ ε τα ρ ιά το υ

ΟΙ Ιδέες πού άναπτύσσονται σ’ αύζό ζό κείμενο θά κατανοηθούν 
ίσως καλύτερα, άν ξαναχαράξουμε τό δρόμο πού μάς όδήγησε σ’ αύ- 
τές. Πράγματι, ξεκινήσαμε άπό θέσεις δπου άναγκαστικά τοποθετεί
ται ένας έργάτης άγωνιστής ή ένας μαρξιστής σέ μιά δεδομένη περίο
δο τής άνάπτυξής τους, δηλαδή άπό θέσεις πού συμμερίστηκαν άνα- 
γκαϊα, σέ μιά στιγμή ή σέ μιάν άλλη, δλοι σ’ δσους άπευθυνόμαστε· 
καί, άν οί άντιλήψεις πού έκφράζουμε έδώ έχουν μιά όποιαδήποτε 
άξια, ή άνάπτυξή τους δέν μπορεί νά είναι τυχαίο γεγονός ή άποτέλε- 
σμα προσωπικών χαρακτηριστικών, άλλά πρέπει νά ένσαρκώνει τό 
έργο μιας άντικειμενικής λογικής. Περιγράφοντας αύτή τήν άνάπτυ- 
ξη πιστεύουμε δτι. αυξάνουμε τή σαφήνεια καί διευκολύνουμε τόν 
έλεγχο τού τελικού άποτελέσματος.

"Οπως τόσοι άλλοι άγωνιστές τής πρωτοπορίας, άρχίσαμε άπό τή 
διαπίστωση δτι οί μεγάλες παραδοσιακές «έργατικές» όργανώσεις 
δέν έχουν πιά μαρξιστική έπαναστατική πολιτική ή δέν άντιπροσω- 
πεύουν πιά τά προλεταριακά συμφέροντα. "Ενας μαρξιστής φτάνει σ’ 
αύτό τό συμπέρασμα συγκρίνοντας τή δράση αύτών τών όργανώσεων 
(ρεφορμιστές «σοσιαλιστές» ή σταλινικοί «κομμουνιστές») μέ τή δική 
του θεωρία. Βλέπει τά κόμματα τά λεγόμενα «σοσιαλιστικά» νά συμ
μετέχουν στίς άστικές κυβερνήσεις, νά παίρνουν ένεργό μέρος στήν 
κατάπνιξη τών άπεργιών ή τών κινημάτων τών άποικιακών λαών, νά 
πρωταγωνιστούν στήν ύπεράσπιση τής καπιταλιστικής πατρίδας, νά 
ξεχνάνε άκόμα καί τήν άπλή μνεία ένός σοσιαλιστικού καθεστώτος. 
Βλέπει τά σταλινικά «κομμουνιστικά» κόμματα νά έφαρμόζουν πότε

* 5. ou Β., άρ. 17 (Ιούλιος 1955).
Στό κείμενο προτασσόταν ή παρακάτω σημείωση:

Αύτό τό κείμενο άνοίγει μιά συζήτηση γιά τά προγραμματικά προβλήματα, 
πού θά συνεχιστεί στά προσεχή τεύχη τού Socialisme ou Barbarie».

49



αύτή την Ιδια καιροσκοπική πολιτική συνεργασίας μέ τήν μπουρ
ζουαζία, πότε μιά «έξτρεμιστική» πολιτική, Ιναν βίαιο τυχοδιωκτι
σμό, χωρίς καμιά σχέση μέ μιά συνεπή έπαναστατική στρατηγική. Ό  
συνειδητός έργάτης κάνει τίς ίδιες διαπιστώσεις στό έπίπεδο τής τα
ξικής του έμπειρίας· βλέπει τους σοσιαλιστές νά καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια γιά νά μετριάσουν τίς ταξικές διεκδικήσεις καί νά κά
νουν άδύνατη κάθε άποτελεσματική δράση γιά τήν Ικανοποίησή 
τους καί γιά νά ύποκαταστήσουν τίς άπεργίες μέ κουβεντολογίες μέ 
τόν έργοδότη ή τό Κράτος· βλέπει τούς σταλινικούς πότε νά άπαγο- 
ρεύουν αυστηρά τίς άπεργίες (δπως τό 1945-1947)* καί νά προσπα
θούν νά τίς καταπνίξουν άκόμα καί μέ τή βία2 ή νά τίς τορπιλίζουν 
ύπουλα,3 πότε νά προσπαθούν νά έπιβάλουν μέ τό μαστίγιο τήν 
άπεργία στούς έργάτες πού τήν άποκρούουν γιατί τήν αισθάνονται 
ξένη μέ τά συμφέροντά τους (δπως τό 1951-1952, μέ τίς «άντιαμερι- 
κανικές» άπεργίες). Έξω άπό τό έργοστάσιο βλέπει έπίσης τούς σο
σιαλιστές νά συμμετέχουν στήν καπιταλιστική κυβέρνηση χωρίς νά 
έπακολουθεί μιά όποιαδήποτε τροποποίηση στήν κοινωνική του θέση 
ώς έργάτη· καί τούς βλέπει νά συνεργάζονται, τόσο τό 1936 δσο καί 
τό 1945, δταν ή τάξη τους κινητοποιείται καί τό καθεστώς πνέει τά 
λοίσθια, γιά νά σταματήσουν τό κίνημα καί νά σώσουν τό καθεστώς, 
διακηρύσσοντας δτι πρέπει «νά ξέρεις νά σταματήσεις μιά άπεργία», 
δτι πρέπει «νά παράγεις πρώτα καί μετά νά διεκδικεϊς».**

Τόσο ένας μαρξιστής δσο κι ένας συνειδητός έργάτης, διαπιστώνο
ντας αύτή τή ριζική άντίθεση άνάμεσα στή στάση τών παραδοσιακών 
όργανώσεων καί σέ μιά μαρξιστική έπαναστατική πολιτική πού νά 
έκφράζει τά άμεσα καί τά Ιστορικά συμφέροντα τού προλεταριάτου, 
μπορούν νά σκεφτούν δτι αύτές ot όργανώσεις «πλανώνται» ή «προ
δίδουν». ’Αλλά, στό βαθμό πού σκέφτονται, πού μαθαίνουν άπό τήν 
πείρα, πού διαπιστώνουν δτι ρεφορμιστές καί σταλινικοί συμπεριφέ
ρομαι μέ τόν ίδιο τρόπο κάθε μέρα, δτι έτσι συμπεριφέρθηκαν πά
ντοτε καί παντού, άλλοτε, τώρα, έδώ καί άλλού, βλέπουν δτι τό νά 
μιλάς γιά «προδοσία» καί «πλάνες» δέν έχει νόημα, θ ά  έπρόκειτο γιά 
πλάνες μόνο άν αύτά τά κόμματα έπιδίωκαν τούς σκοπούς τής προλε
ταριακής έπανάστασης μέ μέσα Απρόσφορα* άλλά αυτά τά μέσα, 
έφαρμοσμένα μ’ έναν τρόπο συνεπή καί συστηματικό έδώ καί πολλές 
δεκάδες χρόνια, δείχνουν άπλώς δτι οί σκοποί αυτών τών όργανώ
σεων δέν είναι οί δικοί μας καί έκφράζουν συμφέροντα ξένα πρός τά 
συμφέροντα τού προλεταριάτου. ’Από τή στιγμή πού αύτό έγινε κα
τανοητό, τό νά μιλάει κανείς γιά «προδοσία» δέν έχει νόημα. Ά ν

* Στή Γαλλία καί Αλλες χώρες τής δυτικής Εύρώπης. (Σ.τ.Μ.)
** Περιβόητες δηλώσεις τού Μορίς Τορέζ, Αρχηγού τού Κ.Κ. Γαλλίας, ή 

πρώτη τό 1936, ή δεύτερη τό 1945. (Σ.τ.Μ.)
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ένας έμπορας, γιά νά μού πουλήσει τήν πραμάτεια του, μοϋ λέει ψέ
ματα καί προσπαθεί νά μέ πείσει δτι μέ συμφέρει νά τήν άγοράσω, 
μπορώ νά πώ δτι μέ γελάει, δχι δμως δτι μέ προδίδει. Μέ τόν ίδιο 
τρόπο, τά σοσιαλιστικά ή σταλινικά κόμματα, προσπαθώντας νά πεί- 
σουν τό προλεταριάτο δτι έκπροσωπούν τά συμφέρσντά του, τό γελά
νε άλλά δέν τό προδίδουν- τό πρόδωσαν μιά φορά γιά πάντα, πάει 
καιρός, καί άπό τότε δέν είναι προδότες γιά τήν έργατική τάξη, άλλά 
συνεπείς καί πιστοί υπηρέτες άλλων συμφερόντων, πού μάς άπομένει 
νά τά προσδιορίσουμε σαφέστερα.

Άλλωστε, αυτή ή πολιτική δέν φαίνεται άπλώς σταθερή στά μέσα 
της καί στά άποτελέσματά της, ένσαρκώνεται στό διευθύνον στρώμα 
αυτών τών όργανώσεων ή τών συνδικάτων- ένας άγωνιστής βλέπει 
γρήγορα δτι αυτό τό στρώμα είναι άμετάθετο, έπιζεϊ σέ κάθε άποτυ- 
χία καί διαιωνίζεται μέ αντοεχλογή. Είτε ή έσωτερική διάρθρωση 
τής όργάνωσης είναι «δημοκρατική», δπως στους ρεφορμιστές, είτε 
είναι δικτατορική, δπως στους σταλινικούς, ή μάζα τών άγωνιστών 
δέν μπορεί καθόλου νά έπηρεάσει τόν προσανατολισμό τους, πού κα
θορίζεται άμετάκλητα άπό μιά γραφειοκρατία τής όποιας ή σταθερό
τητα δέν κινδυνεύει ποτέ, γιατί, κι όταν άκόμη ό διευθυντικός πυρή
νας άντικαθίσταται, ή άλλαγή γίνεται πρός όφελος ένός άλλου πυρή
να έξίσου γραφειοκρατικού.

Σ’ αύτή τή φάση 6 μαρξιστής καί ό συνειδητός έργάτης συναντώ- 
νται σχεδόν μοιραία μέ τόν τροτσκισμό.4 Ό  τροτσκισμός προσφέρει 
πράγματι μιά διαρκή κριτική, βήμα πρός βήμα, τής ρεφορμιστικής 
καί τής σταλινικής πολιτικής, έδώ καί ένα τέταρτο τού αίώνα, δεί
χνοντας δτι οί ήττες τού έργατικού κινήματος -Γερμανία 1923, Κίνα 
1925-1927, Αγγλία 1926, Γερμανία 1933, Αύστρία 1934, Γαλλία 1936, 
’Ισπανία 1936-1938, Γαλλία καί ’Ιταλία 1945-1947 κλπ.- όφείλονται 
στήν πολιτική τών παραδοσιακών όργανώσεων καί δτι αύτή ή πολιτι
κή ήταν σέ συνεχή ρήξη μέ τό μαρξισμό. Συγχρόνως, ό τροτσκισμός5 
προσφέρει μιά έξήγηση τής πολιτικής αύτών τών κομμάτων, βασισμέ
νη, σέ μιά κοινωνιολογική άνάλυση. Σχετικά μέ τό ρεφορμισμό, ξανα
δίνει τήν έρμηνεία πού έχει δώσει ό Λένιν: ό ρεφορμισμός τών σοσια
λιστών έκφράζει τά συμφέροντα μιας έργατικής άριστοκρατίας (πού 
τά υπερκέρδη τού ιμπεριαλισμού τού έπιτρέπουν νά τή «διαφθείρει» 
μέ υψηλούς μισθούς) καί μιας συνδικαλιστικής καί πολιτικής γρα
φειοκρατίας. "Οσον άφορά τό σταλινισμό, λέει δτι ή πολιτική του εί
ναι στήν υπηρεσία τής ρωσικής γραφειοκρατίας, αύτού τού παρασι- 
τικού καί προνομιούχου στρώματος πού άρπαξε τήν έξουσία στό 
πρώτο έργατικό κράτος, χάρη στόν καθυστερημένο χαρακτήρα τής 
χώρας καί τήν υποχώρηση τής παγκόσμιας έπανάστασης μετά τό 
1923.

’Ακριβώς μ’ αύτό τό πρόβλημα τής σταλινικής γραφειοκρατίας άρ-
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χίσαμε τήν κριτική μας μέσα στους κόλπους τού ίδιου τού τροτσκι
σμού. Δέν χρειάζεται νά έξηγήσουμε ιδιαίτερα τό γιατί άρχίσαμε μ’ 
αύτό τό πρόβλημα. Ένώ άπό τή μιά μεριά τό πρόβλημα τού ρεφορμι
σμού φαινόταν ρυθμισμένο άπό τήν ίδια τήν Ιστορία, τουλάχιστον 
στό θεωρητικό πεδίο, μιά καί ό ρεφορμισμός γινόταν δλο καί πε
ρισσότερο Ινας άνοιχτός υπερασπιστής τού καπιταλιστικού συστήμα
τος,6 άντίθετα, στό πρόβλημα τό πιό κρίσιμο άπό δλα, στό πρόβλημα 
τού σταλινισμού -πού είναι τό κατεξοχήν σύγχρονο πρόβλημα καί 
βαραίνει πολύ περισσότερο άπό τό πρώτο- ή Ιστορία τής έποχής μας 
προσφέρει τή μιά διάψευση μετά τήν άλλη στην τροτσκιστική άντίλη- 
ψη καί τίς συνέπειες πού άπορρέουν άπ’ αύτήν. Ό  Τρότσκι έξηγούσε 
τή σταλινική πολιτική άπό τά συμφέροντα τής ρωσικής γραφειοκρα
τίας, προϊόντος τού έκφυλισμού τής όκτωβριανής έπανάστασης. Αύ- 
τή ή γραφειοκρατία, άπό ιστορική άποψη, στερούνταν στά μάτια τού 
Τρότσκι κάθε «αύτόνομη πραγματικότητα»· δέν ήταν παρά ένα 
«έπεισοδιακό άτύχημα», τό προϊόν τής ίσορροπίας τών δύο θεμελια
κών δυνάμεων τής μοντέρνας κοινωνίας, τού καπιταλισμού καί τού 
προλεταριάτου, ίσορροπίας διαρκώς διαταραγμένης. Στή Ρωσία τήν 
ίδια, ή γραφειοκρατία στηρίζεται, κατά τόν Τρότσκι, στίς «κατακτή
σεις τού ’Οκτώβρη» πού είχαν δώσει σοσιαλιστικές βάσεις στήν οικο
νομία τής χώρας (έθνικοποίηση, σχεδιοποίηση, μονοπώλιο τού έξω- 
τερικού έμπορίου κλπ.) καί στή διατήρηση τού καπιταλισμού στόν 
υπόλοιπο κόσμο, γιατί ή έπαναφορά τής άτομικής Ιδιοκτησίας στή 
Ρωσία θά σήμαινε τήν άνατροπή τής γραφειοκρατίας καί τήν έπανα
φορά τών καπιταλιστών, ένώ ή παγκόσμια έπέκταση τής έπανάστα
σης θά έσπαζε τήν άπομόνωση τής Ρωσίας -άπομόνωση πού τό οικο
νομικό καί πολιτικό παράλληλα άποτέλεσμά της είναι ή γραφειοκρα
τία- καί θά προκαλούσε μιά νέα έπαναστατική έκρηξη τού ρωσικού 
προλεταριάτου πού θά έδιωχνε τούς σφετεριστές τής έξουσίας. Άπό 
έδώ βγαίνει ό άναγκαϊα έμπειρικός χαρακτήρας τής σταλινικής πολι
τικής πού είναι άναγκασμένη νά λοξοδρομεί άνάμεσα στούς δυό 
άντιπάλους μέ σκοπό τήν ούτοπική διατήρηση τού status quo- άπό 
έδώ βγαίνει έπίσης δτι είναι άναγκασμένη νά σαμποτάρει κάθε προ
λεταριακό κίνημα μόλις τό κίνημα αύτό βάζει σέ κίνδυνο τό καπιτα
λιστικό σύστημα, καί συγχρόνως νά άντισταθμίζει τά άποτελέσματα 
αύτού τού σαμποτάζ μέ τή χρησιμοποίηση άκρας βίας, κάθε φορά 
πού ή άντίδραση, ένθαρρυνόμενη άπό τήν πτώση τής μαχητικότητας 
τού προλεταριάτου, προσπαθούσε νά έγκαθιδρύσει μιά δικτατορία 
καί νά προετοιμάσει μιά καπιταλιστική σταυροφορία ένάντια «στά 
υπολείμματα τών κατακτήσεων τού ’Οκτώβρη». Έτσι λοιπόν, τά 
σταλινικά κόμματα ήταν καταδικασμένα σέ μιά συνεχή έναλλαγή «έξ- 
τρεμιστικού» τυχοδιωκτισμού καί καιροσκοπισμού.

’Αλλά ούτε αύτά τά κόμματα ούτε ή ρωσική γραφειοκρατία μπο-
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ροϋσαν νά μείνουν άπεριόριστα έτσι ξεκρέμαστα στόν άέρα. Ελλεί
ψει μιάς έπανάστασης, έλεγε ό Τρότσκι, τά σταλινικά κόμματα θά 
άφομοιωθοΰν δλο καί περισσότερο άπό τά ρεφορμιστικά κόμματα 
καί θά δεθούν μέ τό άστικό καθεστώς, ένώ ή ρωσική γραφειοκρατία 
θά άνατραπεϊ, μέ ή χωρίς ξένη στρατιωτική έπέμβαση, πρός δφελος 
τής παλινόρθωσης τού καπιταλισμού.

Ό  Τρότσκι είχε συνδέσει αυτή τήν πρόγνωση μέ τήν έκβαση τού Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου πού τήν διέψευσε παταγωδώς, δπως ό καθένας 
ξέρει. Οί τροτσκιστές άρχηγοί γελοιοποιήθηκαν μέ τό νά διαβεβαιώ- 
νουν δτι ή έπαλήθευσή της ήταν θέμα χρόνου. ’Αλλά γιά μάς, αυτό 
πού έγινε άμέσως φανερό, ήδη κατά τή διάρκεια τού πολέμου, είναι 
δτι δέν έπρόκειτο καί ούτε μπορούσε νά έπρόκειτο γιά θέμα χρονι
κών προθεσμιών, άλλά γιά τό νόημα τής Ιστορικής έξέλιξης, καί δτι 
δλο τό οίκοδόμημα τού Τρότσκι ήταν, στά θεμέλιά του, μυθολογικό.

Ή  ρωσική γραφειοκρατία ύπέστη τήν κρίσιμη δοκιμασία τού πολέ
μου δείχνοντας τόση στερεότητα δση καί όποιαδήποτε άλλη κυρίαρ
χη τάξη. Τό ρωσικό καθεστώς, άν περιείχε άντιφάσεις, παρουσίαζε 
έπίσης μιά στερεότητα, δχι μικρότερη άπό τό άμερικανικό ή γερμανι
κό καθεστώς. Τά σταλινικά κόμματα δέν πέρασαν στό άστικό στρα
τόπεδο άλλά συνέχισαν νά άκολουθούν πιστά (έκτός, βέβαια, άπό 
άτομικές λιποταξίες πού υπάρχουν σέ δλα τά κόμματα) τή ρωσική 
πολιτική: όπαδοί τήζ έθνικής άμυνας στίς σύμμαχες χώρες τής Σοβιε
τικής "Ενωσης, άντίπαλοι αυτής τής άμυνας στίς έχθρικές χώρες τής 
Σοβιετικής "Ενωσης (συμπεριλαμβανομένων τών διαδοχικών στρο
φών τού γαλλικού κομμουνιστικού κόμματος στά 1939, 1941 καί 
1947). Τέλος, τό πιό σημαντικό καί τό πιό άναπάντεχο είναι δτι ή 
σταλινική γραφειοκρατία έπέκτεινε τήν έξουσία της σέ άλλες χώρες- 
είτε έπιβάλλοντας τήν έξουσία της έπωφελούμενη άπό τήν παρουσία 
τού ρωσικού στρατού, δπως στίς περισσότερες δορυφόρες χώρες τής 
κεντρικής Ευρώπης καί τών Βαλκανίων, είτε κυριαρχώντας όλοκλη- 
ρωτικά σέ ένα συγκεχυμένο κίνημα τών μαζών, δπως στή Γιουγκοσ
λαβία (ή άργότερα στήν Κίνα καί στό Βιετνάμ), έγκαθίδρυσε σ’ αυτές 
τίς χώρες καθεστώτα τελείως άνάλογα μέ τό ρωσικό (λαμβάνοντας 
ύπόψη, βεβαίως, τίς τοπικές συνθήκες), πού προφανώς ήταν γελοίο 
νά τά χαρακτηρίζει κανείς έκφυλισμένα έργατικά κράτη.7

’Από αυτή τή στιγμή, λοιπόν, μάς γεννιόταν ή ύποχρέωση νά βρού
με αυτό πού έδινε στή σταλινική γραφειοκρατία, στή Ρωσία-καθώς 
έπίσης καί άλλού, αύτή τή στερεότητα καί αύτές τίς δυνατότητες έπέ- 
κτασης. Γιά νά μπορέσουμε νά τό κάνουμε, χρειάστηκε νά ξαναπιά- 
σουμε τήν άνάλυση τού οικονομικού καί κοινωνικού καθεστώτος τής 
Ρωσίας. Μιά καί άπαλλαχτήκαμε άπό τήν τροτσκιστική όπτική, ήταν 
εύκολο νά δούμε, χρησιμοποιώντας τίς βασικές κατηγορίες τού μαρ
ξισμού, δτι ή ρωσική κοινωνία είναι μιά κοινωνία διαιρεμένη σέ τά
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ξεις, άνάμεσα στίς όποιες οί δύο βασικές είναι ή γραφειοκρατία καί 
τό προλεταριάτο. Ή  ρωσική γραφειοκρατία παίζει τό ρόλο τής κυ
ρίαρχης καί έκμεταλλευτικής τάξης μέ όλη τή σημασία τού όρου. Δέν 
πρόκειται μόνο γιά τό ότι είναι προνομιούχα τάξη καί ότι ή μη παρα
γωγική κατανάλωσή της άπορροφά ένα μέρος τού κοινωνικού προϊό
ντος άνάλογο (πιθανώς άνώτερο) μ’ αύτό πού άπορροφά ή μή παρα
γωγική κατανάλωση τής μπουρζουαζίας στίς χώρες τού ιδιωτικού 
καπιταλισμού. Πρόκειται κυρίως γιά τό ότι ή γραφειοκρατία άποφα- 
σίζει κυριαρχικά τή χρησιμοποίηση τού συνολικού κοινωνικού 
προϊόντος, πρώτα πρώτα καθορίζοντας τήν κατανομή του σέ μισθούς 
καί σέ υπεραξία (ένώ συγχρόνως προσπαθεί νά έπιβάλει ατούς έργά- 
τες μισθούς όσο τό δυνατόν πιό χαμηλούς καί νά τούς ύποχρεώσει νά 
προσφέρουν τήν περισσότερη δυνατή έργασία), ύστερα καθορίζοντας 
τήν κατανομή αύτής τής υπεραξίας μεταξύ τής μή παραγωγικής κα
τανάλωσής της καί τών καινούριων έπενδύσεων άνάμεσα στούς διά
φορους τομείς τής παραγωγής.

’Αλλά ή γραφειοκρατία δέν μπορεί νά καθορίζει τή χρησιμοποίηση 
τού κοινωνικού προϊόντος, παρά μόνον άν κυριαρχεί στήν παραγωγή 
του. "Αν μπορεί νά υποχρεώνει συνεχώς τούς έργάτες νά παράγουν 
περισσότερο μέ τόν ίδιο μισθό, αύτό συμβαίνει έπειδή διευθύνει τήν 
παραγωγή στό έπίπεδο τού έργοστασίου. Ά ν  μπορεί νά άποφασίζει 
τήν κατασχετή περισσότερων κανονιών καί μεταξωτών παρά οίκημά- 
των καί βαμβακερών, αύτό συμβαίνει έπειδή διευθύνει τήν παραγω
γή στό κοινωνικό έπίπεδο. Διαπιστώνει λοιπόν κανείς ότι ή ουσία, τό 
θεμέλιο τής κυριαρχίας τής γραφειοκρατίας στή ρωσική κοινωνία εί
ναι τό γεγονός ότι κυριαρχεί στίς παραγωγικές σχέσεις- καί ταυτό
χρονα διαπιστώνουμε ότι αύτή ή λειτουργία ήταν πάντοτε ή βάση τής 
κυριαρχίας μιάς τάξης στήν κοινωνία. Μέ άλλα λόγια, σέ κάθε στιγ
μή ή πραγματική ουσία τών ταξικών σχέσεων στήν παραγωγή είναι ή 

; άνταγωνιστική διαίρεση αυτών πού συμμετέχουν στήν παραγωγή σέ 
δύο όρισμένες καί σταθερές κατηγορίες, τούς διευθύνοντες καί τούς 
έκτελεστές. Τά ύπόλοιπα άφορούν τούς κοινωνιολογικούς καί νομι
κούς μηχανισμούς πού έγγυώνται τή σταθερότητα τού κυρίαρχου 
στρώματος- τέτοιοι μηχανισμοί είναι ή φεουδαρχική ιδιοκτησία τής 
γης, ή Ιδιωτική καπιταλιστική ιδιοκτησία ή αύτή ή περίεργη μορφή 
τής μή προσωπικής Ιδιωτικής ιδιοκτησίας πού χαρακτηρίζει τόν σύγ
χρονο καπιταλισμό- στή Ρωσία τέτοιοι μηχανισμοί είναι ή όλοκληρω- 
τική δικτατορία τού όργανισμού πού έκφράζει τά γενικά συμφέροντα 
τής γραφειοκρατίας, τού «κομμουνιστικού» κόμματος, καί τό ότι ή 
στρατολογία τών μελών τής κυρίαρχης τάξης γίνεται μέ μιά αύτοε- 
κλογή πού έκτείνεται στήν κλίμακα όλόκληρης τής κοινωνίας.8

Τό συμπέρασμα είναι ότι ή έθνικοποίηση τών μέσων παραγωγής 
καί ή σχεδιοποίηση δέν λύνουν καθόλου τό πρόβλημα τού ταξικού
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χαρακτήρα τής οικονομίας, ôév σημαίνουν μέ κανέναν τρόπο τήν κα
τάργηση τής έκμετάλλευσης· έπιφέρουν, βέβαια, τήν κατάργηση τών 
παλιών κυρίαρχων τάξεων άλλά δέν άπαντοϋν ατό θεμελιώδες έρώ- 
τημα: ποιός θά διευθύνει στό έξής τήν παραγωγή καί πώς; νΑν Ινα 
καινούριο στρώμα άτόμων Ιδιοποιηθεί αύτή τή διεύθυνση, τό «παλιό 
χάος», γιά τό όποιο μιλούσε ό Μάρξ, θά ξαναεμφανιστεϊ γρήγορα, 
γιατί αύτό τό στρώμα θά χρησιμοποιήσει τή διευθυντική του θέση γιά 
νά δώσει στόν έαυτό του προνόμια* καί, γιά νά αύξήσει καί νά κατο
χυρώσει αύτά τά προνόμια, θά ένισχύσει τό μονοπώλιο τής διευθυ
ντικής του λειτουργίας, προσπαθώντας νά κάνει τήν κυριαρχία του 
πλήρη καί δύσκολα άμφισβητήσιμη* θά προσπαθήσει νά έξασφαλίσει 
τή μεταβίβαση αυτών τών προνομίων στούς άπογόνους του κλπ.9

Τό δτι δέν πρόκειται έδώ γιά Ινα Ιδιαίτερο πρόβλημα τής Ρωσίας ή 
τής δεκαετίας 1920-30 είναι εύκολο νά τό άντιληφτεϊ κανείς. Γιατί τό 
πρόβλημα μπαίνει στό σύνολο τής μοντέρνας κοινωνίας, άνεξάρτητα 
άκόμα καί άπό τήν προλεταριακή έπανάσταση* δέν είναι παρά μιά 
άλλη έκφραση τής διαδικασίας συγκέντρωσης τών παραγωγικών δυ
νάμεων. Τί είναι αύτό πού δημιουργεί πράγματι τήν άντιχειμενιχή 
δυνατότητα ένός γραφειοκρατικού έκφυλισμού τής έπανάστασης; Εί
ναι τό άδυσώπητο προχώρημα τής μοντέρνας οίκονομίας, κάτω άπό 
τήν πίεση τής τεχνικής, πρός μιά δλο καί πιό αυξημένη συγκέντρωση 
τού κεφαλαίου καί τής έξουσίας, τό άσυμβίβαστο άνάμεσα στό βαθμό 
τής σύγχρονης άνάπτυξης τών παραγωγικών δυνάμεων, άπό τή μιά 
μεριά, καί τήν Ιδιωτική Ιδιοκτησία καί τήν άγορά σάν τρόπο ένο- 
ποίησης τής οίκονομίας άπό τήν άλλη. Αύτή ή κίνηση έκφράζεται σ’ 
Ινα σωρό διαρθρωτικούς μετασχηματισμούς στις δυτικές καπιταλι
στικές χώρες, στούς όποιους δέν μπορούμε νά έπεκταθούμε έδώ. 
’Αρκεί νά υπενθυμίσουμε δτι αύτοί οΐ μετασχηματισμοί ένσαρκώνο- 
νται κοινωνικά σέ μιά καινούρια γραφειοκρατία, τόσο οικονομική 
δσο καί «έργατική».

Ή  έπανάσταση λοιπόν, μέ τό νά έξαλείψει τήν Ιδιωτική Ιδιοκτη
σία, τήν άγορά κλπ., μπορεί-άν σταματήσει έκεί- νά διευκολύνει τό 
δρόμο τής όλοκληρωτικής γραφειοκρατικής συγκέντρωσης. Έτσι, 
βλέπουμε δτι ή γραφειοκρατία, μακριά άπό τό νά είναι στερημένη 
άπό αυτοδύναμη πραγματικότητα, προσωποποιεί τήν τελευταία φά
ση τής άνάπτυξης τού καπιταλισμού.

Έτσι, γινόταν φανερό δτι τό πρόγραμμα τής σοσιαλιστικής έπανά
στασης καί ό άντικειμενικός σκοπός τού προλεταριάτου δέν μπορού
σε πλέον νά είναι άπλώς ή κατάργηση τής ιδιωτικής Ιδιοκτησίας, ή 
έθνικοποίηση τών μέσων παραγωγής καί ή σχεδιοποίηση, άλλά ή έρ
γατική διεύθυνση τής οίκονομίας καί τής έξουσίας.

Κάνοντας μιά άνασκόπηση τού έκφυλισμού τής ρωσικής έπανάστα
σης, διαπιστώναμε δτι τό μπολσεβίκικο κόμμα, στό οίκονομικό πε
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δίο, δέν είχε πρόγραμμα την έργατιχή διεύθυνση άλλά τόν έργατιχό 
ίλεγχο. Κι αυτό γιατί τό χόμμα, πού δέν πίστευε πώς ή έπανάσταση 
μπορούσε νά έξελιχτεϊ άμέσως σέ σοσιαλιστική έπανάσταση, δέν έθε
τε κάν σάν καθήκον του τήν άπαλλοτρίωση τών καπιταλιστών· έπο- 
μένως, θεωρούσε δτι οί καπιταλιστές θά κρατούσαν τή διεύθυνση 
τών έπιχειρήσεων. Μέ αυτές τίς συνθήκες ό έργατικός έλεγχος θά είχε 
συγχρόνως σκοπό νά έμποδίσει τούς καπιταλιστές νά όργανώσουν τό 
σαμποτάζ τής παραγωγής, νά έλέγχει τά κέρδη τους καί τή διάθεση 
τής παραγωγής τών έπιχειρήσεων καί νά δημιουργήσει μιά «σχολή» 
διεύθυνσης γιά τούς έργάτες. Άλλά αύτό τό κοινωνιολογικό τερα
τούργημα μιας χώρας όπου τό προλεταριάτο άσκεί τή δικτατορία του 
μέσω τών Σοβιέτ καί τού μπολσεβίκικου κόμματος καί οί καπιταλι
στές διατηρούν τήν Ιδιοκτησία καί τή διεύθυνση τών έπιχειρήσεων 
δέν μπορούσε νά διαρκέσει πολύ· οί καπιταλιστές, έκεϊ πού δέν πή
ραν δρόμο μόνοι τους, διωχτήκανε άπό τούς έργάτες, πού κατέλαβαν, 
συγχρόνως τή διεύθυνση τών έπιχειρήσεων.

Αύτή ή πρώτη έμπειρία τής έργατικής διεύθυνσης κράτησε πολύ λί
γο. Δέν μπορούμε έδώ νά άναλύσουμε αύτήν τήν περίοδο (πού είναι 
πολύ σκοτεινή καί γιά τήν όποία πολύ λίγες πηγές υπάρχουν)* τής 
ρωσικής έπανάστασης ούτε τούς παράγοντες πού καθόρισαν τό γρή
γορο πέρασμα τής διεύθυνσης τών έργοστασίων στά χέρια ένός και
νούριου διευθυντικού στρώματος· καθυστερημένη κατάσταση τής χώ
ρας, άριθμητική καί πολιτιστική άδυναμία τού προλεταριάτου, κα
τάρρευση τού παραγωγικού μηχανισμού, μακρύς έμφύλιος πόλεμος 
πρωτοφανούς βιαιότητας, διεθνής άπομόνωση τής έπανάστασης. θέ
λουμε μόνο νά ύπογραμμίσουμε τή δράση ένός παράγοντα κατά τή 
διάρκεια αύτής τής περιόδου: ή συστηματική πολιτική τού μπολσεβί
κικου κόμματος ήταν, στήν πράξη, άντίθετη στήν έργατική διεύθυνση 
τής παραγωγής καί προσπάθησε άπό τήν άρχή νά έγκαθιδρύσει έναν 
Ιδιαίτερο διευθυντικό μηχανισμό τής παραγωγής, υπεύθυνο μόνον 
άπέναντι στήν κεντρική έξουσία, δηλαδή, σέ τελευταία άνάλυση, στό 
κόμμα. Αύτό έγινε στό όνομα τής άποτελεσματικότητας καί τών έπι- 
τακτικών άναγκών τού έμφυλίου πολέμου. Ά ν  αύτή ή πολιτική ήταν 
ή πιό άποτελεσματική, έστω καί βραχυπρόθεσμα, αύτό έξακολουθεϊ 
νά είναι προβληματικό· έν πάση περιπτώσει, σέ μακροπρόθεσμη 
προοπτική έβαζε τά θεμέλια τής γραφειοκρατίας.

Ά ν  ή διεύθυνση τής οίκονομίας ξέφευγε έτσι άπό τό προλεταριά
το, ό Λένιν πίστευε πώς τό ούσιώδες ήταν δτι ή διεύθυνση τού Κρά
τους έμεινε στά χέρια τού προλεταριάτου μέσω τής έξουσίας τών Σο
βιέτ· καί πώς, άπό τήν άλλη μεριά, ή έργατική τάξη συμμετέχοντας

* Έ κτοτε δημοσιεύτηκε στό 5. ou Β., άρ. 34, τό κείμενο τής Α. Κολλο- 
ντάι: Ή  έργατιχή άντιπολίτευση  (1921). (Σ.τ.Μ.)

56



στη διεύθυνση τής οικονομίας με τόν έργατικό έλεγχο, τά συνδικάτα 
κλπ. «θά μάθαινε» σιγά σιγά νά διευθύνει. 'Ωστόσο, μιά έξέλιξη άνα- 
πόφευκτη -πού είναι άδύνατον νά άναλύσουμε έδώ- κατέστησε γρή
γορα άμετάκλητη τήν κυριαρχία τού μπολσεβίκικου κόμματος στά 
Σοβιέτ. ’Από αυτή τή στιγμή ό προλεταριακός χαρακτήρας δλου τού 
συστήματος κρεμόταν άπό τόν προλεταριακό χαρακτήρα τού μπολσε
βίκικου κόμματος. Εύκολα θά μπορούσε νά δείξει κανείς δτι, σ’ αύ- 
τές τίς συνθήκες, τό κόμμα, αυστηρά συγκεντρωτική μειοψηφία, πού 
κατείχε τό μονοπώλιο τής άσκησης τής έξουσίας δέν μπορούσε πιά νά 
κρατήσει τόν προλεταριακό χαρακτήρα μέ τήν κυριολεκτική σημασία 
τού δρου καί θά χωριζόταν άναγκαστικά άπό τήν τάξη άπό τήν 
όποια είχε βγει. ’Αλλά δέν είναι άνάγκη νά πάει κανείς μέχρι έκεΐ. 
Στά 1923 «τό κόμμα άριθμούσε 350.000 μέλη: 50.000 έργάτες καί 
300.000 κρατικούς υπαλλήλους. Δέν ήταν πιά έργατικό κόμμα άλλά 
κόμμα έργατών πού έγιναν κρατικοί υπάλληλοι».10 Τό κόμμα, συγκε
ντρώνοντας τήν «έλίτ» τού προλεταριάτου, όδηγήθηκε νά τήν έγκα- 
ταστήσει στίς καίριες θέσεις διεύθυνσης τής οίκονομίας καί τού Κρά
τους· καί δντας σ’ αυτές τίς θέσεις, δέν ήταν ύποχρεωμένη νά δίνει 
λογαριασμό παρά μόνο στό κόμμα, δηλαδή στόν ίδιο τόν έαυτό της. 
Ή  «έκμάθηση» τής διεύθυνσης άπό τήν έργατική τάξη σήμαινε 
άπλώς δτι ένας όρισμένος άριθμός έργάτες, μαθαίνοντας τίς τεχνικές 
τής διεύθυνσης, έβγαινε άπό τήν τάξη του'καί πέρναγε στη μεριά τής 
καινούριας γραφειοκρατίας. Μιά καί ή κοινωνική θέση τών άνθρώ- 
πων καθορίζει τή συνείδησή τους, τά μέλη τού κόμματος ένεργούσαν, 
τού λοιπού, δχι σύμφωνα μέ τό μπολσεβίκικο πρόγραμμα, άλλά σέ 
συνάρτηση μέ τή συγκεκριμένη κατάστασή τους, σάν προνομιούχοι 
διευθυντές τής οίκονομίας καί τού Κράτους. Τό παιχνίδι είχε τελειώ
σει, ή έπανάσταση ήταν νεκρή, καί άν υπάρχει κάτι τό έκπληκτικό, 
είναι περισσότερο ό άργός ρυθμός μέ τόν όποιο έδραιώθηκε στη συ
νέχεια ή γραφειοκρατία στήν έξουσία.11

Τά συμπεράσματα πού βγαίνουν άπ’ αύτή τή σύντομη άνάλυση εί
ναι καθαρά: τό πρόγραμμα τής σοσιαλιστικής έπανάστασης δέν μπο
ρεί νά είναι άλλο παρά ή έργατική διεύθυνση. ’Εργατική διεύθυνση 
τής έξουσίας, δηλαδή έξουσία τών αυτόνομων όργανισμών τών μα
ζών (Σοβιέτ ή Συμβούλια)· έργατική διεύθυνση τής οίκονομίας, δη
λαδή διεύθυνση τής παραγωγής άπό τούς παραγωγούς, όργανωμέ- 
νους έπίσης σέ όργανισμούς σοβιετικού· τύπου. Ό  άντικειμενικός 
σκοπός τού προλεταριάτου δέν μπορεί νά είναι άπλά ή έθνικοποίηση 
καί ή σχεδιοποίηση, γιατί αύτό σημαίνει τήν άνάθεση τής κυριαρχίας 
στήν κοινωνία σ’ ένα καινούριο στρώμα κυριάρχων καί έκτελεστών. 
Ούτε μπορεί νά πραγματοποιηθεί ό σκοπός τού προλεταριάτου μέ τό 
νά δοθεί ή έξουσία ξανά σέ ένα κόμμα, δσο έπαναστατικό καί δσο 
προλεταριακό κι άν είναι στήν άρχή, γιατί αύτό τό κόμμα θά τείνει
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μοιραία νά άσκήσει την έξουσία γιά δικό του λογαριασμό καί θά 
χρησιμεύσει σάν πυρήνας γιά τήν κρυστάλλωση ένός καινούριου κυ
ρίαρχου στρώματος. Τό πρόβλημα τής διαίρεσης τής κοινωνίας σέ 
τάξεις έμφανίζετςιι πράγματι στήν έποχή μας δλο καί περισσότερο μέ 
τήν πιό άμεση καί τήν ηιό γυμνή του μορφή, άποβάλλοντας δλες τίς 
νομικές προσωπίδες, σάν τό πρόβλημα τής διαίρεσης τής κοινωνίας 
σέ διευθύνοντες καί έκτελεστές. Ή  προλεταριακή έπανάσταση δέν 
πραγματοποιεί τό Ιστορικό της πρόγραμμα, παρά στό βαθμό πού τεί
νει άπό τήν άρχή νά καταλύσει αύτή τή διαίρεση, μέ τήν άπορρόφηση 
κάθε Ιδιαίτερου διευθυντικού στρώματος καί μέ τή σνλλογικοποίηση, 
ή άκριβέστερα, μέ τήν πλήρη κοινωνικοποίηση τών λειτουργιών διεύ
θυνσης. Τό πρόβλημα τής Ιστορικής Ικανότητας τού προλεταριάτου 
νά πραγματοποιήσει τήν άταξική κοινωνία δέν είναι τό πρόβλημα 
τής Ικανότητάς του νά ρίξει δυναμικά τούς έκμεταλλευτές άπό τήν 
έξουσία (γιατί αύτή ή Ικανότητα δέν έπιδέχεται άμφιβολία), άλλά τό 
πρόβλημα τής θετικής όργάνωσης μιας συλλογικής κοινωνικοποιημέ
νης διεύθυνσης τής παραγωγής καί τής έξουσίας. Έτσι, γίνεται φα
νερό δτι ή πραγματοποίηση τού σοσιαλισμού, γιά λογαριασμό τού 
προλεταριάτου, άπό ένα κόμμα ή μιά όποιαδήποτε γραφειοκρατία εί
ναι ένας παραλογισμός, μιά έκφραση άντιφατική, ένας τετράγωνος 
κύκλος, ένα υποβρύχιο πουλί- ό σοσιαλισμός δέν είναι τίποτε άλλο 
παρά ή συνειδητή καί άδιάκοπη διευθυντική δραστηριότητα τών μα
ζών. 'Ομοίως γίνεται φανερό δτι ό σοσιαλισμός δέν μπορεί νά είναι 
«άντικειμενικά» έγγεγραμμένος, ούτε καί κατά 50%, σέ ένα νόμο ή σέ 
ένα όποιοδήποτε σύνταγμα, στήν έθνικοποίηση τών μέσων παραγω
γή? ή τή σχεδιοποίηση, ούτε άκόμα σ’ ένα «νόμο» πού θά έγκαθίδρυε 
τήν έργατική διεύθυνση: άν ή έργατική τάξη δέν είναι Ικανή νά διευ
θύνει, κανένας νόμος δέν μπορεί νά τήν κάνει Ικανή, καί άν είναι 
Ικανή νά διευθύνει, ό «νόμος» αυτός δέν θά κάνει τίποτε άλλο παρά 
νά διαπιστώνει αύτό τό πραγματικό γεγονός.

Έτσι, ξεκινώντας άπό τήν κριτική τής γραφειοκρατίας φτάσαμε νά 
διαπιστώσουμε μιά θετική άντίληψη γιά τό περιεχόμενο τού σοσιαλι
σμού- μέ λίγα λόγια, «ό σοσιαλισμός σέ δλες του τίς άπόψεις δέν ση
μαίνει τίποτε άλλο παρά τήν έργατική διεύθυνση τής κοινωνίας», καί 
«ή έργατική τάξη δέν μπορεί νά άπελευθερωθεί παρά μόνο πραγμα
τοποιώντας τή δική της έξουσία». Τό προλεταριάτο δέν μπορεί νά 
πραγματοποιήσει τή σοσιαλιστική έπανάσταση παρά μόνον άν δρά 
αύτόνομα, δηλαδή άν βρίσκει μέσα του καί τή θέληση καί τή συνεί
δηση γιά τήν άναγκαία μεταμόρφωση τής κοινωνίας. Ό  σοσιαλισμός 
δέν μπορεί νά είναι ούτε τό μοιραίο άποτέλεσμα τής Ιστορικής έξέλι- 
ξης ούτε ένας βιασμός τής ιστορίας άπό ένα κόμμα ύπερανθρώπων 
ούτε ή έφαρμογή ένός προγράμματος πού άπορρέει άπό μιά θεωρία 
άληθινή καθαυτήν -άλλά τό ξέσπασμα τής έλεύθερης δημιουργικής

58



δράσης των καταπιεζομένων μαζών, ξέσπασμα τό όποιο ή Ιστορική 
έξέλιξη τό καθιστά δυνατό καί τό όποιο μπορεί άπέραντα νά διευκο
λύνει ή δράση ένός κόμματος πού βασίζεται σ' αυτή τή θεωρία.

Ά ν  είναι έτσι, γίνεται άμέσως άπαραίτητο νά άναπτύξουμε τίς συ
νέπειες αυτής τής Ιδέας σέ δλα τά έπίπεδα.

Ή  Ιδέα τής αύτονομίας τοϋ προλεταριάτου καί ό μαρξισμός

Πρέπει νά πούμε άμέσως πώς αυτή ή άρχή δέν περιέχει τίποτα τό 
ουσιαστικά καινούριο. Τό περιεχόμενό της βρίσκεται στή γνωστή 
διατύπωση τοϋ Μάρξ δτι «ή χειραφέτηση τών έργαζομένων θά είναι 
τό έργο τών Ιδιων τών έργαζομένων»· είχε έπίσης·χρησιμοποιήσει έκ- 
φράσεις τού Τρότσκι, δταν έλεγε πώς «ό σοσιαλισμός, σέ άντίθεση μέ 
τόν καπιταλισμό, οίκοδομείται συνειδητά». Είναι πολύ εύκολο νά 
παραθέσουμε πάμπολλες διατυπώσεις αύτού τού είδους.

Αύτό πού είναι καινούριο είναι τό νά θελήσουμε καί νά μπορέσου
με νά πάρουμε τελείως στά σοβαρά αύτή τήν Ιδέα καί νά βγάλουμε 
συγχρόνως τά θεωρητικά καί πρακτικά της συμπεράσματα. Αύτό δέν 
μπόρεσε νά γίνει μέχρι τώρα, ούτε άπό μάς ούτε άπό τούς μεγάλους 
θεμελιωτές τού μαρξισμού. Ά πό τή μιά μεριά, ή άναγκαία Ιστορική 
πείρα έλειπε- ή άνάλυση πού προηγείται, δείχνει καθαρά τήν τερά
στια σπουδαιότητα πού έχει ό έκφυλισμός τής ρωσικής έπανάστασης 
γιά τό ξεκαθάρισμα τού προβλήματος τής έργατίκής έξουσίας. Άπό 
τήν άλλη μεριά καί σ’ ένα βαθύτερο έπίπεδο, ή θεωρία καί ή έπανα- 
στατική πρακτική μέσα στήν κοινωνία τής έκμετάλλευσης ύπόκεινται 
σέ μιά κρίσιμη άντίφαση πού άπορρέει άπό τό δτι συμμετέχουν στήν 
κοινωνία πού θέλουν νά καταλύσουν, πράγμα πού έκφράζεται μέ χί- 
λιους τρόπους.

Ένας μόνον άπ’ αύτούς τούς τρόπους μάς ένδιαφέρει έδώ. Τό νά 
είσαι έπαναστάτης σημαίνει νά πιστεύεις πώς μόνον οϊ μάζες, μέ τήν 
πάλη τους, μπορούν νά λύσουν τό πρόβλημα τού σοσιαλισμού, καί 
ταυτόχρονα νά μή μένεις μέ σταυρωμένα χέρια γι’ αύτόν τό λόγο: ση
μαίνει νά πιστεύεις πώς τό ούσιώδες περιεχόμενο τής έπανάστασης 
θά δοθεί άπό τήν πρωτότυπη καί άπρόβλεπτη δημιουργική δράση 
τών μαζών, καί ταυτόχρονα νά ένεργεϊ ό Ιδιος ξεκινώντας άπό μιά 
όρθολογιστική άνάλυση τού παρόντος καί άπό μιά προοπτική πού 
προεξοφλεί τό μέλλον.12 Σέ τελευταία άνάλυση: νά έχεις γιά βασική 
άρχή δτι ή έπανάσταση θά σημαίνει άνατροπή καί τεράστια διεύρυν
ση τού όρθολογισμού μας καί νά χρησιμοποιείς αύτόν τόν ίδιο όρθο- 
λογισμό γιά νά προβλέψεις τό περιεχόμενο αύτής τής έπανάστασης.

Τό πώς αύτή ή άντίφαση σχετικά λύνεται καί σχετικά έκ νέου τίθε
ται σέ κάθε φάση τού έργατικού κινήματος, μέχρι τήν τελική νίκη τής 
έπανάστασης, δέν μπορεί νά μάς άπασχολήσει έδώ- αύτό είναι δλο τό 
πρόβλημα τής συγκεκριμένης διαλεκτικής τής Ιστορικής έξέλιξης τής
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έπαναστατικής δράσης τού προλεταριάτου καί τής έπαναστατικής 
θεωρίας. Αρκεί αυτή τή στιγμή νά διαπιστώσουμε δτι υπάρχει μιά 
έσωτερική δυσκολία στήν άνάπτυξη μιά£ έπαναστατικής θεωρίας καί 
πρακτικής μέσα στό πλαίσιο τής έκμεταλλευτικής κοινωνίας καί δτι 
στό βαθμό πού θέλει νά ξεπεράσει αυτή τή δυσκολία ένας θεωρητικός 
-όπως άλλωστε κι ένας άγωνιστής- κινδυνεύει νά ξαναπέσει άσυνεί- 
δητα στό χώρο τής άστικής σκέψης,'πιό γενικά στό χώρο αυτού τού 
τρόπου σκέψης πού γεννήθηκε σέ μιά άλλοτριωμένη κοινωνία καί κυ
ριάρχησε στήν άνθρωπότητα χιλιάδες χρόνια. Έτσι, συμβαίνει ώστε 
ό θεωρητικός, άπέναντι στά προβλήματα πού βάζει ή καινούρια 
Ιστορική κατάσταση, νά φτάνει συχνά νά «άνάγει τό άγνωστο στό 
γνωστό», γιατί άκριβώς σ’ αύτό συνίσταται ή συνηθισμένη θεωρητική 
δραστηριότητα. Έτσι μπορεί είτε νά μη δει δτι πρόκειται γιά ένα 
πρόβλημα νέας μορφής είτε, άν τό δει, νά έφαρμόσει στήν έπίλυσή 
του τούς παραδοσιακούς τύπους λύσης. Κι αύτό τήν ίδια τή στιγμή 
πού άναγνώρισε ή άνακάλυψε τήν έπαναστατική σημασία αυτών τών 
δύο θεμελιωδών παραγόντων, τής μοντέρνας τεχνικής καί τής δράσης 
τού προλεταριάτου, πού τείνουν δχι μόνο νά δημιουργήσουν λύσεις 
καινούριας μορφής, άλλά νά καταστρέψουν τίς ίδιες τίς βάσεις πάνω 
στίς όποιες έμπαιναν προηγουμένως τά προβλήματα. ΟΙ λύσεις πα
ραδοσιακής μορφής πού θά δώσει ό θεωρητικός δέν θά είναι, συνε
πώς, μόνον άπρόσφορες· στό βαθμό πού θά γίνουν άποδεκτές -  
πράγμα πού σημαίνει μέ τή σειρά του δτι τό προλεταριάτο μένει άκό- 
μα στήν έπιρροή τών παραδοσιακών Ιδεών- θά είναι άντικειμενικά 
τό όργανο τής συγκρότησης τού προλεταριάτου μέσα στά πλαίσια τής 
έκμετάλλευσης, τό πολύ πολύ μέ μιά άλλη μορφή ίσως.

Ό  Μάρξ είχε πλήρη συνείδηση αύτού τού προβλήματος· ή άντίθε- 
σή του μέ τόν «ούτοπικό» σοσιαλισμό καί ή φράση του «ένα θετικό 
βήμα πρός τά μπρος άξίζει περισσότερο άπό μιά ντουζίνα προγράμ
ματα» έκφράζουν άκριβώς τήν καχυποψία του άπέναντι στίς λύσεις 
«πάνω στό χαρτί», τίς όποιες ή ζωντανή έξέλιξη τής Ιστορίας τίς βά
ζει πάντα στό ράφι. Παρ’ όλα αύτά, παραμένει άκόμα στό μαρξισμό 
ένα σημαντικό μέρος (πού αύξήθηκε άκόμα στούς μαρξιστές τών έπό- 
μενων γενεών) άπό άστικά ή «παραδοσιακά» Ιδεολογικά κατάλοιπα. 
Σ’ αυτόν τό βαθμό ύπάρχει στόν θεωρητικό μαρξισμό μιά άμφιταλά- 
ντευση πού έπαιξε σημαντικό ιστορικό ρόλο- μέ τή μεσολάβησή της, 
ή έπίδραση τής έκμεταλλευτικής κοινωνίας μπόρεσε νά έξασκηθεϊ 
άπό τά μέσα στό προλεταριακό κίνημα. Μιά δραματική έκφραση αύ- 
τής τής έπίδρασης είναι ή έφαρμογή -πού άναλύθηκε πιό πάνω- άπό 
τό μπολσεβίκικο κόμμα στή Ρωσία παραδοσιακών άποτελεσματικών 
λύσεων στό πρόβλημα τής διεύθυνσης τής παραγωγής· οΐ παραδοσια
κές λύσεις υπήρξαν άποτελεσματικές μέ τήν έννοια δτι ξανάφεραν 
άποτελεσματικά τήν παραδοσιακή κατάσταση πραγμάτων καί όδήγη-
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σαν στην παλινόρθωση τής έκμετάλλευσης μέ καινούριες μορφές, θά  
συναντήσουμε πιό κάτω κι άλλες σημαντικές περιπτώσεις έπιβίωσης 
άστικών Ιδεών στό μαρξισμό. Είναι χρήσιμο, ώστόσο, νά συζητήσου
με άπό τώρα ένα παράδειγμά μέ τό όποιο θά φανεί καθαρά αυτό πού 
έννοούμε.

Πώς θά πληρώνεται ή έργασία σέ μιά σοσιαλιστική οικονομία; Εί
ναι γνωστό δτι ό Μάρξ στήν «Κριτική τού προγράμματος τής Γκότα», 
ξεχωρίζοντας αύτό τόν τρόπο όργάνωσης τής κοινωνίας μετά τήν 
έπανάσταση («κατώτερη φάση τού κομμουνισμού») άπό τόν ίδιο τόν 
κομμουνισμό (δπου θά βασιλεύει ή άρχή «άπό τόν καθένα άνάλογα 
μέ τίς Ικανότητές του, στόν καθένα άνάλογα μέ τίς άνάγκες του»), μί
λησε γιά τό «άστικό δίκαιο» πού θά ισχύει άκόμα σ’ αυτή τή φάση, 
έννοώντας μ’ αύτό ίση πληρωμή γιά τήν ίδια ποιότητα καί ποσότητα 
έργασίας -  πράγμα πού σημαίνει άνιση πληρωμή γιά τά διάφορα 
άτομα.13

Πώς μπορεί νά δικαιολογήσει κανείς αυτή τήν άρχή; Ξεκινάει άπό 
τά θεμελιώδη χαρακτηριστικά τής σοσιαλιστικής οικονομίας: άπό τή 
μιά μεριά, ή οίκονομία είναι άκόμα οίκονομία σπανιότητας καί έλ
λειψης, πράγμα πού σημαίνει δτι είναι ούσιώδες νά άνέβει στό μάξι- 
μουμ ή παραγωγική προσπάθεια τών μελών τής κοινωνίας· άπό τήν 
άλλη, οί άνθρωποι είναι άκόμα αιχμάλωτοι τής «έγωιστικής» νοοτρο
πίας τής κληρονομημένης άπό τήν προηγούμενη κοινωνία, νοοτρο
πίας πού διατηρείται άκριβώς άπό αυτή τήν κατάσταση έλλειψης καί 
σπανιότητας. 'Επομένως, είναι άναγκαία ή προσπάθεια γιά τή μεγα
λύτερη δυνατή παραγωγή καί ταυτόχρονα ή πάλη ένάντια στή «φυσι
κή» τάση, πού ύπάρχει άκόμα σ’ αύτό τό. στάδιο, νά άποφεύγει κα
νείς τήν έργασία. θ ά  βγάζει, συνεπώς, κανείς τό συμπέρασμα δτι, άν 
θέλουμε νά άποφύγουμε τό χάος καί τήν πείνα, πρέπει ή πληρωμή 
τής έργασίας νά είναι άνάλογη μέ τήν ποιότητα καί τήν ποσότητα τής 
προσφερόμενης έργασίας (μετρημένη, π.χ., μέ τόν άριθμό τών κατα- 
σκευαζόμενων κομματιών, μέ τίς ώρες παρουσίας κλπ.), πράγμα πού 
όδηγεί φυσιολογικά σέ πληρωμή μηδέν γιά έργασία μηδέν καί ρυθμί
ζει συγχρόνως τό πρόβλημα τής υποχρέωσης νά έργάζεται. Συνοπτι
κά, καταλήγουμε σέ ένα είδος «άμοιβής» άντίστοιχης μέ τήν άπόδο- 
ση,14 καί, άνάλογα μέ τήν έξυπνάδα μας, θά μπορέσουμε νά συμβιβά
σουμε δπως δπως αύτό τό συμπέρασμα μέ τήν όξύτατη κριτική πού 
άπευθύνουμε σ’ αύτόν τόν τύπο μισθού (μισθός σύμφωνα μέ τήν άπό- 
δοση) μέσα στό πλαίσιο τού καπιταλισμού.

Μ’ αύτό τόν τρόπο θά ξεχνάγαμε, άπλούστατα, δτι τό πρόβλημα 
δέν μπορεί πιά νά τεθεί μ’ αυτούς τούς δρους: καί ή μοντέρνα τεχνική 
καί οί μορφές συνεργασίας τών έργατών πού συνεπάγεται ό σοσιαλι
σμός δείχνουν πώς αύτό τό πρόβλημα, έτσι τοποθετημένο, είναι ξεπε
ρασμένο. Είτε πρόκειται γιά έργασία σέ «άλυσίδα μονταρίσματος»
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είτε γιά κατασκευή κομματιών σέ μηχανές «άτομικές», ό ρυθμός έρ- 
γασίας τού άτομικοϋ έργάτη τού ύπαγορεύεται άπό τό ρυθμό έργα- 
σίας τοϋ συνόλου στό όποιο άνήκει -  αυτόματα καί «φυσικά» στήν 
περίπτωση δουλειάς στήν άλυσίδα, έμμεσα καί «κοινωνικά» στήν πε
ρίπτωση κατασκευής κομματιών σέ άτομική μηχανή, άλλά πάντοτε μ’ 
έναν τρόπο πού τού έπιβάλλεται. Δέν υπάρχει πιά, κατά συνέπεια, 
πρόβλημα άτομικής άπόδοσης.15 'Υπάρχει ένα πρόβλημα ρυθμού έρ- 
γςισίας ένός δεδομένου συνόλου έργατών -πού είναι σέ τελευταία 
άνάλυση τό σύνολο ένός έργοστασίου- κι αυτός ό ρυθμός δέν μπορεί 
νά καθοριστεί παρά μόνο άπ’ αυτό τό Ιδιο τό σύνολο έργατών. Τό 
πρόβλημα τής πληρωμής, λοιπόν, καταντάει νά. είναι ένα πρόβλημα 
όιεν&ννσης γιατί, μιά καί καθορίστηκε ένας γενικός μισθός, ή συγκε
κριμένη κλίμακα άμοιβής (σχέση μισθού-άπόδοσης) θά καθοριστεί 
μέσω τού καθορισμού τού ρυθμού έργασίας- αύτό μέ τή σειρά του 
μάς όδηγεί κατευθείαν στήν καρδιά τού προβλήματος τής διεύθυν
σης, πρόβλημα πού άφορά, μέ συγκεκριμένη μορφή, τό σύνολο τών 
παραγωγών (πού θά πρέπει νά προσδιορίσουν, μ’ αυτή ή τήν άλλη 
μορφή, δτι τούτος ό ρυθμός παραγωγής σέ μιά συγκεκριμένη άλυσίδα 
ίσοδυναμεί σάν κατανάλωση έργασίας μέ έναν άλλο ρυθμό παραγω
γής σέ μιά άλλη άλυσίδα, καί αύτό τόσο άνάμεσα στά διάφορα τμή
ματα τού ίδιου έργοστασίου δσο καί άνάμεσα στά διάφορα έργοστά- 
σια κλπ.). Υπενθυμίζουμε, άν χρειάζεται, δτι αύτό δέν σημαίνει κα
θόλου δτι τό πρόβλημα γίνεται άναγκαστικά πιό εύκολο στή λύση 
του, ίσως άκόμα συμβαίνει τό άντίθετο- είναι δμως, έπιτέλους, τοπο
θετημένο σωστά. ’Ενδεχόμενα λάθη στή λύση του μπορεί νά φανούν 
γόνιμα γιά τήν άνάπτυξη τού σοσιαλισμού, γιατί ή διαδοχική τους 
διόρθωση θά έπιτρέψει νά φτάσουμε στή λύση· ένώ, δσο τό θέτουμε 
άκόμα μέ τή μορφή τής «άμοιβής σύμφωνα μέ τήν άπόδοση» ή τού 
«άστικού δικαίου», τοποθετούμαστε άμέσως στό χώρο μιας έκμεταλ- 
λευτικής κοινωνίας.16

’Αλλά αύτό πού ένδιαφέρει είναι νά άναλύσουμε τό μηχανισμό τού 
λάθους. ’Απέναντι σ’ ένα πρόβλημα κληροδοτημένο άπό τήν άστική 
έποχή σκεφτόμαστε σάν άστοί. Καταρχήν βάζουμε έναν κανόνα γενι
κό καί άφηρημένο -μόνη μορφή λύσης προβλημάτων γιά μιά άλλο- 
τριωμένη κοινωνία- ξεχνώντας δτι «ό νόμος είναι σάν ένας άνθρωπος 
αύθάδης καί άμαθής» πού έπαναλαμβάνει συνεχώς τό ίδιο πράγμα17 
καί μιά σοσιαλιστική λύση δέν μπορεί νά είναι σοσιαλιστική παρά 
μόνον έάν είναι μιά συγκεκριμένη λύση πού άπαιτεί τή μόνιμη συμμε
τοχή τού όργανωμένου συνόλου τών έργατών γιά τόν καθορισμό της. 
Ξεχνώντας άκόμα δτι μιά άλλοτριωμένη κοινωνία είναι υποχρεωμένη 
νά προστρέχει σέ γενικούς καί άφηρημένους κανόνες, γιατί άλλιώς 
δέν θά μπορούσε νά είναι σταθερή καί γιατί είναι άνίκανη νά λάβει 
ύπόψη της τίς συγκεκριμένες περιπτώσεις καθαυτές, μήν έχοντας ού
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τε τούς θεσμούς, ούτε τήν άπαραίτητη όπτική γι’ αυτό, ένώ, άντίθε- 
τα, μιά σοσιαλιστική κοινωνία πού δημιουργεί άκριβώς τά όργανα 
πού μπορούν νά λάβουν ύπόψη τους όλες τίς συγκεκριμένες περιπτώ
σεις δέν μπορεί νά έχει γιά νόμο παρά μόνο τήν άδιάκοπη καθοριστι
κή δραστηριότητα αυτών τών όργάνων.

Σκεφτόμαστε άκόμα σάν άστοί κατά τούτο: δεχόμαστε τήν άστική 
Ιδέα (πού άντανακλά άκριβώς τήν κατάσταση στήν άστική κοινωνία) 
τού άτομικού συμφέροντος σάν υπέρτατο κίνητρο τής άνθρώπινης 
δραστηριότητας. Έτσι, π.χ. γιά τήν άστική νοοτροπία τών 6γγλων 
«νεοσοσιαλιστών», ό άνθρωπος στή σοσιαλιστική κοινωνία έξακο- 
λουθεΐ νά είναι, πρίν άπό ότιδήποτε άλλο, ένας «οικονομικός άνθρω
πος», κατά συνέπεια θά έπρεπε ή κοινωνία νά όργανωθεί σύμφωνα 
μ’ αυτήν τήν ιδέα. Έτσι, μεταθέτοντας καί τά προβλήματα τού καπι
ταλισμού καί τή συμπεριφορά τού άστού στήν καινούρια κοινωνία, 
οί «νεοσοσιαλιστές» άπασχολούνται ουσιαστικά μέ τό πρόβλημα 
«χρηματικών κινήτρων» καί ξεχνούν ότι ήδη στήν καπιταλιστική κοι
νωνία αύτό πού κάνει τόν έργάτη νά δουλεύει δέν είναι τά «χρηματι
κά κίνητρα» άλλά ό έλεγχος τής δουλειάς του άπό άλλους, άνθρώπους 
καί άπό τίς ίδιες τίς μηχανές. Ή  Ιδέα τού «οικονομικού άνθρώπου» 
δημιουργήθηκε άπό τήν άστική κοινωνία κατ’ είκόνα καί όμοίωσή 
της- πιό συγκεκριμένα, κατ’ είκόνα καί όμοίωση τού άστού καί άσφα- 
λώς όχι τού έργάτη. ΟΙ έργάτες δέν ένεργούν σάν «οίκονομικοί άν
θρωποι» παρά μόνον έκεί πού είναι υποχρεωμένοι νά τό κάνουν, δη
λαδή άπέναντι στούς άστούς (πού έτσι πληρώνονται μέ τό ίδιο τους 
τό νόμισμα), άλλά άσφαλώς ποτέ άνάμεσά τους (δπως μπορούμε νά 
τό δούμε στις άπεργίες καί έπίσης στή συμπεριφορά τους άπέναντι 
στίς οίκογένειές τους· άλλιώτικα δέν θά υπήρχαν πιά έργάτες άπό 
πολύν καιρό). Κι άν πεϊ κανείς δτι ένεργούν έτσι άπέναντι σ’ αυτά 
πού τούς «άνήκουν» (οίκογένεια, τάξη κλπ.), θά είμαστε τελείως 
σύμφωνοι γιατί λέμε άκριβώς αύτό: ότι θά ένεργούν μέ τόν ίδιο τρό
πο άπέναντι στά πάντα δταν τά πάντα θά τούς «άνήκουν». Κι άν 
Ισχυριζόταν κανείς δτι ή οίκογένεια είναι πραγματική καί όρατή ένώ 
τό «παν» είναι μιά άφαίρεση, θά έδειχνε άκόμα πώς δέν έχει καταλά
βει περί τίνος πρόκειται γιατί τό «παν» γιά τό όποιο μιλάμε είναι συ
γκεκριμένο, άρχίζει μέ τούς άλλους έργάτες τού τμήματος, τού άλλου 
έργοστασίου κλπ.

Ή  έργατική διεύθυνση τής παραγωγής

Μιά κοινωνία χωρίς έκμετάλλευση δέν είναι νοητή -τό είδαμε πιό 
πάνω- παρά μόνον δταν ή διεύθυνση τής παραγωγής δέν είναι έντο- 
πισμένη σέ μιά κοινωνική κατηγορία, μέ άλλα λόγια άν ή διαρθρωτι
κή διαίρεση τής κοινωνίας σέ διευθύνοντες καί έκτελεστές έχει κα- 
ταργηθεϊ. Είδαμε έπίσης δτι ή λύση τού προβλήματος, τό όποιο όρί-

63



ζεται έτσι, δέν μπορεί νά δοθεί παρά μόνον άπό τό ίδιο τό προλετα
ριάτο. Δέν πρόκειται μόνον γιά τό δτι καμιά λύση δέν θά έχει άξια, 
δτι δέν θά μπορούσε κάν νά πραγματοποιηθεί, άν δέν είχε έκ νέου 
έπινοηθεϊ αύτόνομα άπό τίς μάζες- ούτε μόνο γιά τό δτι τό πρόβλημα 
μπαίνει σέ κλίμακα πού κάνει άναγκαία την ένεργό συνεργασία έκα- 
τομμυρίων άτόμων γιά τή λύση του. Πρόκειται κυρίως γιά τό δτι, 
άπό την ίδια του τή φύση, ή λύση τού προβλήματος τής έργατικής 
διεύθυνσης δέν μπορεί νά μπει σέ μιά φόρμουλα ή, δπως τό είπαμε 
ήδη, ή άδιάκοπη καθοριστική δραστηριότητα τών μαζικών διευθυ
ντικών όργανισμών είναι ό μόνος άληθινός νόμος πού γνωρίζει ή σο
σιαλιστική κοινωνία.

ΟΙ παρακάτω σκέψεις δέν άποσκοπούν, συνεπώς, στό νά «έπιλύ- 
σουν» θεωρητικά τό πρόβλημα τής έργατικής διεύθυνσης -προσπά
θεια πού θά ήταν, άκόμα μιά φορά, σέ άντίθεση μέ τόν έαυτό της- 
άλλά στό νά ξεκαθαρίσουν τά δεδομένα του. ’Αποβλέπουμε άπλώς 
στό νά διαλύσουμε τίς παρεξηγήσεις καί προκαταλήψεις πού είναι 
πλατιά διαδεδομένες, δείχνοντας πώς όέν τίθεται καί πώς τίθεται τό 
πρόβλημα τής έργατικής διεύθυνσης.

“Αν κανείς σκέφτεται δτι τό ουσιαστικό καθήκον τής έπανάστασης 
είναι καθήκον άρνητικό, π.χ. ή κατάργηση τής ιδιωτικής ιδιοκτησίας 
-πού μπορεί πράγματι νά πραγματοποιηθεί μέ ένα διάταγμα- μπορεί 
νά σκέφτεται καί δτι ή έπανάσταση άποβλέπει κεντρικά στήν «κατά
ληψη τής έξουσίας», δηλαδή δτι είναι μιά «στιγμή» (πού μπορεί νά 
διαρκέσει μερικές μέρες καί νά έπεκταθεί, τό πολύ, σέ μερικούς μή
νες ή χρόνια έμφυλίου πολέμου) δπου οί έργάτες, παίρνοντας τήν 
έξουσία, άπαλλοτριώνουν νόμψ καί έργψ τούς Ιδιοκτήτες τών έργο- 
στασίων. Καί, σέ μιά τέτοια περίπτωση, πράγματι θά φτάσει ν’ άπο- 
δώσει κανείς κεφαλαιώδη σπουδαιότητα στήν «κατάληψη τής έξου
σίας» καί σ’ έναν όργανισμό φτιαγμένο άποκλειστικά γι’ αύτόν τό 
σκοπό.

Έτσι άκριβώς συμβαίνουν τά πράγματα σέ μιά άστική έπανάστα
ση. Ή  καινούρια κοινωνία είναι όλότελα προετοιμασμένη στούς κόλ
πους τής παλιάς- οί φάμπρικες συγκεντρώνουν άφεντικά καί έργάτες, 
τά μισιακά πού πληρώνουν οί χωρικοί στούς γαιοκτήμονες στερού
νται κάθε οίκονομική λειτουργία, δπως οί γαιοκτήμονες πού τά λαμ
βάνουν στερούνται κάθε κοινωνική λειτουργία. Σ’ αύτή τήν ουσια
στικά άστική κοινωνία δέν διατηρούνται παρά μόνο μερικά φεου
δαρχικά κατάλοιπα. Μιά Βαστίλλη πού γκρεμίζεται, μερικά κεφάλια 
πού κόβονται, μιά νύχτα Αύγούστου, πολλοί βουλευτές (άνάμεσα 
στούς όποίους πολλοί δικηγόροι) πού διατυπώνουν συντάγματα, νό
μους καί διατάγματα -καί ή παρτίδα παίχτηκε. Ή  έπανάσταση έγινε, 
μιά Ιστορική περίοδος κλείνει, μιά καινούρια άνοίγει. Είναι γεγονός 
δτι ένας έμφύλιος πόλεμος μπορεί νά έπακολουθήσει* ή σύνταξη τών
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νέων Κωδίκων θά πάρει λίγα χρόνια, ή δομή τής Διοίκησης δπως καί 
τού Στρατού θά ύποστούν σημαντικές άλλαγές. ’Αλλά τό πιό σημα
ντικό μέρος τής έπανάστασης έχει κιόλας γίνει πρίν άπό τήν έπανά- 
σταση.

Αυτό συμβαίνει έπειδή ή άστική έπανάσταση δέν είναι παρά καθα
ρή άρνηση σέ δ,τι άφορά τόν οικονομικό τομέα. Βασίζεται σ’ αυτό 
πού ύπάρχει, περιορίζεται στό νά δώσει νομική μορφή σέ μις ύπάρ- 
χουσα κατάσταση πραγμάτων καταργώντας ένα έποικοδόμημα πού 
αυτό τό ίδιο έχει ήδη πάψει νά είναι πραγματικό. ΟΙ περιορισμένες 
κατασκευές της δέν άφοροΰν παρά μόνον αυτό τό έποικοδόμημα· ή 
οικονομική βάση φροντίζει γιά τόν έαυτό της. Ό  καπιταλισμός, είτε 
πρίν είτε μετά άπό τήν άστική έπανάσταση, μιά καί έγκαταστάθηκε 
σ’ έναν τομέα τής οίκονομίας, διαδίδεται άπό τήν ίδια τή δύναμη τών 
νόμων του σ’ δλο τό χώρο τής άπλής έμπορευματικής παραγωγής πού 
βρίσκει μπροστά του.

Δέν ύπάρχει καμιά σχέση άνάμεσα σ’ αυτή τή διαδικασία καί τή 
διαδικασία τής σοσιαλιστικής έπανάστασης. Γιατί έτούτη δέν είναι 
άπλή άρνηση όρισμένων πλευρών τής προηγούμενης κοινωνικής όρ- 
γάνωσης- είναι ουσιαστικά θετική. ’Οφείλει νά δημιουργήσει τό κα
θεστώς -δχι νά φτιάξει έργοστάσια άλλά νά δημιουργήσει καινούριες 
σχέσεις παραγωγής πού μόνο τίς προϋποθέσεις τους προσφέρει ή 
άνάπτυξη τού καπιταλισμού. Αυτό τό άντιλαμβάνεται κανείς καλύτε
ρα ξαναδιαβάζοντας τήν περικοπή δπου ό Μάρξ περιγράφει τήν 
«Ιστορική τάση τής καπιταλιστικής συγκέντρωσης». Ά ς  μάς έπιτρα- 
πεϊ νά παραθέσουμε έδώ ένα έκτεταμένο άπόσπασμα:

«’Από τή στιγμή πού ό καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής γίνεται 
αυτάρκης, ή βαθμιαία κοινωνικοποίηση τής έργασίας καί ή έπακο- 
λουθούσα μετατροπή τής γής καί τών άλλων μέσων παραγωγής σέ μέ
σα παραγωγής κοινά, συνεπώς κοινωνικά έκμεταλλεύσιμα, καί, έν 
συνεχεία, ή άπαλλοτρίωση τών Ιδιωτών Ιδιοκτητών παίρνουν καινού
ρια μορφή. Αύτή ή άπαλλοτρίωση συντελεΐται μέσα άπό τό παιχνίδι 
τών νόμων πού ένυπάρχουν στήν ίδια τήν καπιταλιστική παραγωγή 
μέ τή συγκέντρωση τών κεφαλαίων. Κάθε καπιταλιστής σκοτώνει 
πολλούς άλλους. Παράλληλα μ’ αύτήν τή συγκέντρωση ή άπαλλο
τρίωση πολλών καπιταλιστών άπό λίγους, άναπτύσσονται ή συνεργα
τική μορφή τής διαδικασίας τής έργασίας σέ μιά κλίμακα δλο καί με
γαλύτερη, ή όρθολογιστική έφαρμογή τής έπιστήμης στήν τεχνική, ή 
συστηματική έκμετάλλευση τού έδάφους, ή μετατροπή τών Ιδιαίτε
ρων μέσων έργασίας σέ μέσα πού δέν μπορούν νά χρησιμοποιηθούν 
παρά άπό κοινού, ή οικονομία δλων τών μέσων παραγωγής έπειδή 
χρησιμοποιούνται σάν μέσα παραγωγής μιάς συνδυασμένης κοινωνι
κής έργασίας, ή είσοδος δλων τών λαών στό δίκτυο τής παγκόσμιας 
άγοράς καί, κατά συνέπεια, ό διεθνής χαρακτήρας τού καπιταλιστι-
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κοϋ καθεστώτος. Παράλληλα μέ την έλάττωση τού άριθμού τών με
γάλων καπιταλιστών πού ιδιοποιούνται καί μονοπωλούν δλα τά 
πλεονεκτήματα αύτής τής διαδικασίας μετασχηματισμού, βλέπουμε 
νά μεγαλώνει ή φτώχεια, ή καταπίεση, ή σκλαβιά, ό έκφυλισμός, ή 
έκμετάλλευση, άλλά ταυτόχρονα καί ή έξέγερση τής έργατικής τάξης, 
ή όποια αυξάνει άκατάπαυστα καί τήν όποια έκπαίδευσε, ένωσε καί 
όργάνωσε ό ίδιος ό μηχανισμός τής διαδικασίας τής καπιταλιστικής 
παραγωγής. Τό μονοπώλιο τού κεφαλαίου γίνεται τό έμπόδιο τού 
τρόπου παραγωγής πού άναπτύχθηκε μ’ αυτό καί άπ’ αυτό. Ή  συ
γκέντρωση τών μέσων παραγωγής καί ή κοινωνικοποίηση τής έργα- 
σίας φτάνουν στό σημείο όπου δέν συμβιβάζονται πιά μέ τό καπιτα
λιστικό τους περίβλημα καί τό κάνουν νά έκραγεϊ. Ή  τελευταία ώρα 
τής καπιταλιστικής ιδιωτικής Ιδιοκτησίας σήμανε. ΟΙ άπαλλοτριωτές 
άπαλλοτριώνονται μέ τή σειρά τους.»18

Τί υπάρχει όμως στήν πραγματικότητα άπό τήν καινούρια κοινω
νία, τή στιγμή πού «τό καπιταλιστικό περίβλημα έκρήγνυται»; 
'Υπάρχουν πράγματι δλες της οί προϋποθέσεις: Μιά κοινωνία σχη
ματισμένη σχεδόν άποκλειστικά άπό προλετάριους, ή «όρθολογιστική 
έφαρμογή τής έπιστήμης στή βιομηχανία» καί έπίσης, δεδομένου τού 
βαθμού συγκέντρωσης τών έπιχειρήσεων πού προϋποθέτει ή περικο
πή τού Μάρξ, ό διαχωρισμός τής Ιδιοκτησίας καί τών πραγματικών 
λειτουργιών διεύθυνσης τής παραγωγής. Άλλά πού είναι οί σοσιαλι
στικές σχέσεις παραγωγής ήδη πραγματοποιημένες στούς κόλπους 
αύτής τής κοινωνίας, δπως ήταν οί άστικές σχέσεις παραγωγής στή 
«φεουδαρχική» κοινωνία;

Είναι προφανές δτι αυτές οί καινούριες σχέσεις παραγωγής δέν 
μπορούν νά ταυτιστούν άπλά μέ τήν «κοινωνικοποίηση τής διαδικα
σίας τής έργασίας» καί μέ τή συνεργασία χιλιάδων άτόμων στούς 
κόλπους τών μεγάλων βιομηχανικών μονάδων- γιατί αύτές έδώ οί 
σχέσεις δέν είναι παρά οί χαρακτηριστικές σχέσεις παραγωγής τού 
τέλεια άναπτυγμένου καπιταλισμού.

Ή  «κοινωνικοποίηση τής διαδικασίας τής έργασίας», έτσι δπως γί
νεται στήν καπιταλιστική οίκονομία, είναι ή προϋπόθεση τού σοσια
λισμού, καθόσο καταργεί τήν άναρχία, τήν άπομόνωση, τή διασπορά 
κλπ. Άλλά δέν είναι καθόλου μιά «προεικόνιση» ή ένα «έμβρυο» τού 
σοσιαλισμού, καθόσο είναι άνταγωνιστιχή κοινωνικοποίηση, δηλαδή 
άναπαράγει καί βαθαίνει τή διαίρεση τής μάζας τών έκτελεστών καί 
τού διευθυντικού στρώματος. Παράλληλα μέ τό δτι οί παραγωγοί 
ύποβάλλονται σέ συλλογική πειθαρχία, δτι οί συνθήκες παραγωγής 
ένοποιοΰνται άνάμεσα στούς διάφορους τομείς καί περιοχές, δτι τά 

'καθήκοντα τής παραγωγής γίνονται άνταλλάξιμα άναμεταξύ τους, 
παρατηρούμε άπό τήν άλλη μεριά δχι μόνον έναν έλαττούμενο άριθ- 
μό καπιταλιστών, μέ ένα ρόλο δλο καί περισσότερο παρασιτικό, άλλά
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τή δημιουργία ένός ξεχωριστού μηχανισμού τής διεύθυνσης τής πα
ραγωγής. ’Αλλά άκριβώς οί σοσιαλιστικές παραγωγικές σχέσεις άπο- 
κλείουν την ξεχωριστή ύπαρξη ένός σταθερού καί μόνιμου διευθυντι
κού στρώματος τής παραγωγής. Βλέπουμε, λοιπόν, δτι ή άφετηρία 
τής πραγματοποίησης τών σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής δέν 
μπορεί νά είναι παρά ή κατάλυση τής άστικής ή γραφειοκρατικής 
έξουσίας. Ό  καπιταλιστικός μετασχηματισμός τής κοινωνίας τελειώ
νει μέ την άστική έπανάσταση, ό σοσιαλιστικός μετασχηματισμός άρ- 
χίζει μέ τήν προλεταριακή έπανάσταση.

Ή  μοντέρνα έξέλιξη έξαφάνισε ή Ιδια πολλές πλευρές τού προβλή
ματος τής διεύθυνσης πού άλλοτε είχαν θεωρηθεί κρίσιμες. ’Από τή 
μιά μεριά ή ίδια ή έργασία τής διεύθυνσης έγινε μιά έργασία μισθω
τή, δπως τό σημείωνε ήδη ό Ένγκελς· άπό τήν άλλη, έγινε καί ή ίδια 
μιά συλλογική έργασία έκτέλεσης-19 τά «καθήκοντα» όργάνωσης τής 
έργασίας, πού άλλοτε τά έκτελούσε τό άφεντικό μέ τή βοήθεια λίγων 
μηχανικών, σήμερα έκτελούνται άπό γραφεία πού άριθμούν έκατο- 
ντάδες ή χιλιάδες πρόσωπα πού είναι καί αύτοί μισθωτοί έκτελεστές 
καί κάνουν μιά έπιμέρους έργασία. Τό άλλο μέρος τών κατά παράδο
ση καθηκόντων τής διεύθυνσης, έν συντομία ή ένταξη τής έπιχείρη- 
σης στό σύνολο τής οικονομίας καί Ιδιαίτερα ή «μελέτη» ή ή «διαί
σθηση» τής άγοράς (φύση, ποιότητα, τιμή τών ζητουμένων προϊό
ντων, μεταβολή τής κλίμακας τής παραγωγής κλπ.), είχε ήδη μετα
σχηματιστεί στή (ρύση του μέ τήν έμφάνιση τών μονοπωλίων· μετα
σχηματίζεται έπίσης στόν τρόπο πραγματοποίησής του, γιατί τό κύ
ριο μέρος του έκτελείται, στό έξής, άπό έναν συλλογικό μηχανισμό 
έρευνας τών άγορών, μελέτης τών γούστων τών καταναλωτών, πώλη
σης τού προϊόντος κλπ. Αύτό γίνεται στήν περίπτωση τού μονοπω
λιακού καπιταλισμού. "Οταν ή Ιδιωτική Ιδιοκτησία άφήσει τή θέση 
της στήν κρατική Ιδιοκτησία, δπως στόν γραφειοκρατικό καπιταλι
σμό, ένας κεντρικός μηχανισμός συντονισμού τής λειτουργίας τών 
έπιχειρήσεων παίρνει τή θέση καί τής άγοράς σάν «ρυθμιστής» καί 
τών διευθυντικών μηχανισμών κάθε έπιχείρησης· είναι ή κεντρική 
γραφειοκρατία ή έπιφορτισμένη μέ τή σχεδιοποίηση, τής δποίας ή οί- 
κονομική «άναγκαιότητα» άπορρέει, κατά τούς άπολογητές της, άπό 
αύτές άκριβώς τίς συντονιστικές λειτουργίες.

Είναι περιττό νά συζητήσει κανείς αύτό τό σόφισμα,20 γιατί -κι 
αύτό είναι πού μάς ένδιαφέρει- τό πρόβλημα τού συντονισμού τής 
δραστηριότητας τών έπιχειρήσεων καί τών παραγωγικών τομέων με
τά τήν κατάργηση τής άγοράς, μέ άλλα λόγια τό πρόβλημα τής σχε- 
διοποίησης, είναι ήδη καταργημένο άπό μόνο του άπό τή μοντέρνα 
τεχνική. Ή  μέθοδος τού Λεοντιέφ,21 άκόμα καί στή σημερινή της 
μορφή,22 άφαιρεϊ κάθε «πολιτική» ή «οίκονομική» σημασία άπό τό 
πρόβλημα τού συντονισμού άνάμεσα στούς διάφορους τομείς ή στις

67



διάφορες έπιχειρήσεις. Γιατί έπιτρέπει, άν τό ποσό τής έπιθυμητής 
παραγωγής άντικειμένων τελικής χρήσης είναι καθορισμένο, νά 
προσδιορίσουμε τίς συνέπειες πού άπορρέουν γιά τό σύνολο τών το
μέων, των περιοχών καί τών έπιχειρήσεων μέ μορφή στόχων παραγω
γής πού θά πρέπει νά πραγματοποιηθούν άπό κάθε παραγωγική μο
νάδα σέ ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. ’Επιτρέπει ταυτόχρονα 
έναν μεγάλο βαθμό εύκαμψίας, γιατί δίνει τή δυνατότητα, άν θέλου
με, νά τροποποιήσουμε ένα σχέδιο κατά τή διάρκεια τής έκτέλεσής 
του καί νά συνάγουμε άμέσως τίς πρακτικές συνέπειες αύτής τής τρο
ποποίησης. Συνδυασμένη μέ άλλες μοντέρνες μεθόδους,23 έπιτρέπει 
συγχρόνως νά διαλέξουμε, όταν οί συνολικοί άντικειμενικοί σκοποί 
έχουν καθοριστεί, τίς καλύτερες μεθόδους πραγματοποίησης καί νά 
τίς συγκεκριμενοποιήσουμε λεπτομερειακά γιά δλη τήν οικονομία. 
Μέ λίγα λόγια, τό σύνολο τής «δραστηριότητας σχεδιοποίησης» τής 
ρωσικής γραφειοκρατίας, π.χ., θά μπορούσε άπό τώρα νά άνατεθεϊ 
σέ μιά ήλεκτρονική μηχανή.

Τό πρόβλημα, λοιπόν, δέν μπαίνει παρά στά δύο σύνορα τής οίκο- 
νομικής δραστηριότητας: στό πιό συγκεκριμένο έπίπεδο, δηλαδή τής 
μετατροπής τού στόχου παραγωγής ένός έργοστασίου σέ στόχο παρα
γωγής γιά κάθε όμάδα έργατών στά διάφορα έργαστήρια τού έργο
στασίου, καί στό πιό καθολικό έπίπεδο, δηλαδή τού καθορισμού γιά 
τό σύνολο τής οικονομίας τών στόχων παραγωγής γιά τά άγαθά τελι
κής χρήσης.

Καί στις δυό περιπτώσεις τό πρόβλημα μπαίνει μόνο γιατί υπάρχει 
-καί θά υπάρχει άκόμα περισσότερο σέ μιά σοσιαλιστική κοινωνία- 
τεχνική άνάπτυξη (μέ τή γενικότερη σημασία τού δρου). Είναι πράγ
ματι φανερό δτι μέ μιά στάσιμη τεχνική ή μορφή τής λύσης (άν όχι οί 
ίδιες οί λύσεις πού στό συγκεκριμένο τους περιεχόμενο θά μεταβάλ
λονται, π.χ. άν υπάρχει συσσώρευση) θά μπορούσε νά δοθεί μιά φο
ρά γιά πάντα, είτε πρόκειται γιά τήν κατανομή καθηκόντων στό έσω- 
τερικό ένός έργαστηρίου (τέλεια συμβιβάσιμη μέ τήν άνταλλαξιμότη- 
τα τών παραγωγών στά διάφορα πόστα) είτε γιά τόν καθορισμό τών 
προϊόντων τελικής χρήσης. ’Αλλά στήν πραγματικότητα (μέ μιά άνα- 
πτυσσόμενη τεχνική) ή άδιάκοπη τροποποίηση τών παραγωγικών 
συνδυασμών καί τών τελικών στόχων θά δημιουργήσει τό χώρο δπου 
θά πρέπει νά άσκηθεί ή συλλογική διεύθυνση.

Ή  άλλοτρίωση στήν καπιταλιστική κοινωνία

Μέ τόν δρο«άλλοτρίωση»-πού είναι χαρακτηριστικό σημείο κάθε 
ταξικής κοινωνίας άλλά έμφανίζεται σέ έκταση καί βάθος άσύγκριτα 
μεγαλύτερο στήν καπιταλιστική κοινωνία- έννοούμε δτι τά προϊόντα 
τής δραστηριότητας τού άνθρώπου -είτε πρόκειται γιά άντικείμενα 
είτε γιά θεσμούς- παίρνουν άπέναντί του άνεξάρτητη κοινωνική



ύπαρξη καί, άντί νά κυριαρχούνται άπ’ αύιόν, κυριαρχούν σ’ αυτόν. 
Ή  άλλοτρίωση είναι, κατά συνέπεια, αυτό πού άντιτίθεται στην 
έλεύθερη δημιουργικότητα τού άνθρώπου μέσα στόν κόσμο πού δη- 
μιουργήθηκε άπό τόν άνθρωπό- δέν είναι άνεξάρτητη Ιστορική άρχή 
μέ δική της πηγή. Είναι ή άντικειμενικοποίηση τής άνθρώπινης δρα
στηριότητας στό βαθμό πού ξεφεύγει άπό τό ύποκείμενό της, χωρίς 
νά μπορεί τό ύποκείμενό της νά τής ξεφύγει. Κάθε άλλοτρίωση είναι 
μιά άνθρώπινη άντικειμενικοποίηση, δηλαδή ή πηγή της βρίσκεται σέ 
μιά άνθρώπινη δραστηριότητα (δέν ύπάρχουν «μυστικές δυνάμεις» 
στήν Ιστορία ούτε «πανουργία τού λόγου»,* ούτε φυσικοί οίκονομι- 
κοί νόμοι)· δμως, κάθε άντικειμενικοποίηση δέν είναι άναγκαστικά 
άπαλλοτρίωση,24 στό βαθμό πού μπορεί νά άναθεωρηθεΐ συνειδητά, 
νά έπιβεβαιωθεΐ έκ νέου ή νά καταλυθεϊ. Ό  σοσιαλισμός θά είναι ή 
κατάλυση τής άλλοτρίωσης καθόσο θά έπιτρέπει τήν άδιάκοπη άνα- 
θεώρηση, συνειδητή καί χωρίς βίαιες συγκρούσεις τών κοινωνικών 
δεδομένων, καθόσο θά έγκαθιδρύσει τήν κυριαρχία τών άνθρώπων 
στά προϊόντα τής δραστηριότητάς τους. Ή  καπιταλιστική κοινωνία 
είναι μιά άλλοτριωμένη κοινωνία καθόσο κυριαρχείται άπό τίς ίδιες 
της τίς δημιουργίες, καθόσο οί μετασχηματισμοί της συντελούνται 
άνεξάρτητα'άπό τή θέληση καί τή συνείδηση τών άνθρώπων (περι- 
λαμβανομένης καί τής κυρίαρχης τάξης) καί σύμφωνα μέ οίονεί «νό
μους» πού έκφράζουν άντικειμενικές δομές άνεξάρτητες άπό τόν 
έλεγχό της.

Αύτό πού μάς ένδιαφέρει έδώ δέν είναι νά περιγράφουμε τή γένε
ση τής άλλοτρίωσης, ώς άλλοτρίωσης τής καπιταλιστικής κοινωνίας 
-πράγμα πού θά προϋπόθετε τήν άνάλυση τής γένεσης τού καπιταλι
σμού καί τής λειτουργίας του- άλλά νά δείξουμε τίς συγκεκριμένες 
έκδηλώσεις τής άλλοτρίωσης στίς διάφορες σφαίρες τής κοινωνικής 
δραστηριότητας καί τήν έσώτερη ένότητά τους.

Μόνο στό βαθμό πού συλλαμβάνουμε τό περιεχόμενο τού σοσιαλι
σμού σάν τήν αύτονομία τού προλεταριάτου, σάν έλεύθερη δημιουρ
γική δραστηριότητα πού αύτοκαθορίζεται, σάν έργατική διεύθυνση 
σέ όλους τούς τομείς, μόνο σ’ αύτόν τό βαθμό μπορούμε νά συλλά- 
βουμε τήν ουσία τής άλλοτρίωσης τού άνθρώπου στήν καπιταλιστική 
κοινωνία. Πράγματι, δέν είναι τυχαίο τό γεγονός δτι «φωτισμένοι» 
άστοί καί ρεφορμιστές γραφειοκράτες ή σταλινικοί δέν θέλουν νά 
δούν παρά μόνο τά οικονομικά κακά τού καπιταλισμού, καί στό οί- 
κονομικό έπίπεδο μόνο τήν έκμετάλλευση μέ τή μορφή άνισης κατα

* Μ’ αυτό ιόν όρο (List der Vemuft) ό Χέγκελ ήθελε νά έκφράσει τή χρησι
μοποίηση άπό τό λόγο -  πού, κατά τή θεωρία του, κυριαρχεί στήν ιστορία -  
μέσων πού φαίνονται άσχετα μέ τό σκοπό τους καί, παρ' όλα αυτά, έπιφέρουν 
τό έπιδιωκόμενο (άπό τό Λόγο) άποτέλεσμα. (Σ.τ.Μ .)
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νομής τού έθνικού εισοδήματος. Ή  κριτική τους γιά τόν καπιταλι
σμό, στό βαθμό πού έπεκτείνεται καί σέ άλλους τομείς, έχει άκόμα 
άφετηρία αυτή την άνιση κατανομή τού εισοδήματος καί συνίσταται 
ουσιαστικά σέ παραλλαγές στό θέμα τής διαφθοράς πού δημιουργεί ή 
δύναμη τού χρήματος. Ά ν  πρόκειται γιά τήν οίκογένεια καί τό σε
ξουαλικό πρόβλημα π.χ., θά μιλήσουν γιά τη φτώχεια πού σπρώχνει 
στην έκπόρνευση, γιά τή νέα κοπέλα πού πουλιέται στόν πλούσιο γέ
ρο, γιά οικογενειακά δράματα πού δημιουργούνται άπό τή μιζέρια. 
Ά ν  πρόκειται γιά τήν κουλτούρα, θά μιλήσουν γιά έξαγόραση, γιά 
τά έμπόδια πού συναντάει τό φτωχό ταλέντο, γιά τόν άναλφαβητι- 
σμό. Βέβαια, δλα αυτά είναι άληθινά καί σημαντικά. Αλλά άφορούν 
μόνο τήν έπιφάνεια τοϋ προβλήματος· καί αυτοί πού μιλούν μόνο γι’ 
αυτό βλέπουν τόν άνθρωπο άπλώς σάν καταναλωτή καί, ίσχυριζόμε- 
νοι πώς θά τόν Ικανοποιήσουν σ’ αυτό τό έπίπεδο, προσπαθούν νά 
τόν άναγάγουν στίς φυσικές του λειτουργίες χώνεψης (άμεσης ή «έξι- 
δανικευμένης»), ’Αλλά γιά τόν άνθρωπο τό ζήτημα δέν είναι άπλώς 
νά καταπιεί κάθε είδους τροφές, άλλά νά έκφραστεί καί νά δημιουρ
γήσει, καί όχι μόνο στόν οικονομικό τομέα άλλά σέ όλους τούς το
μείς.

Ή  σύγκρουση μέσα στην ταξική κοινωνία δέν μεταφράζεται άπλώς 
στόν τομέα τής κατανομής σάν έκμετάλλευση καίπεριορισμόςτής κα
τανάλωσης· αυτό δέν είναι παρά μιά πλευρά τής σύγκρουσης’, καί δέν 
είναι ή πιό σημαντική. Ή  βασική της πλευρά είναι ό περιορισμός 
καί, σέ τελευταία άνάλυση, ή προσπάθεια κατάλυσης τοϋ άνθρώπι- 
νου ρόλου τοϋ άνθρώπου στόν τομέα τής παραγωγής. Είναι τό δτι ό 
άνθρωπος άπαλλοτριώνεται άπό τή διεύθυνση τής ίδιας του τής δρα
στηριότητας, τόσο άτομικά δσο καί συλλογικά. Ό  άνθρωπος, μέ τήν 
ύποδούλωσή του στή μηχανή καί, διαμέσου αυτής, σέ μιά θέληση 
άφηρημένη, ξένη καί έχθρική, άποστερείται τό άληθινό περιεχόμενο 
τής άνθρώπινης δραστηριότητάς του πού είναι ή συνειδητή μεταμόρ
φωση τού φυσικού κόσμου· ή βαθιά τάση πού τόν σπρώχνει νά πραγ
ματοποιηθεί μέσα στό άντικείμενο καταπιέζεται συνεχώς. Ή  άληθινή 
σημασία αυτής τής κατάστασης δέν είναι άπλώς δτι οί παραγωγοί τή 
ζούν σάν μιά άπόλυτη δυστυχία, σάν έναν διαρκή άκρωτηριασμό* εί
ναι δτι δημιουργεί μιά άδιάκοπη σύγκρουση στό πιό βαθύ έπίπεδο 
τής παραγωγής, πού έκρήγνυται μέ τή μικρότερη ευκαιρία· είναι έπί- 
σης δτι όδηγεί σέ μιά πελώρια σπατάλη -συγκριτικά, ή σπατάλη πού 
άντιστοιχεί στίς κρίσεις υπερπαραγωγής είναι, πιθανώς, άμελητέα- 
καί λόγω τής θετικής άντίθεσης τών παραγωγών πρός Ινα σύστημα 
πού άπορρίπτουν καί λόγω τής άπώλειας πού πηγάζει άπό τήν έξου- 
δετέρωση τής έπινοητικότητας καί τής δημιουργικότητας έκατομμυ- 
ρίων άτόμων. Πέρα άπ’ αυτές τίς άπόψεις, πρέπει νά διερωτηθεί κα
νείς σέ ποιό μέτρο ή παραπέρα άνάπτυξη τής καπιταλιστικής παρα
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γωγής θά ήταν άκόμα καί «τεχνικά» δυνατή, άν δ άμεσος παραγωγός 
έξακολουθεί νά παραμένει στην τεμαχισμένη κατάσταση πού βρίσκε
ται σήμερα.

’Αλλά ή άλλοτρίωση στήν καπιταλιστική κοινωνία δέν είναι άπλά 
οίκονομική· δέν έκδηλώνεται μόνο σέ σχέση μέ τήν παραγωγή τής 
υλικής ζωής, άλλά βαραίνει κατά τρόπο θεμελιώδη καί στίς σεξουα
λικές καί στίς πολιτιστικές λειτουργίες τού άνθρώπου.

Πράγματι, δέν ύπάρχει κοινωνία παρά στό βαθμό πού υπάρχει όρ- 
γάνωση τής παραγωγής καί τής άναπαραγωγής τής ζωής τών άτόμων 
καί τού είδους -συνεπώς όργάνωση οίκονομικών καί σεξουαλικών 
σχέσεων- καί στό βαθμό πού αυτή ή όργάνωση παύει νά είναι άπλά 
ένστικτώδης καί γίνεται συνειδητή -έπομένως περιέχει τή στιγμή τού 
πολιτισμού.25

'Αν, λοιπόν, μιά κοινωνική όργάνωση είναι άνταγωνιστική, θά τεί
νει νά είναι άνταγωνιστική τόσο στό έπίπεδο τής παραγωγής δσο καί 
στό σεξουαλικό καί στό πολιτιστικό έπίπεδο. 'Η Ιδέα δτι ή σύγκρου
ση στόν τομέα τής παραγωγής «δημιουργεί» ή «καθορίζει» μιά δευτε- 
ρεύουσα καί παράγωγη σύγκρουση στά άλλα έπίπεδα είναι βασικά 
έσφαλμένη. Οί δομές τής ταξικής καταπίεσης έπιβάλλονται ταυτό
χρονα στά τρία έπίπεδα μαζί καί είναι άδύνατες καί άδιανόητες έξω 
άπ’ αύτόν τό συγχρονισμό, έξω άπ’ αύτή τήν Ισοδυναμία. Ή  έκμε- 
τάλλευση π.χ. δέν μπορεί νά έξασφαλιστεΐ παρά μόνον άν οί παρα
γωγοί είναι άπ αλλοτριωμένοι άπό τή διεύθυνση τής παραγωγής· άλ
λά αύτή ή άπαλλοτρίωση καί προϋποθέτει δτι οί παραγωγοί ώθού- 
νται νά χωριστούν άπό τίς Ικανότητες διεύθυνσης -έπομένως άπό τόν 
πολιτισμό- καί άναπαράγει συνεχώς αύτόν τό διαχωρισμό σέ μεγαλύ
τερη κλίμακα. ’Επίσης, μιά κοινωνία δπου οί θεμελιώδεις σχέσεις με
ταξύ τών άνθρώπων είναι σχέσεις κυριαρχικές καί προϋποθέτει καί 
ξαναδημιουργεί συνεχώς μιά άλλοτριωμένη όργάνωση στίς σεξουαλι
κές σχέσεις, δηλαδή μιά όργάνωση πού γεννάει στά άτομα θεμελιώ
δεις άπαγορεύσεις, πού τείνει νά τά κάνει νά σκύβουν τό κεφάλι 
μπρός στήν έξουσία κλπ.26

Είναι, πράγματι, προφανές δτι ύπάρχει μιά διαλεκτική ισοδυναμία 
άνάμεσα στίς κοινωνικές καί στίς «ψυχολογικές» δομές τών άτόμων. 
Τό άτομο, άπό τά πρώτα κιόλας βήματά του στή ζωή, ύφίσταται μιά 
σταθερή πίεση πού άποσκοπεί νά τού έπιβάλει μιά δεδομένη συμπε
ριφορά άπ έναντι στήν έργασία, στή σεξουαλικότητα, στίς Ιδέες, νά 
τό στερήσει άπό τά φυσικά άντικείμενα τής δραστηριότητάς του καί 
νά τό ευνουχίσει κάνοντάς το νά άποδεχτεί έσωτερικά καί νά δώσει 
θετική άξια σ’ αύτή τή στέρηση. Ή  ταξική κοινωνία δέν μπορεί νά 
ύπάρξει παρά στό βαθμό πού έπιτυγχάνει νά έπιβάλει αύτή τήν άπο- 
δοχή σ’ έναν σημαντικό βαθμό. Γι’ αύτόν τό λόγο ή σύγκρουση δέν 
είναι μόνο σύγκρουση έξωτερική, άλλά μετατοπίζεται στήν καρδιά
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τών Ιδιων τών άτόμων. Ή  άνταγωνιστική κοινωνική δομή άντιστοι- 
χεί σέ μιά άνταγωνιστική δομή στά άτομα, καί ή καθεμιά άναπαράγε- 
ται άδιάκοπα μέσω τής άλλης.

Αυτές οΐ σκέψεις δέν θέλουν μόνο νά υπογραμμίσουν ότι ή ουσία 
τών σχέσεων κυριαρχίας είναι ή ίδια, άδιάφορα άν αυτές οί σχέσεις 
πραγματοποιούνται στό καπιταλιστικό έργοστάσιο, στήν πατριαρχι
κή οικογένεια, ή στήν αυταρχική παιδεία καί στήν «άριστοκρατική» 
κουλτούρα, θέλουν κυρίως νά υποδείξουν δτι ή σοσιαλιστική έπανά- 
σταση θά πρέπει άναγκαστικά νά άγκαλιάσει δλους τούς τομείς, κι 
αυτό όχι σ’ ένα άπροσδιόριστο μέλλον καί «ώς έκ περισσού» άλλά 
άπό τήν πρώτη στιγμή. Βέβαια, ή έπανάσταση πρέπει ν’ άρχίσει μ’ 
έναν όρισμένο τρόπο πού δέν μπορεί νά είναι άλλος παρά ή κατάλυ
ση τής έξουσίας τών έκμεταλλευτών άπό τήν έξουσία τών όπλισμένων 
μαζών καί ή έγκαθίδρυση τής έργατικής διεύθυνσης τής παραγωγής. 
’Αλλά θά πρέπει άμέσως νά άσχοληθεϊ μέ τήν άνασυγκρότηση δλων 
τών άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων, έπί ποινή θανάτου, θά  
προσπαθήσουμε νά τό δείξουμε στό παράδειγμα τών σχέσεων τού 
προλεταριάτου, όταν κατέχει τήν έξουσία,μέ τήν κουλτούρα.

Ή  άνταγωνιστική δομή τών πολιτιστικών σχέσεων στή σύγχρονη 
κοινωνία έκφράζεται έπίσης (άν καί καθόλου άποκλειστικά) μέ τή 
ριζική διαίρεση άνάμεσα στή χειρωνακτική καί στήν πνευματική έρ- 
γασία, πράγμα πού έχει άποτέλεσμα δτι ή συντριπτική πλειοψηφία 
τής άνθρωπότητας είναι τέλεια χωρισμένη άπό τήν κουλτούρα σάν 
δραστηριότητα καί δέν συμμετέχει παρά σέ ένα έλάχιστο μέρος άπό 
τά άποτελέσματά της. ’Από τήν άλλη μεριά, ή διαίρεση τής κοινωνίας 
σέ διευθύνοντες καί έκτελεστές γίνεται δλο καί περισσότερο όμόλογη 
μέ τή διαίρεση τής έργασίας σέ χειρωνακτική καί πνευματική (δλες οί 
έργασίες διεύθυνσης είναι πνευματικές, καί δλες οί χειρωνακτικές 
έργασίες είναι έργασίες έκτέλεσης).27 Κατά συνέπεια, ή έργατική 
διεύθυνση δέν είναι δυνατή παρά μόνον άν αυτή ή διαίρεση τείνει 
άπό τήν άρχή νά ξεπεραστεϊ, ιδιαίτερα δσον άφορά τήν πνευματική 
έργασία τή σχετική μέ τήν παραγωγή. Αύτό συνεπάγεται, μέ τή σειρά 
του, τήν κατάκτηση τής κουλτούρας άπό τό προλεταριάτο. Ό χι, βέ
βαια, σάν κατάκτηση μιας κουλτούρας έτοιμης, ούτε σάν άφομοίωση 
τών «άποτελεσμάτων» τής Ιστορικής κουλτούρας· αυτή ή άφομοίωση, 
πέρα άπό ένα σημείο, είναι καί άδύνατη στό άμεσο μέλλον καί πε
ριττή (σέ σχέση μ’ αύτό πού μάς ένδιαφέρει έδώ). Άλλά σάν κατά
κτηση τής δραστηριότητας καί σάν άνάκτηση τής πολιτιστικής λει
τουργίας, σάν ριζική άλλαγή στή σχέση τής μάζας τών παραγωγών μέ 
τήν πνευματική έργασία. Μόνο στό βαθμό πού αύτή ή άλλαγή θά 
προχωράει, ή έργατική διεύθυνση θά κατοχυρώνεται, ώσπου τελικά 
ή έπιστροφή πρός τά πίσω νά γίνει άδύνατη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στό βαθμό πού αύτή ή εισαγωγή ξαναπιάνει συνοπτικά τήν άνάλυση 
διαφόρων προβλημάτων, πού ήδη έχουν έξεταστεί σ’ αύτό τό περιοδικό, θεω
ρούμε σκόπιμο νά παραπέμπουμε τόν άναγνώστη στά άντίστοιχα δημοσιευμέ
να κείμενα τού περιοδικού Socialisme ou Barbarie (Σοσιαλισμός ή Βαρβαρό
τητα).

2. Ή  άπεργία τού ’Απρίλη τού 1947 στά  έργοστάσια Ρενό, ή πρώτη μεγάλη 
έκρηξη έργατικού άγώνα μετά τόν πόλεμο στή Γαλλία, δέν μπόρεσε νά γίνει 
παρά μόνον έπειτα άπό σωματική πάλη των έργατών μέ τούς σταλινικούς 
ύπεύθυνους.

3. Βλ. στό άρ. 13 τού S. ou Β. (σ. 34-46) τή λεπτομερή περιγραφή τού τρό
που μέ τόν όποιο οί σταλινικοί, τόν Αύγουστο τού 1953, στά έργοστάσια Ρε
νό, μπόρεσαν νά «πνίξουν» τήν άπεργία, χωρίς νά χτυπήσουν άνοιχτά.

4. "Η μέ άλλα ρεύματα άνάλογης φύσης (μπορντιγκιστές π.χ.).
5. Στούς σοβαρούς άντιπροσώπους τού τροτσκισμού, πού περιορίζονται 

περίπου στόν ίδιο τόν Λ. Τρότσκι. ΟΙ σύγχρονοι τροτσκιστές, στραπατσαρι- 
σμένοι άπό τήν πραγματικότητα, όπως ποτέ κανένα άλλο Ιδεολογικό ρεύμα, 
βρίσκονται σέ τέτοιο βαθμό πολιτικής καί όργανωτικής άποσύνθεσης, πού εί
ναι άδύνατο νά μιλήσει κανείς γ ι’ αύτούς μέ άκρίβεια.

6. Σέ τελευταία άνάλυση, ή τελική μας άντίληψη τής έργατικής γραφειο
κρατίας όδηγεϊ έπίσης στήν άναθεώρηση τής παραδοσιακής λενινιστικής θεω
ρίας γιά τό ρεφορμισμό. ’Αλλά δέν μπορούμε νά έπεκταθοϋμε έδώ σ' αύτό τό 
θέμα.

7. Βλ. τήν «’Ανοιχτή έπιστολή στούς άγωνιστές τού Δ.Κ.Κ.» (γαλλικού 
τροτσκιστικού κόμματος), στό άρ. 1 τού S. ou Β. (σ. 90-101).

8. Βλ. «ΟΙ σχέσεις παραγωγής στή Ρωσία», στό άρ. 2 τού 5. ou Β. (σ. 1-66).
9. Σχετικά μέ τήν έπιχειρη ματολογ ία τού Τρότσκι δτι ή γραφειοκρατία δέν 

είναι ή κυρίαρχη τάξη, γιατί τά γραφειοκρατικά προνόμια δέν μεταβιβάζο
νται κληρονομικά, άρκεΐ νά ύπενθυμίσουμε: (α) δτι ή κληρονομική μεταβίβα
ση δέν είναι καθόλου άναγκαϊο στοιχείο τής κατηγορίας -  κυρίαρχη τάξη· (6) 
δτι στήν πραγματικότητα ό κληρονομικός χαρακτήρας τής Ιδιότητας μέλους 
τής γραφειοκρατίας (δχι, βέβαια, μιας Ιδιαίτερης γραφειοκρατικής θέσης) στή 
Ρωσία είναι προφανής. ’Αρκεί ένα μέτρο, δπως ή κατάργηση τής δωρεάν πα ι
δείας στή μέση έκπαίδευση (πού έπιβλήθηκε τό 1936), γιά νά έγκαθιδρυθεί 
ένας άδυσώπητος κοινωνιολογικός μηχανισμός πού έξασφαλίζει δτι μόνο τά 
παιδιά τών γραφειοκρατών μπορούν νά μπουν στή γραφειοκρατική καριέρα. 
Τό δτι, πέρα άπ’ αύτό, ή γραφειοκρατία δοκιμάζει (μέ υποτροφίες σπουδών ή 
μέ τήν έπιλογή «άπόλυτη άξια») νά τραβήξει μέ τό μέρος της τά ταλέντα πού 
γεννιούνται στούς κόλπους τού προλεταριάτου ή τής άγροτιάς, δχι μόνο δέν 
άντιφάσκει. άλλά άντίθετα έπιβεβαιώνει τό χαρακτήρα της, σάν έκμεταλλευ
τική τάξη/άνάλογοι μηχανισμοί υπήρχαν άνέκαθεν στίς καπιταλιστικές χώ
ρες, καί/6 κοινωνικός ρόλος τους είναι ν ’ άναζωογονούν μέ καινούριο αίμα τό 
κυρίαρχο στρώμα, νά διορθώνουν έν μέρει τούς παραλογισμούς πού πηγά
ζουν άπό τόν κληρονομικό χαρακτήρα τών διευθυντικών λειτουργιών καί νά 
εύνουχίζουν τίς έκμεταλλευόμενες τάξεις, διαφθείροντας τά πιό προικισμένα 
τους στοιχεία.
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10. Victor Serge, ·  Destin d ’un révolution» (Ή  μοίρα μιας έπανάσχάσης), 
Παρίσι 1937, σ. 174.

11. Βλ. τό άρθρο τής σύνταξης στό άρ. 1 τού S. ou Β., ο. 27 κ.έ.
12. Βλ. «Ή  προλεταριακή διεύθυνση» στό άρ. 10 τού S. ou Β., σ. 10 κ.έ.'
13. Δείξαμε άλλοϋ άτι αυτή ή άνισότητα θά ήταν Ακρως περιορισμένη. Βλ. 

«Γιά τή δυναμική τού καπιταλισμού», άρ. 13 τού S. ou Β., σ. 66-69.
14. Ό  όρος δέν χρησιμοποιείται, βέβαια, έδώ μέ τήν άκριβή τεχνική έννοια 

πού έχει σήμερα.
15. Βλ. τά Αποσπάσματα άπό τό ’Εργατικό Βήμα, δημοσιευμένα στό άρ. 17 

τού περιοδικού S. ou Β.
16. Βέβαια, τό πρόβλημα μέ τήν παραδοσιακή του μορφή μπορεί νά έξακο- 

λουθεί νά ύπάρχει γιά  τούς «καθυστερημένους τομείς», πράγμα πού δέν ση
μαίνει δτι θά πρέπει Αναγκαστικά νά τού δώσουμε μιά «καθυστερημένη» λύ
ση. ’Αλλά όποια κι άν είναι ή λύση σ’ αύτή τήν περίπτωση, αύτό πού θέλουμε 
νά πούμε είναι δτι ή Ιστορική έξέλιξη τείνει νά Αλλάξει καί τή μορφή καί τό 
περιεχόμενο τού προβλήματος.

17. Πλάτων, Ό  πολιτικός 294 b-c.
18. Τό Κεφάλαιο, τόμ. IV (μετάφραση Molitor), σ. 273-4.
19. Βλ. τό άρθρο τού Ph. Guillaume, Machinisme et Proletariat, (Μηχανο

ποίηση καί προλεταριάτο), στό άρ. 7 τού περιοδικού 5. ou Β., Ιδιαίτερα σ. 59 
κ.έ.

20. Σημειώνουμε Απλώς δτι οί δικηγόροι τής γραφειοκρατίας άποδει- 
κνύουν, σ' ένα πρώτο στάδιο, δτι μπορούμε ν ’ Απαλλαχτούμε άπό τά άφεντι- 
κά, Αφού μπορούμε ν ά  κάνουμε τήν οικονομία νά λειτουργήσει μ’ ένα σχέδιο 
καί, σ’ ένα δεύτερο στάδιο, δτι τό σχέδιο γιά  νά λειτουργήσει έχει Ανάγκη Από 
Αφεντικά ένός άλλου τύπου.

21. ’Εκθέσαμε μερικές θεμελιώδεις Αρχές αύτής τής μεθόδου στό Αρθρο 
«Γιά τή δυναμική τού καπιταλισμού», δημοσιευμένο στό άρ. 12 τού περιοδι
κού 5. ou Β., σ. 17 κ.έ. Βλ. έπίσης Leontief κ.ά ., Studies in the Structure of 
American Economy, 1953 (Μελέτες γιά τή δομή τής Αμερικάνικης οίκονομίας).

22. 'Επιφύλαξη σημαντική, γιατί οί πρακτικές έφαρμογές αύτής τής μεθό
δου δέν Αναπτύχθηκαν σχεδόν καθόλου μέχρι τώρα, γιά προφανείς λόγους.

23. Βλ. Τ. Koopmans, Activity Analysis o f  Production and Allocation, 1951.
24. Κάθε προϊόν τής Ανθρώπινης δραστηριότητας (Ακόμα καί μιά καθαρά 

έσωτερική συμπεριφορά), άπό τή στιγμή πού τίθεται, «διαφεύγει άπό τόνόη- 
μιουργό του» καί διάγει μιά ύπαρξη Ανεξάρτητα Απ’ αύτόν. Είναι άδύνατον 
νά κάνω νά μήν έχει ύπάρξει μιά φράση πού πρόφερα· Αλλά μπορώ νά πάψω 
νά καθορίζομαι Απ’ αυτήν. Γιά κάθε άτομο, ή περασμένη ζωή του είναι ή ώς 
τώρα άντικειμενικοποίησή του· δέν είναι, δμως. Αναγκαία καί τέλεια Αλλο
τριωμένος Απ' αυτήν, τό μέλλον του δέν είναι τελειωτικά ύποδουλωμένο στό 
παρελθόν του.

25. Ό π ω ς  έλεγε ό Μάρξ, «ή μέλισσα μέ τή δομή τών κέρινων κυψελών της 
ντροπιάζει πολλούς Αρχιτέκτονες. ’Αλλά αύτό πού, άπό τήν πρώτη στιγμή, 
κάνει τή διαφορά Ανάμεσα στόν χειρότερο Αρχιτέκτονα καί τήν πιό έπιδέξια 
μέλισσα είναι δτι ό Αρχιτέκτονας κατασκευάζει τήν κυψέλη μέσα στό κεφάλι 
του πριν τήν πραγματοποιήσει μέ τό κερί» (Τό Κεφάλαιο, μετάφραση Molitor, 
τόμ. II, σ. D). Τεχνική καί συνείδηση προφανώς συμβαδίζουν: ένα έργαλείο 
δέν είναι παρά υλοποιημένο καί ένεργό νόημα, ή Ακόμα ένα μεσίτευμα Ανάμε
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σα σέ μιά συνειδητή πρόθεση καί Ενα σκοπό πού μένει άκόμα Ιδεατός.
Αυτό πού λέγεται στό κείμενο τού Μάρξ γιά τήν κατασκευή τής κυψέλης 

άπό τίς μέλισσες μπορεί νά τό πει κανείς Εξίσου σωστά καί γιά τήν «κοινωνι
κή όργάνωσή τους». Ό π ω ς  ή τεχνική Αντιπροσωπεύει μιά Εκλογίκευση τών 
σχΕσεων μέ τόν φυσικό κόσμο, ή κοινωνική όργάνωσή Αντιπροσωπεύει μιά 
Εκλογίκευση τών σχέσεων Ανάμεσα στά Ατομα τής κοινωνικής Αμάδας. ’Αλλά 
ή όργάνωσή τής κυψέλης είναι Ασυνείδητη, ή όργάνωσή μιας πρωτόγονης φυ
λής είναι συνειδητή: 6 πρωτόγονος μπορεί νά τήν περιγράφει καί μπορεί νά 
τήν άρνηθεί (παραβαίνοντας τούς κανόνες της). ’Εκλογίκευση Εδώ δέν σημαί
νει, βέβαια, τή «δική μας» Εκλογίκευση. Σ’ Ενα βρισμένο στάδιο καί συνθήκες, 
τόσο ή μαγεία δσο καί ό κανιβαλισμός Αντιπροσωπεύουν Εκλογικεύσεις (χω
ρίς εισαγωγικά).

26. Βλέπε, δσον άφορά τή βαθιά σχέση άνάμεσα στήν ταξική διάρθρωση 
τής κοινωνίας καί τήν πατριαρχική ρύθμιση τών σεξουαλικών σχέσεων, τά Ερ
γα τού W. Reich: Ή  Σεξουαλική ίηανάσταση  (1954), ’Ανάλυση τού χαρακτή
ρα (1948), καί Ή, Λειτουργία τού όργασμοϋ (γαλλική μετάφραση 1952). 
’Ιδιαίτερα στό τελευταίο 6λ. τήν άνάλυση τής νευρωτικής δομής τού φασιστι
κού άτόμου, σ. 186-199.

27. ’Ανάμεσα στίς δυό βρίσκεται ή κατηγορία τών διανοητικών Εργων Εκτέ
λεσης, πού ή σημασία τους συνεχώς αύξάνει. θ ά  μιλήσουμε γι’ αυτό τό θέμα 
πιό κάτω.
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ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ TOY ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, II*

Ή  έξέλιξη τής σύγχρονης κοινωνίας καί τού έργατικού κινήματος 
έδώ καί έναν αιώνα,|ιαί ιδιαίτερα άπό τό 1917 καί μετά, έπιβάλλει 
μιά ριζική άναθεώρηση τών Ιδεών μέ τίς όποιες έζησε αύτό τό κίνημα 
μέχρι τώρα. Σαράντα χρόνια πέρασαν άπό τήν ήμέρα πού μιά προλε
ταριακή έπανάσταση πήρε τήν έξουσία στή Ρωσία. Τελικά, άπ’ αύτή 
τήν έπανάσταση δέν βγήκε ό σοσιαλισμός, άλλά μιά κοινωνία τερα
τώδους έκμετάλλευσης καί όλοκληρωτικής καταπίεσης τών έργαζομέ- 
νων, πού δέν διαφέρει σέ τίποτα άπό τίς χειρότερες μορφές τού καπι
ταλισμού- ή μόνη διαφορά είναι δτι ή γραφειοκρατία έχει πάρει τή 
θέση τών ιδιωτών έργοδοτών, καί τό «σχέδιο» τή θέση τής «έλεύθερης 
άγοράς». Πριν άπό δέκα χρόνια ήμασταν έλάχιστοι αυτοί πού υπο
στηρίζαμε αύτές τίς ιδέες. Τώρα οί ούγγαρέζοι έργάτες τίς έκαναν νά 
λάμψουν στά μάτια όλου τού κόσμου.

Ή  τεράστια πείρα τής ρωσικής έπανάστασης καί τού έκφυλισμού 
της, τά ούγγαρέζικα έργατικά συμβούλια, ή δραστηριότητά τους καί 
τό πρόγραμμά τους είναι τά πρώτα υλικά αυτής τής άναθεώρησης. 
Άλλά δέν είναι τά μόνα. Ή  άνάλυση τής έξέλιξης τού καπιταλισμού 
καί τών έργατικών άγώνων στίς άλλες χώρες έδώ καί έναν αιώνα, καί 
ίδαίτερα στήν έποχή μας, δείχνει δτι παντού μπαίνουν τά ίδια θεμε
λιώδη προβλήματα μέ έκπληκτικά όμοιους δρους, καί παντού ζητούν 
τήν ίδια άπάντηση. Ή  άπάντηση αύτή είναι ό σοσιαλισμός, ό σοσια
λισμός πού είναι ή άπόλυτη άντίθεση τού γραφειοκρατικού καπιταλι
σμού πού έγκαθιδρύθηκε στή Ρωσία, στήν Κίνα καί άλλού. Ή  έμπει- 
• S. ou fl., άρ. 22 (Ιούλιος 1957).
Στό κείμενο προτασσόταν ή παρακάτω σημείωση:

"Ενα πρώτο μέρος αύτού τού κειμένου δημοσιεύτηκε στό τεύχος άρ. 17 τού 
S. ou fl. σ. 1-22. ΟΙ σελίδες πού άκολουθούν παρουσιάζουν μιά νέα σύνταξη 
τού συνόλου καί ή κατανόησή του δέν προϋποθέτει τήν άνάγνωση τού ήδη δη
μοσιευμένου μέρους.

Αύτό τό κείμενο άνοίγει μιά συζήτηση γιά τά προγραμματικά προβλήματα. 
ΟΙ θέσεις πού παρουσιάζονται δέν έκφράζουν, άναγκαστικά, τή συνολική 
όπτική τής όμάδας «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα» στό θέμα.
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ρία τού γραφειοκρατικού καπιταλισμού έπιτρέπει νά δούμε τί δέν εί
ναι καί τί δέν μπορεί νά είναι ό σοσιαλισμός. Ή  άνάλυση τών προλε
ταριακών έπαναστάσεων άπό τή μιά, τών καθημερινών άγώνων καί 
τής καθημερινής ζωής τού προλεταριάτου, άπό τήν άλλη, έπιτρέπει 
νά πούμε τί μπορεί καί τί πρέπει νά είναι ό σοσιαλισμός. Σήμερα, 
βασισμένοι στήν πείρα ένός αιώνα, έχουμε τή δυνατότητα καί τήν 
υποχρέωση νά όρίσουμε τό θετικό περιεχόμενο τού σοσιαλισμού μέ 
τρόπο άσύγκριτα πιά συγκεκριμένο άπό τούς έπαναστάτες τού πα
ρελθόντος. Μέσα στήν άπέραντη σημερινή σύγχυση, άνθρωποι πού 
θεωρούν τούς έαυτούς τους όπαδούς τού σοσιαλισμού είναι έτοιμοι 
νά διαβεβαιώσουν δτι «δέν ξέρουν τί πρέπει νά έννοεϊ κανείς μ’ αυτό 
τόν δρο». Εμείς Ισχυριζόμαστε δτι θά δείξουμε πώς σήμερα, γιά 
πρώτη φορά, μπορεί κανείς νά ξέρει τί σημαίνει συγκεκριμένα ό σο
σιαλισμός.

Ή  άνάλυση πού θά έπιχειρήσουμε δέν καταλήγει μόνο στήν άνα- 
θεώρηση τών Ιδεών πού κυκλοφορούν σχετικά μέ τό σοσιαλισμό -  
πολλές άπό τίς όποιες όφείλονται στόν Λένιν καί μερικές στόν Μάρξ. 
Καταλήγει έξίσου σέ μιά άναθεώρηση τών γενικά διαδεδομένων 
Ιδεών γιά τόν καπιταλισμό, τή λειτουργία του καί τή ρίζα τής κρίσης 
του, ιδεών άπό τίς όποιες όρισμένες προέρχονται, μέ ή χωρίς παρα
μορφώσεις, άπό τόν ίδιο τόν Μάρξ. Στήν πραγματικότητα οί δυό 
άναλύσεις συμβαδίζουν καί ή καθεμιά άπαιτεί τήν άλλη.
s Βέβαια, αυτή ή άναθεώρηση δέν άρχίζει σήμερα. Πολλά ρεύματα ή 

μεμονωμένοι έπαναστάτες έχουν προσφέρει στοιχεία της έδώ καί και
ρό. Ά πό τό πρώτο τεύχος τού Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα προσπα
θήσαμε νά ξαναρχίσουμε αύτό τό έργο μέ συστηματικό τρόπο. ΟΙ κε
ντρικές ίδέες βρίσκονται ήδη διατυπωμένες στό κύριο άρθρο τού 
πρώτου τεύχους τού περιοδικού:* δτι ή βασική διαίρεση στίς σύγχρο
νες κοινωνίες είναι ή διαίρεση άνάμεσα σέ διευθύνοντες καί σέ έκτε- 
λεστές- δτι ή ίδια ή άνάπτυξη τού προλεταριάτου τό όδηγεϊ στή σο
σιαλιστική συνείδηση· δτι, άντίστροφα, ό σοσιαλισμός δέν μπορεί νά 
είναι τίποτα άλλο παρά τό προϊόν τής αυτόνομης δράσης τού προλε
ταριάτου- δτι ή σοσιαλιστική κοινωνία χαρακτηρίζεται άπό τήν κα
τάλυση κάθε ξεχωριστού στρώματος διευθυνόντων, συνεπώς άπό τήν 
έξουσία τών μαζικών όργανισμών καί τήν έργατικήδιεύθυνση** τής 
παραγωγής. Αλλά καί έμείς οΐ ίδιοι, άπό μιά άποψη, δέν είχαμε 
πλήρως συλλάβει τό περιεχόμενο αύτών τών Ιδεών.

* S. ou Β., άρ. 1 (Μάρτιος 1949).(Σ.τ.Μ.)
** Ό π ω ς  τό έξηγεϊ λεπτομερειακά π ιό κάτω τό κείμενο, έργατική διεύθυνση 

δέν σημαίνει καθόλου τήν ύπαρξη διευθυντών πού προέρχονται άπό τά έργα- 
τικά στρώματα, άλλά τή συλλογική διεύθυνση τής παραγωγής (καί κάθε άλλης 
κοινωνικής δραστηριότητας) άπό τά όργανα τών έργαζομένων (γενικές συνε
λεύσεις, έργατικά συμβούλια κλπ.). (Σ.τ.Μ.)
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Τό γεγονός αυτό δέν θά άξιζε ν’ άναφερθεϊ άν δέν μετέφραζε κι 
αυτό, στό έπίπεδό του, τήν έπιρροή τών παραγόντων που καθόρισαν 
την έξέλιξη τού ίδιου τού μαρξισμού έδώ καί έναν αίώνα: Τήν τερά
στια πίεση τής ιδεολογίας τής έκμεταλλευτικής κοινωνίας, τό βάρος 
τής παραδοσιακής νοοτροπίας,τή δυσκολία ν’ άπαλλαγεΐ κανείς άπό 
τούς κληρονομημένους τρόπους σκέψης.

Ά πό μιά άποψη ή άναθεώρηση γιά τήν όποία μιλάμε, συνίσταται 
άπλά καί μόνο στήν ξεκάθαρη διατύπωση καί τόν προσδιορισμό τής 
πραγματικής πρόθεσης τού μαρξισμού στό ξεκίνημά του καί άποτέλε- 
σε πάντα τό πιό βαθύ περιεχόμενο τών προλεταριακών άγώνων -έτσι 
δπως έκδηλώνεται είτε στά έπαναστατικά άποκορυφώματά τους είτε 
στήν άνωνυμία τής καθημερινής ζωής στό έργοστάσιο. Ά πό μιά άλλη 
άποψη ή άναθεώρηση αυτή δδηγεΐ στό καθάρισμα τής σκουριάς πού 
έχει συσσωρευτεί έδώ καί έναν αίώνα γύρω άπό τήν έπαναστατική 
Ιδεολογία, στό σπάσιμο τών παραμορφωτικών φακών μέσα άπό τούς 
όποιους συνηθίσαμε δλαΐ νά βλέπουμε τή ζωή καί τή δράση τού προ
λεταριάτου. Ό  σοσιαλισμός άποσκοπεϊ νά δώσει νόημα στή ζωή καί 
στή δουλειά τών άνθρώπων, νά έπιτρέψει στήν έλευθερία τους, στή 
δημιουργικότητά τους, στή θετικότητά τους ν’ άναπτυχθούν, νά δη
μιουργήσει όργανικούς δεσμούς άνάμεσα στό άτομο καί τήν όμάδα 
του, άνάμεσα στήν όμάδα καί τήν κοινωνία, νά συμφιλιώσει τόν άν
θρωπο μέ τόν έαυτό του καί μέ τή φύση. Γι’ αύτό καί συναντιέται μέ 
τούς βασικούς σκοπούς τού προλεταριάτου στούς άγώνες του ένά- 
ντια στήν καπιταλιστική άλλοτρίωση -  δχι μέ πόθους πού χάνονται 
μέσα σ’ ένα άκαθόριστο μέλλον, άλλά μέ τό περιεχόμενο τών τάσεων 
πού ύπάρχουν καί έκδηλώνονται άπό σήμερα, είτε στούς έπαναστατι- 
κούς άγώνες είτε στήν καθημερινή ζωή. "Οταν κανείς καταλάβει αύ
τό, τότε καταλαβαίνει δτι γιά τόν έργάτη τό τελικό πρόβλημα τής 
Ιστορίας είναι ένα πρόβλημα καθημερινό· καταλαβαίνει ταυτόχρονα 
δτι ό σοσιαλισμός δέν είναι ή «έθνικοποίηση», ή «σχεδιοποίηση» ή 
άκόμα ή άνοδος τού βιοτικού έπιπέδου -καί δτι ή κρίση τού καπιτα
λισμού δέν είναι ή «άναρχία τής άγοράς», ή ύπερπαραγωγή ή ή πτώ
ση τού ποσοστού τού κέρδους. Καί, τέλος, μπορεί νά δει μέ τρόπο έν- 
τελώς καινούριο τά καθήκοντα τής θεωρίας καί τή λειτουργία μιάς 
έπαναστατικής όργάνωσης.

ΟΙ Ιδέες αυτές, έξωθούμενες στίς συνέπειές τους, συλλαμβανόμενες 
σέ δλη τους τή δύναμη, μεταμορφώνουν τή θεώρηση τής κοινωνίας 
καί τού κόσμου καί μεταβάλλουν τήν άντίληψη καί τής θεωρίας καί 
τής έπαναστατικής πρακτικής.

Τό πρώτο μέρος αυτού τού κειμένου είναι άφιερωμένο στόν θετικό 
όρισμό τού σοσιαλισμού. Τό δεύτερο άσχολεΐται μέ τήν άνάλυση τού
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καπιταλισμού καί τής κρίσης του.* Αύτή ή σειρά, πού μπορεί νά μή 
φαίνεται λογική, δικαιολογείται άπό τό δτι ή πολωνέζικη καί ή ούγ- 
γαρέζικη έπανάσταση έδωάαν στό θέμα τού θετικού όρισμού τής σο
σιαλιστικής όργάνωσης τής κοινωνίας έναν άμεσο πρακτικό χαρα
κτήρα. ’Αλλά είναι έπίσης συνέπεια μιάς άλλης διαπίστωσης. Τό ίδιο 
τό περιεχόμενο τών Ιδεών μας μάς δδηγεϊ νά υποστηρίζουμε δτι, τε
λικά, δέν μπορεί νά καταλάβει κανείς τίποτα άπό τό βαθύτερο νόημα 
τού καπιταλισμού καί τής κρίσης του, άν δέν ξεκινήσει άπό τήν πιό 
καθολική ιδέα τού σοσιαλισμού. ’Επειδή δ,τι έχουμε νά πούμε, μπο
ρεί νά συνσψισθεί τελικά στό έξής: ό σοσιαλισμός είναι ή αυτονομία, 
ή συνειδητή διεύθυνση τής ζωής τών άνθρώπων άπό αυτούς τούς 
ίδιους· ό καπιταλισμός -Ιδιωτικός ή γραφειοκρατικός- είναι ή άρνη
ση αύτής τής αύτονομίας, καί ή κρίση του πηγάζει άπ’ τό δτι δη
μιουργεί άναγκαστικά τήν τάση τών άνθρώπων πρός τήν αύτονομία, 
τάση πού ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένος νά τήν καταπιέζει.

Η ΡΙΖΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

Ή  καπιταλιστική όργάνωση τής κοινωνικής ζωής -καί έννοούμε 
τόσο τόν Ιδιωτικό καπιταλισμό τής Δύσης δσο καί τόν γραφειοκρατι
κό καπιταλισμό τής ’Ανατολής- δημιουργεί μιά κρίση πού άνανεώνε- 
ται άδιάκοπα σέ δλες τίς σφαίρες τής άνθρώπινης δραστηριότητας. 
Αύτή ή κρίση παρουσιάζει τή μεγαλύτερή της ένταση στόν τομέα τής 
παραγωγής.1 ’Αλλά ή κατάσταση βασικά είναι" ή ίδια σέ δλους τούς 
τομείς -  είτε πρόκειται γιά τήν οικογένεια, είτε γιά τήν παιδεία, γιά 
τήν πολιτική, τίς διεθνείς σχέσεις ή τόν πολιτισμό. Παντού ή καπιτα
λιστική διάρθρωση ίσοδυναμεϊ μέ τήν όργάνωση τής ζωής τών άν
θρώπων άπό τά ΐξω, έρήμην τών ένδιαφερομένων καί άντίθετα πρός 
τίς τάσεις τους καί τά ένδιαφέροντά τους. Αύτό άκριβώς έκφράζει 
φανείς λέγοντας δτι ή καπιταλιστική κοινωνία είναι διαιρεμένη άνά- 
μεσα σ’ ένα λεπτό στρώμα διευθυνόντων, πού έχουν ρόλο νά άποφα- 
σίζουν γιά τή ζωή όλου τού κόσμου, καί στή μεγάλη πλεισψηφία τών 
άνθρώπων, πού περιορίζονται στό νά έκτελούν τίς Αποφάσεις τών 
διευθυνόντων καί, κατ’ αύτό τόν τρόπο, νά ύφίστανται τή ζωή τους 
σάν κάτι ξένο πρός τόν ίδιο τόν έαυτό τους.

Αύτή ή όργάνωση είναι βαθιά παράλογη καί άντιφατική, καί ή 
Αδιάκοπη άνανέωση τών κρίσεών της, μέ όποιαδήποτε μορφή, είναι 
άπόλυτα άναπόφευκτη. Είναι βαθιά παράλογο νά θέλει κανείς νά 
όργανώσει τούς Ανθρώπους, είτε πρόκειται γιά τήν παραγωγή είτε

* Τό δεύτερο αύτό μέρος άντιστοιχεϊ έν μέρει οτή συνέχεια αύτοΰ τού κει
μένου πού δημοσιεύεται έδώ καί έν μέρει στό κείμενο «Τό έπαναστατικό 
κίνημα στόν σύγχρονο καπιταλισμό», πού δημοσιεύτηκε χωριστά (έκδ. «Πρά
ξη»), (Σ.τ.Μ.)
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γιά την πολιτική ζωή, σάν νά ήταν άψυχα άντικείμενα, άγνοώντας 
έντελώς τί σκέπτονται καί τί θέλουν οΐ ίδιοι δσον άφορά τήν ίδια 
τους τήν όργάνωση. Στήν πραγματικότητα δ καπιταλισμός είναι υπο
χρεωμένος νά στηρίζεται στήν Ικανότητα αΰτοοργάνωσης τών άν- 
θρώπινων όμάδων, στήν άτομική καί συλλογική δημιουργικότητα 
τών παραγωγών, χωρίς τήν όποια δέν θά μπορούσε νά έπιζήσει ούτε 
μιά μέρα. "Ολη του δμως ή έπίσημη όργάνωση ταυτόχρονα άγνοεί καί 
προσπαθεί νά καταστρέψει, δσο τό δυνατό περισσότερο, αυτές τίς 
Ικανότητες αΰτοοργάνωσης καί δημιουργίας. Τό άπστέλεσμα δέν εί
ναι μόνο μιά τεράστια σπατάλη, ένα άμέτρητο έλλειμμα' τό σύστημα 
ξεσηκώνει άναγκαστικά τήν άντίδραση, τόν άγώνα αυτών στους 
όποιους θέλει νά έπιβληθεϊ. Πολύ πριν τεθεί ζήτημα έπανάστασης ή 
πολιτικής συνείδησης, οί άνθρωποι δέν δέχονται, στήν καθημερινή 
ζωή τού έργοστασίου, νά τούς μεταχειρίζονται σάν άντικείμενα. Ή  
καπιταλιστική όργάνωση γίνεται όχι μόνον έρήμην τών ένδιαφερομε
νών, άλλά είναι ύποχρεωμένη ταυτόχρονα νά γίνεται ένάντια στούς 
ένδιαφερομένους. Τό άποτέλεσμά της δέν είναι μόνον ή σπατάλη, εί
ναι ή άδιάκοπη διαμάχη.

Ά ν  χίλια άτομα έχουν ένα δεδομένο δυναμικό όργανωτικών Ικα
νοτήτων, ό καπιταλισμός λειτουργεί παίρνοντας άνάμεσά τους, περί
που στήν τύχη, καμιά πενηνταριά, έπιφορτίζοντάς τους μέ τά καθή
κοντα διεύθυνσης καί άποφασίζοντας δτι οί ύπόλοιποι είναι πέτρες. 
Μέχρις έδώ κιόλας, μιλώντας μεταφορικά, έχουμε μιά άπώλεια κοι
νωνικής ένέργειας 95%. Άλλά αύτό δέν είναι παρά μιά πλευρά τού 
θέματος.

Μιά καί οί ύπόλοιποι 950 δέν είναι στήν πραγματικότητα πέτρες, 
μιά καί ό καπιταλισμός είναι ταυτόχρονα ύποχρεωμένος νά στηρίζε
ται στίς άνθρώπινες ίκανότητές τους καί νά τίς άναπτύσσει γιά νά 
μπορέσει νά λειτουργήσει, άντιδρούν σ’ αύτή τήν όργάνωση πού τούς 
έπιβάλλεται καί άγωνίζονται ένάντιά της. Τίς όργανωτικές τους ικα
νότητες, πού δέν μπορούν νά έξασκήσουν υπέρ ένός συστήματος πού 
τίς άπορρίπτει καί πού τό άπορρίπτουν, τίς χρησιμοποιούν ένάντια 
σ’ αύτό τό σύστημα. Ή  διαμάχη έγκαθίσταται έτσι μόνιμα στήν καρ
διά τής κοινωνικής ζωής. Ταυτόχρονα γίνεται πηγή μιας καινούριας 
σπατάλης: έπειδή, στό έξης, ή δραστηριότητα τής μικρής μειοψηφίας 
τών διευθυνόντων έχει βασικό άντικείμενο, άχι τόσο τήν όργάνωση 
τής δραστηριότητας τών έκτελεστών, άλλά τήν άντιμετώπιση τού 
άγώνα τών έκτελεστών ένάντια στήν όργάνωση πού τούς έχει έπιβλη- 
θεί. Ό  βασικός ρόλος τού διευθυντικού μηχανισμού παύει νά είναι ή 
όργάνωση καί γίνεται ό καταναγκασμός μέ τίς πολλαπλές του μορ
φές. Ό  συνολικός χρόνος πού δ διευθυντικός μηχανισμός ένός σύγ
χρονου μεγάλου έργοστασίου άφιερώνει στήν όργάνωση τής παραγω
γής είναι λιγότερος άπό τό χρόνο πού διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα, γιά
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νά δαμάσει την άντίσταση τών έκμεταλλευομένων -είτε πρόκειται γιά 
Επίβλεψη, γιά ποιοτικό Ελεγχο τής παραγωγής, γιά ύπολογισμό τών 
«πριμ», γιά «άνθρώπινες σχέσεις», γιά διαπραγματεύσεις μέ τούς Εκ
προσώπους καί τά συνδικάτα είτε, τελικά, γιά τή συνεχή άπασχόληση 
καί Εμμονη ίδέα νά είναι τό καθετί μετρήσιμο, έξακριβώσιμο, Ελέγξι
μο γιά νά Εξουδετερωθεί Εκ τών προτέρων κάθε άμυνα πού θά μπο
ρούσαν νά Εφεύρουν οί Εργαζόμενοι Ενάντια σέ μιά νέα μέθοδο Εκμε
τάλλευσης. Τό ίδιο ισχύει, μέ τίς άναγκαϊες μετατροπές, γιά τήν όρ- 
γάνωση τού συνόλου τής κοινωνικής ζωής καί γιά τίς βασικές δρα
στηριότητες τού σύγχρονου Κράτους.

’Αλλά ό παραλογισμός καί ή άντίφαση τού καπιταλισμού δέν Εμ
φανίζονται μόνο στό χώρο τής όργάνωσης, τής μορφής τής κοινωνι
κής ζωής. Εμφανίζονται άκόμα πιό πολύ στήν ούσία, στό περιεχόμε
νο αύτής τής ζωής. Περισσότερο άπό κάθε άλλο κοινωνικό σύστημα 
ό καπιταλισμός Εβαλε τήν έργασία στό κέντρο τών άνθρώπινων δρα
στηριοτήτων -καί περισσότερο άπό κάθε άλλο σύστημα τείνει νά κά
νει τήν έργασία μιά δραστηριότητα καθαυτό παράλογη καί χωρίς 
νόημα. Χωρίς νόημα όχι άπό τή σκοπιά τών φιλοσόφων ή τών ήθικο- 
λόγων, άλλά άπό τή σκοπιά αύτών πού τήν Εκπληρώνουν. Δέν μιλάμε 
μόνον γιά τήν «άνθρώπινη όργάνωση» τής παραγωγής, άλλά γιά τή 
φύση, τό περιεχόμενο, τίς μεθόδους, τά όργανα καί τά άντικείμενα 
τής καπιταλιστικής παραγωγής. ΟΙ δυό πλευρές είναι βέβαια άδιάρ- 
ρηκτα συνδεδεμένες, άλλά είναι πολύ πιό σημαντικό ν’ άναλύσουμε 
καί νά προβάλουμε τή δεύτερη. ’Από τή φύση τής Εργασίας μέσα στό 
καπιταλιστικό Εργοστάσιο, άπ’ δπου τελικά καί άν προέρχεται ή όρ- 
γάνωσή της, ή δραστηριότητα τού Εργαζομένου, άντί νά είναι ή όρ- 
γανική έκφραση τών άνθρώπινων Ικανοτήτων του, γίνεται μιά διαδι
κασία ξένη καί Εχθρική πού Εξουσιάζει αύτόν πού τήν κάνει. Γιά τόν 
προλετάριο, οί άρχές πού ρυθμίζουν αυτήν τή δραστηριότητα, οί μέ
θοδοι πού τή συγκεκριμενοποιούν, οί σκοποί πού Εξυπηρετεί, είναι ή 
πρέπει νά είναι ξένοι: μ’ αύτή τή δραστηριότητα δέν τόν συνδέει τυ
πικά παρά μιά λεπτή καί άθραυστη κλωστή, ή άνάγκη νά κερδίσει τή 
ζωή του. Ή  ίδια του ή δουλειά, ή ίδια ή μέρα Εργασίας του πού θά 
άρχίσει, όρθώνονται μπροστά του σάν Εχθροί. Γι’ αύτό ή έργασία ση
μαίνει ταυτόχρονα Εναν διαρκή άκρωτηριασμό, μιά συνεχώς άνανεω- 
νόμενη σπατάλη δημιουργικής δύναμης καί μιά άκατάπαυστη διαμά
χη άνάμεσα στόν Εργαζόμενο καί τή δραστηριότητά του, άνάμεσα σ’ 
αύτό πού Εχει τάση νά κάνει καί σ’ αύτό πού είναι υποχρεωμένος νά 
κάνει.

Καί άπ’ αύτήν τήν άποψη ό καπιταλισμός δέν καταφέρνει νά έπιζεϊ 
παρά μόνο στό βαθμό πού ή πραγματικότητα δέν συμμορφώνεται μέ 
τίς μεθόδους καί τό πνεύμα του. Μόνο στό βαθμό πού ή «Επίσημη» 
όργάνωση τής παραγωγής -καί τής κοινωνίας- συνεχώς παρεμποδί
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ζεται, διορθώνεται, συμπληρώνεται άπό την πραγματική αύτοοργά- 
νωση τών έργαζομένων, μόνο σ’ αυτό τό βαθμό τό σύστημα καταφέρ
νει καί λειτουργεί. Μόνο στό βαθμό πού ή πραγματική στάση τών έρ
γαζομένων άπέναντι στήν έργασία διαφέρει άπό τή στάση πού θά 
έπρεπε νά έχουν, σύμφωνα μέ τό περιεχόμενο καί τή φύση τής έργα- 
σίας στόν καπιταλισμό, μπορεί ή διαδικασία τής έργασίας νά έχει 
πράγματι άποτελεσματικότητα. ΟΙ έργαζόμενοι κατορθώνουν νά 
άφομοιώσουν καί νά καταλάβουν τίς γενικές άρχές πού ρυθμίζουν 
τήν έργασία τους -  άρχές πού, κατά τή λογική τού καπιταλιστικού 
συστήματος θά έπρεπε νά τούς είναι άπρόσιτες καί τίς όποιες τό σύ
στημα προσπαθεί μέ δλους τούς τρόπους νά συσκοτίσει. Οί.έργαζό- 
μενοι συγκεκριμενοποιούν διαρκώς αύτές τίς άρχές σέ σχέση μέ τίς 
είδικές συνθήκες στίς όποιες βρίσκονται -  ένώ αύτή ή συγκεκριμενο
ποίηση θά έπρεπε νά γίνεται μόνο άπό τόν διευθυντικό μηχανισμό, 
πού υποτίθεται δτι αυτός είναι ό ρόλος του.

Κάθε έκμεταλλευτική κοινωνία ζεί χάρη σ’ αύτούς τούς όποιους 
έκμεταλλεύεται. Χάρη στούς σκλάβους ή τούς δουλοπάροικους ζούν 
οί κύριοι καί άφέντες τους σύμφωνα μέ τούς κανόνες τής κοινωνίας 
τών κυρίων καί τών άφεντάδων. Χάρη στό προλεταριάτο ζεί ό καπι
ταλισμός σέ Αντίθεση μέ τούς κανόνες τού καπιταλισμού. ’Εδώ βρί
σκεται ή προέλευση τής Ιστορικής κρίσης τού καπιταλισμού, γι’ αύ- 
τόν τό λόγο ή καπιταλιστική κοινωνία έγκυμονέί τήν έπανάσταση. Ή  
σκλαβιά ή ή δουλοπαροικία λειτουργούν έφόσον οί έκμεταλλευόμενοι 
δέν άγωνίζονται ένάντια στό σύστημα. ’Αλλά ό καπιταλισμός δέν κα
ταφέρνει νά λειτουργήσει παρά μόνον έφόσον οί έκμεταλλευόμενοι 
άγωνίζονται ένάντια στή λειτουργία τήν όποια τείνει νά έπιβάλει τό 
σύστημα. Ή  κατάληξη αυτού τού άγώνα, ή πλήρης κατάργηση τών 
κανόνων, τών μεθόδων, τών μορφών όργάνωσης τού καπιταλισμού, ή. 
πλήρης άπελευθέρωση τών δυνάμεων δημιουργίας καί όργάνωσης 
τών μαζών, αύτό είναι ό σοσιαλισμός.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ή  σοσιαλιστική κοινωνία είναι ή όργάνωση άπό τούς ίδιους τούς 
άνθρώπους τών κοινωνικών τους δραστηριοτήτων σ’ δλες τους τίς 
πλευρές- ή έγκαθίδρυσή της έπομένως έχει έ^ακόλουθο τήν άμεση 
κατάργηση τής διαίρεσης τής κοινωνίας σέ μιά τάξη διευθυνόντων 
καί μιά τάξη έκτελεστών.

Τό περιεχόμενο τής σοσιαλιστικής όργάνωσης τής κοινωνίας είναι, 
πρώτ’ άπ’ δλα, ή έργατιχή διεύθυνση. Αύτή τή διεύθυνση ή έργατική 
τάξη τήν έχει διεκδικήσει καί έχει άγωνιστεϊ γιά νά τήν πραγματο
ποιήσει στίς υψηλότερες στιγμές τής-ίστορικής της δράσης: στή Ρω
σία τό 1917-18, στήν ’Ισπανία τό 1936, στήν Ούγγαρία τό 1956.
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Ή  μορφή τής έργατικής διεύθυνσης, ό θεσμός ό κατάλληλος νά τήν 
πραγματοποιήσει είναι τό Συμβούλιο τών έργαζομένων τής έπιχείρη- 
σης. Ή  έργατική διεύθυνση σημαίνει τήν έξουσία τών Συμβουλίων 
έπιχείρησης καί τελικά, στήν κλίμακα δλόκληρης τής κοινωνίας, τήν 
κεντρική Συνέλευση καί τήν Κυβέρνηση τών Συμβουλίων. Τό συμ
βούλιο έργοστασίου ή έπιχείρησης -συνέλευση άντιπροσώπων έκλεγ- 
μένων άπό τούς έργαζομένους, πού είναι άνακλητοί σέ κάθε στιγμή, 
λογοδοτούν τακτικά μπροστά τούς έργαζομένους γιά τίς δραστηριό- 
τητές τους καί συγκεντρώνουν καθήκοντα σύσκεψης, άπόφασης καί 
έκτέλεσης- είναι μιά Ιστορική δημιουργία τής έργατικής τάξης πού 
παρουσιάστηκε έκ νέου κάθε φορά πού τέθηκε στή σύγχρονη κοινω
νία τό πρόβλημα τής έξουσίας. ΟΙ έπιτροπές φάμπρικας στή Ρωσία 
τό 1917, τά συμβούλια έπιχείρησης στή Γερμανία τό 1919, τά έργατι- 
κά συμβούλια στήν Ούγγαρία τό 1956 έκφράσανε, μέ διαφορετικά 
όνόματα, τόν ίδιο τρόπο όργάνωσης τής έργατικής τάξης, πού είναι 
μιά πρωτότυπη δημιουργία της.

'Ο συγκεκριμένος καθορισμός τής σοσιαλιστικής όργάνωσης τής 
κοινωνίας δέν είναι τίποτε άλλο άπό τήν έπεξεργασία τών συμπερα
σμάτων πού άπορρέουν άπ’ αύτές τίς δυό Ιδέες: έργατική διεύθυνση 
καί Κυβέρνηση τών Συμβουλίων, πού είναι όργανικές δημιουργίες 
τού άγώνα τού προλεταριάτου. ’Αλλά αύτός ό καθορισμός δέν μπο
ρεί νά γίνει παρά μ!έσα άπό μιά περιγραφή τών γενικών γραμμών τής 
λειτουργίας καί τών θεσμών αυτής τής κοινωνίας.

Δέν πρόκειται νά δώσουμε έδώ τό «καταστατικό» τής σοσιαλι
στικής κοινωνίας. Είναι αυτονόητο πώς τά καταστατικά άπό μόνα 
τους δέν σημαίνουν τίποτα. Τά καλύτερα καταστατικά δέν έχουν 
άξία παρά μόνον έφόσον οΐ άνθρωποι είναι κάθε στιγμή έτοιμοι νά 
υπερασπίσουν δ,ιι υγιές περιέχουν, νά προσθέσουν δ,τι λείπει, νά 
άλλάξουν δ,τι άπρόσφορο ή ξεπερασμένο περιέχουν. ’Απ’ αύτή τήν 
άποψη είναι προφανές δτι πρέπει νά άπορριφθεϊ κάθε φετιχισμός 
σχετικός μέ τή μορφή «Σοβιέτ» ή «Συμβούλιο». Οί κανόνες τής έκλο- 
γής καί τής συνεχούς άνακλητότητας τών έκπροσώπων σέ καμιά πε
ρίπτωση δέν έπαρκούν γιά νά «έξασφαλίσουν» δτι τό Συμβούλιο θά 
παραμείνει ή έκφραση τών έργαζομένων. θ ά  παραμείνει δσον καιρό 
οί έργαζόμενοι θά είναι έτοιμοι νά κάνουν δ,τι χρειάζεται γιά νά πα- 
ραμείνει. Ή  πραγματοποίηση τού σοσιαλισμού δέν είναι ύπόθεση 
άλλαγής νομοθεσίας· έξαρτάται άπό τήν αυτόνομη δράση τής έργατι
κής τάξης, άπό τήν Ικανότητά της νά βρει μέσα της τή συνείδηση τών 
σκοπών καί τών μέσων, τήν άναγκαία άλληλεγγύη καί τήν άναγκαία 
άποφασιστικότητα.

’Αλλά αύτή ή αύτόνομη δράση δέν μένει καί δέν μπορεί νά παρα
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μένει άμορφη. Ενσαρκώνεται άναγκαστικά σέ μορφές δράσης καί όρ- 
γάνωσης, σέ μεθόδους λειτουργίας καί σέ θεσμούς, πού μπορούν νά 
την έξυπηρετήσουν καί νά την έκφράσουν μέ τρόπο πρόσφορο. Ε ξ ί
σου μέ τό φετιχισμό τού «καταστατικού» πρέπει νά καταδικαστεί ό 
«άναρχικός» ή «αύθορμητιστικός» φετιχισμός πού, μέ τό πρόσχημα 
δτι τελικά ή συνείδηση τού προλεταριάτου άποφασίζει γιά τά πάντα, 
δέν ένδιαφέρεται γιά τίς' συγκεκριμένες μορφές όργάνωσης πού πρέ
πει νά χρησιμοποιήσει αυτή ή συνείδηση, άν θέλει νά είναι κοινωνι
κά άποτελεσματική. Τό Συμβούλιο δέν είναι ένας θεσμός θαυματουρ
γός· δέν μπορεί νά είναι ή έκφραση τών έργαζομένων, άν οί έργαζό- 
μενοι δέν είναι άποφασισμένοι νά έκφραστούν μέσα άπ’ αυτόν. ’Αλ
λά είναι μιά μορφή όργάνωσης πρόσφορη· δλη του ή διάρθρωση εί
ναι καμωμένη γιά νά έπιτρέπει σ’ αύτή τή θέληση έκφρασης νά φανε
ρωθεί, έάν υπάρχει. ’Αντίθετα, τό Κοινοβούλιο είτε όνομάζεται 
«’Εθνοσυνέλευση» είτε «’Ανώτατο Σοβιέτ»2 είναι έξ όρισμού ένας τύ
πος θεσμού πού δέν θά μπορούσε νά είναι σοσιαλιστικός: είναι θεμε
λιωμένο πάνω στόν ριζικό διαχωρισμό άνάμεσα στή μάζα, πού άπό 
καιρό σέ καιρό τή «συμβουλεύονται», καί σ’ αυτούς πού, ένώ ύποτί- 
θεται δτι τήν «άντιπροσωπεύουν», παραμένουν άνεξέλεγκτοι καί εί
ναι στήν πραγματικότητα άμετάθετοι. Τό Συμβούλιο είναι καμωμένο 
γιά νά έκπροσωπεΐ τούς έργαζομένους καί μπορεί νά παύσει νά έκ- 
πληρώνει αυτήν τό ρόλο- τό Κοινοβούλιο είναι φτιαγμένο γιά νά μήν 
έκπροσωπεΐ τίς μάζες, καί αυτόν τό ρόλο δέν μπορεί ποτέ νά πάψει 
νά τόν έκπληρώνει.

Τό θέμα τής ύπαρξης πρόσφορων θεσμών είναι συνεπώς ουσιώδες 
γιά τή σοσιαλιστική κοινωνία καί γίνεται άκόμα πιό ούσιώδες άπό τό 
δτι αύτή ή κοινωνία δέν μπορεί νά έγκαθιδρυθεί παρά μέ μιά έπανά- 
σταση, δηλαδή μέσω μιάς κοινωνικής κρίσης κατά τή διάρκεια τής 
όποιας ή συνείδηση καί ή δραστηριότητα τών μαζών φτάνουν σέ μιά 
έξαιρετική ένταση. Μόνο σ’ αύτή τήν κατάσταση οί μάζες καταφέρ
νουν νά σαρώσουν τήν κυρίαρχη τάξη, τίς ένοπλες δυνάμεις της καί 
τίς όργανώσεις της καί νά ξεπεράσουν μέσα τους τή βαριά κληρονο
μιά αιώνων δουλείας. Αύτή ή κατάσταση δέν είναι ένας παροξυσμός, 
άλλά άντίθετα ένα προάγγελμα τού βαθμού δραστηριότητας καί συ
νείδησης τών άνθρώπων σέ μιά έλεύθερη κοινωνία. Ή  «υποχώρηση 
τής έπαναστατικής δραστηριότητας» δέν είναι καθόλου μοιραία. Εί
ναι έντούτοις πάντα δυνατή μπροστά στά τεράστια έργα πού πρέπει 
νά πραγματοποιηθούν. Καί καθετί πού συσσωρεύει τά έμπόδια, ήδη 
άναρίθμητα, μπροστά στήν έπαναστατική δραστηριότητα τών μαζών 
ευνοεί αύτή τήν υποχώρηση. Είναι, λοιπόν, βασικό γιά τήν έπανα
στατική κοινωνία νά δώσει στόν έαυτό της, άπό τίς πρώτες κιόλας 
μέρες, τό δίκτυο άπό θεσμούς καί μεθόδους λειτουργίας πού έπιτρέ- 
πουν καί ευνοούν τήν άνάπτυξη τής δραστηριότητας τών μαζών, καί
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παράλληλα νά έξαλείψει καθετί που την έμποδίζει καί τής άντιτίθε- 
ται. Είναι βασικό νά δώσει στόν έαυτό της, σέ κάθε βήμα που κάνει, 
σταθερές μορφές όργάνωσης πού θά γίνονται οί φυσιολογικοί τρόποι 
έκφρασης τής θέλησης τών μαζών, τόσο γιά τίς «μεγάλες ύποθέσεις» 
όσο καί γιά την καθημερινή ζωή -πού στην πραγματικότητα είναι ή 
πρώτη μεγάλη υπόθεση.

Ό  όρισμός τής σοσιαλιστικής κοινωνίας στόν όποιο άποβλέπουμε 
περιέχει, έπομένως, άναγκαστικά μιά περιγραφή τών θεσμών καί τής 
λειτουργίας αύτής τής κοινωνίας. Αύτή ή περιγραφή δέν είναι «ούτο- 
πική»,3 γιατί δέν είναι τίποτε άλλο άπό την έπεξεργασία καί τη γενί
κευση τών Ιστορικών δημιουργημάτων τής έργατικής τάξης καί Ιδιαί
τερα τής ίδέας τής έργατικής διεύθυνσης.

Ή  άρχή πού μάς κατευθύνει σ’ αύτή την έπεξεργασία είναι ή έξής: 
ή έργατική διεύθυνση δέν είναι δυνατή παρά μόνον έάν ή στάση τών 
άτόμων άπέναντι στην κοινωνική όργάνωση άλλάξει ριζικά. Αυτό, μέ 
τη σειρά του, δέν είναι δυνατό παρά μόνον έάν οί θεσμοί πού ένσαρ- 
κώνουν αύτή τήν κοινωνική όργάνωση άποκτήσουν γιά τά άτομα 
νόημα, έάν είναι μέρος τής πραγματικής τους ζωής. Όπως άκριβώς ή 
έργασία δέν θά άποκτήσει κανένα νόημα γιά τά άτομα, παρά μόνον 
έφόσον θά τήν καταλάβουν καί θά τήν έξουσιάσονν, έτσι καί οί θε
σμοί τής σοσιαλιστικής κοινωνίας θά πρέπει νά είναι κατανοητοί καί 
έλέγξιμοι.*

'Η σημερινή κοινωνία είναι μιά σκοτεινή ζούγκλα, μιά συσσώρευ
ση άπό μηχανισμούς καί όργανα πού τή λειτουργία τους κανένας, ή 
σχεδόν κανένας δέν καταλαβαίνει, πού στην πραγματικότητα κανέ
νας δέν έξουσιάζει καί γιά τά όποια τελικά κανένας δέν ένδιαφέρε- 
ται.

Ή  σοσιαλιστική κοινωνία δέν θά μπορέσει νά ύπάρξει παρά άν 
έπιφέρει μιά ριζική άλλαγή σ’ αύτή τήν κατάσταση, άν είσάγει μιά 
ριζική άπλοποίηση τής κοινωνικής όργάνωσης. Ό  σοσιαλισμός είναι 
ή διαφάνεια τής κοινωνικής όργάνωσης γιά τά μέλη τής κοινωνίας.

Τό νά λέει κανείς δτι ή λειτουργία καί οί θεσμοί τής σοσιαλιστικής 
κοινωνίας πρέπει νά είναι κατανοητοί σημαίνει δτι ή κοινωνία πρέ
πει νά διαθέτει τή μέγιστη δυνατή πληροφόρηση. Αύτή ή μέγιστη 
πληροφόρηση δέν ίσοδυναμεί καθόλου μέ τήν ύλική συσσώρευση τών 
δεδομένων. Σέ καμιά περίπτωση τό πρόβλημα δέν είναι νά έφοδια- 
στεϊ ό κάθε κάτοικος μέ μιά φορητή έθνική βιβλιοθήκη. ’Αντίθετα, ή 
μέγιστη πληροφόρηση έξαρτάται πρώτα πρώτα άπό έναν περιορισμό 
τών δεδομένων στό ουσιώδες, ώστε ό καθένας νά μπορεί νά τά χρησι
μοποιήσει. Αύτή ή σύμπτυξη τών δεδομένων θά γίνει δυνατή άπό τό 
γεγονός δτι ό σοσιαλισμός θά έχει άμεσο έπακόλουθο μιά τεράστια 
άπλοποίηση τών προβλημάτων καί τήν κατάργηση τών τεσσάρων πέ



μπτων τών σημερινών διατάξεων, πού θά χάσουν τό περιεχόμενό 
τους. ’Αφετέρου θά διευκολυνθεί άπό τη συστηματική προσπάθεια 
γιά τή γνώση τής κοινωνικής πραγματικότητας καί τή διάδοσή της, 
καθώς έπίσης γιά την άπλοποιημένη καί σαφή παρουσίαση τών δεδο
μένων. Πιό κάτω θά δώσουμε παραδείγματα γιά τίς άμέτρητες δυνα
τότητες πού ύπάρχουν σ’ αυτούς τούς τομείς σέ σχέση μέ τή λειτουρ
γία τής σοσιαλιστικής οίκονομίας.

Γιά νά μπορούν οί άνθρωποι νά έξουσιάζουν τή λειτουργία καί 
τούς θεσμούς τής σοσιαλιστικής κοινωνίας άντί νά έξουσιάζονται άπ’ 
αυτούς, πρέπει νά πραγματοποιηθεί, γιά πρώτη φορά στήν Ιστορία, ή 
δημοκρατία. Δημοκρατία σημαίνει έτυμολογικά κυριαρχία τών μα
ζών. ’Αλλά δέν παίρνουμε τή λέξη «κυριαρχία» μέ τήν τυπική της έν
νοια. Ή  πραγματική κυριαρχία δέν μπορεί νά συγχέεται μέ τήν ψή
φο- ή ψήφος, άκόμα καί έλεύθερη -δπως είναι τίς περισσότερες φο
ρές- είναι ή φάρσα τής δημοκρατίας. Ή  δημοκρατία δέν είναι ή ψη
φοφορία γιά θέματα δευτερεύοντα ούτε ή άνάδειξη τών προσώπων 
πού θά άποφασίζουν μόνα τους, άνεξάρτητα άπό κάθε πραγματικό 
έλεγχο, γιά τά βασικά θέματα. Ούτε δημοκρατία σημαίνει νά καλεϊς 
τούς άνθρώπους νά έκφέρουν γνώμη σέ θέματα άκατανόητα ή χωρίς 
νόημα γι’ αύτούς. Ή  πραγματική κυριαρχία είναι ή έξουσία νά άπο- 
φασίζεις μόνος σου γιά τά βασικά θέματα καί νά άποφασίζεις μέ έπί- 
γνωση. Σ’ αυτή τήν έκφραση, άπόφαση μέ ίπίγνωση, βρίσκεται δλο 
τό πρόβλημα τής δημοκρατίας.5 Δέν έχει κανένα νόημα νά καλούνται 
οί άνθρωποι νά έκφέρουν γνώμη, άν δέν μπορούν νά τό κάνουν μέ 
έπίγνωση. Αυτό τό σημείο έχει υπογραμμιστεί έδώ καί καιρό άπό τίς 
άντιδραστικές ή φασιστικές κριτικές τής άστικής «δημοκρατίας» καί 
συχνά τό ξαναβρίσκει κανείς στήν έμπιστευτική έπιχειρηματολογία 
τών πιό κυνικών σταλινικών.6 Είναι προφανές δτι ή άστική «δημο
κρατία» είναι μιά κωμωδία- άν δχι γιά άλλο λόγο, έπειδή κανένας 
μέσα στήν καπιταλιστική κοινωνία δέν μπορεί νά άποφανθεϊ μέ έπί
γνωση, καί λιγότερο άπό κάθε άλλον οί μάζες, άπό τίς όποιες τό κα
θεστώς κρύβει συστηματικά τήν οίκονομική καί πολιτική πραγματι
κότητα καί τό νόημα τών έρωτήσεων πού μπαίνουν. Τό συμπέρασμα 
όμως δέν είναι νά έμπιστευτούμε τήν έξουσία σ’ ένα στρώμα άρμο- 
δίων καί άνεξέλεγκτων γραφειοκρατών, άλλά νά μετασχηματίσουμε 
τήν κοινωνική πραγματικότητα έτσι πού τά βασικά δεδομένα καί τά 
θεμελιώδη προβλήματα νά είναι προσιτά στά άτομα, πού θά μπορούν 
έτσι νά άποφασίζουν μέ έπίγνωση.

’Αποφασίζω σημαίνει άποφασίζω ό ίδιος- νά άποφασίζω γιά τό 
ποιός θά άποφασίζει δέν είναι πιά έντελώς νά άποφασίζω. Τελικά, ή 
μόνη όλική μορφή τής δημοκρατίας είναι ή άμεση δημοκρατία. Καί 
τό Συμβούλιο τών έργαζομένων τής έπιχείρησης δέν είναι καί δέν
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πρέπει νά είναι παρά τό όργανο πού άντικαθιοτά τή γενική Συνέλευ
ση τής έπιχείρησης όταν δέν συνεδριάζει.7

Ή  πιό πλατιά πραγματοποίηση τής άμεσης δημοκρατίας σημαίνει 
δτι δλη ή όργάνωση -οίκονομική, πολιτική κλπ.- τής κοινωνίας πρέ
πει νά άρθρωθεΐ σέ πυρήνες βάσης πού θά είναι συγκεκριμένες κοι
νότητες, όργανικές κοινωνικές μονάδες. Ή  άμεση δημοκρατία δέν 
άπαιτεΐ άπλά καί μόνο τή φυσική παρουσία τών πολιτών στόν ίδιο 
τόπο όταν πρόκειται νά ληφθούν άποφάσεις, άπαιτεΐ έπίσης νά άπο- 
τελούν αύτοί οί πολίτες όργανικά μιά κοινότητα, νά ζούν στό Ιδιο 
περιβάλλον, νά έχουν καθημερινή γνώση τών θεμάτων πού συζητού- 
νται, οίκειότητα μέ τά προβλήματα πού πρέπει νά λυθούν. Μόνο σέ 
μιά τέτοια μονάδα ή πολιτική συμμετοχή τού άτόμου γίνεται όλική, 
μέ τήν προϋπόθεση δτι τό άτομο αισθάνεται καί ξέρει δτι ή συμμετο
χή του θά έχει άποτέλεσμα, δηλαδή δτι ή συγκεκριμένη ζωή τής κοι
νωνίας καθορίζεται σέ ένα μεγάλο μέρος άπό τήν Ιδια τήν κοινότητα 
καί δχι άπό όργανα άγνωστα ή άπρόσιτα πού άποφασίζουν γι’ αύ- 
τήν. Κατά συνέπεια, πρέπει νά ύπάρχει ή μέγιστη αυτονομία καί αυ
τοδιοίκηση γιά τούς κοινωνικούς πυρήνες.

Αύτούς τούς πυρήνες ή σύγχρονη κοινωνική ζωή τούς έχει δη
μιουργήσει καί έξακολουθεΐ νά τούς δημιουργεί, είναι βασικά οί «μέ
σες» ή «μεγάλες» έπιχειρήσεις τής βιομηχανίας, τών μεταφορών, τού 
έμπορίου, τών τραπεζών, τών άσφαλίσεων, τών δημοσίων ύπηρε- 
σιών, δπου οί άνθρωποι κατά έκατοντάδες, κατά χιλιάδες ή κατά δε
κάδες χιλιάδες περνούν τό ουσιώδες μέρος τής ζωής τους ζευγμένοι 
σέ μιά κοινή δουλειά καί συναντούν τήν κοινωνία μέ τή συγκεκριμένη 
της μορφή. Ή  έπιχείρηση δέν είναι μόνο μιά παραγωγική μονάδα, 
έχει γίνει ή πρωταρχική μονάδα κοινωνικής ζωής γιά τή μεγάλη 
πλειοψηφία τών άτόμων.8 Αντί νά βασίζεται σέ μονάδες γεωγραφι
κές, πού ή οίκονομική άνάπτυξη τίς στερεί όλοένα περισσότερο άπό 
πραγματικό περιεχόμενο -έκτός άπό τίς περιπτώσεις δπου άκριβώς 
διατήρησε ή τούς ξανάδωσε μιά παραγωγική ένότητα, δπως τό χωριό 
άπό τή μιά μεριά, ή πόλη μέ ένα μόνο έργοστάσιο ή μιά μόνο βιομη
χανία άπό τήν άλλη- ή πολιτική δομή τού σοσιαλισμού θά διαρθρω
θεί στίς κοινότητες τών έργαζομένων πού ένοποιούνται άπό μιά κοι
νή δουλειά. Ή  κοινότητα τής έπιχείρησης θά είναι τό γόνιμο έδαφος 
τής άμεσης δημοκρατίας, δπως ήταν στήν έποχή τους, καί γιά άνάλο- 
γους λόγους, ή άρχαία πόλη ή οί δημοκρατικές κοινότητες τών έλεύ- 
θερων άγροτών στίς ΗΠΑ τού 19ου αίώνα.

Ή  άμεση δημοκρατία δείχνει δλη τήν έκταση τής άποχέντρωσης 
πού ή σοσιαλιστική κοινωνία θά μπορέσει νά πραγματοποιήσει. Α λ
λά ταυτόχρονα ή σοσιαλιστική κοινωνία θά πρέπει νά λύσει τό πρό-



βλήμα τής ένσωμάτωσης αυτών των βασικών μονάδων μέσα στη συ
νολική κοινωνία, νά πραγματοποιήσει τή συγκέντρωση χωρίς τήν 
όποια ή ζωή ένός σύγχρονου έθνους θά κατέρρεε άμέσως.

Δέν είναι ή συγκέντρωση αυτή καθαυτήν πού στή σύγχρονη κοινω
νία όδηγεϊ στήν πολιτική άλλοτρίωση, στήν άφαίρεση τής έξουσίας 
άπό τή μάζα γιά τό όφελος μερικών. Είναι ή συγκρότηση όργάνων 
χωριστών καί άνεξέλεγκτων πού έχουν άποκλειστικό καί είδικό κα
θήκον τή συγκέντρωση. Ή  γραφειοκρατία καί ή έξουσία της είναι 
άχώριστες άπό τή συγκέντρωση, έφόσον ή συγκέντρωση έννοεϊται 
σάν άνεξάρτητη λειτουργία ένός άνεξάρτητου μηχανισμού. ’Αλλά στή 
σοσιαλιστική κοινωνία δέν θά ύπάρχει διαμάχη άνάμεσα στήν αύτο- 
νομία τών όργανισμών βάσης καί τή συγκέντρωση, δεδομένου ότι οί 
δυό λειτουργίες θά πηγάζουν άπό τά ίδια όργανα καί δέν θά υπάρχει 
ξεχωριστός μηχανισμός έπιφορτισμένος νά ένοποιήσει έκ νέου τήν 
κοινωνία, άφού πρώτα τήν έχει κομματιάσει -δουλειά τρελού πού 
συνιστά τή βασική «λειτουργία» τής γραφειοκρατίας.

Ή  τερατώδης συγκέντρωση πού χαρακτηρίζει τίς σύγχρονες έκμε- 
ταλλευτικές κοινωνίες καί ή στενή σύνδεση αύτής τής συγκέντρωσης 
μέ τόν όλοκληρωτισμό τής γραφειοκρατίας σέ μιά ταξική κοινωνία 
όδηγούν σήμερα πολλούς σέ μιά βίαιη άντίδραση, έναντίον τής συ
γκέντρωσης, εύεξήγητη καί ύγιή, πού είναι όμως γεμάτη σύγχυση, 
πάει στήν άλλη άκρη καί έτσι ένισχύει τόν έχθρό τόν όποιο θέλει νά 
καταρρίψει. Ή  συγκέντρωση είναι ό έχθρός: αύτή είναι ή κραυγή, 
στή Γαλλία όπως καί στήν Πολωνία ή στήν Ούγγαρία, πολλών τίμιων 
έπαναστατών πού έκοψαν μέ τό σταλινισμό. ’Αλλά αύτη ή Ιδέα, ήδη 
διφορούμενη καθαυτήν, γίνεται καθαρά καταστροφική όταν όδηγεϊ, 
όπως συχνά συμβαίνει, στό νά ζητά κανείς ρητά είτε τόν κατακερμα
τισμό τών όργάνων έξουσίας είτε άπλά καί μόνο τήν έπέκταση τών 
έξουσιών τών τοπικών όργανισμών ή τών όργανισμών τής έπιχείρη- 
σης, παραμελώντας αυτά πού συμβαίνουν στό έπίπεδο τής κεντρικής 
έξουσίας. 'Οταν π.χ. μερικοί πολωνοί άγωνιστές πιστεύουν ότι βρή
καν τό δρόμο γιά τήν κατάλυση τής γραφειοκρατίας σέ μιά κοινωνική 
ζωή πού είναι όργανωμένη καί διευθύνεται άπό «πολλά κέντρα» -τήν 
κρατική διοίκηση, μιά κοινοβουλευτική Συνέλευση, τά Συμβούλια 
έργοστασίου, τά Συνδικάτα, τά πολιτικά κόμματα- πώς νά μή δει κα
νείς ότι αύτός ό «πολυκεντρισμός» είναι ισοδύναμος μέ τήν άπουσία 
πραγματικού κέντρου καί ότι, καθώς ή σύγχρονη κοινωνία δέν μπο
ρεί νά λειτουργήσει χωρίς κέντρο, αύτό τό «Σύνταγμα» δέν θά μπο
ρέσει ποτέ νά ύπάρξει παρά μόνο στά χαρτιά καί δέν θά χρησιμεύσει 
σέ τίποτα άλλο παρά γιά νά κρύψει τό πραγματικό κέντρο -πού άνα- 
πόφευκτα θά ξαναδημιουργηθεϊ μέσα στήν κρατική καί πολιτική 
γραφειοκρατεία- άκόμα πιό άνεξέλεγκτο καί έπικίνδυνο; Πώς νά μή 
δει κανείς ότι, άν τά όργανα πού έκπληρώνουν μιά ζωτική διαδικα
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σία κομματιαστούν, δημιουργείται, δέκα φορές πιό έπιτακτική, ή 
άνάγκη ένός άλλο όργάνου πού θά ξαναενώσει τά διασκορπισμένα 
κομμάτια; Μέ τόν ίδιο τρόπο, άν κανείς προσανατολίζεται άποκλει- 
στικά ή ουσιαστικά πρός την έπέκταση τών έξουσιών τών Συμβου
λίων στό έπίπεδο τής συγκεκριμένης έπιχείρησης, πώς μπορεί νά μη 
βλέπει δτι έτσι παραδίδει αύτά τά Συμβούλια στην κεντρική γρα
φειοκρατία, πού αύτή μόνο «ξέρει» καί «μπορεί» νά κάνει νά λει
τουργήσει ή οίκονομία στό σύνολό της (καί ή σύγχρονη οίκονομία 
δέν ύπάρχει παρά σάν σύνολο); Τό νά μη θέλει κανείς νά άντιμετωπί- 
σει τό πρόβλημα τής κεντρικής έξουσίας καταλήγει στήν πραγματικό
τητα στό νά άφήσει στη γραφειοκρατία -αύτή πού υπάρχει σήμερα ή 
σέ μιά καινούρια- τη φροντίδα νά τό λύσει.

Ή  σοσιαλιστική κοινωνία θά πρέπει προφανώς νά δώσει μιά σο
σιαλιστική άπάντηση στό πρόβλημα τής συγκέντρωσης, καί αύτή ή 
άπάντηση δέν μπορεί νά είναι παρά ή άνάληψη αύτής τής έξουσίας 
άπό τήν 'Ομοσπονδία τών Συμβουλίων, ή έγκαθίδρυση μιας κεντρι
κής Συνέλευσης τών Συμβουλίων καί μιας Κυβέρνησης τών Συμβου
λίων. θ ά  δούμε πιό κάτω δτι αύτή ή Συνέλευση καί αύτή ή Κυβέρνη
ση δέν σημαίνουν άντιπροσώπενση τής έξουσίας τών μαζών, άλλά έκ
φραση αύτής τής έξουσίας. ’Εδώ θά περιοριστούμε στη διατύπωση 
τής βασικής άρχής τών σχέσεων τους μέ τά Συμβούλια καί τίς κοινω
νικές κοινότητες, γιατί αύτή ή άρχή προσδιορίζει κατά πολλούς τρό
πους τή λειτουργία δλων τών θεσμών τής σοσιαλιστικής κοινωνίας.

Σέ μιά κοινωνία δπου ό πληθυσμός είναι άπαλλοτριωμένος άπό 
τήν πολιτική έξουσία πρός όφελος μιάς συγκεντρωτικής άρχής, ή βα
σική σχέση αύτής τής άρχής μέ τίς κατώτερες άρχές πού έλέγχει (καί 
τελικά μέ τόν πληθυσμό) μπορεί νά συνοψιστεί ώς έξής: οί έπικοινω- 
νίες πού πάνε άπό τή βάση στήν κορυφή μεταδίδουν άποκλειστικά 
πληροφορίες, οί έπικοινωνίες πού πάνε άπό τήν κορυφή πρός τή βά
ση μεταδίδουν βασικά άποφάσεις (καί παρεμπιπτόντως μόνο τίς έλά- 
χιστες πληροφορίες πού είναι άπαραίτητες γιά τήν κατανόηση καί τή 
σωστή έκτέλεση τών άποφάσεων τής κορυφής). Σ’ αύτό έκφράζεται 
δχι μόνο τό μονοπώλιο έξουσίας πού άσκεί ή κορυφή -μονοπώλιο 
άπόφασης- άλλά έπίσης τό μονοπώλιο τών προϋποθέσεων τής έξου
σίας, δεδομένου δτι ή κορυφή είναι ή μόνη πού κατέχει τό «σύνολο» 
τών άναγκαίων πληροφοριών γιά νά κρίνει καί νά άποφασίσει, καί 
δτι γιά κάθε άλλη άρχή ή άτομο ή κατοχή πληροφοριών πού δέν άφο- 
ρούν τόν τομέα του δέν μπορεί νά είναι παρά ένα τυχαίο γεγονός 
(πού τό σύστημα τείνει νά έμποδίσει ή άποφεύγει μέ κάθε τρόπο νά 
διευκολύνει).

Τό νά λέει κανείς δτι στή σοσιαλιστική κοινωνία ή κεντρική έξου
σία δέν θά είναι άντιπροσώπευση άλλά έκφραση τής έξουσίας τών 
μαζών σημαίνει ριζικό μετασχηματισμό αύτής τής κατάστασης. Ένα

90



διπλό ρεύμα θά δημιουργηθεϊ άνάμεσα στή «βάση» καί στην «κορυ
φή». Έ να άπό τά βασικά καθήκοντα τού κεντρικού όργάνου θά είναι 
ν’ άναμεταδίδει τίς συγκεκριμένες πληροφορίες στό σύνολο τών όρ- 
γανισμών βάσης. Ένας άπό τούς ουσιωδέστερους ρόλους τής Κυβέρ
νησης τών Συμβουλίων θά είναι ό ρόλος τού συλλέκτη καί διανομέα 
πληροφοριών. ’Από τήν άλλη μεριά, γιά δλα τά βασικά θέματα οί 
άποφάσεις θά παίρνονται άπό τή βάση καί θά άνεβαίνουν πρός τήν 
κορυφή πού θά είναι έπιφορτισμένη νά έξασφαλίζει ή νά έπιβλέπει 
τήν έκτέλεσή τους. Έτσι θά δήμιουργηθεϊ ένα διπλό ρεύμα πληροφο
ριών καί άποφάσεων, κι αύτό δέν θά άφορά μόνο τίς σχέσεις άνάμε
σα στή Κυβέρνηση καί στά Συμβούλια, άλλά θά είναι τό πρότυπο 
δλων τών σχέσεων άνάμεσα στις άρχές όποιουδήποτε τύπου καί 
στούς άνθρώπους.9

Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ό  σοσιαλισμός δέν μπορεί νά έγκαθιδρυθεϊ παρά μέ τήν αύτόνομη 
δράση τής έργατικής τάξης, δέν είναι τίποτε άλλο άπ’ αύτή τήν αύτό
νομη δράση. Ή  σοσιαλιστική κοινωνία δέν είναι τίποτε άλλο άπό τήν 
όργάνωση αύτής τής αυτονομίας, όργάνωση πού τήν προϋποθέτει καί 
ταυτόχρονα τήν άναπτύσσει.

’Αλλά αύτή ή αύτονομία είναι ή ένσυνείδητη κυριαρχία τών άν- 
θρωπων στίς δραστηριότητές τους καί στά προϊόντα τους· είναι λοι
πόν σαφές άτι δέν μπορεί νά είναι μόνο πολιτική αύτονομία. Ή  αύ
τονομία στό πολιτικό έπίπεδο δέν είναι παρά μιά άποψη, μιά έκφρα
ση πού άπορρέει άπ’ αύτό πού άποτελεΐ τό ιδιαίτερο περιεχόμενο καί 
τό ούσιαστικό πρόβλημα τού σοσιαλισμού: τήν έγκαθίδρυση τής κυ
ριαρχίας τών άνθρώπων στήν πρώτη τους δραστηριότητα πού είναι ή 
έργασία. Τό τονίζουμε: έγκαθίδρυση καί όχι έπανίδρυση. Πραγματι
κά, ποτέ μιά τέτοια κατάσταση πραγμάτων δέν υπήρξε στήν Ιστορία, 
καί άπ’ αύτή τήν άποψη κάθε είδους σύγκριση μέ Ιστορικές καταστά
σεις τού παρελθόντος -π.χ. τού βιοτέχνη ή τού έλεύθερου άγρότη- 
δσο γόνιμη κι άν είναι άπό μερικές πλευρές, δέν έχει παρά περιορι
σμένο κύρος καί κινδυνεύει νά καταλήξει σέ άναστραμμένες ούτο- 
πίες.

"Οτι ή αύτονομία δέν μπορεί νά περιοριστεί στόνπολιτικό τομέα, 
είναι αύτονόητο. Δέν μπορεί νά διανοηθεϊ κανείς μιά κοινωνία δπου 
ή έβδομαδιαία σκλαβιά διακόπτεται άπό Κυριακές έλεύθερης πολιτι
κής δραστηριότητας.10 Ή  Ιδέα δτι ή παραγωγή καί ή σοσιαλιστική 
οίκονομία θά μπορούσαν νά διευθύνονται, σέ ένα όποιοδήποτε έπί
πεδο, άπό «τεχνικούς» πού έπιβλέπονται άπό τά Σοβιέτ, τά Συμβού
λια ή άλλους όργανιομούς οί όποιοι θά ένσαρκώνουν τήν πολιτική 
έξουσία τής έργατικής τάξης δέν έχει κανένα νόημα. Ή  ούσιαστιχή
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έξουσία σέ μιά τέτοια κοινωνία θά έπεφτε γρήγορα στά χέρια αύτών 
πού διευθύνουν τήν παραγωγή. Τά Σοβιέτ ή Συμβούλια θά άτροφού- 
σαν άργά ή γρήγορα μέσα στήν άπάθεια τού πληθυσμού πού δέν θά 
έτρεφε πιά μϊέ τό ένδιαφέρον του καί τή δραστηριότητά του θεσμούς 
πού θά είχαν σταματήσει νά παίζουν άποφασιστικό ρόλο στήν έξέλι- 
ξη τής ουσιαστικής τους ζωής.

Ή  αυτονομία δέν σημαίνει, λοιπόν, τίποτα άν δέν είναι έργατική 
διεύθυνση, δηλαδή καθορισμός τής παραγωγής άπό τούς όργανωμέ- 
νους έργαζομένους, τόσο στήν κλίμακα τής συγκεκριμένης έπιχείρη- 
σης δσο καί τής βιομηχανίας καί τής οίκονομίας στό σύνολό της. ’Αλ
λά, μέ τή σειρά της, αυτή ή έργατική διεύθυνση δέν μπορεί νά μείνει 
χωρισμένη άπό τίς παραγωγικές δραστηριότητες. Ή  έργατική διεύ
θυνση δέν σημαίνει σέ καμιά περίπτωση τήν άντικατάσταση τού γρα
φειοκρατικού όργάνου πού διευθύνει σήμερα τήν παραγωγή άπό ένα 
Συμβούλιο έργαζομένων, δσο δημοκρατικό, άνακλητό κλπ. κι άν εί
ναι. Σημαίνει δτι τό σύνολο τών έργαζομένων θά έγκαθιδρύσει και
νούριες σχέσεις μέ τήν έργασία καί σέ σχέση μέ τήν έργασία. Σημαί
νει δτι τό ίδιο τό περιεχόμενο τής έργασίας άρχίζει άμέσως νά μετα
μορφώνεται.

Σήμερα τό άντικείμενο, τά μέσα, ό τρόπος, ό ρυθμός τής δουλειάς 
καθορίζονται -άνεξάρτητα άπό τούς έργαζομένους- άπό τόν γρα
φειοκρατικό μηχανισμό διεύθυνσης. Αυτός ό μηχανισμός δέν μπορεί 
νά διευθύνει παρά χρησιμοποιώντας άφηρημένους γενικούς κανόνες, 
καθορισμένους μιά γιά πάντα, τών όποιων ή άναπόφευκτη περιοδική 
άναθεώρηση σημαίνει κάθε φορά κρίση στήν όργάνωση τής παραγω
γής. Αύτοί οί κανόνες συμπεριλαμβάνουν τόσο τίς νόρμες τής παρα
γωγής δσο καί τούς τεχνικούς προσδιορισμούς, τό ύψος τών μισθών 
καί τών πριμ, όπως καί τήν παραγωγική όργάνωση τού έργαατηρίου. 
"Οταν καταργηθεί ό γραφειοκρατικός μηχανισμός διεύθυνσης, αύτή 
ή μορφή κανονισμού τής παραγωγής δέν θά μπορεί πιά νά ύφίσταται 
ούτε στόν τύπο ούτε στήν ουσία.

Σύμφωνα μέ τίς πιό βαθιές τάσεις τών έργατών, οί «νόρμες» τής 
παραγωγής μέ τή σημερινή τους σημασία θά καταργηθούν καί θά θε
σπιστεί πλήρης έξίσωση τών μισθών. Αυτό σημαίνει τήν κατάργηση 
τού οικονομικού καταναγκασμού -έκτός μόνο άπό τήν πιό γενική του 
έκφραση «όποιος δέν δουλεύει, δέν τρώει»- καθώς καί τής πειθαρ
χίας πού έπιβάλλεται άπέξω, άπό ένα είδικό σώμα παραγωγικού κα
ταναγκασμού. Ή  πειθαρχία έργασίας θά είναι ή πειθαρχία πού θά 
έπιβάλλεται άπό τήν όμάδα τών έργαζομένων σέ κάθε μέλος της, άπό 
τό έργαστήριο στίς όμάδες πού τό άποτελοΰν, άπό τή Συνέλευση τής 
έπιχείρησης στά τμήματα τής έπιχείρησης. Ή  έναρμόνιση τών ξεχω
ριστών δραστηριοτήτων θά γίνεται βασικά μέ τή συνεργασία τών 
διαφόρων όμάδων έργατών ή τών έργαστηρίων, θά είναι τό άντικεί-
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μενο μιάς συνεχούς συντονιστικής δραστηριότητας τών έργαζομένων. 
Ή  γενικότητα, ουσιαστικό χαρακτηριστικό τής σύγχρονης παραγω
γής, θά πηγάζει άπό τη συγκεκριμένη έμπειρία τής δουλειάς καί θά 
διατυπώνεται άπό συνδιασκέψεις παραγωγών.

Κατά συνέπεια, ή έργατική διεύθυνση δέν είναι ούτε ή «έπίβλεψη» 
ένός γραφειοκρατικού μηχανισμού διεύθυνσης τής έπιχείρησης άπό 
άντιπροσώπους τών έργατών ούτε ή άντικατάσταση αυτού τού μηχα
νισμού άπό έναν άλλο άνάλογο πού τά μέλη του θά έχουν έργατική 
προέλευση. Είναι ή κατάργηση τού ξεχωριστού μηχανισμού διεύθυν
σης, ή έπαναφορά τών λειτουργιών του στην κοινότητα τών έργαζο
μένων. Τό Συμβούλιο τής έπιχείρησης δέν είναι ένας νέος διευθυντι
κός μηχανισμός· δέν είναι παρά ένα άπό τά όργανα συντονισμού, ένα 
«διαρκές γραφείο» καί ό τόπος δπου ρυθμίζονται οί έπαφές τής έπι
χείρησης μέ τόν έξωτερικό κόσμο.

Αυτό ήδη σημαίνει δτι ή φύση, τό περιεχόμενο τής έργασίας άρχί- 
ζει άμέσως νά μεταμορφώνεται. Σήμερα ή έργασία είναι στήν ουσία 
της μιά χωριστή δραστηριότητα έκτέλεσης, ένώ άπό τούς έκτελούντες 
έχει άφαιρεθεϊ ή διεύθυνση τής δραστηριότητάς τους. Ή  έργατική 
διεύθυνση σημαίνει την έπανασύνδεση τών λειτουργιών διεύθυνσης 
καί έκτέλεσης.

’Αλλά καί αύτό άκόμα δέν είναι άρκετό -ή, πιό σωστά, όδηγεΐ καί 
θά όδηγήσει άμέσως πιό πέρα. 'Η άπόδοση τών λειτουργιών διεύθυν
σης στους έργαζομένους θά τούς κάνει άναγκαστικά νά καταπια
στούν μ’ αύτό πού είναι στη σημερινή έποχή ό πυρήνας τής άλλοτρίω- 
σης, δηλαδή μέ τήν τεχνολογική δομή τής έργασίας, τών άντικειμένων 
της, τών όργάνων της καί τών τρόπων διεξαγωγής της, πού έχουν 
άναγκαίο άποτέλεσμα νά έξουσιάζει ή έργασία τούς παραγωγούς 
άντί νά έξουσιάζουν οί παραγωγοί τήν έργασία. ΟΙ έργαζόμενοι δέν 
θά μπορέσουν, βέβαια, νά λύσουν αύτό τό πρόβλημα άπό τη μιά μέ
ρα στήν άλλη, ή λύση του θά είναι τό έργο αύτής τής Ιστορικής περιό
δου πού όνομάζουμε σοσιαλισμό.

’Αλλά ό σοσιαλισμός είναι πρίν άπό κάθε άλλο ή λύση αυτού τού 
προβλήματος. ’Ανάμεσα στόν καπιταλισμό καί τόν κομμουνισμό δέν 
ύπάρχουν τριάντα έξι περίοδοι καί «μεταβατικές» κοινωνίες, δπως 
θέλησαν μερικοί νά μάς πούν, ύπάρχει μόνο μία: ή σοσιαλιστική κοι
νωνία. Καί αύτή ή κοινωνία δέν χαρακτηρίζεται κατά πρώτο λόγο 
ούτε άπό τήν πολιτική έλευθερία ούτε άπό τήν άνθιση τών πάραγωγι- 
κών δυνάμεων ούτε άπό τήν αύξανόμενη Ικανοποίηση τών άναγκών 
κατανάλωσης, άλλά άπό τή μεταμόρφωση τής φύσης καί τού περιεχο
μένου τής έργασίας, πράγμα πού σημαίνει: τόν συνειδητό μετασχημα
τισμό τής κληρονομημένης τεχνολογίας έτσι ώστε γιά πρώτη φορά 
στήν Ιστορία νά ύποταχτεϊ αύτή ή τεχνολογία στίς άνάγκες τού άν- 
θρώπου δχι μόνον ώς καταναλωτή άλλά ώς παραγωγού. Ή  σοσιαλι
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στική έπανάσταση θά σημάνει την άρχή αυτής τής μεταμόρφωσης καί 
ή πραγματοποίησή της θά σημάνει την είσοδο τής άνθρωπότητας 
στήν κομμουνιστική περίοδο. Ό λα τά άλλα -ή πολιτική, ή κατανά
λωση κλπ- είναι συνέπειες, δροι', έπακόλουθα, προϋποθέσεις, καί 
πρέπει νά τά βλέπουμε μέσα στή συστηματική τους ένότητα, την 
όποια άκριβώς ένότητα δέν μπορούν νά έπιτΰχουν, δέν μπορούν νά 
άποκτήσουν τό νόημά τους παρά μόνον άν είναι όργανωμένα γύρω 
£π’ αύτό τό κέντρο που είναι ή μεταμόρφωση τής Ιδιας τής έργασίας. 
Ή  έλευθερία τών άνθρώπων θά είναι μιά έξαπάτηση ή μιά αυταπά
τη, άν δέν είναι έλευθερία στή βασική τους δραστηριότητα -τήν πα
ραγωγική δραστηριότητα. Καί αυτή ή έλευθερία δέν είναι Ινα δώρο 
τής φύσης ούτε θά άπορρεύσει άπό μόνη της, σάν πλεόνασμα, άπό 
άλλες έξελίξεις: οΐ άνθρωποι θά πρέπει νά τή δημιουργήσουν συνει
δητά. Σέ τελευταία άνάλυση, αύτό είναι τό περιεχόμενο τού σοσιαλι
σμού.

Οί συνέπειες σέ σχέση μέ τά άμεσα καθήκοντα μιάς σοσιαλιστικής 
έπανάστασης είναι βασικής σημασίας. Οί έργαζόμενοι θά πιάσουν τό 
πρόβλημα τής μεταμόρφωσης τής φύσης τής έργασίας ταυτόχρονα 
άπό τίς δυό του άκρες. Ά πό τή μιά μεριά είναι άναγκαϊο νά άποδο- 
θεϊ πρωταρχική σημασία στήν άνάπτυξη τών άνθρώπινων δυνατοτή
των καί Ικανοτήτων τών παραγωγών. Αύτό συνεπάγεται, κατά πρώ
το λόγο, τήν κατεδάφιση, πέτρα πέτρα, άπ’ δ,τι μείνει άπό τό οικο
δόμημα τού καταμερισμού τής έργασίας. Άπό τήν άλλη μεριά, είναι 
άναγκαϊο νά δοθεί ένας καινούριος προσανατολισμός στό σύνολο τής 
τεχνικής άνάπτυ^ης καί τής έφαρμογής της στήν παραγωγή.

Πρόκειται έδώ γιά δυό άπάψεις τού Ιδιου πράγματος, δηλαδή γιά 
τίς σχέσεις τών άνθρώπων μέ τήν τεχνική. Ά ς  έξετάσουμε τή δεύτερη 
άποψη, τήν πιό προσιτή, πού άφορά τήν τεχνική άνάπτυξη καθαυ
τήν.

Μπορούμε νά πούμε, σέ πρώτη προσέγγιση, δτι δλη ή καπιταλιστι
κή τεχνολογία, δλη ή σημερινή έφαρμογή τής τεχνικής στήν παραγω
γή είναι στρεβλωμένη στή βάση της, δχι μόνο γιατί είναι άπρόσφορη 
νά βοηθήσει τόν άνθρωπο νά κυριαρχήσει στή δουλειά του, άλλά για
τί ό πρωταρχικός της σκοπός είναι άκριβώς τό άντίθετο.

Λέγεται συνήθως δτι ή καπιταλιστική τεχνολογία άποσκοπεί στό 
νά άναπτύξει τήν παραγωγή γιά τό κέρδος, ή τήν παραγωγή γιά τήν 
παραγωγή, άνεξάρτητα άπό τίς άνθρώπινες άνάγκες· μέσα σ’ αύτό τό 
πλαίσιο οί άνθρωποι θεωρούνται μόνο ένδεχόμενοι καταναλωτές τών 
προϊόντων. Μ’ αύτή τήν άντίληψη, αύτό πού έμφανίζεται ουσιώδες 
είναι ή προσαρμογή τής παραγωγής στίς πραγματικές καταναλωτικές 
άνάγκες τής κοινωνίας δσον άφορά τήν ποσότητα καί τή φύση τών 
παραγομένων άντικειμένων.

Φυσικά αύτό τό πρόβλημα ύπάρχει. Άλλά τό βαθύτερο πρόβλημα
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είναι άλλου. Ό  καπιταλισμός δέν χρησιμοποιεί μιά τεχνολογία, ου
δέτερη καθαυτήν, γιά καπιταλιστικούς σκοπούς. 'Ο καπιταλισμός 
δημιούργησε μιά καπιταλιστική τεχνολογία πού δέν είναι καθόλου 
ουδέτερη. Τό πραγματικό νόημα αύτής τής τεχνολογίας δέν είναι κάν 
νά άναπτύξει τήν παραγωγή γιά τήν παραγωγή· είναι κατά πρώτο 
λόγο νά υποτάξει καί νά κυριαρχήσει στούς παραγωγούς. Ή  καπιτα
λιστική τεχνολογία χαρακτηρίζεται βασικά άπό τήν προσπάθειά της 
νά έξαλείψει τόν άνθρώπινο ρόλο τού άνθρώπου στήν παραγωγή 
-καί στίς άκραίες της συνέπειες νά έξαλείψει τελείως τόν άνθρωπο 
άπό τήν παραγωγή. Τό δτι σ’ αυτή τήν περίπτωση, δπως καί σέ 
όποιαδήποτε άλλη, ό καπιταλισμός δέν καταφέρνει νά πραγματο
ποιήσει τή βαθιά του τάση -άν τό κατάφερνε, θά κατέρρεε άμέσως- 
δέν άναιρεΐ αύτό πού λέμε. ’Αντίθετα, έπιτρέπει νά δούμε καθαρά 
μιά άλλη πλευρά τής άντίφασης καί τής κρίσης του.

Ό  καπιταλισμός δέν μπορεί νά υπολογίζει στή θεληματική συνερ
γασία τών παραγωγών· άντίθετα, είναι υποχρεωμένος νά άντιμετωπί- 
ζει τήν έχθρότητά τους, στήν καλύτερη περίπτωση τήν άδιαφορία 
τους, δσον άφορά τήν παραγωγή. 'Επομένως, πρέπει ό ρυθμός τής 
έργασίας νά έπιβάλλεται άπό τή μηχανή· άν αύτό δέν είναι δυνατό, 
πρέπει ή μηχανή νά έπιτρέπει τή μέτρηση τής πραγματοποιούμενης 
έργασίας· σέ κάθε παραγωγική διαδικασία, ή έργασία πρέπει νά με
τριέται, νά καθορίζεται, νά έλέγχεται άπέξω -διαφορετικά αύτή ή 
διαδικασία δέν έχει νόημα γιά τόν καπιταλισμό. Ταυτόχρονα πρέπει 
ό παραγωγός, δσο ό καπιταλισμός δέν μπορεί νά άπαλλαγεί έντελώς 
άπ’ αυτόν, νά είναι δσο γίνεται πιό άντικαταστάσιμος -δηλαδή νά 
περιοριστεί ό ρόλος του στήν πιό στοιχειώδη του μορφή, τής άνειδί- 
κευτης δηλαδή έργατικής δύναμης. Πίσω άπ’ δλα αυτά δέν βρίσκεται 
ούτε συνομωσία ούτε συνειδητό σχέδιο. 'Υπάρχει άπλώς τέτοια δια
δικασία «φυσικής έπιλογής» τών έφευρέσεων πού έφαρμόζονται στή 
βιομηχανία ώστε νά έφαρμόζονται, κατά προτίμηση ή άποκλειστικά, 
οί έφευρέσεις πού άντιστοιχούν στή βασική άνάγκη τού καπιταλι
σμού νά έχει νά κάνει μέ μιά έργασία μετρήσιμη, έλέγξιμη, άντικατα- 
στάσιμη. Δέν υπάρχει καπιταλιστική φυσική ή χημεία: δέν υπάρχει 
κάν καπιταλιστική τεχνική μέ τή γενική έννοια τού δρου «καπιταλι
στική»· υπάρχει, δμως, μιά καπιταλιστική τεχνολογία, δηλαδή, μέσα 
στό «φάσμα» τών τεχνικών πού είναι πραγματοποιήσιμες σέ μιά έπο- 
χή (πού καθορίζεται άπό τήν άνάπτυξη τής έπιστήμης), μιά «ζώνη» 
μεθόδων πού πραγματικά έφαρμόζονται. Πράγματι, άπό τή στιγμή 
πού ή άνάπτυξη τής έπιστήμης καί τής τεχνικής έπιτρέπει τήν έκλογή 
άνάμεσα σέ πολλές δυνατές μεθόδους, μιά κοινωνία θά διαλέξει άνα- 
πόφευκτα τούς τρόπους πού έχουν νόημα γι’ αυτήν, πού είναι «όρθο- 
λογιστικοί» μέσα στό πλαίσιο τής ταξικής της λογικής. ’Αλλά ό όρθο-
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λογισμός μιας έκμεταλλευτικής κοινωνίας δέν είναι δ όρθολογισμός 
μιάς σοσιαλιστικής κοινωνίας." 'Η συνειδητή μεταμόρφωση τής τε
χνολογίας θά είναι τό κεντρικό καθήκον μιάς κοινωνίας έλεύθερων 
έργαζομένων. Μέ τόν ίδιο τρόπο, ή άνάλυση τής άλλοτρίωσης καί τής 
κρίσης τής καπιταλιστικής κοινωνίας πρέπει νά ξεκινήσει άπ’ αυτόν 
τόν πυρήνα δλων τών κοινωνικών σχέσεων, δηλαδή άπό τή συγκεκρι
μένη παραγωγική σχέση, τή σχέση έργασίας, μέ τίς τρεις άξεχώριστες 
όψεις της: σχέση τών έργαζομένων μέ τά μέσα καί τά άντικείμενα τής 
παραγωγής, σχέση τών έργαζομένων μεταξύ τους, σχέση τών έργαζο
μένων μέ τό όργανο διεύθυνσης τής παραγωγής.

Πρώτος ό Μάρξ, δπως είναι γνωστό, έκανε αυτό τό Ιστορικό βήμα 
νά ξεπεράσει τήν έπιφάνεια τών φαινομένων τού καπιταλισμού -  
άγορά, συναγωνισμός, κατανομή- καί νά καταπιαστεί μέ τήν άνάλυ
ση τής κεντρικής σφαίρας τών κοινωνικών σχέσεων, τών συγκεκριμέ
νων παραγωγικών σχέσεων στό καπιταλιστικό έργοστάσιο. Ό  πρώ
τος τόμος τού Κεφαλαίου περιμένει άκόμα τή συνέχισή του. Τό πιό 
χτυπητό χαρακτηριστικό τού έκφυλισμού τού μαρξιστικού κινήματος 
είναι χωρίς άμφιβολία δτι αυτή ή άποψη, ή πιό βαθιά άπ’ δλες, έγκα- 
ταλείφθηκε γρήγορα, άκόμα κι άπό τούς καλύτερους, πρός όφελος 
άναλύσεων τών «μεγάλων» φαινομένων, άναλύσεων πού έξαιτίας αύ- 
τού τού γεγονότος είναι είτε έντελώς στρεβλωμένες είτε περιορισμέ
νες σέ έπιμέρους άπόψεις καταλήγοντας έτσι σέ μιά καταστροφικά 
λανθασμένη όπτική.12 Είναι έκπληκτικό νά βλέπει κανείς τή Ρόζα 
Λούξεμπουργκ νά άφιερώνει δυό μεγάλους τόμους στή Συσσώρευση 
τοϋ Κεφαλαίου καί νά παραμελεί έντελώς τή σημασία τής διαδικα
σίας τής συσσώρευσης γιά τίς συγκεκριμένες παραγωγικές σχέσεις, 
νά ένδιαφέρεται μόνο γιά τή δυνατότητα μιάς συνολικής Ισορροπίας 
άνάμεσα στήν παραγωγή καί στήν κατανάλωση καί νά νομίζει δτι 
άνακαλύπτει στό τέλος μιά αύτόματη διαδικασία κατάρρευσης τού 
καπιταλισμού (πράγμα πού, περιττό νά προσθέσει κανείς, είναι συ
γκεκριμένα λανθασμένο καί λογικά άτοπο). Είναι τό ίδιο έκπληκτικό 
νά βλέπει κανείς τόν Λένιν στόν Ιμπεριαλισμό νά ξεκινάει άπό τή 
θεμελιώδη καί σωστή διαπίστωση δτι ή διαδικασία τής συγκέντρωσης 
τού κεφαλαίου έφτασε στό στάδιο τής κυριαρχίας τών μονοπωλίων, 
καί νά παραμελεί τό μετασχηματισμό τών παραγωγικών σχέσεων μέ
σα στό έργοστάσιο πού συμβαδίζει μ’ αυτήν τή συγκέντρωση, νά πα
ραβλέπει τό θεμελιώδες φαινόμενο τής δημιουργίας ένός πελώριου 
μηχανισμού διεύθυνσης τής παραγωγής πού ένσαρκώνει στό έξής τήν 
έκμετάλλευση, καί νά βλέπει τήν πρωταρχική συνέπεια τής συγκέ
ντρωσης στή μετατροπή τών καπιταλιστών σέ είσοδηματίες «πού κό
βουν κουπόνια». Τό έργατικό κίνημα πληρώνει άκόμα τίς συνέπειες 
αύτής τής νοοτροπίας, άπό μιά άποψη, στό βαθμό πού οί ιδέες παί

%



ζουν Ινα ρόλο στήν Ιστορία -ό Χρουστσόφ είναι στην έξουσία στη 
Ρωσία σέ συνάρτηση μέ την Ιδέα δτι ή έκ μετάλλευση δέν μπορεί νά 
συνίσταται παρά στό «κόψιμο κουπονιών».

Αλλά πρέπει ν’ άνατρέξουμε πιό μακριά. Πρέπει ν’ άνατρέξουμε 
στόν ίδιο τόν Μάρξ. Ά ν ό Μάρξ έβγαλε στό φώς μέ άνυπέρβλητη 
ένάργεια την άλλοτρίωση τοϋ παραγωγού στη διαδικασία τής καπι
ταλιστικής παραγωγής, την υποδούλωση τοϋ άνθρώπου στό μηχανι
κό σύμπαν πού ό ίδιος δημιούργησε, ή άνάλυσή του μένει μερικές 
φορές άσυμπλήρωτη, στό βαθμό πού δέν βλέπει σ’ αύτή τή δραστη
ριότητα παρά μόνο τήν άλλοτρίωση. Στό Κεφάλαιο, σέ άντίθεση μέ 
τά χειρόγραφα τής νεότητάς του,* δέν φαίνεται καθόλου δτι τό προ
λεταριάτο είναι -καί δέν μπορεί παρά νά είναι- θετικός φορέας τής 
καπιταλιστικής παραγωγής πού είναι άναγκασμένη νά στηρίζεται 
έπάνω του καί νά τό άναπτύσσει σάν τέτοιο, ένώ ταυτόχρονα προσ
παθεί νά τό περιορίσει σ’ ένα ρόλο έντελώς μηχανικό καί, στήν όρια- 
κή περίπτωση, νά τό έκτοπίσει άπό τήν παραγωγή. Κατά συνέπεια, 
αύτή ή άνάλυση δέν βλέπει δτι ή πρωταρχική κρίση τού καπιταλι
σμού είναι αύτή ή κρίση μέσα στήν παραγωγή πού προέρχεται άπό 
τήν ταυτόχρονη ύπαρξη δύο άντιφατικών τάσεων άπό τίς όποιες κα
μιά δέν θά μπορούσε νά έξαφανιστεί χωρίς νά καταρρεύσει τό σύστη
μα. Ή  άνάλυση τού Μάρξ παρουσιάζει τόν καπιταλισμό σάν «δε- 
σποτισμό μέσα στό έργαστήριο καί άναρχία μέσα στήν κοινωνία», 
άντί νά τόν θεωρήσει δεσποτισμό καί άναρχία ταυτόχρονα καί στό 
έργοστάσιο καί στήν κοινωνία. Έτσι καταλήγει νά προσπαθεί νά 
βρει τήν αιτία τής κρίσης τοϋ καπιταλισμού δχι μέσα στήν παραγωγή 
-έκτός άπό τήν περίπτωση πού ό καπιταλισμός άναπτύσσει «τήν κα
ταπίεση, τή δυστυχία, τόν έκφυλισμό, άλλά έπίσης τήν έξέγερση», 
τόν άριθμό καί τήν πειθαρχία τού προλεταριάτου- άλλά στήν ύπερ- 
παραγωγή καί τήν πτώση τού ποσοστού τού κέρδους. Δέν μπορεί, 
λοιπόν, νά δει δτι, δσο συνεχίζεται αύτός ό τύπος έργασίας, θά συνε
χίζεται κι αύτή ή ίδια ή κρίση καί όλα της τά έπακόλουθα, όποιο κι 
άν είναι τό σύστημα, δχι μόνον τής Ιδιοκτησίας άλλά άκόμα καί τού 
Κράτους καί, τελικά, καί τής διεύθυνσης τής παραγωγής.

Μ’ αύτό τόν τρόπο δ Μάρξ φτάνει στό σημείο, σέ μερικά σημεία 
τοϋ Κεφαλαίου, νά μή βλέπει στή μοντέρνα παραγωγή παρά μόνον 
δτι δ παραγωγός άναπληρώνεται καί μεταβάλλεται σέ ένα «κομμάτι 
άνθρώπου» -πράγμα πού είναι άλήθεια δσο καί τό άντίθετο- καί, κά
τι άκόμα πιό σοβαρό, νά συνδέει αύτή τήν άποψη μέ τή μοντέρνα πα
ραγωγή καί τελικά μέ τήν παραγωγή αύτή καθαυτήν, άντί νά τή συν
δέει μέ τήν καπιταλιστική τεχνολογία. Σάν νά ήταν ή ίδια ή φύση τής

* Τό πιό σημαντικό ά π’ αύτή τήν άποψη είναι τό κείμενο «Πολιτική Οικο
νομία καί Φιλοσοφία», έκδ. Κόστ, τόμ. 6 (Σ.τ.Μ .)
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σύγχρονης παραγωγής, σάν νά ήταν ένα στάδιο τής τεχνικής άπένα
ντι στό όποιο δέν μπορούμε νά κάνουμε τίποτα, σάν νά ήταν τό περί
φημο «βασίλειο τής άναγκαιότητας» πού θεμελιώνουν αυτή τήν κα
τάσταση. Έτσι ή άνακατάκτηση τής κοινωνίας άπό τούς παραγωγούς 
-δηλαδή 6 σοσιαλισμός- καταλήγει μερικές φορές νά σημαίνει γιά 
τόν Μάρξ μόνο μιά έξωτερική πολιτική καί οίκονομική διαχείριση 
πού άφήνει άθικτη αύτή τή δομή τής έργασίας καί άπλά μεταρρυθμί
ζει τίς πιό «άπάνθρωπες» μορφές της. Αύτή ή Ιδέα έκφράζεται καθα
ρά στό γνωστό μέρος τού τρίτου τόμου τού Κεφαλαίου δπου ό Μάρξ 
λέει μιλώντας γιά τή σοσιαλιστική κοινωνία:

«Τό βασίλειο τής έλευθερίας δέν άρχίζει πράγματι παρά άπό τή 
στιγμή πού δέν ύπάρχει πιά υποχρέωση έργασίας ή όποια έπιβάλλε- 
ται άπό τή φτώχεια ή άπό έξωτερικούς σκοπούς· βρίσκεται, λοιπόν, 
άπό τή φύση τών πραγμάτων έξω άπό τή σφαίρα τής ύλικής παραγω
γής, μέ τήν κύρια έννοια τού όρου. Σ’ αύτή τήν κατάσταση πραγμά
των, ή έλευθερία συνίσταται άποκλειστικά στό έξής: ό κοινωνικός 
άνθρωπος, οί συνεργαζόμενοι παραγωγοί ρυθμίζουν μέ τρόπο όρθο- 
λογιστικό τίς άνταλλαγές τους μέ τή ςρύση καί τίς υποβάλλουν στόν 
συλλογικότους έλεγχο, άντί νά άφήνουν νά κυριαρχούνται τυφλά άπ’ 
αυτές· καί πραγματοποιούν αύτές τίς άνταλλαγές καταβάλλοντας τή 
μικρότερη δυνατή προσπάθεια, στίς πιό άξιες καί πιό πρόσφορες 
συνθήκες γιά τήν άνθρώπινη φύση τους. ’Αλλά ή άναγκαιότητα δέν 
παύει νά ύπάρχει. Καί τό βασίλειο τής έλευθερίας δέν μπορεί νά οί- 
κοδομηθεϊ παρά μόνο σ’ αύτό τό βασίλειο τής άναγκαιότητας. Ή  
μείωση τής ήμέρας έργασίας είναι ή βασική προϋπόθεση.»13

’Ενώ είναι άλήθεια δτι «τό βασίλειο τής έλευθερίας δέν άρχίζει 
παρά έφόσον δέν υπάρχει πιά ύποχρέωση έργασίας πού έπιβάλλεται 
άπό τή φτώχεια ή άπό έξωτερικούς στόχους», είναι έκπληκτικό νά 
διαβάζει κανείς, άπό τήν πένα αύτού πού έγραψε δτι «ή βιομηχανία 
είναι τό άνοιχτό βιβλίο τών άνθρώπινων Ικανοτήτων», δτι «έπομέ- 
νως» ή έλευθερία βρίσκεται έξω άπό τήν έργασία. Τό σωστό συμπέ
ρασμα -πού ό Ιδιος ό Μάρξ έβγαλε σέ άλλα σημεία- είναι δτι τό βα
σίλειο τής έλευθερίας άρχίζει δταν ή έργασία γίνεται έλεύθερη δρα
στηριότητα, τόσο στά κίνητρά της δσο καί στό περιεχόμενό της. 
’Αντίθετα, σύμφωνα μέ τήν άντίληψη πού άναφέραμε, ή έλευθερία 
είναι δ,τι δέν είναι έργασία, δ,τι περιβάλλει τήν έργασία -είτε ό 
«έλεύθερος χρόνος» (μείωση τής ήμέρας έργασίας) είτε ή «όρθολογι- 
στική ρύθμιση» καί ό «συλλογικός έλεγχος» τών άνταλλαγών μέ τή 
φύση, πού μειώνουν τόν κόπο καί διαφυλάττουν τήν άνθρώπινη 
άξιοπρέπεια. Πραγματικά, μέ αύτή τήν προοπτική, ή μείωση τής ήμέ
ρας έργασίας γίνεται ή «βασική προϋπόθεση», μιά πού ό άνθρωπος 
δέν θά ήταν έλεύθερος παρά μόνον στή σχόλη του.

'Η μείωση τής ήμέρας έργασίας είναι πράγματι σημαντική, δχι γι’



αυτόν τό λόγο άλλά γιά νά μπορέσουν οΐ άνθρωποι νά πραγματο
ποιήσουν μιά Ισορροπία Ανάμεσα στους διάφορους τύπους δραστη- 
ριότητάς τους. Καί τό «Ιδανικό» στην όριακή περίπτωση, ό κομμου
νισμός, δέν είναι ή μείωση τής διάρκειας τής έργασίας στό μηδέν, άλ
λά ό έλεύθερος καθορισμός άπό τόν καθένα τής (ρύσης καί τής 
διάρκειας τής έργασίας του. Ή  σοσιαλιστική κοινωνία θά μπορέσει 
καί θά πρέπει νά πραγματοποιήσει τή μείωση τής ήμέρας έργασίας, 
άλλά δέν θά είναι αύτή ή βασική της φροντίδα. 'Η πρώτη της φροντί
δα θά είναι νά καταπιαστεί μέ τό ίδιο τό «βασίλειο τής Αναγκαιότη
τας», νά μεταμορφώσει τήν ίδια τή φύση τής έργασίας. Τό πρόβλημα 
δέν είναι νά άφεθεϊ στούς άνθρώπους ένας «έλεύθερος χρόνος» -πού 
θά κινδύνευε νά μήν είναι τίποτε άλλο άπό κενός χρόνος- γιά νά 
μπορούν νά τόν γεμίσουν όπως τούς άρέσει μέ «ποίηση» ή μέ ξυλο
γλυπτική. Τό πρόβλημα είναι δλος ό χρόνος νά γίνει χρόνος έλευθε- 
ρίας, καί ή συγκεκριμένη έλευθερία νά μπορεί νά ένσαρκωθεϊ στή δη
μιουργική δραστηριότητα. Τό πρόβλημα είναι νά μπει ή ποίηση στήν 
έργασία.14 Ή  παραγωγή δέν είναι ή άρνητική πλευρά πού πρέπει νά 
περιορίσουμε δσο τό δυνατό περισσότερο, γιά νά μπορέσει δ άνθρω
πος νά πραγματοποιηθεί στις ώρες «ψυχαγωγίας». ’Επίσης είναι ή 
έγκαθίδρυση τής αύτονομίας -  κατά πρώτο λόγο είναι ή έγκαθίδρυση 
τής αύτονομίας στήν έργασία.

Ή  Ιδέα δτι ή έλευθερία βρίσκεται «έξω άπό τή σφαίρα τής καθαυ
τό ύλικής παραγωγής» στηρίζεται σέ μιά διπλή πλάνη. Άπό τή μιά 
μεριά δτι ή ίδια ή φύση τής τεχνικής καί τής σύγχρονης παραγωγής 
καθιστούν Αναπόφευκτη τήν κυριαρχία τής παραγωγικής διαδικα
σίας στόν παραγωγό κατά τή διάρκεια τής έργασίας. Άπό τήν άλλη 
μεριά δτι ή τεχνική καί ιδιαίτερα ή μοντέρνα τεχνική Ακολουθεί μιά 
αύτόνομη έξέλιξη, μπροστά στήν όποια δέν μπορούμε παρά νά σκύ
ψουμε τό κεφάλι καί ή όποια θά παρουσιάζει έπιπλέον αύτή τή διπλή 
Ιδιότητα: άπό τή μιά μεριά νά έλαττώνει συνέχεια τόν Ανθρώπινο ρό
λο τού άνθρώπου στήν παραγωγή, άπό τήν άλλη νά Ανεβάζει συνε
χώς τήν άπόδοσή του. Άπό αύτές τίς δυό άνεξήγητα συνδυασμένες 
Ιδιότητες πηγάζει δήθεν μιά θαυματουργή διαλεκτική τής τεχνικής 
προόδου: δ άνθρωπος, ύποδουλωμένος δλο καί πιό πολύ κατά τή 
διάρκεια τής έργασίας, θά ήταν στό έξής σέ θέση νά έλαττώσει σημα
ντικά τή διάρκεια τής έργασίας, άρκεϊ νά κατάφερνε νά όργανώσει 
όρθολογιστικά τήν κοινωνία.

Ωστόσο, γιά τούς λόγους πού άναφέραμε παραπάνω, δέν υπάρχει 
αύτόνομη έξέλιξη τής τεχνικής τής έφαρμοσμένης στήν παραγωγή, 
δηλαδή τής τεχνολογίας. Άπό τό σύνολο τών τεχνολογιών πού κάνει 
δυνατές ή έπιστημονική καί τεχνική έξέλιξη τής έποχής, ή καπιταλι
στική κοινωνία πραγματοποιεί αύτήν πού Αντιστοιχεί στήν ταξική 
της υπόσταση, αύτήν πού έπιτρέπει στό κεφάλαιο νά άγωνιστεϊ καλύ-
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τέρα ένάντια στην έργασία. Είναι γενικά διαδεδομένη ή Ιδέα δτι ή 
έφαρμογή αυτής ή έκείνης τής έφεύρεσης στήν παραγωγή έξαρτάται 
άπό τήν οικονομική της «άποδοτικότητα». ’Αλλά δέν υπάρχει κοινω
νικά ουδέτερη οικονομική «άποδοτικότητα», ή πάλη τών τάξεων μέ
σα στό έργοστάσια είναι δ βασικός παράγοντας πού καθορίζει τήν 
άποδοτικότητα. Ή  διεύθυνση τού έργοστασίου θά προτιμήσει μιά 
όρισμένη έφεύρεση άπό μιά άλλη, κάτω άπό τίς Ιδιες ύπόλοιπες συν
θήκες, έάν αύξάνει τήν άνεξαρτησία τού παραγωγικού μηχανισμού 
σέ σχέση μέ τούς παραγωγούς. Ή  αύξανόμενη υποδούλωση τού άν- 
θρώπου προέρχεται βασικά άπό αύτή τή διαδικασία, όχι άπό κάποια 
κατάρα συνυφασμένη μέ μιά δεδομένη φάση τής-τεχνολογικής έξέλι- 
ξης. Ούτε υπάρχει διαλεκτική μαγεία τής υποδούλωσης καί τής άπο- 
δοτικότητας: ή άποδοτικότητα άνεβαίνει σέ συνάρτηση μέ τήν πελώ
ρια έπιστημονική καί τεχνική άνθιση στήν όποία βασίζεται ή σύγχρο
νη παραγωγή, καί παρά τήν υποδούλωση, δχι έξαιτίας της. Ή  υπο
δούλωση σημαίνει άπλώς μιά άμέτρητη σπατάλη, έπειδή οί άνθρωποι 
δέν συμμετέχουν στήν παραγωγή παρά μόνο μέ ένα άπειροελάχιστο 
μέρος άπό τίς συνολικές τους Ικανότητες. (Αύτό δέν προϋποθέτει κα
μιά έκ τών προτέρων ιδέα γι’ αύτές τίς Ικανότητες. Ό  κ. Ντρέιφους* 
ή ό κ. Χρουστσόφ, δσο χαμηλή κι άν είναι ή άποτίμηση αύτών τών 
Ικανοτήτων πού κάνουν, θά ήταν υποχρεωμένοι νά παραδεχτούν δτι 
ή όργάνωση τής παραγωγής, έτσι δπως τή διευθύνουν, δέν πετυχαίνει 
νά άξιοποιήσει παρά ένα έλάχιστο μέρος τους.)

Ή  σοσιαλιστική κοινωνία δέν θά έχει λοιπόν νά ύποστεϊ κανένα 
είδος τεχνικής κατάρας. ’Αφού καταργήσει τίς καπιταλιστικές-γρα- 
φειοκρατικές σχέσεις, θά καταπιαστεί ταυτόχρονα μέ τήν τεχνολογι
κή δομή τής παραγωγής, πού είναι ταυτόχρονα τό στήριγμα καί τό 
συνεχώς άνανεωμένο προϊόν αύτής τής παραγωγής.

Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Δέν ύπάρχει καμιά άμφιβολία δτι οί έργάτες ένός έργαστηρίου ή 
ένός τμήματος τού έργοστασίου έχουν τήν Ικανότητα νά όργανώσουν 
μόνοι τους τή δουλειά τους. Οί Ιδιοι οί άστοί κοινωνιολόγοι τής βιο
μηχανίας δχι μόνο τό άναγνωρίζουν, άλλά είναι υποχρεωμένοι νά 
διαπιστώσουν δτι οί «στοιχειώδεις όμάδες»**έργατών κάνουν τόσο 
καλύτερα τή δουλειά τους δσο περισσότερο ή διεύθυνση τούς άφήνει

* Διευθυντής τών έργοστασίων Ρενό. (Σ.τ.Μ.)
** Έ τσ ι όνομάζει ή σύγχρονη κοινών ιολογία τής βιομηχανίας, άπ’ τόν Έ λ- 

τον Μαγιό καί ύστερα (γύρω στά 1920-1930), τίς όμάδες πού σχηματίζουν μό
νοι τους οί έργαζόμενοι στή δουλειά, άσχετα άπό τίς όδηγίες τής διεύθυνσης ή 
καί άντίθετα μ’ αύτές, γιά  νά μπορέσουν νά βγάλουν πέρα τή δουλειά τους. 
(Σ.τ.Μ.)
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στην ήσυχία τους καί δέν προσπαθεί νά τούς «διευθύνει».15
Πώς δμως ή έργασία δλων αυτών τών «στοιχειωδών όμάδων» -ή 

τών έργαστηρίων καί τών τμημάτων τού έργοστασίου- θά συντονι
στεί; Οί άστοί θεωρητικοί διαπιστώνουν δτι δ σημερινός μηχανισμός 
διεύθυνσης, πού είναι έπιφορτισμένος τυπικά μ’ αυτόν τό συντονι
σμό, στην πραγματικότητα είναι πολύ λίγο ικανός νά τόν πραγματο
ποιήσει άληθινά, γιατί είναι χωρίς έπαφή μέ τούς παραγωγούς καί 
θρυμματισμένος άπό τίς έσωτερικές του διαμάχες, δηλαδή τόν κατα
λύουν μέ τίς κριτικές τους άλλά δέν βρίσκουν τίποτα νά βάλουν στή 
θέση του. Καί έπειδή, πέρα άπό τή «στοιχειώδη» όργάνωση τής πα
ραγωγής, χρειάζεται βέβαια μιά όργάνωση «δευτέρου βαθμού», ξα- 
ναγυρίζουν τελικά στόν ίδιο γραφειοκρατικό μηχανισμό διεύθυνσης 
καί τόν παροτρύνουν νά «δείχνει κατανόηση», νά «βελτιωθεί», νά 
«έχει έμπιστοσύνη στούς άνθρώπους» κλπ.16 Μπορούμε νά πούμε τό 
ίδιο, σέ ένα άλλο έπίπεδο, γιά τούς «άποσταλινοποιημένους» καί 
«έκδημοκρατισμένους» ρώσους ήγέτες.17 Γιατί καί οί μέν καί οί δέ 
δέν μπορούν νά άναγνωρίσουν τή διευθυντική Ικανότητα τών έργα- 
τών πέρα άπό ένα πολύ περιορισμένο πλαίσιο. Δέν μπορούν νά δούν 
τή μάζα τών έργαζομένων μιας έπιχείρησης σάν ένα ένεργό ύποκείμε- 
νο διεύθυνσης καί όργάνωσης. Γι’ αύτούς, πέρα άπό τά δέκα, δεκα
πέντε ή είκοσι άτομα δέν υπάρχει παρά ό όχλος, λερναία ύδρα μέ χί
λια κεφάλια πού δέν μπορεί νά δράσει συλλογικά -ή μόνο μέσα στήν 
υστερία καί τό παραλήρημα- καί τήν όποια μόνο ένας μηχανισμός 
διεύθυνσης καί καταναγκασμού, δημιουργημένος έπί τούτου, μπορεί 
νά τή δαμάσει καί νά τήν «όργανώσει».

Αυτή ή άποψη δέν μπορεί νά μάς άπασχολήσει σοβαρά. Στήν 
πραγματικότητα ξέρουμε δτι τά έλαττώματα καί ή άσυναρτησία τού 
γραφειοκρατικού μηχανισμού διεύθυνσης είναι τέτοια ώστε άκόμα 
καί σήμερα οί έργάτες άτομικά ή «οί στοιχειώδεις όμάδες» έργατών 
υποχρεώνονται νά παίρνουν στά χέρια τους ένα μεγάλο μέρος άπό τά 
καθήκοντα συντονισμού.18 Καί ή Ιστορική πείρα άποδεικνύει δτι ή 
έργατική τάξη είναι άπόλυτα Ικανή νά λύσει τό πρόβλημα τής διεύ
θυνσης τών έπιχειρήσεων. Στήν ’Ισπανία τό 1936-37 οί έργάτες δέν 
δυσκολεύτηκαν καθόλου νά θέσουν τά έργοστάσια σέ λειτουργία. 
Στή Βουδαπέστη τό 1956, σύμφωνα μέ τίς διηγήσεις Ουγγαρέζων 
προσφύγων, τά μεγάλα άρτοποιεία (πού άπασχολούσαν έκατοντάδες 
έργάτες) λειτούργησαν καθ’ δλη τή διάρκεια τής έπανάστασης καί 
κατόπιν, ύπό τή διεύθυνση τών έργατών, δπως ποτέ άλλοτε. Αυτά τά 
παραδείγματα θά μπορούσαν εύκολα νά πολλαπλασιαστούν.

Ή  σωστή μέθοδος γιά νά συζητήσουμε αύτό τό πρόβλημα δέν είναι 
νά κάνουμε άφηρημένες υποθέσεις σχετικά μέ τίς διευθυντικές Ικανό
τητες τών έργατών, άλλά νά έξετάσουμε τίς πραγματικές λειτουργίες 
τού σημερινού μηχανισμού διεύθυνσης, γιά νά βρούμε έκεϊνες πού
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έξακολουθούν νά έχουν νόημα σέ μιά σοσιαλιστική έπιχείρηση καί 
ιόν τρόπο μέ τόν όποιο μπορούν νά πραγματοποιηθούν.

ΟΙ λειτουργίες αυτές είναι σήμερα τεσσάρων τύπων.
-  Λειτουργίες καταναγκασμού.
-  «Γενικές υπηρεσίες» κάθε είδους, όχι άμεσα συνδεδεμένες μέ τήν 

παραγωγή.
-  Λειτουργίες «τεχνικές».
-  Λειτουργίες «διεύθυνσης κορυφής», μέ τήν κυριολεκτική σημα

σία τού δρου.

Τό πρώτο μέρος τών λειτουργιών τού σημερινού μηχανισμού διεύ
θυνσης άφορά τά καθήκοντα καταναγκασμού τών έργαζομένων. Αύ- 
τές οΐ λειτουργίες καί οί άντίστοιχες θέσεις -π.χ. ή έπιτήρηση, οΐ 
έπόπτες καί έπιστάτες, ένα μέρος άπό τίς «υπηρεσίες προσωπικού» 
κλπ.- άπλούστατα θά καταργηθούν. Κάθε όμάδα έργατών είναι άπό- 
λυτα Ικανή νά αύτοπειθαρχηθεϊ, όπως έπίσης, σέ περίπτωση πού μιά 
συγκεκριμένη δουλειά άπαιτεΐ διεύθυνση προσωρινή άπό ένα άτομο, 
καί νά έκχωρήσει τήν άπαραίτητη έξουσία σ’ ένα πρόσωπο πού τό 
διαλέγει άπό τούς κόλπους της.

Τό δεύτερο μέρος περιλαμβάνει δουλειές πού καθαυτές δέν είναι 
δουλειές διεύθυνσης άλλά έκτέλεσης, άπαραίτητες γιά τή λειτουργία 
τής έπιχείρησης καί διαχωρισμένες άπό τήν άμεση παραγωγή. Είναι 
ή περίπτωση τού μεγαλύτερου μέρους τής δουλειάς τών σημερινών 
«γραφείων». Συμπεριλαμβάνσνται έδώ οί λογιστικές καί έμπορικές 
υπηρεσίες καί οί γενικές υπηρεσίες τής έπιχείρησης. Σ’ αύτές τίς ύπη- 
ρεσίες ή σύγχρονη έξέλιξη τής παραγωγής έχει έπιβάλει τόν ίδιο βαθ
μό διαίρεσης, καταμερισμού καί κοινωνικοποίησης τής δουλειάς όσο 
καί στήν άμεση υλική παραγωγή. Τά έννέα δέκατα τού προσωπικού 
πού δουλεύουν σήμερα σ’ αύτές τίς ύπηρεσίες δέν πραγματοποιούν 
καί δέν πρόκειται νά πραγματοποιούν σέ δλη τους τή ζωή παρά έπι- 
μέρους δουλειές έκτέλεσης. Αύτές οί ύπηρεσίες θά πρέπει νά ύπο- 
στούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Πρώτα πρώτα ή καπιταλιστική 
δομή τής έπιχείρησης έχει γενικά άποτέλεσμα σ’ αύτές τίς ύπηρεσίες 
τήν ύπερβολική διόγκωση τού προσωπικού19 καί είναι πιθανό δτι ό 
σοσιαλιστικός μετασχηματισμός θά έπιφέρει μεγάλες οίκονομίες έρ- 
γασίας σ’ αύτούς τούς τομείς. Έπειτα, μερικές άπ’ αύτές τίς ύπηρε
σίες θά δούν όχι μόνο τή σημασία τους νά μειώνεται, άλλά τό ρόλο 
τους νά άλλάζει. ΟΙ σημερινές έμπορικές ύπηρεσίες π.χ., πού δεί
χνουν στήν έποχή μας μιά ίλιγγιωδη άνάπτυξη, θά γίνουν σέ μιά σο
σιαλιστική σχεδιοποιημένη οικονομία ύπηρεσίες προμήθειας καί πα
ράδοσης, έπιφορτισμένες βασικά μέ καθήκοντα διαχείρισης ύλικού 
άπό τή μιά μεριά, έξωτερικών μεταφορών άπό τήν άλλη, σέ συνεργα
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σία μέ τίς Αντίστοιχες υπηρεσίες τών έργοστασίων-προμηθευτών καί 
τών καταστημάτων πώλησης στους καταναλωτές. "Οταν πραγματο
ποιηθούν αυτές οί άλλαγές, καί άλλες Ανάλογες, αυτές οί υπηρεσίες 
δέν θά είναι πιά παρά έργαστήρια, δπως τά άλλα, πού θά όργανώ- 
νουν μόνα τους τή δίκιά τους έργασία, σέ έπαφή καί συντονισμό μέ 
τά άλλα τμήματα τής έπιχείρησης. Καί δέν θά μπορούν νά Αποκομί
σουν κανένα ιδιαίτερο προνόμιο άπό τή φύση τής έργασίας τους. 
Ήδη καί σήμερα, άλλωστε, κανένα προνόμιό τους δέν άπορρέει στήν 
πραγματικότητα άπό τή φύση τής έργασίας τους, καί μόνο σέ συνάρ
τηση μέ άλλους παράγοντες -τή διαίρεση άνάμεσα σέ έργασία χειρω
νακτική καί διανοητική, τήν Ιεράρχηση πού είναι πολύ πιό Αναπτυγ
μένη στά γραφεία- τά άτομα πού βρίσκονται έπικεφαλής αύτών τών 
υπηρεσιών φτάνουν μερικές φορές μέχρι τήν κορυφή τής «πραγματι
κής διεύθυνσης» τής έπιχείρησης.

Κατά τρίτο λόγο, ύπάρχει ό καθαυτό «τεχνικός» μηχανισμός τού 
έργοστασίου, άπό τούς μηχανικούς μέχρι τούς σχεδιαστές. Καί γι’ 
αύτό τό σώμα είναι άλήθεια δτι ή σύγχρονη έξέλιξη τό έχει μετατρέ
ψει σ’ ένα συλλογικό δργανο δπου ή έργασία είναι διαιρεμένη καί 
κοινωνικοποιημένη καί τό όποιο κατά τά έννέα δέκατα περιλαμβάνει 
άτομα πού κάνουν έπιμέρους έκτελεστικές δουλειές. ’Αλλά, ένώ ή 
κατάσταση είναι αύτή δσον άφορά τήν έσωτερική του δομή, είναι βέ
βαιο δτι έκπληρώνει, ώς πρός τό υπόλοιπο μέρος τού έργοστασίου -  
ώς πρός τίς υπηρεσίες ύλικής παραγωγής- μιά λειτουργία διεύθυν
σης. Αύτό τό συλλογικό τεχνικό σώμα είναι πού καθορίζει ή ύποτίθε- 
ται δτι καθορίζει, άμα άποφασιστούν οί σκοποί καί ή κλίμακα τής 
παραγωγής, τά μέσα καί τούς τρόπους τής παραγωγής, Αποφασίζει 
τίς άναγκαϊες άλλαγές τών μηχανημάτων καί τών έργαλείων, καθορί
ζει τή σειρά καί τόν τρόπο έκτέλεσης τών πράξεων κλπ. θεωρητικά 
οί ύπηρεσίες ύλικής παραγωγής δέν είναι παρά άπλοι έκτελεστές τών 
παραγγελμάτων πού δίνονται άπό τήν τεχνική υπηρεσία τού έργο
στασίου, καί υπάρχει ένας άπόλυτος διαχωρισμός άνάμεσα σ’ αύτούς 
πού είναι έπιφορτισμένοι νά τά έκτελούν στίς συγκεκριμένες συνθή
κες τής μαζικής παραγωγής.

Αύτή ή κατάσταση βασίζεται, μέχρι ένα σημείο, σ’ ένα πραγματικό 
γεγονός: τήν έπιστημονική καί τεχνική ειδίκευση καί Αρμοδιότητα, 
πού σήμερα μένει κτήμα μιας μειοψηφίας. ’Αλλά τό συμπέρασμα δέν 
είναι σέ καμιά περίπτωση δτι ό καλύτερος τρόπος γιά νά χρησιμο
ποιήσει κανείς αύτή τήν Αρμοδιότητα είναι νά τής έμπιστευτεί τό δι
καίωμα νά Αποφασίζει γιά τήν πραγματική πορεία τού συνόλου τής 
παραγωγής. Γιατί αύτή ή Αρμοδιότητα είναι, έξ όρισμού, περιορισμέ
νη σ’ έναν τομέα ή σέ μιά συγκεκριμένη άποψη τής διαδικασίας τής 
παραγωγής· έξω άπ’ αύτό τόν τομέα ό τεχνικός δέν είναι σέ θέση πε
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ρισσότερο άπό όποιονδήποτε άλλο νά πάρει υπεύθυνα μιά άπόφαση. 
’Ακόμα καί μέσα σ’ αύτό τόν τομέα έξάλλου, ή άποψή του μοιραία 
είναι μερική. ’Από τή μιά μεριά άγνοεί καί έχει την τάση νά παραμε
λεί τούς άλλους τομείς πού άναγκαστικά έπηρεάζουν τόν δικό του. 
Ά πό τήν άλλη μεριά, τό πιό σημαντικό, είναι άποξενωμένος άπό τήν 
πραγματική διαδικασία τής παραγωγής.

Αύτή ή άπόσταση άνάμεσα στούς τεχνικούς καί στήν ουσιαστική 
διαδικασία τής παραγωγής είναι σήμερα μιά άπό τίς κυριότερες πη
γές σπατάλης καί συγκρούσεων στό καπιταλιστικό έργοστάσιο. Δέν 
μπορεί νά έξαλειφθεί παρά μόνον άν έγκαθιδρυθεί μιά βαθιά συνερ
γασία άνάμεσα στίς «τεχνικές» καί τίς «παραγωγικές» ύπηρεσίες τού 
έργοστασίου. Αύτή ή συνεργασία θά βασίζεται στόν καθορισμό συλ
λογικά καί άπό κοινού, άπό τούς έργάτες τούς έπιφορτισμένους μέ 
τήν πραγματοποίηση μιάς διαδικασίας παραγωγής καί τούς τεχνι
κούς, τών μέσων καί τού τρόπου αύτής τής πραγματοποίησης. Μιά 
τέτοια συνεργασία θά μπορέσει νά πραγματοποιηθεί χωρίς διαμάχες; 
Ναί, γιατί δέν ύπάρχει καμιά ένδογενής αίτία γιά νά παρουσιαστούν 
άνεπίλυτες άντιδικίες. Οί έργάτες δέν έχουν συμφέρον νά άμφισβη- 
τοΰν τίς άπαντήσεις πού ό τεχνικός, ώς τεχνικός, δίνει σέ δσα τεχνι
κά προβλήματα προκύπτουν καί, άν ύπάρχει άμφισβήτηση, μπορεί 
νά λυθεί γρήγορα μέσω τής έμπειρίας: ό τομέας τής παραγωγής έπι- 
τρέπει τόν σχεδόν άμεσο έλεγχο τών ίδεών πού προβάλλονται άπό 
τούς μέν ή άπό τούς δέ. Τό δτι γιά τούτο τό κομμάτι ή τούτο τό έργα- 
λείο (μέ τή δεδομένη κατάσταση τών γνώσεων καί τίς δεδομένες συν
θήκες παραγωγής) ή τάδε σύνθεση μετάλλου είναι ή πιό ένδεδειγμένη 
π.χ., δέν μπορεί νά είναι καί δέν θά είναι άντικείμενο διαμάχης. Α λ
λά οί άπαντήσεις πού σέ τέτοιες περιπτώσεις μπορεί νά δώσει μέ τρό
πο δριστικό ή τεχνική δέν όρίζουν παρά ένα γενικό πλαίσιο ή ένα μέ
ρος μόνο άπό τά στοιχεία πού διαμορφώνουν τή συγκεκριμένη διαδι
κασία τής παραγωγής. Μέσα σ’ αύτό τό πλαίσιο ύπάρχει ένα πλήθος 
άπό διαφορετικούς τρόπους όργάνωσης αύτής τής διαδικασίας, καί ή 
έκλσγή δέν μπορεί νά γίνει παρά σέ συνάρτηση, άπό τή μιά μεριά, μέ 
παράγοντες «οικονομίας» γενικά -οικονομία έργασίας, πρώτων 
ύλών, ένέργειας, έργαλείων- καί άπό τήν άλλη μεριά, τό κυριότερο, 
σέ συνάρτηση μέ παράγοντες σχετικούς μέ τή μοίρα τών άνθρώπων 
μέσα στήν παραγωγική διαδικασία. Γιά τούς τελευταίους παράγοντες 
μόνον οί άνθρωποι είναι έξ όρισμού άρμόδιοι -ή άρμοδιότητα τού 
τεχνικού, ώς τεχνικού, είναι έντελώς μηδενική.20 Συνεπώς, ή πραγμα
τική όργάνωση τής διαδικασίας τής παραγωγής δέν μπορεί παρά νά 
άνήκει σ’ αυτούς πού τήν πραγματοποιούν, άφού φυσικά λάβουν 
ύπόψη τά τεχνικά στοιχεία πού παρέχουν οί άρμόδιοι τεχνικοί. Στήν 
πραγματικότητα, ένα συνεχές πηγαινέλα θά έγκαθιδρυθεί προφανώς, 
άν δχι γιά άλλο λόγο, παρά γιά τό δτι οί παραγωγοί θά έπινοούν
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καινούριους τρόπους όργάνωσης τής παραγωγής πού θά δημιουρ
γούν τεχνικά προβλήματα, γιά τά όποια οΐ τεχνικοί θά πρέπει νά δί
νουν κάθε φορά τά βέβαια ή πιθανά στοιχεία έκτίμησης, πρίν ληφθεί 
μιά άπόφαση μέ πλήρη έπίγνωση. Αλλά ή άπόφαση σ’ αυτές τίς πε
ριπτώσεις δπως καί στίς άλλες θά άνήκει στούς παραγωγούς (συμπε
ριλαμβανομένων καί τών τεχνικών) τού έργαστηρίου, έάν ή υπόθεση 
άφορά τό έργαστήριο, ή τής έπιχείρησης, έάν άφορά δλη τήν έπιχεί- 
ρηση.

Οί δυνατοί λόγοι, λοιπόν, μιάς διαμάχης άνάμεσα σέ έργαζομένους 
καί τεχνικούς δέν είναι σέ καμιά περίπτωση τεχνικοί- μιά τέτοια δια
μάχη, έάν έμφανιζόταν, θά ήταν διαμάχη καθαρά κοινωνική καί πο
λιτική. Δέν θά μπορούσε παρά νά είναι άποτέλεσμα τής ένδεχόμενης 
τάσης τών τεχνικών νά άναλάβουν ένα πραγματικό μονοπώλιο διεύ
θυνσης, νά άποτελέσουν έκ νέου έναν γραφειοκρατικό διευθυντικό 
μηχανισμό. Ποιά είναι ή δύναμη καί ή πιθανή έξέλιξη αύτής τής τά
σης;

Δέν μπορούμε νά έξετάσουμε έδώ, έστω καί σύντομα, αύτό τό θέ
μα. θ ά  περιοριστούμε νά υπενθυμίσουμε δτι δέν είναι οΐ τεχνικοί 
πού άποτελούν τήν πλειοψηφία ούτε κάν ένα ουσιώδες μέρος τού 
άνώτερου μηχανισμού διεύθυνσης τής σημερινής παραγωγής, τής οι
κονομίας ή τής κοινωνίας -καί αύτό άποκαλύπτει ταυτόχρονα τόν 
άπατηλό χαρακτήρα τών έπιχειρημάτων πού προσπαθούν νά άποδεί- 
ξουν δτι ή έργατική τάξη θά ήταν άνίκανη νά διευθύνει τήν παραγω
γή, γιατί δέν θά διέθετε τίς «άπαραίτητες τεχνικές Ικανότητες». Στή 
μεγάλη ΐους πλειοψηφία οί τεχνικοί δέν κατέχουν παρά θέσεις κατώ
τερες καί δέν έκπληρώνουν παρά έπιμέρους καθήκοντα έκτέλεσης. 
"Οσοι άπό τούς τεχνικούς φτάνουν στήν κορυφή δέν φτάνουν σάν τε
χνικοί, άλλά σάν «διευθύνοντες» καί «όργανωτές». Ό  σύγχρονος κα
πιταλισμός είναι ένας καπιταλισμός γραφειοκρατικός, δέν είναι καί 
δέν θά γίνει ποτέ ένας καπιταλισμός τεχνοκρατικός. Ή  τεχνοκρατία 
είναι μιά κενή γενίκευση έπιφανειακών κοινωνιολόγων ή ένα όνειρο- 
πόλημα τεχνικών πού αισθάνονται πικρά τήν άδυναμία τους μπρο
στά στό σημερινό καθεστώς καί τόν παραλογισμό του. ΟΙ τεχνικοί 
δέν άποτελούν μιά ξεχωριστή τάξη- τυπικά δέν είναι τίποτα περισσό
τερο άπό μιά κατηγορία μισθωτών έργαζομένων, καί ή έξέλιξη τού 
σύγχρονου καπιταλισμού, πού τούς μετατρέπει δλο καί πιό πολύ σέ 
άντικαταστάσιμους έκτελεστές έπιμέρους δουλειών καί μειώνει τή 
σχετική τους σπανιότητα, τείνει νά τούς μετατρέψει σέ προλεταριάτο. 
Σ’ αυτή τή διαδικασία άντιτίθεται ή θέση τους στήν Ιεραρχία τών 
άποδοχών καί τών «κοινωνικών θέσεων», καθώς έπίσης καί δ,τι τούς 
μένει σάν προοπτική «άτομικής άνόδου». ’Αλλά αυτή ή προοπτική 
στενεύει συνεχώς, γιατί μέ τόν καιρό τό έπάγγελμα άπό τή μιά μεριά 
μαζικοποιείται, άπό τήν άλλη γραφειοκρατικοποιεϊται. Παράλληλα
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άναπτύσσεται άνάμεσά τους μιά έξέγερση ένάντια στους παραλογι- 
σμούς τοϋ καπιταλιστικού καί γραφειοκρατικού συστήματος καί ένά- 
ντια στην άδυναμία τού τεχνικού, μεταμορφωμένου σέ υπάλληλο καί 
κολλημένου σέ μιά έπιμέρους δουλειά, νά δώσει έλεύθερη έκφραση 
στίς Ικανότητές του έφεύρεσης καί έργασίας. Έτσι, σέ μερικρύς τε
χνικούς φτασμένους ή άριβίστες, πού παίρνουν άποφασιστικά θέση 
μέ τη μεριά τής έκμετάλλευσης, άντιτίθεται μιά αυξανόμενη μειοψη
φία έξεγερμένων τεχνικών, που είναι έτοιμοι νά συνεργαστούν γιά 
τήν άνατροπή τού συστήματος. ’Ανάμεσα στίς δυό μερίδες βρίσκεται 
ή μεγάλη πλειοψηφία τών τεχνικών που δέχονται μέ άπάθεια τό ρόλο 
τών προνομιούχων υπαλλήλων· ό σημερινός συντηρητισμός αυτής τής 
μερίδας σημαίνει άκριβώς δτι δέν θά διακινδύνευε μιά διαμάχη μέ 
τήν πραγματική έξουσία, όποια κι άν είναι* ή έξέλιξη άλλωστε δέν 
μπορεί παρά νά τή ριζοοπαστικοποιήσει κι αυτήν. Είναι λοιπόν πά
ρα πολύ πιθανό δτι ή έργατική έξουσία στό έργοστάσιο, άφού άπαλ- 
λαγεϊ άπό έναν μικρό άριθμό τεχνικών-γραφειοκρατών, θά ύποστη- 
ριχτεϊ ένεργά άπό ένα σημαντικό μέρος τών άλλων καί θά μπορέσει 
χωρίς μεγάλη διαμάχη νά άφομοιώσει τό ύπόλοιπο μέσα στό δίκτυο 
συνεργασίας τού έργοστασίου.

Μένει ή πραγματική «διεύθυνση» τής έπιχείρησης πού στήν πραγ
ματικότητα άπασχολεΐ σήμερα έναν πολύ μικρό άριθμό προσώπων 
(τά πρόσωπα πού ένας γενικός διευθυντής «συμβουλεύεται» πρίν πά
ρει μιά άπόφαση μετριούνται στά δάχτυλα, άκόμα καί στίς πιό σημα
ντικές έπιχειρήσεις). Τά καθήκοντα αύτής τής διεύθυνσης είναι δύο 
είδών: άπό τή μιά μεριά νά παίρνει άποφάσεις, σέ συνάρτηση μέ τίς 
διακυμάνσεις τής άγοράς ή μέ τίς μακροπρόθεσμες προοπτικές, σχε
τικά μέ τίς έπενδύσεις, τά στόκ, τήν κλίμακα παραγωγής κλπ.· άπό 
τήν άλλη μεριά νά έξασφαλίζει τό συντονισμό τών διαφόρων υπηρε
σιών τής έπιχείρησης καί, Ιδιαίτερα, τών διαφόρων τμημάτων τού 
γραφειοκρατικού μηχανισμού.

Ένα μέρος άπό αύτά τά καθήκοντα θά έξαφανιστεί αυτόματα σέ 
μιά σχεδιοποιημένη οικονομία: έτσι, δλες οϊ άποφάσεις συνδέονται 
έπί τού παρόντος μέ τίς διακυμάνσεις τής άγοράς (κλίμακα τής πα
ραγωγής, ύψος τών έπενόύσεων κλπ.). ’Αλλα θά περιοριστούν σημα
ντικά: έτσι, ό συντονισμός άνάμεσα στούς διάφορους τομείς τής έπι
χείρησης θά άπλοποιηθεϊ, χωρίς άμφιβολία, σημαντικά άν οί παρα
γωγοί όργανώνουν μόνοι τους τήν έργασία τους καί άν οί διάφορες 
όμάδες, έργαστήρια ή τμήματα μπορούν νά έρχονται σέ άμεση έπαφή 
μεταξύ τους. ’Αλλα καθήκοντα, άντίθετα, θά άναπτυχθούν πιό πολύ: 
θά είναι ή περίπτωση, κατά πρώτο λόγο, γιά δ,τι άφορά τήν ένεργό 
έπεξεργασία τών μελλοντικών δυνατοτήτων, αντικειμένων καί μέσων 
παραγωγής, δηλαδή τών προτάσεων πού άφορούν τή θέση τής έπιχεί-
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ρησης στή συνολική έξέλιξη τής οικονομίας. "Ολα αυτά τά καθήκο
ντα διεύθυνσης θά είναι στά χέρια δύο όργάνων:

(α) "Ενα Συμβούλιο έκπροσώπων τών έργαστηρίων καί τών γρα
φείων, έκλεγομένων καί άνακλητών σέ κάθε στιγμή. Σέ μιά έπιχείρη- 
ση άπό πέντε μέ δέκα χιλιάδες έργαζομένους αυτό τό Συμβούλιο θά 
μπορούσε νά συμπεριλαμβάνει τριάντα μέ πενήντα μέλη. ΟΙ έκπρό- 
σωποι δέν θά παύουν νά έργάζσνται στήν παραγωγή, θ ά  συνεδριά
ζουν σέ δλομέλειες δσο συχνά άποδειχτεϊ άναγκαίο στό φώς τής 
έμπειρίας (πιθανόν μιά ή δυό μισές μέρες τήν έβδομάδα). θ ά  δίνουν 
λογαριασμό γιά κάθε συνεδρίαση στούς συντρόφους τους τού έργα- 
στηρίου ή τού γραφείου* τά θέματα θά τά έχουν ήδη συζητήσει μαζί 
τους άπό πρίν. θ ά  έξασφαλίσουν μιά κεντρική διαρκή έκπροσώπη- 
ση, άποτελούμενη άπό έναν ή περισσότερους έκπροσώπους έκ περι
τροπής. 'Ενα άπό τά κυριότερα καθήκοντά τους θά είναι νά έξασφα
λίσουν τή σύνδεση τής έπιχείρησης μέ τόν «έξωτερικό κόσμο».

(6) Ή  Γενική Συνέλευση δλων τών έργαζομένων τού έργοστασίου, 
έργατών, υπαλλήλων καί τεχνικών, άνώτατο όργανο άπόφασης γιά 
δλα τά προβλήματα πού άφοροΰν τήν έπιχείρηση στό σύνολό της ή 
πού προκύπτουν άπό διαφωνίες ή διαμάχες μεταξύ τομέων. Αύτή ή 
Γενική Συνέλευση θά είναι ή άποκατάσταση τής άμεσης δημοκρατίας 
μέσα στό φυσικό πλαίσιο τού σύγχρονου κόσμου, τήν έπιχείρηση ώς 
βασική κοινωνική μονάδα, θ ά  πρέπει νά έπικυρώνει δλες τίς άποφά- 
σεις τού Συμβουλίου, έκτός άπό τίς άποφάσεις άπλής ρουτίνας, θά  
μπορεί νά έπανεξετάσει δλες τίς άποφάσεις πού πάρθηκαν άπό τό 
Συμβούλιο τών έκπροσώπων, νά τίς έπικυρώνει ή νά τίς άπορρίπτει* 
θά άποφασίζει ή ίδια γιά τά θέματα πού θά πρέπει νά τής ύποβάλλο- 
νται κατευθείαν, θ ά  έχει μιά σταθερή περιοδικότητα -μιά ή δυό μέ
ρες τό μήνα π.χ.- καί θά μπορεί νά συγκληθεί κάθε στιγμή άν ένας 
όρισμένος άριθμός έργαζομένων, έργαστηρίων ή έκπροσώπων τό ζη-

Ποιό θά είναι τό ουσιαστικά περιεχόμενο τής έργατικής διεύθυν
σης τής έπιχείρησης, τά μόνιμα καθήκοντα πού θά έχει νά έκτελέσει;

Μπορούμε νά δούμε πιό καθαρά αύτό τό πρόβλημα άν θεωρήσου
με σχηματικά τήν έργατική διεύθυνση άπό δυό άπάψεις, τή στατική 
καί τή δυναμική.

Μέ τή στατική άποψη έννοούμε δτι ένας δεδομένος στόχος παρα
γωγής έχει καθοριστεί στήν έπιχείρηση άπό τό σχέδιο γιά μιά όρισμέ- 
νη περίοδο (θά δούμε άργότερα πώς γίνεται ό καθορισμός αύτού τού 
στόχου) καί ταυτόχρονα είναι καθορισμένα τά μέσα, μέ τήν πιό γενι
κή έννοια, πού θά έχει στή διάθεσή της ή έπιχείρηση γιά τήν έπίτευξη 
αύτού τού στόχου. Τό σχέδιο θά καθορίζει π.χ. σάν στόχο παραγω
γής γιά ένα έργοστάσιο αύτοκινήτων τήν έτήσια παραγωγή τόσου
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άριθμού αυτοκινήτων τέτοιου τύπου καί θά τό τροφοδοτεί γι’ αυτόν 
τό σκοπό μέ τίς άναγκαίες ποσότητες πρώτων υλών, ένέργειας, μηχα
νημάτων κλπ. -ένώ ταυτόχρονα θά καθορίζει τήν ποσότητα ώρών έρ- 
γασίας (δηλαδή, άν υποθέσουμε πώς ή διάρκεια έργασίας είναι κα
θορισμένη, τόν άριθμό τών έργαζομένων) πού άντιστοιχούν σ’ αύτή 
τήν παραγωγή.

Ά π ’ αύτή τήν άποψη ή διεύθυνση τής έπιχείρησης άπό τούς έργα- 
ζομένους σημαίνει δτι αύτοί είναι πού έχουν τήν ευθύνη καί τήν υπο
χρέωση νά πραγματοποιήσουν τό σκοπό πού τούς έχει καθοριστεί μέ 
τά μέσα πού έχουν τεθεί στή διάθεσή τους. Τό καθήκον, λοιπόν, τών 
έργαζομένων τής έπιχείρησης είναι άνάλογο μέ τά «θετικά» καθήκο
ντα τού σημερινού όργάνου διεύθυνσης, πού θά έχει καταργηθεϊ: ή 
όργάνωση τής έργασίας κάθε έργαστηρίου ή τμήματος άπό τούς 
ίδιους τούς έργαζομένους· δ συντονισμός τής δουλειάς τών έργαστη- 
ρίων πού βρίσκονται σέ άμεση παραγωγική άλληλουχία άπό τούς 
ίδιους τούς Ενδιαφερομένους σέ προσωπική έπαφή (άν πρόκειται γιά 
προβλήματα περιορισμένα ή γιά τή ρουτίνα τής παραγωγής), άπό συ
γκεντρώσεις έκπροσώπων ή άπό κοινές γενικές συνελεύσεις δύο ή πε
ρισσοτέρων έργαστηρίων ή τμημάτων (άν πρόκειται γιά προβλήματα 
πιό σημαντικά)· ό συντονισμός τών έργασιών τού συνόλου τού έργο- 
στασίου άπό τό Συμβούλιο τής έπιχείρησης καί τή Γενική Συνέλευση· 
ή σύνδεση μέ τήν υπόλοιπη οικονομία άπό τό Συμβούλιο.

Σ’ αύτές τίς συνθήκες ή αυτονομία, σέ σχέση μέ τήν παραγωγή, ση
μαίνει τόν καθορισμό τού τρόπου πραγματοποίησης όρισμένων δεδο
μένων σκοπών μέ τή βοήθεια μέσων καθορισμένων γενικά. ’Ανάμεσα 
σ’ αυτούς τούς σκοπούς καί στά μέσα πού πρέπει νά είναι καθορι
σμένα άπό τό σχέδιο (γιατί προέρχονται άπό τήν παραγωγή άλλων 
έπιχειρήσεων), υπάρχει ένας σημαντικός χώρος πρωτοβουλίας πού 
άπαιτεϊ μιά διαδικασία συγκεκριμενοποίησης πού δέν μπορεί νά 
πραγματοποιηθεί παρά μόνο άπό τούς έργαζομένους τής έπιχείρη
σης: στόχοι καί μέσα δέν καθορίζουν αύτόματα καί άποκλειστικά τίς 
μορφές τής δουλειάς, πόσο μάλλον πού ό καθορισμός τών μέσων άπό 
τό σχέδιο παραμένει άναγκαστικά γενικός καί δέν μπορεί ούτε πρέ
πει νά άσχολείται μέ δλες τίς σημαντικές «λεπτομέρειες». Αύτή ή συ
γκεκριμενοποίηση, αύτός ό καθορισμός τού τρόπου πραγματοποίη
σης τών στόχων τής έπιχείρησης μέ τή βοήθεια τών μέσων πού έχει 
στά χέρια της είναι ό πρώτος τομέας άσκησης τής αύτονομίας τών έρ
γαζομένων. Είναι πολύ σημαντικός. ’Αλλά είναι περιορισμένος· καί 
ή καθαρή συνειδητοποίηση τών περιορισμών του έχει κρίσιμη σημα
σία, γιατί οί περιορισμοί αύτοί καθορίζουν τό άναπόφευκτο πλαίσιο 
τού ξεκινήματος τής σοσιαλιστικής παραγωγής -τό πλαίσιο πού θά 
πρέπει νά πλαταίνει συνεχώς, καθώς θά έξελίσσεται ή σοσιαλιστική 
παραγωγή.
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Έτσι, ή αυτονομία, άπό τη στατική άποψη, είναι καταρχήν προ
φανώς περιορισμένη σχετικά μέ τόν καθορισμό τών στόχων τής πα
ραγωγής. ΟΙ έργαζόμενοι μιας δεδομένης έπιχείρησης συμμετέχουν 
στόν καθορισμό τών παραγωγικών στόχων τής έπιχείρησής τους, άπ’ 
τό γεγονός δτι συμμετέχουν στόν καθορισμό τού σχεδίου στό σύνολό 
του. ’Αλλά δέν προσδιορίζουν οί Ιδιοι άμεσα καί μόνοι τους αυτούς 
τούς στόχους. Στή σύγχρονη οίκονομία, δπου ή παραγωγή κάθε έπι
χείρησης βρίσκεται σέ άμοιβαία έξάρτηση μέ τήν παραγωγή δλων τών 
άλλων, ό καθορισμός συναρτημένων στόχων παραγωγής δέν μπορεί 
νά γίνει γιά κάθε έπιχείρηση χωριστά, πρέπει νά γίνει άπό δλες καί 
γιά δλες μαζί, καί ή γενική άποψη δέν μπορεί παρά νά ύπερισχύσει 
σέ σχέση μέ τήν ειδική.

Ή  αύτονομία είναι τό ίδιο περιορισμένη καί ώς πρός τόν καθορι
σμό τών μέσων παραγωγής. ΟΙ έργαζόμενοι μιάς έπιχείρησης δέν 
μπορούν νά προσδιορίσουν μέ πλήρη αύτονομία τά μέσα πού προτι
μούν νά χρησιμοποιήσουν, γιατί αύτά τά μέσα είναι προϊόντα παρα
γωγής άλλων έπιχειρήσεων· μιά τέτοιου είδους αύτονομία θά σήμαινε 
δτι κάθε έπιχείρηση θά μπορούσε νά καθορίσει τούς στόχους παρα
γωγής δλων τών άλλων, καί έτσι αυτές οί αύτονομίες θά καταργού
σαν ή μιά τήν άλλη. Παρ’ δλα αύτά, αύτός ό περιορισμός είναι πολύ 
λιγότερο αυστηρός άπ’ δ,τι ό πρώτος -ό σχετικός μέ τούς στόχους- 
έπειδή οί μεταβολές τών μέσων παραγωγής πού προτείνονται άπό τό 
έργοστάσιο πού τά χρησιμοποιεί, μπορούν νά πραγματοποιηθούν εύ
κολα άπό τό έργοστάσιο πού τά κατασκευάζει χωρίς νά δημιουργούν 
έπιπρόσθετα βάρη γιά τό δεύτερο· αύτό φαίνεται πεντακάθαρα στήν 
περίπτωση τών μεγάλων έργοστασίων μηχανικής παραγωγής -π.χ. 
αύτοκινήτων- μέ προχωρημένη όλοκλήρωση (κάθετη συγκέντρωση) 
τής παραγωγής, δπου ένα μεγάλο μέρος τών χρησιμοποιούμενων τε
χνικών μέσων κατασκευάζεται άπό τό ίδιο τό έργοστάσιο, κατά συνέ
πεια ή συνεργασία τών τμημάτων πού κατασκευάζουν τά έργαλεΐα μέ 
τά τμήματα πού τά χρησιμοποιούν θά μπορεί νά όδηγήσει σέ μεγάλες 
μεταβολές τών μέσων παραγωγής πού χρησιμοποιούνται σήμερα.21

’Αλλά άν θεωρήσουμε αύτό πού όνομάζουμε δυναμική άποψη τής 
έργατικής διεύθυνσης, δηλαδή τό ρόλο τής έργατικής διεύθυνσης 
στήν άνάπτνξη καί τή μετατροπή τής σοσιαλιστικής παραγωγής, πιό 
συγκεκριμένα δτι αύτή ή άνάπτυξη καί αύτή ή μετατροπή θά είναι ό 
πρώτος στόχος αύτής τής διεύθυνσης, δ,τι είπαμε ώς τώρα πρέπει νά 
τό ζαναεξετάσουμε κάτω άπό νέο πρίσμα καί τότε διαπιστώνουμε 
πώς τά πλαίσια τής αυτονομίας βαθμιαία πλαταίνουν.

Αύτό φαίνεται πρώτα πρώτα στό θέμα τού καθορισμού τών μέσων 
παραγωγής. Ξεκινώντας άπό τήν τεχνολογία τήν κληρονομημένη άπό 
τόν καπιταλισμό, ή σοσιαλιστική παραγωγή θά έπιδιώξει, δπως εϊπα-
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με, τόν συνειδητό μετασχηματισμό αυτής τής τεχνολογίας. 'Η πρώτη 
πλευρά αυτού τού προβλήματος είναι ή έξής: σήμερα ό βιομηχανικός 
έξοπλισμός -καί γενικότερα τά μέσα παραγωγής- καταρχήν έπινοού- 
νται καί κατασκευάζονται άνεξάρτητα άπό τόν άνθρωπο πού θά τά 
χρησιμοποιήσει καί άπό την άποψή του (αυτοί πού τά έπινοούν Ισχυ
ρίζονται φυσικά δτι λαμβάνουν ύπόψη τους τόν άνθρωπο πού θά τά 
χρησιμοποιήσει, άλλά στην πραγματικότητα ή νοοτροπία τους δέν 
έχει καμιά σχέση μέ την άποψη τού άνθρώπου πού τά χρησιμοποιεί 
στίς συγκεκριμένες συνθήκες παραγωγής τού καπιταλιστικού έργο- 
στασίου). Ό  μηχανικός έξοπλισμός δμως κατασκευάζεται γιά νά κα
ταναλωθεί παραγωγικά, καί ή άποψη τού παραγωγικού καταναλωτή, 
δηλαδή τού παραγωγού πού τά χρησιμοποιεί, είναι πρωταρχική. Στό 
βαθμό πού ή άποψη τού παραγωγού τού έξοπλισμού είναι έπίσης ση
μαντική, τό πρόβλημα τού καθορισμού τών μέσων παραγωγής δέν 
μπορεί νά λυθεί παρά μόνο μέ τή ζωντανή συνεργασία αυτών τών 
δυό κατηγοριών έργαζομένων. Σέ ένα έργοστάσιο όλοκληρωμένο, 
αυτό συνεπάγεται τή διαρκή έπαφή άνάμεσα στίς άντίστοιχες κατη
γορίες έργαστηρίων. Σ’ όλόκληρη τήν κλίμακα τής οικονομίας αυτό 
μπορεί νά γίνεται μέ τήν έγκαθίδρυση μορφών μόνιμης καί κανονικής 
συνεργασίας μεταξύ έργοστασίων, δπως καί μεταξύ κλάδων τής πα
ραγωγής. (Αύτό τό πρόβλημα είναι ξεχωριστό άπό τό πρόβλημα τής 
γενικής σχεδιοποίησης πού βάζει ένα πλαίσιο ποσοτικό -τόσο άτσά- 
λι, τόσες ώρες έργασίας άπ’ τή μιά μεριά, τόσα τελικά προϊόντα κα
τανάλωσης άπ’ τήν άλλη- άλλά δέν έπεμβαίνει στή μορφή, στόν τύπο 
κλπ. τών ένδιάμεσων προϊόντων.) Αυτή ή συνεργασία θά πάρει άνα- 
γκαστικά δύο μορφές. ’Απ’ τή μιά μεριά, τά προβλήματα έκλογής 
τών καλύτερων μεθόδων καί τής διάδοσής τους, τής τυποποίησης καί 
τού όρθολσγισμού θά είναι τό άντικείμενο τής όριζόντιας συνεργα
σίας τών Συμβουλίων τών όργανωμένων κατά κλάδους καί τομείς τής 
βιομηχανίας (υφαντουργία, χημεία, μηχανική, ήλεκτρολογία κλπ.). 
Ά πό τήν άλλη μεριά, ή συγχώνευση τών άπ όψεων όσων παράγουν 
καί δσων χρησιμοποιούν τόν μηχανικό έξοπλισμό καί γενικότερα 
δλα τά ένδιάμεσα προϊόντα θά είναι τό άντικείμενο τής κάθετης συ
νεργασίας τών Συμβουλίων πού άντιπροσωπεύουν τά διαδοχικά στά
δια παραγωγής (π.χ. σιδηρουργία -βιομηχανία έργαλειομηχανών- 
μηχανική βιομηχανία). Καί στίς δυό περιπτώσεις αυτή ή συνεργασία 
θά πρέπει νά όργανωθεϊ σέ μόνιμες μορφές: όριζόντιες καί κάθετες 
’Επιτροπές άντιπροσώπων τών Συμβουλίων έπιχειρήσεων καθώς έπί
σης καί πλατύτερες Διασκέψεις τών παραγωγών.

’Εξετάζοντας λοιπόν τό πρόβλημα άπό τή δυναμική του πλευρά -  
πού τελικά είναι ή μόνη σημαντική- διαπιστώνουμε δτι τό πεδίο 
άσκησης τής αύτονομίας πλαταίνει άπέραντα. Ήδη στό έπίπεδο τών
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έπιχειρήσεων ol παραγωγοί θά καθορίζουν οΐ ίδιοι τά μέσα παραγω
γής. θ ά  είναι έτσι σέ θέση νά κυριαρχήσουν βαθμιαία στη διαδικα
σία τής έργασίας, γιατί δχι μόνο θά καθορίζουν τίς μορφές της άλλά 
θά μπορούν νά άλλάξουν την τεχνολογική της βάση.

Αυτό τό γεγονός άπό μόνο του μεταβάλλει τή σημασία δσων είπαμε 
γιά τόν καθορισμό τών στόχων. Τά τρία τέταρτα τής σύγχρονης (άκα- 
θάριστης) παραγωγής άποτελούνται άπό ένδιάμεσα προϊόντα, άπό 
μέσα παραγωγής μέ τή γενική έννοια. Ό  καθορισμός έπομένως τών 
μέσων παραγωγής άπό τούς παραγωγούς σημαίνει αυτόματα άμεση 
συμμετοχή -έξαιρετικά σημαντική- στόν καθορισμό τών στόχων πα
ραγωγής (έφόσον ή φύση τών ένδιάμεσων άντικειμένων καθορίζεται 
άπό κοινού άπό αύτούς πού τά παράγουν καί αύτούς πού τά χρησι
μοποιούν). Ό  περιορισμός πού παραμένει- καί είναι σημαντικός- 
πηγάζει άπό τό δ,τι αύτά τά μέσα πρέπει νά χρησιμοποιηθούν, όποια 
κι άν είναι ή συγκεκριμένη φύση τους, γιά τήν παραγωγή τελικών κα
ταναλωτικών άγαθών καί δτι αύτά τά άγαθά δέν μπορούν νά προσ
διοριστούν παρά μέ τρόπο γενικό, άπό τό σχέδιο.

’Αλλά καί άπ’ αύτή τήν άποψη άκόμα, ή θεώρηση τής δυναμικής 
πλευράς άλλάζει ριζικά τήν κατάσταση. 'Η σύγχρονη κατανάλωση 
χαρακτηρίζεται άπό τήν άκατάπαυστη έμφάνιση νέων προϊόντων. Ό  
ρόλος τών έπιχειρήσεων πού παράγουν καταναλωτικά άγαθά θά εί
ναι νά έπινοούν, νά μελετούν καί νά παράγουν αύτά τά καινούρια 
προϊόντα.

Αύτό θέτει τό γενικότερο πρόβλημα τής έπαφής μεταξύ παραγω
γών καί καταναλωτών. Ή  καπιταλιστική κοινωνία είναι θεμελιωμένη 
πάνω σ’ ένα πλήρες σχίσμα αύτών τών δύο πλευρών τού άνθρώπου 
καί πάνω στην έκμετάλλευση τού καταναλωτή ώς καταναλωτή. Δέν 
πρόκειται μόνο γιά τή χρηματική έκμετάλλευση ή γιά τό έπίπεδίο τών 
μισθών. Ή  καπιταλιστική παραγωγή Ισχυρίζεται δτι Ικανοποιεί πε
ρισσότερο άπό κάθε άλλη στήν Ιστορία τίς άνάγκες τών μαζών, άλλά 
στήν πραγματικότητα αύτή ή ίδια είναι πού καθορίζει, άν δχι τίς 
ίδιες τίς άνάγκες, τουλάχιστον τόν τρόπο τής Ικανοποίησής τους. Ή  
άποψη τού καταναλωτή δέν είναι παρά μιά άπό τίς πολλές μεταβλη
τές πού χειρίζονται ol σύγχρονες τεχνικές πώλησης. Τό σχίσμα άνά- 
μεσα στόν παραγωγό καί τόν καταναλωτή έμφανίζεται μέ Ιδιαίτερη 
ένάργεια στό θέμα τής ποιότητας τών προϊόντων. Ό  διάλογος άνάμε- 
σα στόν έργάτη-άνθρωπο καί στόν έργάτη-ρομπότ πού συνοψίζει ό 
Μοτέ στό κείμενό του (τό όποιο άναφέραμε ήδη πολλές φορές): «Νο
μίζεις δτι είναι σημαντικό αύτό τό κομμάτι; -Καί τί σέ νοιάζει; Τσι
μέντο νά γίνει» δείχνει χτυπητά γιατί τό πρόβλημα τής ποιότητας δέν 
μπορεί νά λυθεί στό πλαίσιο τής κοινωνίας τής έκμετάλλευσης. Ό  
άπλοϊκός βλέπει σ’ ένα έμπόρευμα ένα έμπόρευμα, άντί νά δεϊ μιά 
άποκρυσταλλωμένη στιγμή τής ταξικής πάλης στά έλαττώματα τών
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έμπορευμάτιυν βλέπει έλαττώματα, άντί νά δει τό άποχέλεσμα τής 
διαμάχης τού έργάτη μέ τόν έαυτό του, τού έργάτη μέ τήν έκμετάλ- 
λευση, καί τών διαφόρων όργάνων τής γραφειοκρατίας στό έργοστά- 
σιο μεταξύ τους.

Ή  κατάργηση τής έκμετάλλευσης θά έχει άπό μόνη της άποτέλεσμα 
τή μετατροπή αυτής τής κατάστασης, καί δ έργάτης θά τείνει άπό μό
νος του, κατά τή διάρκεια τής δουλειάς του, νά συμπεριφέρεται σάν 
ένδεχόμενος καταναλωτής τού προϊόντος πού παράγει. Αλλά ή σο
σιαλιστική κοινωνία θά πρέπει χωρίς άμφιβολία, στήν πρώτη της φά
ση, νά άντιμετωπίσει τήν έγκαθίδρυση κανονικών μορφών έπαφής -  
πέρα άπό τήν «άγορά»- άνάμεσα στούς παραγωγούς καί τούς κατα
ναλωτές ώς καταναλωτές.

"Ως έδώ προϋποθέσαμε τόν καταμερισμό τής έργασίας τόν κληρο
νομημένο άπό τή σημερινή κοινωνία, πού άποτελεί τό σημείο άπ’ 
δπου ξεκινάει ή σοσιαλιστική κοινωνία. ’Αλλά ήδη άναφέραμε πιό 
πάνω δτι ή σοσιαλιστική κοινωνία δέν μπορεί νά μήν άσχοληθεί 
ένεργά, άπό τήν πρώτη της μέρα, μέ τήν κατάλυση αυτού τού κατα
μερισμού. Αυτό είναι ένα πρόβλημα τεράστιο μέ τό όποιο δέν μπο
ρούμε νά άσχοληθούμε στά πλαίσια αυτού τού κειμένου. ’Εντούτοις, 
τά πρώτα στοιχεία γιά τήν έπίλυσή του έμφανίζονται άπό σήμερα. Ή  
σύγχρονη παραγωγή, καταστρέφοντας κατά μεγάλο μέρος τίς έπαγ- 
γελματικές ειδικεύσεις τού παρελθόντος καί δημιουργώντας μηχανές 
καθολικές* ·* ήμιαυτόματες ή αυτόματες, γκρέμισε μόνη της τόν παρα
δοσιακό σκελετό τού καταμερισμού τής έργασίας στή βιομηχανία καί 
δημιούργησε τόν τύπο τού καθολικού έργάτη, Ικανού νά δουλέψει μέ 
τίς περισσότερες άπό τίς χρησιμοποιούμενες μηχανές μετά άπό σύν
τομη μαθητεία. ’Απαλλαγμένη άπό τά ταξικά της στοιχεία, ή κατανο
μή τών έργαζομένων σέ μιά μεγάλη σύγχρονη έπιχείρηση άντιστοιχίί 
δλο καί λιγότερο σέ έναν πραγματικό καταμερισμό τής έργασίας καί 
δλο καί πιό πολύ σέ έναν καταμερισμό τών καθηκόντων?*ΟΙ έργαζό- 
μενοι είναι καρφωμένοι σέ όρισμένα σημεία τού παραγωγικού μηχα
νισμού, δχι σέ συνάρτηση μέ μιά άνέκκλητη άντιστοιχία άνάμεσα στίς 
«ειδικεύσεις» τους καί στίς «άπαιτήσεις τής δουλειάς», άλλά έπειδή ή 
θέση είναι διαθέσιμη, έπειδή τούς παρέχει τούτο ή τό άλλο πλεονέ
κτημα -σέ τελευταία άνάλυση, άπλώς έπειδή έκεϊ τούς έβαλαν. Τό

* Μηχανές πού χρησιμεύουν γιά τύπους δουλειάς πού γίνονται στά πιό 
διαφορετικά άντικείμενα, κομμάτια καί υλικά' π.χ. οί τόρνοι τής σύγχρονης 
μεταλλοβιομηχανίας. (Σ.τ.Μ.)

·* Δηλαδή δέν πρόκειται γιά διαφορετικά έπαγγέλματα μέ άντίοτοιχες «εί- 
δικεύσεις», άλλά μόνο γιά μιά αύθαίρετη κατανομή τών έργαζομένων άνάμε
σα σέ διαφορετικές άσχολίες πού μαθαίνονται σέ μερικές μέρες ή έβδομάδες. 
(Σ.τ.Μ.)
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σοσιαλιστικό έργοστάσιο δέν θά έχει φυσικά κανένα λόγο νά δεχτεί 
τήν τεχνική άπολίθωση τών άπασχολήσεων πού έπικρατεί σήμερα, 
θ ά  έχει κάθε ένδιαφέρον νά ένθαρρύνει τήν έναλλαγή τών έργαζομέ- 
νων άνάμεσα στά έργαστήρια καί στά τμήματα τού έργοστασίου, κα
θώς έπίσης καί άνάμεσα στά παραγωγικά τμήματα καί στά «γρα
φεία». Μιά τέτοια έναλλαγή δέν μπορεί παρά νά διευκολύνει άφά- 
νταστα τήν ένεργό καί μέ έπίγνωση συμμετοχή τών έργαζομένων στή 
διεύθυνση τού έργοστασίου, στό βαθμό πού ένα συνεχώς αυξανόμενο 
μέρος τών έργαζομένων θά έξοικειώνεται προσωπικά μέ τήν έργασία 
ένός αυξανόμενου άριθμοϋ τμημάτων. Τό ίδιο Ισχύει γιά τήν έναλλα
γή τών έργαζομένων άνάμεσα σέ διάφορες έπιχειρήσεις, καί σάν 
πρώτο βήμα άνάμεσα σέ έπιχειρήσεις πού παράγουν καί έπιχειρήσεις 
πού χρησιμοποιούν τά προϊόντα τών πρώτων.

"Οσο γι’ αυτό πού άπομένει άπό τό πρόβλημα αύτού τού ίδιου τού 
καταμερισμού τής έργασίας, δέν μπορεί νά συζητηθεί παρά σέ συν
δυασμό μέ τό πρόβλημα τής παιδείας -όχι μόνο τών καινούριων γε
νεών άλλά καί τών ένηλίκων- μέ τό όποιο δέν μπορούμε νά άσχολη- 
θούμε έδώ.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

'Η λειτουργία τής σοσιαλιστικής οίκονομίας-προϋποθέτει τή συνει
δητή διεύθυνση τής οίκονομικής διαδικασίας άπό τούς παραγωγούς 
σέ δλα τά έπίπεδα, καί Ιδιαίτερα στό κεντρικό έπίπεδο. Είναι τέλεια 
αυταπάτη νά πιστεύει κανείς είτε δτι μιά κεντρική γραφειοκρατία, 
άκόμα καί «έλεγχόμενη», θά μπορούσε νά κατευθύνει τήν οίκονομία 
πρός τό σοσιαλισμό (θά τήν όδηγούσε ξανά στήν έκμετάλλευση), είτε 
δτι θά μπορούσαν νά καθιερωθούν άντικειμενικοί «αύτόματοι» μηχα
νισμοί πού, σάν μηχανές αύτόματου χειρισμού, θά προσανατόλιζαν 
σέ κάθε στιγμή τήν οίκονομία πρός τήν έπιθυμητή κατεύθυνση. Σέ 
δλες αύτές τίς περιπτώσεις -διεύθυνση τής οίκονομίας άπό μιά «φω
τισμένη» γραφειοκρατία, ρύθμιση άπό μηχανισμούς μιάς «άληθινής 
άγοράς» πού έχουν έπανέλθει στήν άρχική άγνότητα πού δήθεν είχαν 
πρίν τούς διαφθείρει ό καπιταλισμός, ή ρύθμιση άπό έναν ήλεκτρονι- 
κό ύπερεγκέφαλο- έμφανίζεται ή ίδια βασική άδυναμία. Κάθε σχέδιο 
προϋποθέτει μιά άπόφαση σχετική μέ τό ρυθμό άνάπτυξης τής οίκο- 
νομίας, καί αυτός ό ρυθμός μέ τή σειρά του έξαρτάται ούσιαστικά 
άπό τήν κατανομή τού κοινωνικού προϊόντος, άνάμεσα σέ κατανάλω
ση καί έπένδυση.22

Στήν πραγματικότητα δέν ύπάρχει καμιά «άντικειμενική» όρθολο- 
γική βάση πού νά έπιτρέπει τόν προσδιορισμό αύτής τής κατανομής. 
Ή  άπόφαση νά άφιερώνεται 0% στίς καθαρές έπενδύσεις τού κοινω
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νικού προϊόντος δέν είναι ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο «όρθολο- 
γιστική» άντικειμενικά άπό τήν άπόφαση νά άφιερώνεται σ’ αύτές τίς 
έπενδύσεις τό 90% τού κοινωνικού προϊόντος. Ή  μόνη λογική βάση 
πού μπορεί νά υπάρχει σ’ αύτό τό θέμα είναι ή άπόφαση πού παίρ
νουν μέ έπίγνωση οί άνθρωποι γιά τήν Ιδια τους τή μοίρα. Καί ό κα
θορισμός τών στόχων τού σχεδίου άπό τούς έργαζομένους, οί όποιοι 
θά τό έκτελέσουν κιόλας, είναι, σέ τελευταία άνάλυση, ή (ίόνη έγγύη- 
ση γιά τήν αυθόρμητη καί έθελοντική συμμετοχή τους στήν προσπά
θεια τής πραγματοποίησής τους καί, έπομένως, γιά μιά πραγματική 
κινητοποίηση τών άτόμων γύρω άπό τή διεύθυνση καί παράλληλα 
άπό τήν άνάπτυξη τής οικονομίας.

’Αλλά αύτό δέν σημαίνει δτι τό σχέδιο καί ή διεύθυνση τής οίκονο- 
μίας είναι ζητήματα «καθαρά πολιτικά». Ή  σοσιαλιστική σχεδιο- 
ποίηση θά στηριχτεί σέ άντικειμενικά όρθολογιστικά στοιχεία καί εί
ναι ή μόνη Ικανή νά τά έντάξει σ’ Ιναν συνειδητό προσανατολισμό 
τής οικονομίας. Αύτά τά στοιχεία άφοροϋν έξαιρετικά Ισχυρά μέσα 
έξοικονόμησης σκέψης καί έργασίας, άπλοποίησης τής άναπαράστα- 
σης τής οικονομίας καί τών νόμων της, πού έπιτρέπουν στό σύνολο 
τών έργαζομένων τήν κατανόηση τών προβλημάτων τής κεντρικής 
διεύθυνσης. Μιά έργατική διεύθυνση τής παραγωγής πού δέν περιο
ρίζεται στήν κλίμακα ένός έργοστασίου άλλά έπεκτείνεται στό σύνο
λο τής οικονομίας δέν είναι δυνατή παρά μόνον έάν τά καθήκοντα 
διεύθυνσης έχουν ύποστεϊ μιά τεράστια άπλοποίηση, έτσι ώστε οί πα
ραγωγοί καί τά συλλογικά τους όργανα νά μπορούν νά έχουν, γιά τά 
άποφασιστικά προβλήματα, γνώμες βασισμένες στήν έπίγνωση'. Πρέ
πει, μέ άλλα λόγια, τό άμεσο χάος τών οίκονομικών δεδομένων καί 
σχέσεων νά μπορεί νά συνοψιστεί σέ μερικά δεδομένα πού θά συμπυ
κνώνουν τά προβλήματα κατά πρόσφορο τρόπο: περιορισμένα σέ 
άριθμό, κατανοητά, συνοπτικά χωρίς παραμόρφωση καί χωρίς άπά- 
τη, έπαρκή γιά νά βασίσουν σ’ αύτά οί άνθρωποι τήν κρίση τους. 
Μιά τέτοια πρόσφορη συμπύκνωση είναι δυνατή, έπειδή υπάρχει κα
τά πρώτο λόγο ένας λογικός σκελετός τής οικονομίας· κατά δεύτερο 
λόγο, σύγχρονες τεχνικές κατανόησης τής οίκονομίας- κατά τρίτο λό
γο, ή δυνατότητα νά μηχανοποιηθεί καί νά αύτοματιστεϊ ότιδήποτε 
δέν άνήκει στό πεδίο άκριβώς τών άνθρώπινων άποφάσεων.

Ή  συζήτηση γι’ αύτά τά στοιχεία, αύτές τίς τεχνικές καί αύτές τίς 
δυνατότητες είναι έπομένως άναγκαία άπό τώρα. Χωρίς τό τεράστιο 
ξεκαθάρισμα πού μπορεί νά γίνει έτσι, ή έργατική διεύθυνση τής οί
κονομίας θά κινδύνευε νά καταρρεύσει άπό τό βάρος τής ύλης στήν 
όποια πρέπει νά κυριαρχήσει. ’Εννοείται δτι αύτή ή συζήτηση μέ κα- 
νέναν τρόπο δέν είναι άποκλειστικά «τεχνική» στό περιεχόμενό της· 
οί γενικές άρχές πού καθορίσαμε άπό τήν άρχή θά μάς όδηγούν στή 
διεξαγωγή της.
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Έ να σχέδιο παραγωγής, είτε άφορά ένα συγκεκριμένο έργοστάσιο 
εϊτε τό σύνολο τής οικονομίας, είναι ένας συλλογισμός (πού περιλαμ
βάνει έναν μεγάλο άριθμό άπό δευιερεύοντες συλλογισμούς) πού 
άνάγεται τελικά σέ δύο βασικές προτάσεις (προκείμενες) καί ένα συ
μπέρασμα. Οί δύο βασικές προτάσεις άφορούν: τά μέσα πού διαθέ
τουμε στην άρχή (βιομηχανικό έξοπλισμό, έργατικά χέρια, στόκ κλπ.) 
καί τήν κατάσταση στην όποία στοπεύουμε νά φτάσουμε (παραγωγή 
τέτοιας ποσότητας όρισμένων Αντικειμένων καί υπηρεσιών κατά τή 
διάρκεια τής τάδε περιόδου), θ ά  τά όνομάσουμε άντίστοιχα άρχικές 
συνθήκες καί στόχο. Τό συμπέρασμα είναι ό δρόμος πού πρέπει νά 
Ακολουθήσουμε γιά νά περάσουμε άπό τίς άρχικές συνθήκες στό στό
χο (τόσα καί τέτοια ένδιάμεσα προϊόντα νά κατασκευαστούν στή 
διάρκεια τής τάδε περιόδου κλπ.). θ ά  όνομάσουμε αύτό τό συμπέρα
σμα ένδιάμεσους στόχους.

Έάν πρόκειται γιά τήν πραγματοποίηση ένός άπλοΰ στόχου, ξεκι
νώντας άπό άπλές άρχικές συνθήκες, ό ένδιάμεσος στόχος μπορεί νά 
προσδιοριστεί άμέσως. Καθόσο οί άρχικές συνθήκες ή ό στόχος ή καί 
τά δυό γίνονται πιό πολύπλοκα ή χωρίζονται άπό μεγαλύτερο χρονι
κό διάστημα, ό προσδιορισμός τών ένδιάμεσων στόχων γίνεται βέ
βαια πιό δύσκολος. Στήν περίπτωση τής οίκονομίας, ό χαρακτήρας 
τών στοιχείων είναι τόσο πολύπλοκος (ύπάρχουν χιλιάδες διαφορετι
κά προϊόντα, διάφοροι δυνατοί τρόποι κατασκευής γιά πολλά άπ’ 
αυτά, καί ή παραγωγή κάθε κατηγορίας προϊόντων είναι σέ άμεση ή 
έμμεση σχέση μέ τήν παραγωγή σχεδόν όλων τών άλλων), ώστε θά 
μπορούσε κανείς νά σκεφτεϊ δτι μιά όρθολογιστική σχεδιοποίηση (μέ 
τήν έννοια τού καθορισμού έκ τών προτέρων δλων τών ένδιάμεσων 
.στόχων άπό τή στιγμή πού οί άρχικές συνθήκες καί ό τελικός στόχος 
είναι γνωστοί) είναι Αδύνατη. ’Εξάλλου, αυτή τήν άποψη υποστήρι
ξαν γιά πολύν καιρό οί άπολογητές τού «έλεύθερου συναγωνισμού». 
Στήν πραγματικότητα δέν είναι καθόλου έτσι.23 Τό πρόβλημα έπιδέ- 
χεται γενική λύση καί οί διαθέσιμες τεχνικές οίκονομικού υπολογι
σμού έπιτρέπουν τή συγκεκριμένη λύση του μέ Αξιοσημείωτα άπλό 
τρόπο. Άπό τή στιγμή πού είναι γνωστές οί άρχικές συνθήκες (ή κα
τάσταση τής οίκονομίας στό ξεκίνημα) καί καθορισμένος ό τελικός ή 
οί τελικοί στόχοι, δλη ή δουλειά τής σχεδιοποίησης (ό προσδιορισμός 
τών ένδιάμεσων στόχων) μπορεί νά άναχθεϊ σέ μιά καθαρά τεχνική 
έργασία έκτέλεσης, πού μπορεί νά μηχανοποιηθεί καί νά αΰτοματι- 
στεϊ σέ πολύ έκτεταμένο βαθμό.

Ή  βάση αυτών τών μεθόδων είναι άκριβώς ή Ιδέα τής όλικής Αλλη
λεξάρτησης τών διαφόρων τομέων τής οίκονομίας (τό γεγονός δτι κα
θετί πού χρησιμοποιεί ένας τομέας γιά τήν παραγωγή του είναι ήδη

Τό σχεδιοστάσιο
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προϊόν παραγωγής ένός άλλου τομέα καί όχι, άντίστροφα, τό προϊόν 
κάθε τομέα θά πρέπει σέ τελευταία άνάλυση νά χρησιμοποιηθεί άπό 
τούς άλλους). Αυτή την ίδέα πού κατάγεται άπό τόν Quensay, καί 
άποτελεϊ τή βάση τής άνάλυσης τής καπιταλιστικής συσσώρευσης 
άπό τόν Μάρξ, μιά όμάδα άμερικανών οίκονομολόγων γύρω άπό τόν 
W. Leontief μπόρεσε νά τήν έκφράσει στατιστικά καί νά τήν έφαρμό- 
σει στήν πραγματική οίκονομία σέ μιά έκταση διαρκώς αυξανόμε
νη.·24 Αύτή ή άλληλεξάρτηση σημαίνει δτι σέ κάθε στιγμή (γιά μιά δε
δομένη κατάσταση τής τεχνικής καί μιά δεδομένη διάρθρωση τού οι
κονομικού έξοπλισμοϋ) ή παραγωγή κάθε τομέα είναι συνδεμένη μέ 
σχέσεις περίπου σταθερές μέ τίς ποσότητες προϊόντων άλλων τομέων 
τίς όποιες χρησιμοποιεί (καταναλώνει, παραγωγικά) αύτός ό τομέας. 
"Ολος ό κόσμος ξέρει δτι χρειάζεται μιά όρισμένη ποσότητα άπό 
κάρβουνο γιά τήν παραγωγή ένός τόνου άτσαλιοϋ, καί δτι έπιπλέον 
χρειάζεται τόσο μετάλλευμα σιδήρου, τόσες ώρες έργασίας, τόσα 
έξοδα συντήρησης καί έπισκευών κλπ. Ή  σχέση «χρησιμοποιούμενος 
άνθρακας-παραγόμενο άτσάλι» (δταν τά δυό ποσά έκφράζονται σάν 
άξιες) είναι 6 τρέχων τεχνικός συντελεστής πού καθορίζει τήν παρα
γωγική κατανάλωση άνθρακα κατά μονάδα παραγόμενου άτσαλιοϋ.

"Αν θέλουμε νά αυξήσουμε τήν παραγωγή άτσαλιοϋ πέρα άπό ένα 
όρισμένο σημείο,, δέν θά έξυπηρετεϊ σέ τίποτα νά αύξήσουμε τίς πο
σότητες άνθρακα, μεταλλεύματος κλπ. πού παρέχονται στά χαλυ
βουργεία· θά πρέπει νά κατακευάσουμε καινούριους φούρνους, μέ 
άλλα λόγια νά αύξήσουμε τόν έξοπλισμό, τό υφιστάμενο παραγωγικό 
δυναμικό τών χαλυβουργείων. Γιά νά παράγουμε τόση συμπληρωμα
τική ποσότητα άτσαλιοϋ, θά πρέπει λοιπόν νά παράγουμε'τόση καί 
τόση ποσότητα βιομηχανικού έξοπλισμοϋ (όρισμένου τύπου). Ή  σχέ
ση «τόση ποσότητα τέτοιου τύπου έξοπλισμοϋ-παραγωγικό δυναμι
κό άτσαλιοϋ κατά περίοδο», μέ τά ποσά έκφρασμένα σέ άξια, μάς 
δίνει τόν τεχνικό συντελεστή κεφαλαίου πού καθορίζει τήν ποσότητα 
κεφαλαίου γιά τήν παραγωγή μιάς μονάδας άτσαλιοϋ κατά τή 
διάρκεια μιας περιόδου.

"Ολα αυτά είναι πασίγνωστα καί τετριμμένα, καί μπορούμε νά πε
ριοριστούμε σ’ αύτά άν πρόκειται γιά τή διεύθυνση μιάς μόνο έπιχεί- 
ρησης· κάθε φίρμα βασίζεται σ’ αύτούς τούς ύπολογισμούς -πολύ πιό 
λεπτομερειακούς- δταν, άφοΰ άποφασίσει νά παράγει τόσο ή νά αύ- 
ξήσει τό παραγωγικό της δυναμικό κατά τόσο, άγοράζει τίς πρώτες 
ΰλες, κάνει προσλήψεις έργατών ή παραγγέλνει μηχανήματα. ’Αλλά, 
άν έξετάσουμε τό σύνολο τής οικονομίας, τό πρόβλημα άλλάζει: ή 
άλληλεξάρτηση τών τομέων έχει άποτέλεσμα νά άντανακλάται (σέ 
διαφορετικούς βαθμούς) ή αύξηση τής παραγωγής ένός τομέα σέ 
δλους τούς άλλους καί, τελικά, άκόμα καί στόν τομέα άπό τόν όποιο 
ξεκινήσαμε. Μιά αύξηση τής παραγωγής άτσαλιοϋ άπαιτεϊ άμεσα μιά
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όρισμένη αύξηση τής παραγωγής άνθρακα- άλλά αύτή ή δεύτερη αύ
ξηση έχει συνέπεια, π.χ., άπ’ τή μιά μεριά τήν αύξηση τού τάδε τύ
που έξοπλισμού τών όρυχείων, άπό την άλλη μεριά τήν πρόσληψη 
πρόσθετων έργατικών χεριών. Ot αύξημένες άνάγκες έξοπλισμού 
όρυχείων έχουν συνέπεια, π.χ., μιά έπιπρόσθετη ζήτηση άτσαλιού -  
καί άλλων τύπων προϊόντων καί έργασίας. Ή  έπιπρόσθετη αύτή ζή
τηση άτσαλιού άντανακλά μέ τή σειρά της στή ζήτηση άνθρακα -καί 
οΰτω καθ’ έξής. Ά π ’ τήν άλλη μεριά, μέ τούς πρόσθετους έργάτες 
αύξάνει τό σύνολο τών μισθών -έπομένως ή ζήτηση γιά καταναλωτι
κά άγαθά διαφόρων τύπων πού ή παραγωγή τους άπαιτεΐ τόσες καί 
τόσες ποσότητες πρώτων ύλών, μηχανημάτων κλπ. (καί πάλι άνθρα
κα καί άτσάλι). Δέν πρόκειται γιά εύθυμη Ιστορία, άλλά γιά ένα άπό 
τά κεντρικά προβλήματα στά όποια ή σχεδιοποίηση πρέπει -καί μπο
ρεί- νά άπαντήσει: κατά πόσο θά αύξηθεϊ ή ζήτηση γιά νάιλον κάλ
τσες στή Λακωνία, άν κατασκευάσουμε μιά υψικάμινο στην Καβάλα;

Ή  μέθοδος τών μητρών τού Leontief, συνδυασμένη μέ άλλες σύγ
χρονες μεθόδους (activity analysis τού Koopmans, τής όποίας ή Rec
herche opérationnelle είναι είδική περίπτωση),25 έπιτρέπει, στην πε
ρίπτωση μιας σοσιαλιστικής οίκονομίας, θεωρητικά τή λύση αύτοϋ 
τού προβλήματος μέ άκρίβεια. Μιά μήτρα είναι ένας πίνακας μέσα 
στόν όποιο είναι ταξινομημένοι ot τεχνικοί συντελεστές (τρέχοντες ή 
κεφαλαίου) πού έκφράζουν τήν έξάρτηση κάθε τομέα άπέναντι σέ 
καθέναν άπό τούς άλλους. Κάθε καθορισμένος τελικός στόχος πα
ρουσιάζεται σάν μιά σειρά προϊόντα τελικής χρήσης σέ συγκεκριμέ
νες ποσότητες πού πρέπει νά παραχθούν κατά τή διάρκεια μιας όρι- 
σμένης περιόδου. Μόλις αύτός ό τελικός στόχος δοθεί, ή λύση ένός 
συστήματος έξισώσεων έπιτρέπει τόν άμεσο προσδιορισμό όλων τών 
ένδιάμεσων στόχων, έπομένως τών καθηκόντων πού κάθε τομέας τής 
οίκονομίας θά πρέπει νά πραγματοποιήσει.

Ή  λύση αύτών τών προβλημάτων θά είναι τό έργο μιάς συγκεκρι
μένης έπιχείρησης, μηχανοποιημένης καί αύτοματοποιημένης σέ ση
μαντικό βαθμό, τής όποίας έργο θά είναι ή «μαζική παραγωγή» τών 
σχεδίων καί τών διαφόρων ξεχωριστών τους κομματιών. Αύτή ή έπι- 
χείρηση είναι τό σχεόιοστάσιο.

Τό κεντρικό τμήμα τού σχεδιοστασίου θά είναι κατά πάσα πιθανό
τητα (στήν άρχή) ένας ήλεκτρονικός έγκέφαλος τού όποιου ή μαγνη- 
τική μνήμη θά έχει έναποθηκεύσει τούς τεχνικούς συντελεστές καί τό 
παραγωγικό δυναμικό κάθε τομέα καί 6 όποιος, «τροφοδοτημένος» 
μέ ύποθετικούς στόχους, θά «παράγει» τά άπορρέοντα καθήκοντα 
παραγωγής κατά τομέα (συμπεριλαμβανομένων, βέβαια, τών ώρών 
έργασίας πού θά πρέπει στήν άντίστοιχη περίπτωση νά προσφέρει ό
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τομέας «έργαζόμενος»).26
Γύρω άπ’ αύτό τό τμήμα θά είναι όςτ/ανωμένα άλλα τμήματα πού 

θά έχουν καθήκοντα: τή μελέτη τής κατά περιοχές κατανομής καί τών 
γεωγραφικών ρευμάτων τής τρέχουσας παραγωγής καί τών νέων 
έπενδύσεων· μελέτη τών διαφόρων·τεχνικών optima, λαμβανομένης 
ύπόψη τής γενικής άλληλεξάρτησης -καθορισμός τής κατά μονάδα 
άξίας τών διαφόρων κατηγοριών προϊόντων κλπ.

Δύο ύπηρεσίες τού σχεδιοστασίου χρειάζονται είδική μνεία: ή 
άπογραφή καί ή υπηρεσία τών τεχνικών συντελεστών.

Ά π ’ αύτήν τήν άπσψη, ή ποιότητα τής έργασίας σχεδιοποίησης 
έξαρτάται άπό τήν ποιότητα τής πραγματικής γνώσης τής κατάστα-. 
σης τής οίκονομίας στήν όποια βασίζεται- ή άκρίβεια τών λύσεων 
έξαρτάται, μέ άλλα λόγια, άπό τή σαφή γνώση τών «άρχικών συνθη
κών» καί τών τεχνικών συντελεστών. Βιομηχανικές καί άγροτικές 
άπογραφές γίνονται κατά κανονικά διαστήματα στίς άναπτυγμένες 
καπιταλιστικές χώρες άπό τώρα- προσφέρουν μιά βάση γιά τό ξεκί
νημα, άλλά είναι έξαιρετικά άποσπασματικές, άνακριβεϊς, άσαφεϊς 
καί άπρόσφορες. Μιά πλήρης καί σωστή άπογραφή θά είναι τό πρώ
το καθήκον μιας έργατικής έξουσίας. ’Αλλά αύτή ή άπογραφή, πού 
προϋποθέτει σημαντική καί σοβαρή προετοιμασία, δέν μπορεί νά γί
νει μέ διάταγμα άπό τή μιά μέρα στήν άλλη ούτε μιά γιά πάντα. Ή  
τελειοποίηση καί ή ένημέρωσή της θά είναι τό διαρκές έργο τού σχε- 
διοστασίου, σέ στενή συνεργασία μέ τίς άντίστοιχες ύπηρεσίες τών 
έπιχειρήσεων. Τά άποτελέσματα αύτής τής δουλειάς θά άλλάζουν καί 
θά πλουτίζουν κάθε φορά τήν κεντρική μνήμη τού έγκεφάλου (πού 
θά μπορεί έξάλλου νά έπιφορτιστεί καί ό Ιδιος μέ ένα σημαντικό μέ
ρος τής δουλειάς).

Ά πό τήν άλλη μεριά, ό καθορισμός τών τεχνικών συντελεστών θά 
δημιουργήσει άνάλογα προβλήματα. Μπορεί νά γίνει χοντρικά στήν 
άρχή ξεκινώντας άπό γενικά στατιστικά δεδομένα («κατά μέσον δρο 
ή υφαντουργία χρησιμοποίησε τόσο βαμβάκι γιά τήν παραγωγή τό
σων βαμβακερών ειδών»), άλλά θά πρέπει νά τελειοποιηθεί γρήγορα 
μέ τή δουλειά τών τεχνικών κάθε τομέα πού θά προσφέρει πολύ πιό 
άκριβεϊς σχέσεις. Τόσο ή βαθμ-αία βελτίωση τής γνώσης τών τεχνι
κών συντελεστών δσο καί, άκόμη περισσότερο, ή πραγματική άλλαγή 
αύτών τών συντελεστών σέ συνάρτηση μέ τίς νέες έξελίξεις τής τεχνο
λογίας θά έχουν άποτέλεσμα περιοδικές άναθεωρήσεις τών δεδομέ
νων πού θά είναι έναποθηκευμένα στόν έγκέφαλο.

Μιά τόσο πλατιά γνώση τής πραγματικής κατάστασης καί τών δυ
νατοτήτων τής οίκονομίας, ή διαρκής άναθεώρηση τών ύλικών καί 
τεχνικών δεδομένων καί τά στιγμιαία συμπεράσματα, πού θά μπο
ρούν νά βγαίνουν κάθε φορά, θά δημιουργήσουν όφέλη γιά τά όποια
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είναι δύσκολο νά έχουμε άπό τώρα μιά εικόνα, άλλά πού είναι βέ
βαιο δτι θά είναι τεράστια, θ ά  δώσουμε μόνο δύο ένδείξεις. Σέ μιά 
σειρά άπό ειδικά προβλήματα ή έφαρμογή τών μοντέρνων μεθόδων 
καί τών ήλεκτρονικών έγκεφάλων έπέτρεψε νά δοθούν λύσεις σημα
ντικά διαφορετικές άπό την πρακτική πού άκολουθιόταν μέχρι τότε 
καί πολύ πιό οικονομικές καί όρθολογιστικές. 'Ωστόσο, αύτές οΐ δυ
νατότητες μένουν σήμερα άνεκμετάλλευτες στόν τομέα δπου πρέπει 
νά είναι, καί κατά πολύ, οί πιό σημαντικές -  στόν τομέα τής οίκονο- 
μίας στό σύνολό της. Ά πό τήν άλλη μεριά χάβε τεχνική μεταβολή σέ 
έναν όρισμένο κλάδο μπορεί καταρχήν νά έπηρεάσει τίς συνθήκες 
άποδοτικότητας καί τήν όρθολσγιστική έκλογή τών παραγωγικών με
θόδων δλων τών άλλων κλάδων. Ή  σοσιαλιστική οίκονομία θά μπο
ρεί νά παίρνει ύπόψη της όλοχληρωτιχά καί στιγμιαία αύτές τίς έπι- 
δράσεις. Ή  καπιταλιστική οίκονομία δέν τίς παίρνει ύπόψη της πα
ρά σ’ ένα μικρό ποσοστό καί μέ μεγάλες καθυστερήσεις.

Ή  ύλική πραγματοποίηση αύτού τού σχεδιοστασίου θά είναι άμέ- 
σως δυνατή σέ μιά χώρα μέ μέση βιομηχανική άνάπτυξη. Ό  άνα- 
γκαίος βιομηχανικός έξοπλισμός ύπάρχει ήδη, όπως καί οί άνθρωποι 
οί Ικανοί γιά νά τόν χρησιμοποιήσουν. ’Επαγγελματικοί κλάδοι πού 
δέν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης σέ μιά σοσιαλιστική οίκονομία, δπως 
οί τράπεζες καί οί άσφαλίσεις, έκτελούν σήμερα, μέ τή βοήθεια τών 
ίδιων μοντέρνων μέσων, έργασία άνάλογης μορφής. Συνεργαζόμενοι 
μέ μαθηματικούς, οίκονομέτρες καί στατιστικολόγους, οί έργαζόμε- 
νοι αυτών τών κλάδων θά μπορούν νά άποτελέσουν.τό προσωπικό 
τού σχεδιοστασίου. Καί ή έργατική διεύθυνση, οί άπαιτήσεις μιάς 
όρθολογιστικής οικονομίας, θά δώσουν έξαιρετική ώθηση στήν άνά- 
πτυξη, τόσο «αυθόρμητη καί αυτόματη» δσο καί συνειδητή, τών λο
γικών καί μηχανικών τεχνικών τής σχεδιοποίησης.

Γιά νά συνοψίσουμε: δ ρόλος τού σχεδιοστασίου δέν θά είναι προ
φανώς νά άποφασίζει γιά τό σχέδιο. Οί στόχοι τού σχεδίου θά καθο
ρίζονται άπό τήν κοινωνία, μέ τόν τρόπο πού θά περιγράφουμε πιό 
κάτω. Ό  ρόλος τού σχεδιοστασίου θά είναι: πριν άπό τήν ψήφιση 
τού σχεδίου νά ύπολογίζει καί νά παρουσιάζει στήν κοινωνία τί 
άπαιτούν καί τί συνεπάγονται τό σχέδιο ή τά σχέδια πού προτείνο- 
νται. Μετά τήν ψήφιση τού σχεδίου νά άναθεωρεϊ συνεχώς τά δεδο
μένα τής τρέχουσας σχεδιοποίησης καί, ένδεχομένως, νά υπολογίζει 
τίς συνέπειες αυτών τών μεταβολών, πληροφορώντας τήν κεντρική 
Συνέλευση καί τούς ένδιαφερόμενους κλάδους γιά τίς άλλαγές τών 
ένδιάμεσων στόχων -έπομένως τών καθηκόντων παραγωγής- πού κα
νονικά πηγάζουν άπ’ αύτές τίς μεταβολές. Ούτε στήν πρώτη ούτε στή 
δεύτερη περίπτωση δέν πρόκειται νά άποφασίζει τό ίδιο γιά ότιδή-
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ποτέ, έκτός βέβαια, όπως καί κάθε άλλο έργοσιάσιο, άπό τήν όργά- 
νωση τής ίδιας του τής έργασίας.

Ή  άγορά τών καταναλωτικών άγαθών

Μέ μιά δεδομένη τεχνική ό καθορισμός τών «ένδιάμεσων στόχων» 
είναι, όπως είδαμε, μηχανική δουλειά (μέ μιά τεχνική σέ διαρκή έξέ- 
λιξη μπαίνουν άλλα προβλήματα πού θά έξετάσουμε πιό κάτω). ’Αλ
λά τί θά γίνεται μέ τά καταναλωτικά άγαθά; Πώς θά γίνεται ό προσ
διορισμός τοϋ καταλόγου καί τής ποσότητας τών καταναλωτικών 
άγαθών πού πρέπει νά παραχθούν;

Είναι πρώτα πρώτα ξεκάθαρο δτι ό προσδιορισμός αυτός δέν μπο
ρεί νά γίνει μέ άμεσο δημοκρατικό τρόπο. Ή  άπόφαση σχεδιοποίη- 
σης πού προτείνεται στήν κοινωνία δέν μπορεί νά άφορά τόν πλήρη 
καί λεπτομερή κατάλογο τών καταναλωτικών άγαθών πού πρέπει νά 
παραχθούν καί τής ποσότητάς τους, σάν νά ήταν αύτός ό κατάλογος 
ένας τελικός στόχος. Μιά τέτοια άπόφαση δέν θά ήταν δημοκρατική, 
γιατί δέν θά μπορούσε νά ληφθεϊ μέ πλήρη έπίγνωση: κανένας δέν 
μπορεί νά πάρει μιά λογική άπόφαση γιά καταλόγους πού περιέχουν 
χιλιάδες είδη σέ διαφορετικές ποσότητες. Κατά δεύτερο λόγο, μιά τέ
τοια άπόφαση θά Ισοδυναμοΰσε μέ μιά τυραννία τής πλειοψηφίας 
στή μειοψηφία, πού δέν θά είχε καμιά δικαιολογία. Ά ν  40% τού 
πληθυσμού έπιθυμούν νά καταναλώσουν τό τάδε είδος καί είναι δια
τεθειμένοι νά πληρώσουν γιά νά τό έχουν, δέν ύπάρχει κανένας λό
γος νά τό στερηθούν μέ τό πρόσχημα δτι οί υπόλοιποι δέν τό θέλουν. 
Δέν ύπάρχει γούστο πιό λογικό άπό ένα άλλο, ούτε κανένας, όποισ- 
δήποτε λόγος γιά νά ληφθεϊ μιά γενική άπόφαση γι’ αυτό τό πρόβλη
μα, μιά καί ή Ικανοποίηση τών έπιθυμιών τού ένός δέν είναι άσυμβί- 
βαστη μέ τήν Ικανοποίηση τών έπιθυμιών τού άλλου. Ό  καθορισμός 
τής κατανάλωσης μέ τά δελτία -γιατί σ’ αύτό θά κατέληγε ένα σύστη
μα άπόφασης τής πλειοψηφίας- είναι ό πιό παράλογος τρόπος γιά νά 
λυθεί αύτό τό πρόβλημα- τρόπος άπόλυτα άλογος όπουδήποτε άλλου 
έκτός άν πρόκειται γιά ναυαγούς ή πολιορκημένο κάστρο.

Ή  άπόφαση σχεδιοποίησης θά άφορά λοιπόν τό βιοτικό έπίπεδο ή 
τόν συνολικό δγκο κατανάλωσης πού έκφράζεται σάν διαθέσιμο εί- 
σόδημα κατά άτομο -καί δχι τή λεπτομερειακή σύνθεση αύτής τής 
κατανάλωσης.

Ά ν  ό συνολικός δγκος τής κατανάλωσης είναι καθορισμένος, θά 
μπορούσε κανείς νά άποπειραθεϊ νά έξετάσει τά είδη πού τόν άπαρ- 
τίζουν σάν «ένδιάμεσους στόχους», θ ά  μπορούσε νά πεϊ: «ΟΙ κατα
ναλωτές, δταν διαθέτουν τόσο είσόδημα, άγοράζουν τόση ποσότητα 
αύτού τού είδους.» ’Αλλά αύτό θά ήταν μιά άπάντηση τεχνητή καί, 
σέ τελευταία άνάλυση, έσφαλμένη. 'Ο καθορισμός ένός στόχου σχετι
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κού μέ τό βιοτικό έπίπεδο δέν έχει γιά τήν άνθρώπινη κατανάλωση 
συνέπειες ίδιου τύπου μέ αυτές πού έχει γιά τήν παραγωγή άνθρακα 
ή άπόφαση παραγωγής τόσων τόνων άτσαλιού. Δέν υπάρχουν «τεχνι
κοί συντελεστές» τού καταναλωτή. Στήν υλική παραγωγή αυτοί οί 
συντελεστές έχουν μιά άνεξάρτητη σημασία, στόν τομέα τής κατανά
λωσης δέν θά άντιπροσώπευαν παρά ένα υπολογιστικό τέχνασμα. 
'Υπάρχει, βέβαια, μιά στατιστική κανονικότητα τής δομής τής ζήτη
σης τών καταναλωτών σέ συνάρτηση μέ τό εισόδημά τους· χωρίς αύ- 
τήν τήν κανονικότητα ή Ιδιωτική καπιταλιστική οίκονομία δέν θά 
μπορούσε νά λειτουργήσει. Αυτή ή κανονικότητα όμως είναι πολύ 
σχετική. ’Ακόμα περισσότερο, θά άλλάξει ριζικά κατά τή σοσιαλιστι
κή περίοδο: θά γίνει μιά έκτεταμένη άνακατανομή τών εισοδημάτων- 
θά γίνουν σέ δλα τά έπίπεδα δλων τών ειδών οί άναστατώσεις- θά 
σταματήσει ό συνεχής βιασμός τών καταναλωτών άπό τή διαφήμιση 
καί τίς τεχνικές πώλησης τού καπιταλισμού· θά έμφανιστούν άλλα 
γούστα σέ συνάρτηση μέ τήν αύξηση τού έλεύθερου χρόνου. Τέλος, ή 
στατιστική κανονικότητα τής ζήτησης τών καταναλωτών δέν λύνει τό 
πρόβλημα τών διαφορών πού μπορεί νά παρουσιάσει ή πραγματική 
ζήτηση κατά τή διάρκεια μιάς περιόδου σέ σχέση μέ τό σχέδιο. Μιά 
άληθινή σχεδιοποίηση δέν μπορεί νά πει δτι «ίό βιοτικό έπίπεδο θά 
άνέβει κατά 5% τόν έρχόμενο χρόνο, κι αύτό, δπως μάς διδάσκει ή 
πείρα, θά έχει άποτέλεσμα μιά αύξηση κατά 20% τής ζήτησης αυτο
κινήτων, έπομένως πρέπει νά παράγουμε 20% πιό πολλά αυτοκίνη
τα», καί νά σταματήσει έκεϊ. θ ά  είναι ύποχρεωμένη νά άρχίσει έτσι, 
μιά καί τής λείπουν άλλα κριτήρια· άλλά θά πρέπει νά περιλαμβάνει, 
ένσωματωμένους στή δομή της, διορθωτικούς μηχανισμούς πού θά. 
μπορούν νά άπαντούν ατίς διαφορές άνάμεσα στήν πραγματική έξέ- 
λιξη καί στήν έξέλιξη πού είχε «προβλεφθεί».

Γι’ αυτούς τούς λόγους ή σοσιαλιστική κοινωνία θά ρυθμίσει τή 
διάρθρωση τής κατανάλωσής της ξεκινώντας άπό τήν άρχή τής κυ
ριαρχίας τοϋ καταναλωτή -πράγμα πού έχει άποτέλεσμα τήν ύπαρξη 
μιάς πραγματικής άγοράς καταναλωτικών άγαθών. Ή  γενική άπό
φαση σχεδιοποίησης θά καθορίζει τό μέρος τού προϊόντος της πού 
θέλει ή κοινωνία νά άφιερώσει στήν Ικανοποίηση τών καταναλωτι
κών άναγκών της, τό μέρος τό άφιερωμένο στις κοινωνικές άνάγκες 
(«δημόσια κατανάλωση») καί τό μέρος τό άφιερωμένο στήν άνάπτυξη 
τών παραγωγικών δυνάμεων («έπένδυση»). ’Αλλά ή διάρθρωση τής 
κατανάλωσης θά καθοριστεί άπό τή ζήτηση τών ίδιων τών κατανα
λωτών.

Πώς θά λειτουργήσει αύτή ή άγορά, πώς θά πραγματοποιηθεί ή 
άλληλοπροσαρμογή τής προσφοράς καί τής ζήτησης;

'Υπάρχει, πρώτα πρώτα, ένας δρος πού άφορά τή συνολική Ισορ
ροπία: τό σύνολο τών διανεμημένων εισοδημάτων (μισθών, συντά
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ξεων κλπ.) θά πρέπει νά είναι ίσο μέ την άξια (ποσότηταΧτιμή) τών 
καταναλωτικών άγαθών πού προσφέρονται κατά τή διάρκεια τής πε
ριόδου.

θ ά  πρέπει νά ληφθεϊ στην άρχή μιά πρώτη «έμπειρική» άπόφαση 
γιά τη διάρθρωση τής κατανάλωσης, θ ά  στηρίζεται στις παραδοσια
κά «γνωστές» στατιστικές κανονικότητες, διορθώνοντάς τες γιά νά 
λάβει ύπάψη της τό άποτέλεσμα τών καινούριων παραγόντων (έξίσω- 
ση τών είσοδημάτων π.χ.). θ ά  πρέπει έπίσης νά προβλέπει τό σχημα
τισμό άποθεμάτων μεγαλύτερων άπό αύτά πού είναι «τεχνικά» άπα- 
ραίτητα.

ΟΙ ένδεχόμενες διαφορές τής πραγματικής έξέλιξης τής κατανάλω
σης σέ σχέση μέ τίς προβλέψεις θά συναντούν τρεις διαδοχικούς 
«έξομαλυντές» ή διαδικασίες διόρθωσης:

(α) διακυμάνσεις τών άποθεμάτων,
(β) αύξηση (ή πτώση, σέ περίπτωση άνεπαρκούς ζήτησης) τής τι

μής τού έν λόγω έμπορεύματος, δσον καιρό τά άποθέματα έξακολου- 
θούν νά μειώνονται (ή νά συσσωρεύονται), έξηγώντας στόν πληθυ
σμό τό λόγο αυτής τής άλλαγής τής τιμής,

(γ) ένδιαμέσως, άναπροσαρμογή τής διάρθρωσης τής παραγωγής 
καταναλωτικών άγαθών, μέχρι νά έξισωθεϊ ή ροή παραγωγής (μετά 
άπό άποκατάσταση κανονικών άποθεμάτων) μέ τή ροή τής ζήτησης. 
Σ’ αύτό τό σημείο ή τιμή πώλησης ξαναγυρίζει στήν κανονική τιμή.

Δεδομένης τής άρχής τής κυριαρχίας τών καταναλωτών, ή διαφο
ρά άνάμεσα στήν πραγματική ζήτηση καί την προβλεπόμενη παραγω
γή πρέπει νά διορθώνεται, δχι μέ τήν έγκαθίδρυση μιάς μόνιμης δια
φοράς άνάμεσα σέ τιμή πώλησης καί σέ κανονική τιμή άλλά μέ τή με
ταβολή τής διάρθρωσης τής παραγωγής. Πράγματι, μιά τέτοια δια
φορά σημαίνει αύτή καθαυτήν δτι ή άπόφαση σχεδιοποίησης ήταν 
έσφαλμένη σ’ αυτόν τόν τομέα.

Νόμισμα, τιμές, μισθοί καί άξια

Πολλοί παραλογισμοί έχουν ειπωθεί γιά τό νόμισμα καί τήν κα
τάργησή του σέ μιά σοσιαλιστική κοινωνία. Εντούτοις είναι ξεκάθα
ρο δτι ό ρόλος τού νομίσματος άλλάζει ριζικά άπ’ τή στιγμή πού δέν 
μπορεί πιά νά είναι όργανο συσσώρευσης ή κοινωνικής πίεσης, έπει- 
δή κανένας δέν θά μπορεί νά κατέχει τά μέσα παραγωγής καί δλα τά 
είσοδήματα θά είναι ίσα. ΟΙ έργαζόμενοι θά έχουν ένα είσόδημα- καί 
αύτό τό είσόδημα θά παίρνει τή μορφή συμβόλων πού θά τούς έπι- 
τρέπουν νά κατανέμουν τά έξοδά τους δπως τούς άρέσει μέσα στό 
χρόνο καί άνάμεσα σέ διάφορα άγαθά. Άγωνιζόμενοι ένάντια σέ 
πραγματικότητες καί δχι ένάντια σέ λέξεις, δέν έχουμε κανένα δι
σταγμό νά όνομάσουμε αύτό τό είσόδημα «μισθό» καί αύτά τά σύμ
βολα «νομίσματα».
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Έτσι, όνομάσαμε παραπάνω «κανονική τιμή» τή νομισματική έκ
φραση τής άξίας-έργασίας. Αυτή ή άξία, μόνη δυνατή λογική βάση 
μιας κοινωνικής λογιστικής καί μόνη μονάδα μέτρησης πού έχει ση
μασία γιά τούς άνθρώπους, θά είναι άναγκαστικά ή βάση τού υπολο
γισμού τής άποδοτικότητας τής σοσιαλιστικής παραγωγής (υπολογι
σμός τού όποιου τό βασικό άντικείμενο θά είναι ή άναγωγή τού άμε
σου ή έμμεσου κόστους σέ άνθρώπινη έργασία). Ό  καθορισμός τής 
τιμής τών άντικειμένων μέ βάση τήν άξια τους θά σημαίνει δτι γιά 
τόν καθένα τό κόστος τών καταναλωτικών άγαθών θά έμφανίζεται 
σάν τό ισοδύναμο τής έργασίας πού θά έπρεπε ό ίδιος νά καταβάλει 
γιά νά τά παραγάγει, έφοδιασμένος μέ τόν μέσο βιομηχανικό έξοπλι- 
σμό καί μέ μέση κοινωνική Ικανότητα.

θ ά  είναι μιά άπλοποίηση καί ένα ξεκαθάρισμα άν ή νομισματική 
μονάδα είναι Ισοδύναμη μέ τό «καθαρό προϊόν μιας ώρας έργασίας», 
δηλαδή μέ τή μονάδα άξίας, καί ό ωριαίος μισθός ένα κλάσμα αυτής 
τής μονάδας (ίσο μέ τό κλάσμα: Ιδιωτική κατανάλωση/καθαρή συνολι
κή παραγωγή), μέ τέτοιον τρόπο ώστε ή «θεμελιώδης άπόφαση» τής 
σχεδιοποίησης (κατανομή τού κοινωνικού προϊόντος άνάμεσα σέ κα
τανάλωση καί έπένδυση) νά είναι όλοφάνερη άμέσως στόν καθένα, 
δπως έπίσης καί τό κοινωνικό κόστος κάθε άντικειμένου πού άγορά- 
ζει.

Ή  άπόλντη έξίσωση τών μισθών

Σύμφωνα μέ τίς βαθύτερες τάσεις τών έργατών -οί έργατικές διεκ
δικήσεις, δταν έκφράζονται άνεξάρτητα άπό τή συνδικαλιστική γρα
φειοκρατία, κατευθύνονται δλο καί πιό συχνά ένάντια στήν Ιεραρχία 
τών μισθών27-  θά έπιβληθεϊ άπόλυτη έξίσωση στούς μισθούς. Καμιά 
δικαιολόγηση, έκτός άπό τήν έκμετάλλευση, δέν μπορεί νά στηρίξει 
τήν Ιεραρχία τών μισθών,28 είτε άντιστοιχεϊ στήν έπαγγελματική ειδί
κευση είτε σέ διαφορές άπόδοσης. Έάν ό έργαζόμενος προκατέβαλλε 
ό ίδιος τά έξοδα τής έπαγγελματικής του είδίκευσης καί ή σοσιαλι
στική κοινωνία θεωρούσε αύτόν τόν ίδιο μιά «έπιχείρηση», ή έπι- 
στροφή αύτών τών έξόδων κατά τή διάρκεια τής ένεργού ζωής του 
θά μπορούσε τό πολύ νά «δικαιολογήσει» μιά διαφορά πού νά φτά
νει, στήν άκραία περίπτωση, τή σχέση 1 πρός 2 (άνάμεσα στήν καθα
ρίστρια καί τόν πιό είδικευμένο χειρούργο τού έγκεφάλου). ’Αλλά τά 
έξοδα γιά τήν εΙδίκευση θά τά προκαταβάλλει ή κοινωνία (στίς πε
ρισσότερες περιπτώσεις αύτό συμβαίνει καί σήμερα), καί τό πρόβλη
μα τής «έπιστροφής» τους δέν έχει νόημα. Όσον άφορά τήν άπόδο- 
ση, έξαρτάται ήδη σήμερα πολύ λιγότερο άπό τό πριμ καί, πολύ πε
ρισσότερο, άπό τούς καταναγκασμούς πού έπιβάλλονται άπό τίς μη
χανές καί τήν έπίβλεψη άπ’ τή μιά μεριά, άπό τήν πειθαρχία τών 
«στοιχειωδών όμάδων» τών έργαζομένων στό έργοτάξιο, άπ’ τήν άλ
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λη. Ή  σοσιαλιστική κοινωνία δέν μπορεί νά έπιβάλει τήν αύξηση τής 
άπόδοσης χρησιμοποιώντας τόν οικονομικό καταναγκασμό, χωρίς νά 
ξαναπέσει σ’ όλο τό καπιταλιστικό χάος πού δημιουργούν οί νόρμες, 
ή έπίβλεψη κλπ. Ή  πειθαρχία τής δουλειάς θά άπορρέει (δπως έν μέ- 
ρει καί σήμερα) άπό τήν όργάνωση τής «στοιχειώδους όμάδας» τών 
έργαζομένων στό έργαστήριο, άπό τή συνεργασία καί τόν άμοιβαίο 
έλεγχο τών τμημάτων στό έργοστάσιο, τών συνελεύσεων τών παραγω
γών τών διαφόρων έπιχειρήσεων καί τών διαφόρων κλάδων. 'Η 
«στοιχειώδης όμάδα» έργαζομένων σέ ένα έργαστήριο μπορεί, κατά 
γενικό κανόνα, νά έπιβάλει πειθαρχία σέ ένα άτομο καί, άν τό άτομο 
άποδειχτεί στό τέλος άδιόρθωτο, νά τό υποχρεώσει νά φύγει άπ’ τό 
έργαστήριο. Ό  άπειθάρχητος δέν θά έχει τότε άλλη διέξοδο άπό τό 
νά προσπαθήσει νά μπει σέ μιά άλλη όμάδα έργαζομένων καί νά γί
νει άποδεκτός άπ’ αυτή ή νά μείνει χωρίς δουλειά.

Ή  έξίσωση τών μισθών θά δώσει πραγματική σημασία στήν άγορά 
τών καταναλωτικών άγαθών δπου κάθε συμμέτοχος θά είναι έπιτέ- 
λους προικισμένος γιά πρώτη φορά μέ τήν ίδια ψήφο, θ ά  έξαλείψει 
έναν άτέλειωτο άριθμό άπό διαμάχες καί θά έπιτρέψει τήν πραγμα
τοποίηση μιας έξαιρετικής συνοχής τών έργαζομένων. θ ά  καταστρέ
ψει στή βάση του δλο τό κερδοσκοπικό τερατούργημα τού καπιταλι
σμού, Ιδιωτικού ή γραφειοκρατικού, τήν έμπορευματοποίηση τών άν- 
θρώπων, αύτόν τόν κόσμο δπου κανείς δέν κερδίζει δσο άξίζει, άλλά 
άξίζει δσο κερδίζει. Έξίσωση τών μισθών γιά μερικά χρόνια καί πο
λύ λίγα θά παραμείνουν άπό τή σημερινή νοοτροπία τών άτόμων.

Ή  θεμελιώδης άπόφαση

Ή  θεμελιώδης άπόφαση είναι ή άπόφαση μέ τήν όποια ή κοινωνία 
καθορίζει τόν τελικό στόχο τού σχεδίου. ’Αφορά τά δύο δεδομένα 
πού, σέ συνάρτηση μέ τίς «άρχικές συνθήκες» τής οίκονομίας, καθο
ρίζουν τό σύνολο τής σχεδιοποίησης: τό χρόνο έργασίας πού ή κοι
νωνία θέλει νά άφιερώσει στήν παραγωγή· τό μέρος τής παραγωγής 
πού θέλει νά άφιερώσει άντίστοιχα στήν Ιδιωτική κατανάλωση, στή 
δημόσια κατανάλωση καί στίς έπενδύσεις.

Στήν καπιταλιστική κοινωνία, είτε ίδιωτική είτε γραφειοκρατική, 
ό χρόνος έργασίας καθορίζεται άπό τήν κυρίαρχη τάξη πού χρησιμο
ποιεί είτε άμεσο καταναγκασμό (αυτό συνέβαινε μέχρι χθές στά ρω
σικά έργοστάσια) είτε οικονομικό καταναγκασμό. Ή  σοσιαλιστική 
κοινωνία θά ύποστεΐ καί αύτή τόν οικονομικό καταναγκασμό, γιατί 
μιά άπόφαση άλλαγής τής διάρκειας έργασίας θά έχει έπιπτώσεις 
στήν παραγωγή. Άλλά θά μπορεί νά άποφασίζει μέ πλήρη έπίγνωση 
μπροστά στά δεδομένα τού προβλήματος πού θά έχουν έκτεθεΐ ξεκά
θαρα.

Ή  σοσιαλιστική κοινωνία θά είναι ή πρώτη μοντέρνα κοινωνία
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πού θά μπορεί νά καθορίσει μέ τρόπο όρθολογιστικό τήν κατανομή 
τού κοινωνικού προϊόντος άνάμεσα σέ κατανάλωση καί έπένδυση.2'1 
Στήν Ιδιωτική καπιταλιστική κοινωνία, αύτή ή κατανομή πραγματο
ποιείται μέ τρόπο έντελώς τυφλό, καί είναι μάταιο νά ψάξει κανείς 
νά βρει έναν όποιονδήπστε «όρθολογισμό» στούς παράγοντες πού 
καθορίζουν τόν όγκο τών έπενδύσεων.30 Στή γραφειοκρατική κοινω
νία ό όγκος τών έπενδύσεων έξαρτάται 'άπό μιά έντελώς αυθαίρετη 
άπόφαση τής κεντρικής γραφειοκρατίας, πού δέν ήταν ποτέ ικανή νά 
τή δικαιολογήσει μέ άλλον τρόπο παρά ψέλνοντας τροπάρια γιά τήν 
«προτεραιότητα τής βαριάς βιομηχανίας».31 ’Αλλά καί νά υπήρχε 
«άντικειμενική» λογική βάση γιά μιά κεντρική άπόφαση σ’ αύτό τό 
θέμα, αύτή ή άπόφαση θά ήταν παράλογη άπό τό γεγονός καί μόνο 
ότι θά είχε ληφθεί έρήμην τών μόνων ένδιαφερομένων -τού συνόλου 
τής κοινωνίας. ξαναδημιουργούσε τή βασική άντίφαση κάθε έκ- 
μεταλλευτικού καθεστώτος: θά μεταχειριζόταν τούς άνθρώπους μέσα 
στό σχέδιο σάν μιά μεταβλητή (άνάμεσα σέ πολλές άλλες) μέ προβλε
πτή συμπεριφορά, θά τούς μετέτρεπε έπομένως σέ άντικείμενα στις 
θεωρητικές της άρχές καί θά έφτανε σύντομα νά τούς μεταχειρίζεται 
σάν άντικείμενα καί στήν πράξη, θ ά  περιείχε τό σπόρο τής ίδιας της 
τής άποτυχίας έπειδή, άντί νά παρακινεί τή συμμετοχή τών παραγω
γών στήν έκτέλεση τών σχεδίων, θά τούς άπομάκρυνε άπό ένα σχέδιο 
ξένο πρός τή θέλησή τους. Δέν ύπάρχει «άντικειμενική» λογική πού 
θά έπέτρεπε νά άποφασίζει κανείς μέ τή βοήθεια μαθηματικών τύπων 
γιά τό μέλλον τής κοινωνίας, γιά τήν έργασία της, γιά τήν κατανάλω
σή της, γιά τή συσσώρευσή της. Ή  μόνη λογική σ’ αυτόν τόν τομέα 
είναι ό ζωντανός λόγος τών άνθρώπων, ή άπόφαση τών ίδιων τών 
άνθρώπων γιά τήν ίδια τους τήν τύχη.

’Αλλά αύτή ή άπόφαση δέν θά είναι μιά ζαριά, θά  στηρίζεται σέ 
ένα πλήρες ξεκαθάρισμα τών δεδομένων τού προβλήματος, θά είναι 
μιά άπόφαση μέ πλήρη έπίγνωση.

Ή  δυνατότητα αύτοϋ τού ξεκαθαρίσματος προέρχεται άπό τήν 
ύπαρξη, γιά μιά δεδομένη κατάσταση τής τεχνικής, μιας καθορισμέ
νης σχέσης άνάμεσα στίς έπενδύσεις καί τήν αύξηση τής παραγωγής 
πού αύτές οί έπενδύσεις έπιτρέπουν. Αύτή ή σχέση δέν είναι τίποτε 
άλλο παρά τό άποτέλεσμα τής έφαρμογής στό σύνολο τής οικονομίας 
τών «τεχνικών συντελεστών τού κεφαλαίου» γιά τούς όποιους μιλή
σαμε πιό πάνω. Τόσες έπενδύσεις στά χαλυβουργεία έπιτρέπουν τόση 
αύξηση τού καθαρού προϊόντος τών χαλυβουργείων· καί τόσο συνο
λικό ύψος έπενδύσεων έπιτρέπει τόση καθαρή αύξηση τού συνολικού 
κοινωνικού προϊόντος.32 Κατά συνέπεια, ό τάδε ρυθμός συσσώρευ
σης έπιτρέπει τόν δείνα ρυθμό αύξησης τού κοινωνικού προϊόντος, 
άρα τού βιοτικού έπιπέδου (ή έλεύθερου χρόνου) καί, τελικά, τό τά
δε κλάσμα τού προϊόντος πού άφιερώνεται στή συσσώρευση έπιτρέ-
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πει τόν δείνα ρυθμό άνόδου τού βιοτικού έπιπέδου. Τό πρόβλημα 
μπορεί λοιπόν νά τεθεί μέ αυτούς τούς όρους: τόση αύξηση τής κατα
νάλωσης είναι δυνατή -άλλά σημαίνει δτι έγκαταλείπουμε- τή δυνατό
τητα κάθε αύξησης γιά τά έπόμενα χρόνια. Μιά άλλη αύξηση, πιό πε
ριορισμένη, θά έπέτρεπε στό κοινωνικό προϊόν, έπομένως καί στό 
βιοτικό έπίπεδο νά άνεβαίνει μέ ρυθμό χ% τό χρόνο, καί οΰτω καθ’ 
έξής. Ή  «άντινομία άνάμεσα στό παρόν καί στό μέλλον», την όποια 
λιτανεύουν οί άπολογητές τού καπιταλισμού καί τής γραφειοκρατίας, 
θά ύπάρχει άκόμα, άλλά καθαρά έκφρασμένη, καί ή κοινωνία θά 
μπορεί νά τή λύσει μέ συνείδηση τών πλαισίων καί τών συνεπειών τής 
άπόφασής της.

Τελικά λοιπόν, κάθε σχέδιο πού θά υποβάλλεται στούς έργαζομέ- 
νους γιά νά άποφασίσουν θά πρέπει νά προσδιορίζει:

-  Τή διάρκεια έργασίας πού συνεπάγεται.
-  Τό καταναλωτικό έπίπεδο κατά τή διάρκεια τής πρώτης περιό

δου.
-  Τά μέσα πού θά πρέπει νά άφιερωθούν στίς έπενδύσεις καί στή 

δημόσια κατανάλωση.
-  Τό ρυθμό αύξησης τής κατανάλωσης κατά τίς έπόμενες περιό

δους.
-  Τά καθήκοντα παραγωγής πού θά άναλογούν σέ κάθε έπιχείρη- 

ση.

Παρουσιάσαμε, γιά νά άπλοποιήσουμε τή συζήτηση, σέ διάφορα 
σημεία την άπόφαση σχετικά μέ τό στόχο τών σχεδίων καί τόν καθο
ρισμό τών ένδιάμεσων στόχων (συνέπειες τού σχεδίου γιά τούτη ή 
τήν άλλη είδική παραγωγή) σάν δυό πράξεις διαδοχικές καί μοναδι
κές. Άλλά στην πραγματικότητα θά υπάρχει ένα συνεχές πηγαινέλα 
άνάμεσα σ’ αύτές τίς δυό φάσεις καί Ινα πλήθος προτάσεις. Ά π ’ τή 
μιά μεριά, οί έργαζόμενοι δέν μπορούν νά άποφασίζουν μέ πλήρη 
έπίγνωση γιά τό στόχο τής σχεδιοποίησης παρά μόνον άν ξέρουν τίς 
συνέπειές του γι’ αύτούς τούς ίδιους, όχι μόνο ώς καταναλωτές, άλλά 
ώς παραγωγούς τής τάδε συγκεκριμένης έπιχείρησης. Άπό τήν άλλη 
μεριά, δέν ύπάρχει άπόφαση μέ έπίγνωση παρά μόνον άν αύτή ή 
άπόφαση μπορεί νά λάβει ύπόψη της τό σύνολο τών δυνατοτήτων, 
έπομένως άν είναι έκλογή άνάμεσα σέ μιά κλίμακα στόχων καί συνε
πειών. Κατά συνέπεια, ή διαδικασία τής άπόφασής θά πάρει τήν 
έξής μορφή: συζήτηση άπό τίς Συνελεύσεις έπιχειρήσεων καί έπεξερ- 
γασία άπό τά Συμβούλια συνολικών ή τμηματικών προτάσεων γιά 
τούς στόχους καί τίς δυνατότητες παραγωγής γιά τήν περίοδο πού 
έρχεται- συγκέντρωση αύτών τών προτάσεων άπό τό σχεδιοστάσιο, 
άπόρριψη τών προτάσεων πού είναι άπραγματοποίητες ή προκαλούν 
άναγκαστική ύποαπασχόληση- έπεξεργασία τών προτάσεων πού μπο
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ρούν νά πραγματοποιηθούν (συγχωνευμένων έφόσον είναι συμβιβά- 
σιμες) καί τών συνεπειών τους μί την πιό συγκεκριμένη δυνατή μορ
φή («ή πρόταση A συνεπάγεται δτι τό έργοστάσιο X θά αυξήσει τόν 
έρχόμενο χρόνο τήν παραγωγή του κατά α% μέ τή βοήθεια τού πρόσ
θετου έξοπλισμού ψ»)· συζήτηση αύτών τών προτάσεων στά Συμβού
λια καί τίς Συνελεύσεις, ένδεχομένως άντυτροτάσεις καί έπανάληψη 
τής προηγούμενης διαδικασίας- τελική συζήτηση καί ψηφοφορία στις 
Συνελεύσεις έπιχειρήσεων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Είδαμε τί σημαίνει ή έργατική διεύθυνση της έπιχείρησης: τήν κα
τάργηση τού ξεχωριστού διευθυντικού οργάνου καί τήν πραγματο
ποίηση τών διευθυντικών λειτουργιών άπό τούς ίδιους τούς έργαζο- 
μένους, όργανωμένους μέ τήν μορφή Συνέλευσης ένός ή περισσοτέ
ρων έργαστηρίων ή γραφείων, γενικής Συνέλευσης τής έπιχείρησης 
καί Συμβουλίου τής έπιχείρησης.

Ή  έργατική διεύθυνση τής οίκονομίας στό σύνολό της σημαίνει 
κατά τόν ίδιο τρόπο δτι ή διεύθυνση τής οίκονομίας δέν έχει άνατε- 
θεί σέ ένα ειδικό όργανο διεύθυνσης άλλά δτι άνήκει στούς όργανω
μένους έργαζομένους.

Ή  άνάλυση πού προηγήθηκε, δείχνει δτι αύτή ή διεύθυνση είναι 
πλήρως πραγματοποιήσιμη. Ή  προϋπόθεσή της είναι τό ξεκαθάρι- 
σμα καί ή έκμετάλλευση τών δυνατοτήτων τής σύγχρονης τεχνικής 
άπό τούς άνθρώπους- είναι ή συνειδητή χρησιμοποίηση μιας σειράς 
άπό διαδικασίες, μέσα καί μηχανισμούς πού στηρίζονται στή γνώση 
τής πραγματικότητας τής οίκονομίας, καθαρίζουν τό έδαφος καί 
άπλοποιούν τά βασικά προβλήματα πού μπαίνουν στην κοινωνία. 
Τέτοια προβλήματα είναι, άπ’ τή μιά μεριά, ή «άγορά» τών κατανα
λωτικών άγαθών, ή έξίσωση τών μισθών, ή σύνδεση όνάμεσα στίς τι
μές καί τίς άξιες. ’Απ’ τήν άλλη μεριά, καί τό κυριότερο, ή ύπαρξη 
τού «σχεδιοστασίου». Τό πιό έκτεταμένο μέρος τής έργασίας τής σχε- 
διοποίησης συνίσταται σέ καθήκοντα έκτέλεσης, έπομένως μπορεί νά 
άνατεθεϊ σέ μιά έπιχείρηση έκμηχανισμένη καί αύτοματοποιημένη, ή 
όποία δηλαδή δέν έχει ούτε ρόλο ούτε λειτουργία πολιτική καί άπλώς 
θέτει στή διάθεση τής κοινωνίας τά διάφορα δυνατά σχέδια καί τίς 
συνέπειές τους γιά κάθε άτομο, τόσο άπό τήν άποψη τής παραγωγής 
όσο καί άπό τήν άποψη τής κατανάλωσης.

’Αφού γίνει αύτό τό ξεκαθάρισμα καί διατυπωθούν δημόσια οί δυ
νατές συνεπείς κατευθύνσεις, ή έπιλογή γίνεται άπό τόν πληθυσμό. 
Ό  καθένας μπορεί νά άποφασίσει τούς στόχους τού σχεδίου μέ έπί- 
γνωση, μιά καί γνωρίζει τίς συνέπειες κάθε έπιλογής γιά τόν έαυτό 
του, καί ώς καταναλωτή καί ώς παραγωγό. Τά στοιχεία τού σχεδίου 
ξεκίνησαν σάν προτάσεις τών διαφόρων έπιχειρήσεων- ή έπεξεργα-

127



σία τους έγινε μέ τη μορφή μιας κλίμακας δυνατών σχεδίων άπό τό 
«σχεδιοστάσιο»· αυτά τά σχέδια ξαναγυρίζουν τελικά στίς Συνελεύ
σεις τών έπιχειρήσεων πού τά συζητούν καί ψηφίζουν.

Τό σχέδιο, άφού έγκριθεΐ, χαράζει τό πλαίσιο τών οίκονομικών 
δραστηριοτήτων γιά τήν περίοδο πού καλύπτει, καί είναι ή άφετηρία 
τους. ’Αλλά τό σχέδιο δέν κυριαρχεί στήν οικονομική ζωή τής σοσια
λιστικής κοινωνίας. Δέν είναι, άκριβώς, παρά ή άφετηρία, πού 
διαρκώς ξαναεξετάζεται καί άλλάζει. Ή  οίκονομική ζωή -έπομένως 
δλη ή ζωή- τής κοινωνίας δέν μπορεί νά έπαναπαυθεί σέ μιά νεκρή 
τεχνική λογική, δεδομένη μιά γιά πάντα. Ή  κοινωνία δέν μπορεί νά 
άλλοτριωθεϊ στίς ίδιες της τίς άποφάσεις. Δέν πρόκειται μόνο γιά τό 
δτι ή έξέλιξη τής πραγματικότητας δέν μπορεί παρά νά άπομακρυν- 
θεί, άπό άναρίθμητες άπόψεις, καί άπό τό πιό «τέλειο» σχέδιο τού 
κόσμου. Πρόκειται κυρίως γιά τό δτι ή διευθυντική δραστηριότητα 
τών έργαζομένων θά τείνει διαρκώς, άμεσα ή έμμεσα, νά μετατρέπει 
ταυτόχρονα τά δεδομένα καί τούς στόχους τού σχεδίου. Καινούρια 
προϊόντα, καινούρια μέσα παραγωγής, καινούριες μέθοδοι, δπως καί 
καινούρια προβλήματα καί καινούριες άσχολίες θά παρουσιάζονται 
συνέχεια- χρόνοι έργασίας θά έλαττώνονται, τιμές θά μεταβάλλονται, 
έπιφέροντας άντιδράσεις τών καταναλωτών ή μετατοπίσεις τής ζήτη
σης- όρισμένες άπ’ αυτές τίς μεταβολές δέν θά ένδιαφέρουν παρά μό
νο μιά έπιχείρηση, άλλες θά άφορούν πολλές καί, χωρίς άμφιβολία, 
θά ύπάρξουν άλλες πού θά έχουν άντίκτυπο στό σύνολο τής οίκονο- 
μίας.33 Συνεπώς τό «σχεδιοστάσιο» δέν θά λειτουργεί μιά μέρα κάθε 
πέντε χρόνια, κατά πάσα πιθανότητα θά λειτουργεί κάθε μέρα γιά 
τόν ένα ή τόν άλλο λόγο.

Τό περιεχόμενο τής διεύθυνσης τής οίκονομίας

Ό ,τι είπαμε μέχρι τώρα άφορά κυρίως τή μορφή τής διεύθυνσης 
τής οίκονομίας, τούς θεσμούς καί τούς μηχανισμούς πού θά έπιτρέ- 
πουν τή δημοκρατική της λειτουργία. Αύτή ή μορφή θά έπιτρέψει 
στήν κοινωνία νά δώσει στή διεύθυνση τής οίκονομίας τό περιεχόμε
νο πού θέλει -άκριβέστερα, νά κατευθύνει έλεύθερα τήν οίκονομική 
άνάπτυξη.

’Αλλά άπό δλα δσα είπαμε βγαίνει τό συμπέρασμα δτι αύτή ή άνά
πτυξη θά άποβλέπει σέ σκοπούς ριζικά διαφορετικούς άπό αυτούς 
πού τής άποδίδουν στίς σύγχρονες κοινωνίες οί ίδεολόγοι καί οί πιό 
καλοπροαίρετοι φιλάνθρωποι, θεωρείται αύτονόητο σήμερα δτι ή 
Ιδανική οικονομία είναι αύτή πού έξασφαλίζει τόν ταχύτερο ρυθμό 
άνάπτυξης τής ύλικής παραγωγής καί, ταυτόχρονα, μείωσης τής 
διάρκειας έργασίας. Αύτή ή ιδέα καθαυτήν είναι άπόλυτα τρελή. 
’Ακριβέστερα, δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή άκραία συμπύκνωση 
δλης τής νοοτροπίας, τής ψυχολογίας, τής λογικής καί τής μεταφυσι
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κής τού καπιταλισμού, τής πραγματικότητάς του όπως καί τής σχιζο- 
φρένειάς του. 'Η δουλειά είναι ή κόλαση -πρέπει λοιπόν νά την έλατ- 
τώσουμε όσο τό δυνατόν περισσότερο. Ό  κ. Οΰίλσον ή δ κ. Χρου- 
στσόφ δέν μπορούν νά δώσουν τίποτε άλλο στόν πληθυσμό έκτός άπό 
αυτοκίνητα καί βούτυρο. Πρέπει λοιπόν ή κοινωνία νά πεισθεϊ δτι 
δέν είναι ευτυχισμένη παρά άν έχει δσο τό δυνατόν περισσότερα αυ
τοκίνητα, &ν «φτάσει τήν άμερικάνικη παραγωγή βουτύρου σέ τρία 
χρόνια». Καί δταν οί άνθρωποι φτάσουν νά έχουν τά αύτοκίνητα καί 
τό βούτυρο πού μπορούν νά χρησιμοποιήσουν, δέν τούς μένει παρά 
νά αύτοκτονήσουν. Αύτό κάνουν σ’ αύτή τήν Ιδανική χώρα πού λέγε
ται Σουηδία. Αύτή ή «άποκτητική» νοοτροπία, τήν όποια συντηρεί 6 
καπιταλισμός καί ή όποια τόν συντηρεί, πού χωρίς αύτήν δέν θά 
μπορούσε νά λειτουργήσει καί τήν καλλιεργεί σέ βαθμό παροξυσμού, 
ίσως νά ήταν μιά χρήσιμη τρέλα σέ μιά φάση τής άνάπτυξης τής άν- 
θρωπότητας. ’Αλλά θά πεθάνει μαζί μέ τόν καπιταλισμό. Ή  σοσιαλι
στική κοινωνία δέν θά είναι αύτός ό παράλογος άγώνας ταχύτητας 
γιά τά ποσοστά αύξησης τής παραγωγής -δέν θά είναι αύτή ή βασική 
της φροντίδα.

'Η Ικανοποίηση τών καταναλωτικών άναγκών, δπως καί μιά πε
ρισσότερο Ισορροπημένη κατανομή τού χρόνου τών άνθρώπων άνά- 
μεσα στήν παραγωγική έργασία καί τίς άλλες τους δραστηριότητες, 
θά είναι βέβαια άπό τούς βασικούς στόχους μιας σοσιαλιστικής οίκο- 
νομίας, τουλάχιστον κατά τήν πρώτη φάση της. ’Αλλά ή κεντρική 
Ιδέα θά είναι ή άνάπτυξη τών άνθρώπων καί τών κοινωνικών όμά- 
δων. "Ενα πολύ σημαντικό μέρος τών έπενδύσεων τής κοινωνίας θά 
άφιερωθεί, χωρίς άμφιβολία, στό μετασχηματισμό τού βιομηχανικού 
έξοπλισμού, στήν καθολική παιδεία, γιά τήν κατάργηση τού διαχωρι
σμού πόλης καί ύπαίθρου. Ή  άνάπτυξη τής έλευθερίας μέσα στή 
δουλειά, οί δημιουργικές Ικανότητες τών παραγωγών, ή δημιουργία 
όλοκληρωμένων άνθρώπινων κοινοτήτων, αύτές θά είναι οί κατευ
θύνσεις στίς όποιες θά άναζητήσει ή σοσιαλιστική άνθρωπότητα τό 
νόημα τής ύπαρξής της -καί οί όποιες θά τής έπιτρέψουν, ώς έκ πε
ρισσού, νά άποκτήσει δλη τήν ύλική δύναμη πού μπορεί νά χρειάζε-

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Είδαμε προηγουμένως τό είδος τών μεταβολών πού θά έχει άποτέ- 
λεσμα ή όριζόντια καί κάθετη συνεργασία τών Συμβουλίων έπιχείρη- 
σης, συνεργασία πού θά όργανώνεται άπό τίς ’Επιτροπές βιομηχα
νίας, οί όποιες άποτελούνται άπό τούς έκπροσώπους τών έπιχειρή- 
σεων. ’Ανάλογη συνεργασία θά πρέπει νά έγκαθιδρυθεϊ στήν κλίμα
κα τής περιοχής, στό πλαίσιο έπιτροπών πού θά άντιπροσωπεύουν 
δλες τίς μονάδες τής περιοχής. Καί τελικά αύτή ή συνεργασία θά
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πρέπει νά έγκαθιδρυθεϊ σέ έθνική κλίμακα, γιά τό σύνολο τών δρα
στηριοτήτων τής κοινωνίας, είτε είναι οίκονομικές είτε δχι. "Ενας κε
ντρικός όργανισμός, πού θά είναι ή έκφραση τών έργαζομένων, θά 
πρέπει νά έκπληρώνει, άπ’ τή μιά μεριά, τά καθήκοντα γενικού οίκο- 
νομικοϋ συντονισμού, στό βαθμό πού δέν θά καλύπτονται άπό τό 
σχέδιο, πιό συγκεκριμένα στό βαθμό πού τό σχέδιο θά τροποποιείται 
διαρκώς ή συχνά (άν δχι τίποτε άλλο, ή άπόφαση νά άρχίσει μιά δια
δικασία άναθεώρησης τού σχεδίου πρέπει νά ληφθεϊ άπό κάποιον)* 
άπ’ τήν άλλη μεριά, τά καθήκοντα συντονισμού τών δραστηριοτήτων 
τών άλλων τομέων τής κοινωνικής ζωής πού δέν καλύπτονται παρά 
έν μέρει ή καί καθόλου άπό τήν καθαυτό σχεδιοποίηση ή άπό όποιο- 
δήποτε είδος σχεδιοποίησης. Αύτό τό κεντρικό όργανο θά είναι ή 
άπόρροια τών Συμβουλίων, ή Κεντρική Συνέλευση τών έκπροσώπων 
τών Συμβουλίων, πού θά έκλέγει άπό τά μέλη της ένα κεντρικό Συμ
βούλιο, τήν «Κυβέρνηση».

Αύτό τό δίκτυο Συνελεύσεων καί Συμβουλίων δέν είναι τίποτε άλ
λο άπό τό Κράτος καί τήν έξουσία τής σοσιαλιστικής κοινωνίας -δλο 
τό Κράτος καί δλη ή έξουσία. Δέν ύπάρχει κανένας άλλος θεσμός 
πού νά μπορεί νά διευθύνει, πού νά μπορεί νά παίρνει άποφάσεις 
καθοριστικές γιά τή ζωή τών άνθρώπων. Γιά νά βεβαιωθούμε γι’ αύ
τό, άρκεί νά δείξουμε:

(α) "Οτι μιά τέτοια όργάνωση μπορεί νά συμπεριλάβει τό σύνολο 
τού πληθυσμού τού έθνους καί δχι μόνο τή βιομηχανία.

(6) "Οτι μπορεί νά δργανώσει, νά κατευθύνει καί νά συντονίσει 
δλες τίς κοινωνικές δραστηριότητες πού έχουν άνάγκη νά όργανω- 
θούν, νά διευθυνθούν καί νά συντονιστούν, καί Ιδιαίτερα τίς μή οί
κονομικές δραστηριότητες* μέ άλλα λόγια, δτι μπορεί νά έκπληρώσει 
τίς λειτουργίες τού σοσιαλιστικού «Κράτους» (πού δέν πρέπει νά τίς 
συγχέουμε μέ τίς λειτουργίες τού σύγχρονου Κράτους).

θ ά  χρειαστεί κατόπιν νά έξετάσουμε ποιά μπορεί νά είναι ή σημα
σία τού «Κράτους», τών «κομμάτων» καί τής «πολιτικής» σ’ αυτή τήν 
κοινωνία.

Τά Συμβούλια, πλήρης καί άποκλειστιχή μορφή 
όργάνωσης τον πληθυσμού

Ή  όργάνωση τών έργαζομένων σέ Συμβούλια δέν δημιουργεί κανέ
να Ιδιαίτερο πρόβλημα δσσν άφορά τή βιομηχανία (θεωρώντας αύτόν 
τόν δρο μέ τήν πιό γενική έννοια: όρυχεϊα, ένέργεια καί δημόσιες 
ύπηρεσίες, μεταποίηση, μεταφορές καί έπικοινωνίες, οικοδομές καί 
δημόσια έργα). Ή  έπαναστατική μετατροπή τής κοινωνίας θά ξεκι
νήσει άκριβώς μέ τή σύσταση Συμβουλίων άπό τούς έργαζομένους 
τής βιομηχανίας, διαφορετικά είναι άδύνατη. Στή μετεπαναστατική 
φάση έξομάλυνσης τών κοινωνικών σχέσεων θά δημιουργηθεί ένα
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πρόβλημα άπό την άνάγκη νά συμπτυχθούν οΐ έργαζόμενοι των μι
κρών έπιχειρήσεων, γιά νά διευκολυνθεί καί νά άπλοποιηθεϊ ή έκ- 
προσώπησή τους. Είναι αυτονόητο δτι αυτή ή σύμπτυξη θά βασιστεί 
άρχικά σέ ένα συμβιβασμό άνάμεσα σέ κριτήρια γεωγραφικής άπό- 
στασης καί βιομηχανικής ένοποίησης. Ή  σημασία αυτού τού προ
βλήματος είναι περιορισμένη, γιατί άν ό άριθμός αύτών τών έπιχειρή- 
σεων είναι μεγάλος, ό άριθμός τών έργαζομένων πού άπασχολούν δέν 
άντιπροσωπεύει παρά ένα μικρό μέρος τού συνόλου τών έργαζομέ
νων.

"Οσο παράδοξο κι άν φαίνεται αύτό, ή όργάνωση τού πληθυσμού 
σέ Συμβούλια μπορεί νά βρει ένα έρεισμα έξίσου φυσικό στήν περί
πτωση τής γεωργίας δσο καί στήν περίπτωση τής βιομηχανίας. Παρα
δοσιακά έπικρατεϊ ή γνώμη δτι ή άγροτιά δέν μπορεί παρά νά δη
μιουργήσει σημαντικές δυσκολίες σέ μιά προλεταριακή έξουσία, 
έξαιτίας τής διασποράς της, τών δεσμών της μέ τήν Ιδιοκτησία, τής 
πολιτικής καί Ιδεολογικής της καθυστέρησης. Είναι βέβαιο δτι αύτοί 
οΐ παράγοντες ύπάρχουν, άλλά είναι πάρα πολύ άμφίβολο άν ή 
άγροτιά θά έδειχνε πραγματική έχθρότητα σέ μιά προλεταριακή 
έξουσία πού θά έφάρμοζε άπέναντί της έξυπνη πολιτική -δηλαδή σο
σιαλιστική. Ό  «άγροτικός έφιάλτης» πού έχει γίνει έμμονη ιδέα πολ
λών έπαναστατών προέρχεται άπό τή σύγχυση δύο προβλημάτων έν- 
τελώς διαφορετικών: άπό τή μιά μεριά, τό πρόβλημα τής σχέσης τής 
άγροτιάς μέ μιά σοσιαλιστική έξουσία καί οικονομία στό πλαίσιο 
μιας σύγχρονης κοινωνίας· άπό τήν άλλη μεριά, τό πρόβλημα τής 
σχέσης τού Κράτους καί τής άγροτιάς στή Ρωσία τό 1921 καί τό 1932, 
ή στούς δορυφόρους τής Ρωσίας άπό τό 1945 μέχρι σήμερα. Ή  κατά
σταση πού όδήγησε τή Ρωσία στή ΝΕΠ (νέα οικονομική πολιτική) τό 
1921 δέν έχει άξία Ιστορικού παραδείγματος γιά μιά χώρα πού πα
ρουσιάζει έστω καί μέσο βαθμό βιομηχανικής άνάπτυξης, γιατί δέν 
έχει καμιά πιθανότητα νά έπαναληφθεί. Στή Ρωσία ή γεωργία δέν 
έξαρτιόταν άπό τό υπόλοιπο τής έθνικής οίκονομίας γιά τά μέσα πα
ραγωγής της, έπτά χρόνια διεθνούς καί έμφυλίου πολέμου τήν είχαν 
άναγκάσει νά έπιστρέψει σέ κατάσταση αύτάρκειας, καί τής ζητού
σαν νά παρέχει τά προϊόντα της στίς πόλεις χωρίς νά μπορούν νά τής 
δώσουν τίποτε γιά άντάλλαγμα. Τό 1932 στή Ρωσία όπως καί μετά 
άπό τό 1945 στούς δορυφόρους είμαστε μάρτυρες μιάς άπόλυτα 
υγιούς άντίστασης τής άγροτιάς ένάντια στήν τερατώδη έκμετάλλευ- 
ση πού τής έπέβαλε τό γραφειοκρατικό Κράτος στό πλαίσιο τής κα- 
ταναγκαστικής κολεκτιβοποίησης.

Σέ μιά χώρα δπως ή Γαλλία -πού είναι, έντούτοις, άπό μιά άποψη 
«καθυστερημένη», άν λάβουμε υπόψη τό άριθμητικό βάρος τής άγρο- 
τιάς- μιά προλεταριακή έξουσία δέν θά έχει κανένα λόγο νά φοβάται 
τήν άπεργία τού σταριού, ούτε νά στέλνει τμήματα καταδρομής στήν
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ύπαιθρο. Ή  άγροτιά, άκριβώς έπειδή είναι προσκολλημένη στά συμ- 
φέροντά της, δέν θά έχει καμιά διάθεση νά άρχίσει πάλη ένάντια σ’ 
ένα Κράτος πού θά μπορεί σάν άντίποινα νά τής στερήσει άμέσως τή 
βενζίνη, τόν ήλεκτρισμό, τά λιπάσματα, τά έντομοκτόνα καί τά 
άνταλλακτικά. Δέν θά τό έκανε παρά μόνο άν έφτανε στό τελευταίο 
δριο τής υπομονής, εϊτε έξαιτίας τής έκμετάλλευσης είτε έξαιτίας τής 
παράλογης πολιτικής τής καταναγκαστικής κολεκτιβοποίησης. ’Αλλά 
ή σοσιαλιστική όργάνωση τής οίκονομίας θά έχει άποτέλεσμα άμεση 
βελτίωση τής οίκονομικής κατάστασης τής πλειοψηφίας τών άγρο- 
τών, άν δχι γιά τίποτε άλλο, λόγω τής κατάργησης τής έκμετάλλευσης 
πού ΰφίστανται σήμερα άπό τό μεγάλο έμπόριο. “Οσο γιά τήν κατα- 
ναγκαστική κολεκτιβοποίηση, αυτή είναι ή άπόλυτη άντίθεση μιας 
σοσιαλιστικής πολιτικής στόν γεωργικό τομέα. Ή  κολεκτιβοποίηση 
τής γεωργίας δέν μπορεί νά είναι παρά τό προϊόν τής φυσιολογικής 
έξέλιξης τής άγροτιάς, βοηθούμενης άπό τήν τεχνική άνάπτυξη· σέ 
καμιά περίπτωση δέν μπορεί νά τής έπιβληθεϊ μέ τόν καταναγκασμό, 
είτε άμεσο είτε έμμεσο (οίκονομικό).

Ή  σοσιαλιστική έξουσία στήν άρχή θά άναγνωρίσει τήν πιό πλατιά 
αυτονομία τών άγροτών στή διαχείριση τών δικών τους ύποθέσεων. 
θ ά  τούς καλέσει νά όργανωθούν σέ άγροτικές Κοινότητες πού θά 
άντιστοιχούν σέ ένότητες γεωγραφικές καί θά περιέχουν πάνω κάτω 
Ισάριθμους πληθυσμούς. Κάθε Κοινότητα θά έχει, σέ σχέση μέ τήν 
υπόλοιπη κοινωνία, καί ώς πρός τήν πολιτική της όργάνωση, τήν όρ
γάνωση καί τό ρόλο μιάς έπιχείρησης· ό κυρίαρχος όργανισμός της 
θά είναι ή Γενική Συνέλευση, ή μόνιμη έκπροσώπησή της τό Συμβού
λιο τών άγροτών. Ή  άγροτική Κοινότητα καί τό Συμβούλιό της θά 
άναλάβουν τήν τοπική αυτοδιοίκηση· θά άποφασίζουν ειδικότερα 
έάν, πότε καί πώς θέλουν νά σχηματίσουν συνεταιρισμούς παραγω
γής, μέ ποιό καταστατικό κλπ. ’Απ’ τήν άλλη μεριά, ή Κομμούνα καί 
τό Συμβούλιό της, καί δχι οί άγρότες ώς άτομα, θά εύθύνονται άπέ- 
ναντι στό σχέδιο καί στήν κυβέρνηση. Ή  Κοινότητα θά άναλαμβάνει 
τήν ύποχρέωση άπέναντι στό σχέδιο νά παραδίδει ένα όρισμένο μέ
ρος τής συγκομιδής ή μιά όρισμένη ποσότητα συγκεκριμένων προϊό
ντων, καί θά παίρνει καθορισμένες ποσότητες μέσων παραγωγής καί 
χρημάτων.34 Ή  Ιδια έπίσης θά άναλαμβάνει τήν κατανομή τών ύπο- 
χρεώσεων καί τών έσόδων στά μέλη της.

"Οσον άφορά τίς μέσες καί μεγάλες έπιχειρήσεις ύπηρεσιών (έμπό
ριο, τράπεζες, άσφάλειες, θεάματα -καί τό σύνολο τών ύπηρεσιών 
τού πρώην Κράτους) υπάρχει άνάλογη κατάσταση μέ τή βιομηχα
νία.35 Είναι άνάλογη μέ τήν κατάσταση πού έπικρατεΐ στή γεωργία 
δσον άφορά τίς χίλιες δυό μορφές μικροεπιχειρήσεων πού υπάρχουν 
στίς πόλεις (μικρεμπόριο, «προσωπικές» υπηρεσίες, βιοτεχνία, μερι-
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χά «έλεύθερα» έπαγγέλματα χλπ.)· Καί έδώ οί λύσεις δέν μπορεί πα
ρά νά είναι τού ίδιου τύπου, μέ τήν έννοια δτι ή έργατική έξουσία 
δέν θά έπιβάλει σέ καμιά περίπτωση καταναγκαστική κολεκτιβοποίη
ση, άλλά θά άπαιτήσει άπ’ αυτές τίς κατηγορίες τού πληθυσμού νά 
συγκεντρωθούν σέ συλλογικές μονάδες πού θά είναι ταυτόχρονα τά 
άντιπροσωπευτικά πολιτικά τους όργανα καί τά ύπεύθυνα σώματα 
άπέναντι στούς όργανισμούς διεύθυνσης τής οίκονομίας. ’Αποκλείε
ται π.χ. νά τροφοδοτεί ή κοινωνικοποιημένη βιομηχανία ξεχωριστά 
κάθε μικρέμπορο ή βιοτέχνη· θά τροφοδοτεί τό συνεταιρισμό στόν 
όποιο θά άνήκουν καί ό όποιος θά έχει τό καθήκον νά όργανώσει τίς 
σχέσεις άνάμεσα στά μέλη του. Καί στό πολιτικό έπίπεδο ή έπιλογή 
γι’ αύτές τίς κατηγορίες θά είναι νά άντιπροσωπεύονται μέ τή μορφή 
Συμβουλίων ή νά μήν μπορούν νά άντιπροσωπεύονται καθόλου, έφό- 
σον δέν μπορεί νά υπάρχει θέμα γενικών έκλογών γαλλικού ή ρωσι
κού τύπου. ’Αλλά δέν πρέπει νά παραγνωρίζουμε δτι αύτές οί λύσεις 
παρουσιάζουν ένα σοβαρό μειονέκτημα σέ σχέση μέ τά Συμβούλια 
τών μεγάλων έπιχειρήσεων -ή άκόμη καί μέ τίς άγροτικές Κοινότη
τες- τά όποια δέν στηρίζονται στην ταυτότητα τού έπαγγέλματος 
(αύτό θά ήταν μάλλον, στό βαθμό πού υπάρχει, ή άδυναμία τους), 
άλλά στήν ένότητα μιάς έργασίας καί ταυτόχρονα σέ μιά κοινή ζωή. 
’Αντιπροσωπεύουν, μέ άλλα λόγια, όργανικές κοινωνικές μονάδες. 
’Αντίθετα, ένας συνεταιρισμός μικρεμπόρων ή βιοτεχνών, τοπικά 
διασκορπισμένων καί διαχωρισμένων στήν έργασία τους καί στη ζωή 
τους, δέν θά βασίζεται παρά μόνο σέ μιά συγγένεια οικονομικών 
συμφερόντων μέ τήν αύστηρή έννοια, καί, άπ’ αυτή τήν άποψη έπί- 
σης, θά είναι ένα καπιταλιστικό ύπόλειμμα πού ή σοσιαλιστική κοι
νωνία θά πρέπει νά έξαλείψει δσο τό δυνατό γρηγορότερα. Ή  λύση 
θά δοθεί έν μέρει άπό τή γρήγορη άπορρόφηση ένός τμήματος αύτών 
τών στρωμάτων τού πληθυσμού, πού σήμερα είναι ύπερτροφικά, άπό 
τίς άλλες άσχολίες καί έν μέρει άπό τή βοήθεια πού θά μπορέσει νά 
τούς δώσει ή κοινωνία γιά νά Ιδρύσουν μεγάλες έπιχειρήσεις μέ συλ
λογική διεύθυνση.

Πρέπει νά έπαναλάβουμε, σέ σχέση μέ αύτές τίς κατηγορίες, δ,τι 
είπαμε ήδη σέ σχέση μέ τούς άγρότες: δέν έχουμε καμιά πείρα γιά τή 
στάση αύτών τών στρωμάτων άπέναντι σέ μιά σοσιαλιστική έξουσία. 
Στήν άρχή καί μέχρις ένός όρισμένου σημείου είναι χωρίς άμφιβολία 
προσκολλημένες στήν «ιδιοκτησία». ’Αλλά μέχρι ποιό σημείο; Αύτό 
πού ξέρουμε είναι πώς άντέδρασαν δταν ό σταλινισμός προσπάθησε 
νά τούς βάλει μέ τή βία σέ ένα κάτεργο καί δχι σέ μιά σοσιαλιστική 
κοινωνία. Μιά κοινωνία πού, ένώ θά τούς άφήνει μεγάλη αύτονομία, 
ώς πρός τίς δικές τους ύποθέσεις, θά όργανώσει όρθολογικά τήν έν
ταξή τους στήν οικονομία, θά τούς δώσει τό παράδειγμα μιας σοσια
λιστικής διεύθυνσης καί θά τούς βοηθήσει θετικά, άν θέλουν νά προ
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χωρήσουν πρός τήν κοινωνικοποίηση τών δραστηριοτήτων τους, θά 
έχει στά μάτια τους τελείως διαφορετικό γόητρο, καί τελείως διαφο
ρετική έπιρροή στήν έξέλιξή τους άπό μιά έκμεταλλεύτρια καί όλο- 
κληρωτική γραφειοκρατία, πού μέ δλες τίς πράξεις της δέν έκανε τί
ποτε άλλο παρά νά δυναμώνει τήν «προσκόλληση στήν Ιδιοκτησία» 
αυτών τών στρωμάτων καί νά τούς σπρώχνει αίώνες πίσω.

Τά Συμβούλια, καθολική μορφή όργάνωσης 
τών κοινωνικών δραστηριοτήτων

ΟΙ βασικοί πυρήνες τής κοινωνικής όργάνωσης πού έξετάσαμε μέ
χρι τώρα δέν είναι σέ καμιά περίπτωση άπλά όργανα διεύθυνσης τής 
παραγωγής. Είναι ταυτόχρονα καί κυρίως τά όργανα αύτοδιοίκησης 
τού πληθυσμού άπό κάθε άποψη: άπό τή μιά μεριά, τά όργανα τής 
τοπικής αύτοδιοίκησης, άπό τήν άλλη μεριά οΐ μοναδικές άρθρώσεις 
τής κεντρικής έξουσίας, πού δέν ύπάρχει παρά σάν όμοσπονδία καί 
σύμπτυξη τού συνόλου τών Συμβουλίων.

"Οταν λέμε ότι τό Συμβούλιο τής έπιχείρησης θά είναι τό όργανο 
τής αύτοδιοίκησης τών έργαζομένων καί δχι μόνο τής διεύθυνσης τής 
παραγωγής, αύτό σημαίνει άπλώς δτι άναγνωρίζουμε δτι ή έπιχείρη- 
ση δέν είναι μόνο μιά μονάδα παραγωγής άλλά ένας κοινωνικός πυ
ρήνας, δτι έχει γίνει ό βασικός χώρος «κοινωνικοποίησης» τών άτό- 
μων δπου διαδραματίζονται ένα σωρό άλλες δραστηριότητες έκτός 
άπό τό άπλό καθημερινό «μεροδούλι»: καντίνες, συνεταιρισμοί, κα
τασκηνώσεις, λέσχες, βιβλιοθήκες, διασκεδάσεις, άναπαυτήρια ή 
άναρρωτήρια, δπου δένονται οί πιό σημαντικοί άνθρώπινοι δεσμοί, 
τόσο στό Ιδιωτικό δσο καί στό «δημόσιο» έπίπεδο. Τό σύγχρονο άτο
μο δρά, στό βαθμό πού συμβαίνει αύτό, ώς δημόσιος άνθρωπος πολύ 
περισσότερο μέ τή συνδικαλιστική ή πολιτική του δραστηριότητα 
στήν έπιχείρηση παρά σάν άφηρημένος «πολίτης» πού κάθε τέσσερα 
χρόνια ρίχνει ένα ψηφοδέλτιο σέ μιά κάλπη. Ό  μετασχηματισμός 
έξάλλου τών παραγωγικών σχέσεων καί τής Ιδιας τής φύσης τής έρ- 
γασίας δέν μπορεί παρά νά ένισχύσει κατά πολύ τή σημασία -πού θά 
είναι στό έξης άποκλειστικά θετική- τής κοινότητας τών έργαζομέ
νων γιά κάθε άτομο πού άνήκει στήν κοινότητα.

Συνεπώς, τό Συμβούλιο τής έπιχείρησης ή ή άγροτική Κοινότητα 
θά άπορροφήσει δλες τίς σημερινές «δημοτικές» λειτουργίες καί ένα 
σωρό άλλες τίς όποιες ή τερατώδης συγκέντρωση τού σύγχρονου κρά
τους άφαιρεί άπό τά τοπικά δργανα μέ μοναδικό σκοπό νά έξασφα- 
λίσει καλύτερα τόν έλεγχο τής άρχουσας τάξης καί τής κεντρικής της 
γραφειοκρατίας στόν πληθυσμό. Σ’ αύτές τίς λειτουργίες συμπερι- 
λαμβάνονται δλες οί «δημοτικές» καί «κοινοτικές» ύπηρεσίες καί έπι- 
χειρήσεις, καθώς καί ή άμεση «άστυνομία» (άπό άποσπάσματα όπλι- 
σμένων έργαζομένων πού θά άλλάζουν μέ τή σειρά), ό ρόλος τής δι
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καιοσύνης σέ πρώτο βαθμό καί ό Ελεγχος τής παιδείας στίς πρώτες 
της φάσεις.

Βέβαια, οί δυό συμπτύξεις -παραγωγική καί τοπική- σέ πολλές πε
ριπτώσεις δέν συμπίπτουν σήμερα: οί κατοικίες δέν είναι πάντα συ
γκεντρωμένες γύρω άπό τόν τόπο έργασίας. Στό βαθμό πού δέν 
υπάρχει τέτοια άπόσταση ή είναι άσήμαντη -όπως συμβαίνει σέ πολ
λές πόλεις ή βιομηχανικές συνοικίες, ή στίς άγροτικές Κοινότητες- ή 
διεύθυνση παραγωγής καί οί λειτουργίες τής τοπικής αύτοδιοίκησης 
θά έκτελούνται άπό τί», ίδιες γενικές Συνελεύσεις καί τά ίδια Συμβού
λια. Στό βαθμό, άντίθετα, πού ύπάρχει σημαντική άπόσταση, θά 
πρέπει νά δημιουργηθοΰν τοπικά Συμβούλια (Σοβιέτ) πού θά άντι- 
προσωπεύουν ταυτόχρονα τίς διάφορες έπιχειρήσεις τής περιοχής 
καί τούς κατοίκους. Σέ μιά πρώτη φάση, τέτοια τοπικά Συμβούλια 
θά είναι άπαραίτητα σέ πολλές περιπτώσεις. ’Αλλά πρέπει νά τά φα
νταστούμε σάν όργανα «παράλληλα», Επιφορτισμένα μέ τίς τοπικές 
υποθέσεις σέ συνεργασία, σέ τοπική καί έθνική κλίμακα, μέ τά Συμ
βούλια τών παραγωγών, τά όποια καί μόνον άποτελοϋν τά όργανα 
Εξουσίας.36

Τό πρόβλημα πού προκύπτει άπό τή διαφορά αυτών τών δυό τύ
πων σύμπτυξης θά μπορούσε νά λυθεί σχεδόν άμέσως μέ όργανωμέ- 
νες άνταλλαγές τού τόπου κατοικίας τών έργαζομένων. ’Αλλά αύτό 
δέν είναι παρά μιά μικρή πλευρά τού θέματος. Στήν πραγματικότητα 
πρόκειται γιά §να άπό τά πιό βασικά προβλήματα πού θά άντιμετω- 
πίσει ή σοσιαλιστική κοινωνία καί τό όποιο σχετίζεται άποφασιστικά 
μέ τόν γενικό της μακροπρόθεσμο προσανατολισμό. Ή  συγκέντρωση 
τών κατοικιών γύρω άπό τούς τόπους παραγωγής -ή τό άντίθετο- 
δημιουργεϊ όλο τό πρόβλημα τών οικονομικών, κοινωνικών καί άν- 
θρώπινων πλευρών τής πολεοδομίας, μέ τήν πιό βαθιά έννοια τού 
όρου, καί τελικά τό Ιδιο τό πρόβλημα τού διαχωρισμού πόλης καί 
ύπαίθρου. Δέν μπορούμε έδώ νά άσχοληθούμε μ’ αύτό τόν τομέα- 
ύπογραμμίζουμε άπλώς ότι ή σοσιαλιστική κοινωνία δέν θά μπορεί, 
άπό τήν άρχή, νά άντιμετωπίσει αύτά τά προβλήματα παρά σάν προ
βλήματα καθολικά, πού άφορούν όλους τούς τομείς τής ζωής τών άν- 
θρώπων καί τής ίδιας τής οίκονομικής, πολιτικής καί μορφωτικής 
όργάνωσης.

Ό ,τ ι είπαμε γιά τήν τοπική αύτοδιοίκηση έπεκτείνεται εύκολα γιά 
τήν περιφέρεια. Περιφερειακές όμοσπονδίες τών Συμβουλίων Επιχει
ρήσεων καί τών άγροτικών Κομμουνών θά είναι Επιφορτισμένες μέ τό 
συντονισμό τών δραστηριοτήτων αυτών τών Συμβουλίων σέ Επίπεδο 
περιφέρειας καί τής όργάνωσης τών δραστηριοτήτων πού δέν έμφα- 
νίζονται παρά στά πλαίσια τής περιφέρειας.
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Είδαμε δτι μιά σειρά άπό τίς λειτουργίες τοϋ σημερινού Κράτους 
θά άνατεθούν στά δργανα αυτοδιοίκησης τού πληθυσμού, καί αύτό 
δέν άφορά μόνον τίς «έδαφικές» λειτουργίες -τοπικές ή περιφερεια
κές. Τί θά γίνει, δμως, μέ τίς πραγματικά «κεντρικές» λειτουργίες τού 
Κράτους, αυτές πού μέ τό περιεχόμενό τους άφορούν τό ςύνολο τής 
έθνικής ζωής άδιάσπαστο;

Σέ μιά ταξική κοινωνία, καί πάντως στή «φιλελεύθερη» καπιταλι
στική κοινωνία τού 19ου αιώνα, ή τελική λειτουργία τού Κράτους εί
ναι νά έξασφαλίζει, μέσω τού νόμιμου μονοπωλίου τής βίας, τή συν
τήρηση τών κοινωνικών σχέσεων πού υπάρχουν. Μ’αυτή τήν έννοια ό 
Λένιν είχε δίκιο όταν υποστήριξε, έπαναλαμβάνοντας τήν έκφραση 
τού Ένγκελς,37 ένάντια στούς ρεφορμιστές τής έποχής του, δτι τό 
Κράτος δέν ήταν τίποτε άλλο παρά «ειδικευμένα άποσπάσματα ένό- 
πλων καί φυλακές». Ταυτόχρονα, ή τύχη αύτού τού Κράτους σέ μιά 
σοσιαλιστική έπανάσταση ήταν ξεκάθαρη: αύτό τό κρατικό σώμα θά 
έπρεπε νά καταστραφεί, «τά ειδικευμένα άποσπάσματα ένόπλων» νά 
διαλυθούν καί νά άντικατασταθούν άπό τόν έξοπλισμό τού λαού, ή 
μόνιμη γραφειοκρατία νά καταργηθεί καί ν’ άντικατασταθεί άπό 
ύπαλλήλους έκλεγμένους καί άνακλητούς.

Ά πό τότε ως σήμερα ή συγκέντρωση τού καπιταλισμού καί ταυτό
χρονα ή κρίση του, ή αύξάνουσα άλληλεξάρτηση δλων τών τομέων 
τής κοινωνικής ζωής καί ή άντίστοιχη άνάγκη νά υποταχθούν δλοι 
τους στόν έλεγχο τής άρχουσας τάξης είχαν άποτέλεσμα μιά τεράστια 
έπέκταση τού κρατικού μηχανισμού, τών λειτουργιών του, τής γρα
φειοκρατίας του. Τό Κράτος δέν είναι πιά μόνο ένας μηχανισμός κα
ταναγκασμού πού άνυψώθηκε «πάνω» άπό τήν κοινωνία- είναι τό κε
ντρικό κομμάτι τού καθημερινού μηχανισμού τής λειτουργίας τής 
κοινωνίας καί, όριακά, άπορροφά όλες τίς κοινωνικές δραστηριότη
τες (δπως π.χ. στή γραφειοκρατική καπιταλιστική κοινωνία, έκεϊ 
δπου έχει πραγματοποιηθεί τέλεια: Ρωσία καί δορυφόροι). Πέρα άπό 
τήν «έξουσία» μέ τήν αύστηρή έννοια, τό σύγχρονο Κράτος άναλαμ- 
βάνει κάθε μέρα ένα πιό σημαντικό ρόλο διεύθυνσης καί διαχείρισης 
δχι μόνο τής οίκονομίας άλλά καί πολλών άλλων κοινωνικών δρα
στηριοτήτων. Παράλληλα παίρνει στά χέρια του δραστηριότητες πού 
καθαυτές δέν έχουν τίποτα τό «κρατικό», άλλά έχουν γίνει πολύτιμα 
έργαλεϊα τού έξουσιαστικού ρόλου του ή προϋποθέτουν τή χρησιμο
ποίηση σημαντικών μέσων πού μόνο τό Κράτος κατέχει.

Αύτή ή κατάσταση έχει άποτέλεσμα δτι, γιά πολλούς, ό μύθος τού 
«Κράτους, ένσάρκωσης τής άπόλυτης ιδέας» πού καταγελούσε δ Έ ν
γκελς έχει άντικατασταθεί άπό τό μύθο τού Κράτους, άναπόφευκτης 
ένσάρκωσης τής συγκέντρωσης καί τού «τεχνικού όρθολογισμού» τής

Ό  έχβιομηχανισμός τον «Κράτους»
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σύγχρονης κοινωνικής ζωής. Αυτό όδηγεϊ μερικούς, άπό τή μιά με
ριά, νά θεωρούν τά συμπεράσματα στά όποια κατέληξαν ό Μάρξ, ό 
Ένγκελς ή 6 Λένιν άπό τή θεωρητική άνάλυση τού Κράτους καί άπό 
τήν έμπειρία τών έπαναστάσεων τού 1848, τού 1871 ή τού 1905 ξεπε
ρασμένα, ουτοπικά ή άνεφάρμοστα- άπό τήν άλλη μεριά νά καταπί
νουν ήσυχα τήν πραγματικότητα τού ρωσικού κράτους, π.χ., πού 
άποτελεϊ (όχι μέ δ,τι κρύβει -τήν άστυνομική τρομοκρατία καί τά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης- άλλά μέ δ,τι διακηρύσσει έπίσημα στό 
Σύνταγμά του) τήν πιό καθολική άρνηση πού θά μπορούσε νά συλλά- 
βει τό μυαλό τού άνθρώπου τής μαρξιστικής άντίληψης γιά τό σοσια
λιστικό «Κράτος» καί τόν πιό τερατώδη παροξυσμό τών χαρακτηρι
στικών τού καπιταλιστικού κράτους, πού τόσο βίαια κατάγγειλαν δ 
Μάρξ ή ό Λένιν (ριζικός διαχωρισμός τών κυβερνούντων καί τών κυ- 
βερνωμένων, μονιμότητα τών δημοσίων υπαλλήλων, παροχή στούς 
δημοσίους υπαλλήλους μισθών καί προνομίων άσύγκριτα άνώτερων 
άπ’ δ,τι παρέχει δποιοδήποτε άστικό Κράτος κλπ.).

’Αλλά αύτή ή Ιδια ή έξέλιξη περιέχει τό σπόρο τής λύσης. Τό σύγ
χρονο Κράτος έχει γίνει μιά τεράστια έπιχείρηση -ή κατά πολύ πιό 
σημαντική έπιχείρηση στή σύγχρονη κοινωνία. Τίς λειτουργίες διεύ
θυνσης πού τού άνήκουν δέν μπορεί νά τίς έκτελέσει παρά στό βαθμό 
πού έχει μετατραπεί σέ ένα τεράστιο συγκρότημα δργάνων έχτέλεσης, 
δπου ή έργασία έχει γίνει συλλογική έργασία, καταμερισμένη καί εί- 
δικευμένη. Συναντάμε έδώ, σέ πολύ πιό μεγάλη κλίμακα, τήν ίδια 
έξέλιξη πού ύπέστη ή διεύθυνση τής παραγωγής στίς έπιμέρους έπι- 
χειρήσεις. Στήν τεράστια πλειοψηφία τους, οί δημόσιες υπηρεσίες 
δέν κάνουν τίποτε άλλο παρά νά έκτελούν είδικά καθήκοντα· είναι 
κυριολεκτικά έπιχειρήσεις ειδικευμένες στήν τάδε ή δείνα κατηγορία 
έργων (άπό τά όποια μερικά είναι κοινωνικώς άπαραίτητα καί άλλα 
έντελώς παρασιτικά ή δικαιολογούνται μόνον άπό τήν ταξική 
διάρθρωση τής κοινωνίας)· ή «έξουσία» δέν έχει περισσότερο έσωτε- 
ρικό δεσμό μέ αύτά τά έργα άπ’ δ,τι μέ τήν παραγωγή αύτοκινήτων 
π.χ. Ή  έννοια τής «έξουσίας» καί τού «διοικητικού δικαίου» πού μέ
νει κολλημένη σ’ αύτό καί πού στήν πραγματικότητα είναι μιά σειρά 
άπό «δημόσιες ύπηρεσίες» είναι μιά νομική κληρονομιά χωρίς πραγ
ματικό περιεχόμενο καί μέ μοναδικό ρόλο νά προστατεύει τήν αυθαι
ρεσία καί τήν άνευθυνότητα τώνγραφειοκρατικώνκορυφών.18

Μ’ αυτές τίς συνθήκες ή λύση δέν βρίσκεται στήν «έκλογή καί άνα- 
κλητότητα τών υπαλλήλων»· στίς περισσότερες περιπτώσεις δέν είναι 
ούτε άναγκαία -αυτοί οί ύπάλληλοι δέν έξασκούν κανένα είδος έξου
σίας- ούτε δυνατή -γιατί είναι ειδικευμένοι έργαζόμενοι καί δέν εί
ναι δυνατόν νά «έκλέγονται», δπως δέν είναι δυνατόν νά «έκλέγο- 
νται» οί τορναδόροι ή οί γιατροί. Ή  λύση βρίσκεται στό γεγονός δτι
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ot περισσότερες υπηρεσίες τού σημερινού κράτους θά έχβιομηχανι- 
στοϋν, πράγμα πού πολύ συχνά δέν θά είναι τίποτε άλλο παρά ή σα
φής Αναγνώριση μιας πραγματικής κατάστασης πού ήδη ύπάρχει καί 
τών συνεπειών της. Αύτός δ έκδιομηχανισμός σημαίνει συγκεκριμέ
να:

(α) Την ξεκάθαρη μετατροπή αυτών τών «διοικητικών υπηρεσιών» 
σέ έπιχειρήσεις τού ίδιου τύπου μέ τίς άλλες έπιχειρήσεις στίς όποιες 
ή διαδικασία έκμηχάνισης καί αύτοματισμού τής έργασίας θά μπορεί 
νά Αναπτυχθεί συστηματικά σέ πάρα πολλές περιπτώσεις.

(6) Τή διεύθυνση αυτών τών έπιχειρήσεων άπο τό Συμβούλιο τών 
έργαζομένων πού Απασχολούν, καί τήν αυτονομία αύτών τών έργα- 
ζομένων όσον Αφορά τήν όργάνωση τής δουλειάς τους.39

(γ) Τόν περιορισμό αύτών τών έπιχειρήσεων στό ρόλο τής έπιχεί- 
ρησης, δηλαδή στά καθήκοντα έκτέλεσης πού τούς άνατίθενται καί 
τών όποίων τό Αντικείμενο καί ή γενική κατεύθυνση καθορίζονται 
άπό τήν κοινωνία.

Είδαμε δτι έτσι θά γίνει μέ τό «σχεδιοστάσιο». Τό ίδιο θά γίνει καί 
γιά δσες θά παραμείνουν ή θά μπορεί νά χρησιμοποιηθούν, Αφού με- 
τατραπόύν, Από τίς σημερινές υπηρεσίες τίς σχετικές μέ τήν οικονο
μία (ύπουργεΐα οικονομικών, έξωτερικσύ έμπορίου, γεωργίας, βιομη
χανίας κλπ.). Τό ίδιο Ισχύει καί γιά μιά σειρά άπό λειτουργίες τού 
Κράτους πού άπό τώρα είναι ήδη βιομηχανικές (δημόσια έργα, μετα
φορές καί έπικοινωνίες, δημόσια ύγεία καί κοινωνικές άσφαλίσεις 
κλπ.). Τέλος, τό ίδιο Ισχύει καί στήν περίπτωση τής παιδείας.

Ή  κεντρική έξονσία: Συνέλευση καί κυβέρνηση 
τών Συμβουλίων

"Ο,τι παραμένει άπό τίς λειτουργίες τού Κράτους άνήκει σέ τρεις 
κατηγορίες πού είναι: οί υλικές βάσεις τής έξουσίας ή τού κατανα
γκασμού, «τά ειδικευμένα Αποσπάσματα ένόπλων καί οί φυλακές» -  
μέ άλλα λόγια, ό στρατός καί ή δικαιοσύνη· ή «πολιτική» μέ τήν αύ- 
στηρή έννοια τού δρου, έσωτερική καί έξωτερική- μέ άλλα λόγια, τά 
προβλήματα πού θά μπορεί νά δημιουργήσει στήν έργατική έξουσία 
μιά Αντιπολίτευση έναντίον τού καθεστώτος ή ή έπιβίωση έκμεταλ- 
λευτικών καθεστώτων στίς άλλες χώρες· ή άληθινή πολιτική, ή γενική 
άποψη, ό συντονισμός καί ό προσανατολισμός τού συνόλου τών κοι
νωνικών δραστηριοτήτων.

"Οσον Αφορά τό Στρατό, είναι αύτσνόητο δτι τά «είδικευμένα άπο- 
σπάσματα ένόπλων» θά καταργηθούν καί θά άντικατασταθούν άπό 
τόν έξοπλισμό τού λαού. ΟΙ έργαζόμενοι τών έπιχειρήσεων καί τών 
Κομμουνών θά σχηματίσουν τίς μονάδες ένός στρατού δχι πιά μόνι
μου άλλά έπαρχιακού (περιφερειακού), ένώ κάθε Συμβούλιο θά έχει
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τη φροντίδα τής άστυνομίας στην περιοχή του. Περιφερειακές όργα- 
νώσεις θά έπιτρέπουν τήν κοινή όργάνωση τών τοπικών μονάδων καί 
τήν όρθολογιστική χρησιμοποίηση τοϋ «βαρέως» δπλισμοϋ. Κατά πό
σο μορφές «στρατηγικού» όπλισμοΰ πού δέν μπορούν νά χρησιμο
ποιηθούν παρά μόνο συγκεντρωτικά θά έξακολουθούν νά είναι άνα- 
γκαΐες, αύτό δέν μπορεί νά άποφασιστεϊ έκ τών προτέρων·40 σέ περί
πτωση καταφατικής άπάντησης, κάθε Συμβούλιο θά πρέπει νά συμ
βάλλει μέ ένα σώμα στό σχηματισμό όρισμένων κεντρικών στρατιωτι
κών υπηρεσιών πού θά έλέγχονται άπό τήν κεντρική Συνέλευση τών 
Συμβουλίων.

"Οσον άφορά τή δικαιοσύνη, θά άνατεθεϊ στους όργανισμούς βά
σης- κάθε Συμβούλιο θά είναι δικαστήριο πρώτου βαθμού γιά τίς πα
ραβάσεις πού θά γίνονται στην περιοχή δικαιοδοσίας του. Κανόνες 
διαδικασίας θεσπισμένοι άπό τό σύνολο τών Συμβουλίων, δπως π.χ. 
ένδεχομένως τό δικαίωμα έφεσης στό περιφερειακό Συμβούλιο ή 
στήν κεντρική Συνέλευση, θά κατοχυρώνουν τά άτομικά δικαιώματα. 
Δέν μπορεί νά υπάρξει θέμα Ποινικού Κώδικα ούτε φυλακών, ή Ιδια 
ή έννοια τής «ποινής» είναι παράλογη άπό τήν άποψη μιας σοσιαλι
στικής κοινωνίας- οί «δικαστικές» άποφάσεις δέν μπορούν νά άπο- 
βλέπουν παρά στήν άναμόρφωση τού παραβάτη καί τήν έκ νέου έν
ταξή του στόν κοινωνικό χώρο. Ή  στέρηση τής έλευθερίας δέν έχει 
νόημα παρά έάν κριθεϊ άτι τό άτομο όποτελεϊ έναν διαρκή κίνδυνο 
γιά τούς άλλους, καί αύτές οί περιπτώσεις άνήκουν στήν άρμοδιότη- 
τα «παιδαγωγικών» καί «Ιατρικών» («ψυχιατρικών») Ιδρυμάτων καί 
δχι ποινικών.

Τά πολιτικά προβλήματα -τόσο μέ τήν αύστηρή δσο καί μέ τήν εύ- 
ρεία έννοια- είναι τά προβλήματα πού άφορούν τό σύνολο τού πλη
θυσμού, καί μόνον ό ίδιος ό πληθυσμός είναι άρμόδιος. ’Αλλά δέν 
μπορεί νά τά λύσει παρά μόνον άν είναι όργανωμένος γι’ αύτόν τό 
σκοπό. (Σήμερα τά πάντα είναι όργανωμένα γιά νά έμποδίζουν τόν 
πληθυσμό νά είναι σέ θέση νά λύσει τά πολιτικά προβλήματα καί γιά 
νά τόν πείθουν ότι μόνον οί ειδικοί τής καθολικότητας -πού γενικά 
έχουν μόνη καθολικότητα τήν άγνοια κάθε ειδικής πραγματικότητας- 
κατέχουν τίς λύσεις.) Αύτή ή όργάνωση θά περιλαμβάνει, άπό τή μιά 
μεριά, τό Συμβούλιο καί τή γενική Συνέλευση τών έργαζομένων κάθε 
έπιχείρησης, ζωντανούς συλλογικούς χώρους σχηματισμού καί πάλης 
τών άπόψεων καί άνώτατο κυρίαρχο όργανο γιά κάθε πολιτική άπό- 
φαση- άπό τήν άλλη μεριά, έναν κεντρικό όργανισμό, άμεση 
άπόρροια τών όργανισμών βάσης, τήν κεντρική Συνέλευση τών Συμ
βουλίων. Ή  ύπαρξη μιας τέτοιας κεντρικής άρχής είναι προφανώς 
άναγκαία, δχι μόνο σέ σχέση μέ τά θέματα πού άπαιτούν άμεση άπό- 
φαση (άπόφαση πού φυσικά θά μπορεί νά έπικυρωθεϊ ή νά άπορρι- 
φθεί κατόπιν άπό τόν πληθυσμό), άλλά κυρίως έπειδή είναι σχεδόν
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πάντα άπαραίτητη, πριν την άπόφαση, μιά έπεξεργασία, ένα ξεκαθά- 
ρισμα καί μιά πληροφόρηση· τό νά καλέσει κανείς τόν πληθυσμό νά 
άποφανθεϊ χωρίς αυτή τήν προετοιμασία θά ήταν τίς περισσότερες 
φορές ένας έμπαιγμός πού Ισοδυναμεΐ μέ τήν άρνηση τής δημοκρα
τίας (σάν άρνηση τής δυνατότητας άπόφασης μέ πλήρη ίπίγνωση). 
Πρέπει νά υπάρχει ένας τρόπος μέ τόν όποιο τά προβλήματα υπο
βάλλονται γιά συζήτηση καί άπόφαση στόν πληθυσμό, μιά άπόφαση 
γιά τή στιγμή πού θά προκόψουν κλπ. "Οπως ήδη είπαμε παραπάνω, 
αύτές οί λειτουργίες δέν είναι καθόλου «τεχνικές», είναι ούσιαστικά 
καί βαθιά πολιτικές, ή άρχή πού τίς έκτελεϊ είναι σίγουρα κεντρική 
έξονσία (άν καί πολύ διαφορετική στή δομή της καί στό ρόλο της 
άπό τή σημερινή κεντρική έξουσία) καί δέν υπάρχει σοσιαλιστική 
κοινωνία πού νά μπορεί νά κάνει χωρίς αύτήν.

Τό πραγματικό πρόβλημα δέν είναι ή ύπαρξη ή όχι μιάς τέτοιας 
άρχής, άλλά ή όργάνωσή της κατά τέτοιον τρόπο ώστε νά μήν ένσαρ- 
κώνει πιά τήν άπαλλοτρίωση τής πολιτικής έξουσίας τής κοινωνίας 
πρός όφελος ένός ειδικευμένου σώματος, άλλά νά είναι ή έκφραση 
καί τό όργανο αύτής τής πολιτικής έξουσίας. Καί αυτό είναι άπόλυτα 
πραγματοποιήσιμο μέ τίς συνθήκες τής σύγχρονης κοινωνίας.

Ή  κεντρική Συνέλευση τών Συμβουλίων θά σχηματιστεί άπό έκ- 
προσώπους τών όργανισμών, έπιχειρήσεων, άγροτικών κομμούνων 
κλπ., πού θά έκλέγονται κατευθείαν άπό τίς γ.ενικές Συνελεύσεις αύ- 
τών τών όργανισμών καί θά είναι άνακλητοί άνά πάσα στιγμή. Αύτοί 
οί έκπρόσωποι -όπως καί οί έκπρόσωποι πού σχηματίζουν τά Συμ
βούλια έπιχείρησης- δέν θά έγκαταλείπουν τήν παραγωγή, θά  συνε
δριάζουν σέ όλομέλεια, όσο συχνά θά χρειάζεται, καί είναι βέβαιο 
ότι, άν συγκεντρώνονται δυό μέρες τήν έβδομάδα ή μιά έβδομάδα τό 
μήνα, θά μπορούν νά διεκπεραιώνουν πολύ περισσότερο ούσιαστική 
δουλειά άπό τά σημερινά κοινοβούλια (πού στήν πραγματικότητα 
δέν κάνουν καμιά), θ ά  όφείλουν νά κάνουν άπολογισμό τής διαχεί
ρισής τους σέ περιοδικά διαστήματα (μιά φορά τό μήνα π.χ.) μπρο
στά στήν έπιχείρηση ή τίς έπιχειρήσεις πού θά άντιπροσωπεύουν.41 
θ ά  έκλέγουν άπό τά μέλη τους ή θά σχηματίζουν έκ περιτροπής τήν 
Κυβέρνηση, μόνιμο όργανο μερικών δεκάδων μελών, έπιφορτισμένων 
νά προετοιμάζουν τις έργασίες τής Συνέλευσης, νά δρουν στή θέση 
της όταν αύτή δέν είναι σέ περίοδο λειτουργίας, καί νά τή συγκαλούν 
έκτάκτως, έάν είναι άναγκαίο.

Ή  Κυβέρνηση, έάν παίρνει άποφάσεις ένώ μπορεί καί πρέπει νά 
ύποβάλλει τά θέματα στή Συνέλευση, ή παίρνει άποφάσεις τίς όποιες 
ή Συνέλευση άποδοκιμάζει, είναι υπεύθυνη άπέναντι στή Συνέλευση 
καί ύφίσταται τίς κυρώσεις της. Έάν ή Συνέλευση παίρνει άδικαιο- 
λόγητα άποφάσεις στή θέση τών Συνελεύσεων έπιχειρήσεως ή άπο-
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φάσεις άντίθεχες πρός τη θέλησή τους, τά μέλη της είναι υπεύθυνα 
άπέναντι σ’ αυτούς πού άντιπροσωπεύουν καί θά ύφίστανται κυρώ
σεις άπό μέρους τους (ή πρώτη άπ’ αύτές τίς κυρώσεις είναι βέβαια ή 
άνάκληση). Ούτε ή Κυβέρνηση ούτε ή Συνέλευση μπορούν νά έμμέ- 
νουν, έπειδή δέν έχουν δίκιά τους έξουσία, είναι άνακλητές καί, σέ 
τελευταία άνάλυση, οί έργαζόμενοι τών έπιχειρήσεων είναι όπλισμέ- 
νοι. ”Αν δμως ή Συνέλευση άφήνει όλες τίς άποφάσεις στην Κυβέρνη-

, άν οί έργαζόμενοι τίς άφήνουν στούς έκπροσώπους τους στή Συ
νέλευση, τότε φυσικά δέν ύπάρχει γιατρειά. Ό  πληθυσμός δέν μπο
ρεί νά έξασκεί τήν πολιτική έξουσία παρά μόνον άν θέλει νά τήν έξα- 
σκεϊ. Τό άποτέλεσμα αύτής τής όργάνωσης είναι δτι ό πληθυσμός θά 
μπορεί νά έξασκεί τήν έξουσία, άρκεϊ νά τό θέλει.

’Αλλά αύτή ή ίδια ή θέληση δέν είναι καμιά μαγική δύναμη πού 
έμφανίζεται καί έξαφανίζεται μέ άνεξήγητο τρόπο. Ή  πολιτική άλ- 
λοτρίοχτη στήν καπιταλιστική κοινωνία δέν είναι μόνον ή ύπαρξη θε
σμών πού άπό τήν ίδια τους τή δομή καθιστούν «τεχνικά» άδύνατη 
τήν έκφραση καί τήν άσκηση τής πολιτικής θέλησης τού λαού. Ή  ση
μερινή πολιτική άλλοτρίωση συνίσταται στό δτι αύτή ή θέληση άφα- 
νίζεται στή ρίζα της, δτι καί ό σχηματισμός της έμποδίζεται, δτι τελι
κά τό ένδιαφέρον γιά τά δημόσια πράγματα καταλύεται έντελώς. Τί
ποτα δέν άντηχεΐ πιό θλιβερά άπό τά παράπονα τών φιλελεύθερων 
δημοκρατικών γιά τήν «πολιτική άπάθεια τού λαού», άπάθεια τήν 
όποια θά δημιουργούσε ξανά κάθε πρωί, άν δέν ύπήρχε ήδη, τό πολι
τικό καί κοινωνικό τους καθεστώς. Αύτή ή κατάλυση τής πολιτικής 
θέλησης στίς σύγχρονες κοινωνίες άπορρέει τόσο άπό τό περιεχόμενο 
τής σημερινής «πολιτικής» δσο καί άπό τόν τρόπο έκφρασής της καί 
άπό τήν άξεπέραστη άπόσταση πού τή χωρίζει άπό τήν πραγματική 
ζωή τών άνθρώπων. Τό περιεχόμενό της είναι νά όργανώσει καλύτε
ρα τήν κοινωνία τής έκμετάλλευσης, δηλαδή τήν έκμετάλλευση τής 
κοινωνίας. Ό  τρόπος έκφρασής της είναι άναγκαστικά ό έμπαιγμός 
μέ τό καθαρό ψέμα ή τήν άφηρημένη φρασεολογία. Ό  κόσμος στόν 
όποιο διαδραματίζεται είναι ό κόσμος τών «είδικών» τής κρυφοκο- 
μπίνας καί τής άπόκρυφης ψευτοτεχνικής.

Όλες αύτές οί συνθήκες θά άλλάξουν ριζικά σέ μιά σοσιαλιστική 
κοινωνία. ’Εφόσον ή έκμετάλλευση θά έχει καταργηθεΐ, τό περιεχό
μενο τής πολιτικής θά είναι ή καλύτερη όργάνωση τής κοινής ζωής. 
Ή  άμεση συνέπεια θά είναι ή διαφορετική στάση τών άτόμων άπένα- 
ντι στά δημόσια πράγματα, δεδομένου δτι τά πολιτικά προβλήματα 
θά είναι τά ίδια τά προβλήματα τού καθενός, είτε πρόκειται γιά τήν 
έπιχείρηση είτε γιά τήν έθνική ζωή, καί ή στάση του άπέναντι σ’ αύ- 
τά τά προβλήματα θά παίζει ένα ρόλο καί θά έχει άποτελέσματα πού 
θά τού είναι αίσθητά. Ό  τρόπος έκφρασης τής πολιτικής θά συνίστα-
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ται στό νά κάνει τά Αληθινά προβλήματα προσιτά στόν καθένα. 'Η 
άπόσταση πού χωρίζει τίς «πολιτικές σφαίρες» άπό την πραγματική 
ζωή τών άνθρώπων θά έξαλειφθεί έντελώς.

Αύτά τά σημεία άξίζουν μερικές έπεξηγήσεις. Είτε πρόκειται γιά 
τόν τρόπο έκφρασης καί τό περιεχόμενο τής πολιτικής δραστηριότη
τας είτε γιά τήν άπόσταση πού τή χωρίζει άπό τήν πραγματική ζωή 
καί τά ένδιαφέροντα τών άνθρώπιον, άκούει κανείς σήμερα άπ’ όλες 
τίς πλευρές τόν Ισχυρισμό δτι αύτά τά φαινόμενα κυριαρχούνται άπό 
μιά άνεπίστρεπτη τεχνική έξέλιξη πού καταργεί κάθε πραγματική δυ
νατότητα δημοκρατίας.42

Τό περιεχόμενο τής πολιτικής -ή διεύθυνση τής κοινωνίας- έχει γί
νει, μάς λένε, υπερβολικά περίπλοκο, άγκαλιάζει ένα τεράστιο πλή
θος δεδομένα καί προβλήματα, πού τό καθένα τους δέν μπορεί νά 
κυριαρχηθεί παρά μόνο σέ συνάρτηση μέ μιά προχωρημένη έξειδί- 
κευση. Κατά συνέπεια, είναι φανερό δτι αύτά τά προβλήματα δέν θά 
μπορούσαν ποτέ νά παρουσιαστούν στό κοινό μέ τρόπο κατανοητό 
-ή μόνο μετά άπό άπλοποιήσεις πού τά παραμορφώνουν έντελώς. 
Γιατί, λοιπόν, μάς φαίνεται περίεργο πού τό πλατύ κοινό δέν ένδια- 
φέρεται περισσότερο γιά τήν πολιτική άπ’ δ,τι γιά τόν διαφορικό λο
γισμό;

νΑν αύτά τά έπιχειρήματα, πού παρουσιάζονται σάν ή τελευταία 
λέξη τής πολιτικής κοινωνιολογίας καί στήν πραγματικότητα είναι 
τόσο παλιά δσο κι δ κόσμος,43 άποδείκνυαν τίποτε, θά ήταν όχι δτι ή 
δημοκρατία άλλά ή ίδια ή διεύθυνση τής κοινωνίας, μέ όποιαδήποτε 
μορφή, είναι άδύνατη. Γιατί τότε ό πολιτικός θά έπρεπε νά είναι ή 
ένσάρκωση τής άπόλυτης καί καθολικής γνώσης. Καμιά τεχνική είδί- 
κευση, όσο προχωρημένη κι άν είναι, δέν δίνει στόν κάτοχό της τή 
δυνατότητα νά κυριαρχήσει σέ άλλους κλάδους έξω άπό τόν δικό 
του. Μιά συνέλευση τεχνικών, όπου ό καθένας θά Αντιπροσώπευε 
τήν πιό προχωρημένη αίχμή τών γνώσεων τού κλάδου του, δέν θά 
ήταν άρμόδια, σάν συνέλευση τεχνικών, γιά νά έπιλύσει κανένα θέ
μα: ένα μόνον άτομο θά μπορούσε νά έκφράσει γνώμη γιά κάθε είδι- 
κό πρόβλημα, καί κανένα άπολύτως γιά τά γενικά προβλήματα.

Ούτε ή σημερινή κοινωνία διευθύνεται άπό τεχνικούς σάν τεχνι
κούς (καί δέν θά μπορούσε ποτέ νά διευθύνεται έτσι), ούτε αύτοί πού 
τή διευθύνουν ένσαρκώνουν τήν άπόλυτη Γνώση -άλλά μάλλον τή γε- 
νικευμένη Αναρμοδιότητα. Στήν πραγματικότητα ή σημερινή κοινω
νία ούτε κάν διευθύνεται μέ οίσνδήποτε τρόπο, πηγαίνει όπου τήν 
πάνε τά πράγματα. Ακριβώς όπως ή διεύθυνση στήν κορυφή τού 
γραφειοκρατικού μηχανισμού μιας μεγάλης έπιχείρησης, έτσι καί ή 
σημερινή πολιτική «διεύθυνση» δέν κάνει τίποτε άλλο άπό τό νά βγά
ζει άποφάσεις διαιτησίας -τέλεια αύθαίρετες- διαλέγοντας Ανάμεσα 
στίς άπόψεις τών διαφόρων τεχνικών υπηρεσιών πού τήν «ύπηρε-
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τούν» καί στις όποιες δέν μπορεί καθόλου νά κυριαρχήσει. Κατ’ αυτό 
τόν τρόπο ύφίσταται τόν άντίκτυπο άπό τό Ιδιο τό σύστημά της, καί 
ύπόκειται στην Ιδια πολιτική άλλοτρίωση πού έπιβάλλει στήν ύπό- 
λοιπη κοινωνία. Τό χάος τής κοινωνικής της όργάνωσης καί ή άνά- 
πτυξη κάθε κλάδου γιά τόν έαυτό του τής καθιστούν άδύνατη τήν όρ- 
θολογιστική (άπό τήν άποψή της) άσκηση τής έξουσίας πού κατέ
χει.44

Δέν συζητάμε αυτό τό σόφισμα παρά μόνον έπειδή μάς όδηγεί σέ 
μιά σημαντική άλήθεια. "Οπως άκριβώς στήν περίπτωση τής παρα
γωγής, έτσι κι έδώ κατηγορούν τή σύγχρονη τεχνική καί «τεχνικο- 
ποίηση» γενικά, άντί νά δούν δτι πρόκειται γιά τήν ειδική καπιταλι
στική τεχνολογία. "Οπως στήν περίπτωση τής παραγωγής, έτσι καί 
στήν περίπτωση τής πολιτικής ό καπιταλισμός σημαίνει όχι μόνο τή 
χρησιμοποίηση γιά καπιταλιστικούς σκοπούς τεχνικών μεθόδων πού 
είναι «καθαυτές σύδέτερες», άλλά τή δημιουργία καί άνάπτυξη είδι- 
κών τεχνικών μεθόδων πού άποσκοπούν άλλού στήν έκμετάλλευση 
καί στήν άλλοτρίωση τού παραγωγού, άλλού στήν καταπίεση, στήν 
έξαπάτηση καί στήν πολιτική άλλοτρίωση τού πολίτη. "Αν στόν το
μέα τής παραγωγής ό σοσιαλισμός θά σημαίνει τή συνειδητή μετα
τροπή τής τεχνολογίας, γιά νά μπει ή τεχνική στήν υπηρεσία τών άν- 
θρώπων, στόν πολιτικό τομέα ό σοσιαλισμός θά σημαίνει μιά άνάλο- 
γη μετατροπή ώστε νά μπει ή τεχνική στήν ύπηρεσία τής δημοκρα
τίας.

Ή  πολιτική τεχνική είναι βασικά ή τεχνική τής πληροφόρησης καί 
τής έπικοινωνίας. Χρησιμοποιούμε έδώ αύτές τίς λέξεις μέ τήν πιό 
πλατιά τους έννοια: τά υλικά μέσα πληροφόρησης καί έπικοινωνίας 
δέν είναι παρά ένα μέρος τών άντίστοιχων τεχνικών μεθόδων. Τό νά 
τεθεί'ή τεχνική τής πληροφόρησης στήν ύπηρεσία τής δημοκρατίας 
δέν σημαίνει μόνο νά τεθούν τά υλικά μέσα έκφρασης στή διάθεση 
τού πληθυσμού (πράγμα πού είναι, βέβαια, όπωσδήποτε θεμελιώ
δες), ούτε συμπίπτει μέ τή διάδοση όλων τών πληροφοριών καί 
όποιωνδήποτε πληροφοριών μέ όποιαδήποτε μορφή. Σημαίνει πρώτα 
πρώτα νά τεθούν στή διάθεση τών άνθρώπων τά άναγκαϊα στοιχεία 
γιά τή λήψη άποφάσεων μέ πλήρη έπίγνωση -τά στοιχεία πού οί άν
θρωποι θά θεωρήσουν άναγκαϊα. Αύτό σημαίνει νά μεταφράσει κα
νείς τά ουσιαστικά δεδομένα τών προβλημάτων πού πρέπει νά λυ
θούν σέ έναν περιορισμένο καί συμπαγή άριθμό στοιχείων πού έχουν 
σημασία γιά τόν καθένα. Δώσαμε παραπάνω ένα συγκεκριμένο πα
ράδειγμα μιάς τέτοιας πληροφόρησης σχετικά μέ τή σχεδιοποίηση. Ή  
πραγματική πληροφόρηση, σ’ αύτή τήν περίπτωση, δέν θά ήταν νά 
φορτώσεις στούς ώμους κάθε κατοίκου μιά βιβλιοθήκη οίκονομίας, 
τεχνολογίας καί στατιστικής, τό άποτέλεσμα θά ήταν μιά πληροφόρη
ση ίση άκριβώς μέ τό μηδέν. Ή  πληροφόρηση πού θά δοθεί άπό τό
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«σχεδιοστάσιο» στόν πληθυσμό θά είναι ταυτόχρονα συμπαγής, ση
μαντική, έπαρκής καί πιστή: ό καθένας θά ξέρει τή δουλειά πού θά 
πρέπει νά παραδώσει, τήν κατανάλωση πού θά μπορεί νά άπολαύσει, 
άν υΙοθετηθεΐ ή μιά ή ή άλλη παραλλαγή τού σχεδίου. Νά πώς ή τε
χνική (σ’ αύτή τή συγκεκριμένη περίπτωση ή οίκονομική άνάλυση, ή 
στατιστική καί ό ήλεκτρονικός ύπολογιστής) μπορεί νά τεθεί στήν 
υπηρεσία τής δημοκρατίας σέ έναν κρίσιμο τομέα.45

Τό ίδιο ισχύει γιά τήν τεχνική τής έπικοινωνίας. Μάς λένε δτι οί 
διαστάσεις τών σύγχρονων κοινωνιών κάνουν άδύνατη τήν άσκηση 
τής δημοκρατίας. ΟΙ άποστάσεις καί οί άριθμοί θά άπέκλειαν δήθεν 
στό έξης τήν άμεση δημοκρατία, καί ή μόνη δυνατή θά ήταν μιά δη
μοκρατία άντιπροσωπευτική, πού περιέχει πάντοτε ένα στοιχείο άλ- 
λοτρίωσης τής πολιτικής έξουσίας τών άντιπροσωπευομένων στούς 
έκπροσώπους.

Στήν πραγματικότητα υπάρχουν πολλοί τρόποι νά φανταστεί κα
νείς καί νά πραγματοποιήσει τήν άντιπροσωπευτική δημοκρατία. Τό 
Κοινοβούλιο είναι ένας τρόπος, τό Συμβούλιο είναι ένας άλλος, καί 
είναι δύσκολο νά διανοηθεϊ κανείς τήν πολιτική άλλοτρίωση μέσα σ’ 
ένα Συμβούλιο πού λειτουργεί σύμφωνα μέ τούς κανόνες του. ’Αλλά, 
έάν τά σύγχρονα μέσα έπικοινωνίας τεθούν στήν ύπηρεσία τής δημο
κρατίας, οί τομείς δπου ή έκπροσώπηση φαίνεται άναπόφευκτη μπο
ρεί νά ύποστούν έναν πελώριο περιορισμό: ΟΙ υλικές άποστάσεις εί
ναι πιό μικρές στή Γαλλία τού 20οΰ αίώνα άπ’ δ,τι ήταν στήν ’Αττική 
τού 5ου αίώνα π.Χ.- ό χώρος πού καλύπτει ή φωνή τού ρήτορα -έπο- 
μένως καί ό άριθμός μιας συνέλευσης- ήταν τότε περιορισμένος άπό 
τή δύναμη τών φωνητικών του χορδών, σήμερα δέν περιορίζεται άπό 
τίποτε.46 ’Εξάλλου, οί άποστάσεις άπό τήν άποψη τής έπικοινωνίας 
τών Ιδεών δέν έχουν μόνο μακρύνει, έχουν μηδενιστεί. ’Αν ή κοινω
νία τό θεωρούσε άναγκαϊο, θά μπορούσε αύριο κιόλας νά πραγματο
ποιήσει μιά γενική Συνέλευση τού γαλλικού πληθυσμού- θά άρκούσε 
νά συνδεθούν μεταξύ τους μέ ραδιοτηλεόραση οί γενικές Συνελεύσεις 
τών έπιχειρήσεων καί τών κοινοτήτων. ’Ανάλογες συνδέσεις πιό πε
ριορισμένες θά μπορούσαν νά πραγματοποιηθούν σέ πολλές περι
πτώσεις.47 Έτσι κι άλλιώς οί συνεδριάσεις τής κεντρικής Συνέλευσης 
τών Συμβουλίων καί τής Κυβέρνησης θά μπορούσαν νά άναμεταδί- 
δονται άπό τήν τηλεόραση -πράγμα πού, σέ συνδυασμό μέ τήν άνα- 
κλητότητα τών άντιπροσώπων, θά διατηρούσε τά κεντρικά όργανα 
κάτω άπό τόν διαρκή έλεγχο τών έργαζομένων καί θά άλλοίωνε βα
θιά τήν ίδια τήν έννοια τής «έκπροσώπευσης».48

Μέ λίγα λόγια: διάφοροι άνθρωποι θρηνολογούν γιά τό δτι ή έκτα
ση τής σύγχρονης πολιτείας, συγκρινόμενη μέ τήν έκταση τής πολι
τείας τού παρελθόντος -δεκάδες έκατομμύρια άντί γιά δεκάδες χιλιά
δες- κάνει άδύνατη τήν άμεση δημοκρατία, άντί νά δούν, πρώτα
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πρώτα, ότι ή σύγχρονη έποχή δημιούργησε έκ νέου τόν όργανικό χώ
ρο δπου πρέπει νά άρχίσει ή έγκαθίδρυση αυτής τής δημοκρατίας, 
δηλαδή τήν έπιχείρηση- έπειτα, δτι δημιούργησε καί μπορεί άκόμα 
νά άναπτύξει Απεριόριστα τά μέσα μιας Αληθινής δημοκρατίας σέ 
κλίμακα δεκάδων έκατομμυρίων. Γιά τά προβλήματα μιας ύπερηχη
τικής κοινωνίας δέν βρίσκουν Απάντηση παρά σ’ αύτό τό κάρο τών 
πολιτικών μηχανισμών πού είναι τό Κοινοβούλιο -καί συμπεραίνουν 
δτι ή δημοκρατία έχει γίνει άδύνατη. ’Ισχυρίζονται δτι κάνουν μιά 
«καινούρια» άνάλυση -καί άγνοούν αύτό πού είναι πραγματικά και
νούριο στή σημερινή έποχή: τήν έλευθερία μετατροπής τού υλικού 
κόσμου, τήν τεχνική, καί τόν ζωντανό της φορέα, τό προλεταριάτο.

«Κράτος», «κόμματα», «πολιτική»

Τί είναι τό «Κράτος», ή «πολιτική» καί τά «κόμματα» σέ μιά τέτοια 
κοινωνία;

Είδαμε τί θά συμβεί μέ τό «Κράτος». 'Υπάρχει «Κράτος» στό βαθ
μό πού άκόμα δέν υπάρχει άπλά καί μόνο «διαχείριση τών πραγμά
των», πού υπάρχει πάντα δυνατότητα καταναγκασμού άτόμων ή 
όμάδων, πού ή άπόφαση τής πλειοψηφίας έπιβάλλεται στή μειοψη
φία, πού έξακολουθούν νά υπάρχουν περιορισμοί τής έλευθερίας τών 
άτόμων. Δέν υπάρχει πιά Κράτος στό βαθμό πού οί όργανισμοί πού 
άσκούν τήν έξουσία δέν είναι τίποτε άλλο άπό τίς παραγωγικές ή το
πικές όργανώσεις τού πληθυσμού, πού οί όργανικοί θεσμοί τής κοι
νωνικής ζωής δέν είναι πιά παρά μιά πλευρά αυτής τής ίδιας τής 
ζωής, πού αύτό πού έξακολουθεί νά υπάρχει σάν κεντρική άρχή είναι 
κάτω άπό τόν άμεσο καί διαρκή έλεγχο τών όργανισμών βάσης. Αύτή 
είναι ή κατάσταση στό ξεκίνημα. Ή  άνάπτυξη τής κοινωνίας δέν 
μπορεί παρά νά έπιφέρει μιά γρήγορη Ατροφία (τό «μαρασμό») τών 
«κρατικών» χαρακτηριστικών τής κοινωνικής όργάνωσης: οί λόγοι 
άσκησης τού καταναγκασμού θά έξαφανιστούν βαθμιαία, τό πεδίο 
άσκησης τής έλευθερίας τών άτόμων θά πλατύνει. (Είναι αύτόνητο 
δτι δέν μιλάμε έδώ γιά τίς τυπικές «δημοκρατικές έλευθερίες» τίς 
όποιες ή σοσιαλιστική κοινωνία δέν μπορεί, στό σύνολο, παρά νά 
έπεκτείνει σημαντικά άπό τίς πρώτες μέρες της, άλλά γιά τίς ουσια
στικές έλευθερίες -δχι γιά τό δικαίωμα νά ζήσεις άλλά γιά τό δικαίω
μα νά κάνεις δ,τι θέλεις τή ζωή σου.)

Ή  πολιτική σέ μιά τέτοια κοινωνία, άπαλλαγμένη άπ’ τίς σύγχρο
νες σαβούρες καί άπάτες, δέν είναι παρά ή έρευνα, ή συζήτηση καί ή 
υίοθέτηση λύσεων γιά τά προβλήματα γενικού χαρακτήρα άπό τά 
όποια έξαρτάται τό μέλλον τής κοινωνίας -είτε πρόκειται γιά τήν οί- 
κονομία, γιά τήν παιδεία ή γιά τίς σχέσεις μέ τόν υπόλοιπο κόσμο, εί
τε πρόκειται γιά έσωτερικές σχέσεις άνάμεσα σέ διάφορα στρώματα
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καί κοινωνικές τάξεις. Αυτές οΐ άποφάσεις άφορούν τό σύνολο τού 
πληθυσμού -καί τού άνήκουν.

Γι’ αυτά τά πολιτικά προβλήματα είναι πιθανόν καί μάλιστα βέ
βαιο δτι θά υπάρξουν διαφορετικές κατευθύνσεις, ή καθεμιά άπό τίς 
όποιες θά είναι ή θά θέλει νά είναι συστηματική καί συνεπής, καί θά 
ύπάρχουν άνθρωποι πού θά συμμερίζονται αυτές τίς κατευθύνσεις 
καί θά βρίσκονται διασκορπισμένοι τοπικά καί έπαγγελματικά. Αύ- 
τοί οί άνθρωποι θά συγκεντρώνονται γιά νά υποστηρίξουν τίς άπό- 
ψεις τους -μέ άλλα λόγια, θά σχηματίζουν κόμματα. Τά Συμβούλια, 
σέ έθνικό έπίπεδο, θά πρέπει νά άποφασίσουν άν θεωρούν τόν προ
σανατολισμό τού ένός ή τού άλλου κόμματος συμβιβάσιμο μέ τήν όρ- 
γάνωση τής καινούριας κοινωνίας καί, έπομένως, άν αύτό ή τό άλλο 
κόμμα μπορεί νά λειτουργήσει νόμιμα.

θ ά  ήταν μάταιο νά κλείσουμε τά μάτια μας μπροστά στήν άντίφα- 
ση πού υπάρχει άνάμεσα στήν ύπαρξη τών κομμάτων καί τό ρόλο τών 
Συμβουλίων. Είναι άδύνατον νά έξακολουθήσουν νά άναπτύσσονται 
γιά πολύν καιρό καί τά δυό ταυτόχρονα. Τά Συμβούλια, έάν πραγ
ματοποιούν τό ρόλο τους, θά είναι ό βασικός ζωντανός χώρος όχι μό
νο πάλης άλλά καί διαμόρφωσης τών πολιτικών πεποιθήσεων. Ένα 
κόμμα δμως είναι πάντοτε άποκλειστικός χώρος διαμόρφωσης πεποι
θήσεων τών μελών του -καθώς έπίσης καί άποκλειστικός πόλος τής 
νομιμοφροσύνης τους. Ή  παράλληλη ύπαρξη τών Συμβουλίων καί 
τών κομμάτων σημαίνει δτι §να μέρος άπό τήν πραγματική πολιτική 
ζωή θά διαδραματίζεται έξω άπό τά Συμβούλια καί δτι όρισμένοι 
άνθρωποι θά τείνουν νά ένεργούν μέσα στά Συμβούλια σέ συνάρτηση 
μέ άποφάσεις πού θά έχουν ήδη ληφθεϊ άλλού. Αύτή ή τάση, άν κα
τέληγε νά έπικρατήσει, θά όδηγούσε γρήγορα στήν άτροφία καί τελι
κά στήν έξαφάνιση τών Συμβουλίων. ’Αντίστροφα, ή σοσιαλιστική 
έξέλιξη δέν μπορεί νά χαρακτηρίζεται παρά άπό τήν προοδευτική 
άτροφία τών κομμάτων.

Αύτή ή άντίφαση δέν μπορεί νά σβηστεϊ μέ μιά μολυβιά ή μέ νομι
κές διατάξεις. Ή  ύπαρξη τών κομμάτων έκφράζει τήν έπιβίωση τών 
χαρακτηριστικών τών κληρονομημένων άπό τήν καπιταλιστική κοι
νωνία -καί πιό συγκεκριμίένα, τήν έπιβίωση διαφορετικών συμφερό
ντων καί Ιδεολογιών πού τούς άντιστοιχούν άκόμα καί μετά τήν έξα
φάνιση αυτών τών συμφερόντων. Οί άνθρωποι δέν θά σχηματίσουν 
κόμματα υπέρ ή κατά τής θεωρίας τών κβάντα, ούτε μέ άφορμή 
άπλές διαφορές άντιλήψεων γιά τό ένα ή τό άλλο Ιδιαίτερο σημείο. 
Ή  ζωή ή ή άτροφία τών κομμάτων θά είναι τό άκριβές μέτρο τής 
Ικανότητας τής έργατικής έξουσίας νά ένοποιήσει τήν κοινωνία.49

Έάν ύπάρχουν κόμματα πού έκφράζουν τήν έπιβίωση άντιθέτων 
συμφερόντων ή Ιδεολογιών, θά υπάρξει έπίσης ένα σοσιαλιστικό έρ-
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γατικό κόμμα μέ κατεύθυνση την υποστήριξη αυτού έδώ τού προσα
νατολισμού. θ ά  είναι άνοικτό σέ όλους τούς όπαδούς τής έξουσίας 
τών Συμβουλίων καί θά διαφοροποιηθεί άπό όλά τά άλλα κόμματα 
καί στό πρόγραμμά του καί στην πρακτική τον άκριβώς σ’ αυτό τό 
σημείο: ή βασική του δραστηριότητα θά άποσκοπεί μόνο στό νά συ
γκεντρώσουν τά Συμβούλια δλη τήν έξουσία καί νά γίνουν τά μοναδι
κάI κέντρα τής πολιτικής ζωής. Αυτό συνεπάγεται έπίσης δτι θά 
άγωνιστεϊ ένάντια στήν κατοχή τής έξουσίας άπό ένα Ιδιαίτερο κόμ
μα, όποιοδήποτε κι άν είναι.

Πραγματικά, είναι προφανές δτι ή δημοκρατική δομή τής έξουσίας 
στη σοσιαλιστική κοινωνία άποκλείει «νά έχει τήν έξουσία» ένα κόμ
μα, αύτές οί λέξεις δέν έχουν κάν νόημα στά πλαίσια πού έχουμεπε- 
ριγράψει. Στό βαθμό πού μεγάλα ρεύματα γνωμών σχηματίζονται καί 
διαχωρίζονται σέ σημαντικά θέματα, είναι δυνατόν οΐ έκπρόσωποι 
τής πλειοψηφούσας άποψης νά είναι πιό συχνά άπό άλλους άντιπρό- 
σωποι στά Συμβούλια κλπ. (Αυτό, έντούτοις, δέν είναι καθόλου άπό- 
λυτο, γιατί ένας έκπρόσωπος σέ ένα Συμβούλιο έκλέγεται κυρίως βά
σει μιας καθολικής έμπιστοσύνης πού δέν έξαρτάται άναγκαστικά 
άπό τή θέση πού έχει πάρει γιά τό ένα ή τό άλλο θέμα.) ’Αλλά τά 
κόμματα δέν θά είναι δργανισμοί πού θά διεκδικούν τήν έξουσία, 
καί ή κεντρική Συνέλευση τών Συμβουλίων δέν θά είναι ένα «έργατι- 
κό κοινοβούλιο», οί άνθρωποι δέν θά έχουν έκλεγεί σάν μέλη ένός 
κόμματος. Τό ίδιο πράγμα Ισχύει γιά τήν Κυβέρνηση πού προέρχεται 
άπό αυτή τή Συνέλευση.50

Ό  ρόλος ένός σοσιαλιστικού έργατικού κόμματος θά είναι, χωρίς 
άμφιβολία, μεγάλος στήν άρχή, θά έχει νά ύπερασπιστεϊ μέ τρόπο συ
στηματικό καί συνεπή αύτή τήν άντίληψη, θά έχει νά δώσει έναν ση
μαντικό άγώνα γιά νά ξεσκεπάσει καί νά καταδικάσει τίς γραφειο
κρατικές τάσεις, δχι μόνο γενικά άλλά έκεϊ δπου παρουσιάζονται συ
γκεκριμένα, έπίσης -καί ίσως τό κυριότερο- θά είναι τό μόνο Ικανό 
στήν άρχή νά υποδείξει σύντομα τούς δρόμους καί τά μέσα όργάνω- 
σης καί κυριαρχίας τής τεχνικής καί τών τεχνικών πού θά έπιτρέπουν 
τή σταθεροποίηση καί τήν άνθιση τής έργατικής δημοκρατίας. Ή  
δουλειά τού κόμματος θά μπορεί π.χ. νά έπιταχύνει σημαντικά τήν 
έγκαθίδρυση τών μηχανισμών δημοκρατικής σχεδιοποίησης πού άνα- 
λύσαμε παραπάνω. Πράγματι, τό κόμμα είναι ή μοναδική μορφή μέ 
τήν όποια μπορεί νά πραγματοποιηθεί άκόμα καί στήν έκμεταλλευτι- 
κή κοινωνία μιά συγχώνευση τών διανοουμένων καί τών έργατών -ή 
όποια άλλιώς δέν είναι δυνατή άπό αύτήν τήν κοινωνία- καί ή όποια 
μπορεί έπομένως νά έπιτρέψει τή γρήγορη χρησιμοποίηση τής τεχνι
κής γιά τήν ύπηρεσία τής έργατικής έξουσίας.

’Εάν δμως μερικά χρόνια μετά τήν έπανάσταση τό κόμμα «έξακο- 
λουθεΐ νά άναπτύσσεται», αύτό θά είναι τό πιό σίγουρο σημάδι δτι
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είναι νεκρό -σάν σοσιαλιστικό έργατικό κόμμα.
ΟΙ έλευθεράς καί ή δικτατορία τού προλεταριάτου

Τό πρόβλημα ιών πολιτικών έλευθεριών παρουσιάζεται άπό δύο 
άπόψεις: έλευθερία των πολιτικών όργανώσεων καί δικαιώματα τών 
διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων.

Μόνο τά Συμβούλια, σέ έθνική κλίμακα, μπορούν νά είναι κριτές 
τού έπιτρεπτού ή δχι χαρακτήρα τών δραστηριοτήτων μιάς άπολιτι- 
κής όργάνωσης. Τό βασικό κριτήριο πού θά πρέπει νά τά κατευθύνει 
σ’ αυτή τήν κρίση δέν μπορεί νά είναι άλλο άπό τούτο: αύτή ή όργά- 
νωση άποσκοπεί νά έπαναφέρει ένα καθεστώς έκμετάλλευσης -μέ άλ
λα λόγια, άποσκοπεί νά καταργήσει τήν έξουσία τών Συμβουλίων; 
’Αν κρίνουν δτι αυτό συμβαίνει, τά Συμβούλια έχουν τό δικαίωμα 
καί τό καθήκον νά άμυνθούν άπαγορεύοντας αυτές τίς δραστηριότη
τες. Είναι ξεκάθαρο δτι αύτό τό κριτήριο άπέχει πολύ άπό τό νά δί
νει αύτόματα μιά άπάντηση γιά κάθε συγκεκριμένη περίπτωση -άλλά 
είναι έπίσης ξεκάθαρο δτι μιά τέτοια αυτόματη άπάντηση δέν μπορεί 
νά υπάρξει καί δτι τά Συμβούλια θά έχουν κάθε φορά τήν πολιτική 
ευθύνη τής άπάντησης βαδίζοντας άνάμεσα σέ δύο κινδύνους έξίσου 
σημαντικούς: νά άφήσουν άτιμώτητη τή δράση τών έχθρών τού σο
σιαλισμού πού άποσκοπούν νά τόν σκοτώσουν -ή νά τόν σκοτώσουν 
τά ίδια μέ άκραίους περιορισμούς τής πολιτικής έλευθερίας. Καί δέν 
πρέπει νά ύποτιμάμε τή σημασία αυτού τού προβλήματος λέγοντας 
δτι ένα πολιτικό ρεύμα, δταν είναι έστω καί λίγο σημαντικό, δέν 
μπορεί παρά νά άντιπροσωπεύεται στά Συμβούλια· είναι άπόλυτα 
νοητό καί μάλιστα πιθανότατο δτι στά Συμβούλια θά υπάρξουν τά
σεις άντιτιθέμενες στήν άπόλυτη έξουσία τών Συμβουλίων.

Πραγματικά, ή «νομιμότητα τών σοβιετικών κομμάτων» μέ τήν 
όποια ό Τρότσκι νόμιζε, τό 1936, δτι δίνει άπάντηση σ’ αύτό τό πρό
βλημα δέν τό λύνει καθόλου. Ά ν ό μοναδικός κίνδυνος γιά τή σοσια
λιστική κοινωνία ήταν ό κίνδυνος πού θά διέτρεχε άπό άστικά «παλι- 
νορθωτικά» κόμματα, είναι πιθανόν δτι, καθώς αύτά τά κόμματα δέν 
θά βρίσκανε ύποστήριξη στίς έργατικές Συνελεύσεις, θά άποκλείο- 
νταν αύτόματα άπό τήν πολιτική νομιμότητα. ’Αλλά ό σοβαρός κίν
δυνος πού διατρέχει μιά σοσιαλιστική έπανάσταση, μετά τήν άνατρο- 
πή τού Ιδιωτικού καπιταλισμού, δέν προέρχεται άπό τίς παλινορθω- 
τικές τάσεις· προέρχεται άπό τίς γραφειοκρατικές τάσεις. Τέτοιου εί
δους τάσεις μπορούν νά βρούν ύποστήριξη σέ τμήματα τής έργατικής 
τάξης, καί ένας λόγος παραπάνω είναι δτι τό πρόγραμμά τους δέν 
άποσκοπεί καί δέν θά άποσκοπεί ποτέ στήν έπαναφορά τών παραδο
σιακά γνωστών μορφών έκμετάλλευσης, άλλά έμφανίζεται σάν μιά 
«παραλλαγή» τού σοσιαλισμού. Ό  γραφειοκρατισμός στό ξεκίνημα 
του, τότε πού είναι καί πιό έπικίνδυνος, δέν είναι ούτε ένα κοινωνι-



χό σύστημα ούτε ένα ξεκαθαρισμένο πρόγραμμα: είναι άπλώς μιά συ
μπεριφορά. Τά Συμβούλια δέν θά μπορούν νά χόν καταπολεμήσουν 
παρά ξεκινώντας άπό τή συγκεκριμένη έμπειρία τους. ’Αλλά ένα 
έπαναστατικό ρεύμα μέσα στά Συμβούλια θά καταγγέλνει συνεχώς 
τήν «ένιαία διοίκηση τού έργοστασίου άπό τό διευθυντή» -δπως 
έφαρμόζεται στή Ρωσία- ή τήν κεντρική διεύθυνση τής οίκονομίας 
άπό Ινα ξεχωριστό όργανο -δπως στή Ρωσία, τήν Πολωνία ή τή 
Γιουγκοσλαβία- σάν μιά παραλλαγή, όχι τού σοσιαλισμού άλλά τής 
έκμετάλλευσης· καί θά άγωνιστεϊ γιά νά τεθούν έκτός νόμου οί όργα- 
νώσεις πού υποστηρίζουν τέτοιους σκοπούς.

Δέν είναι κάν άναγκαϊο νά προσθέσουμε ότι, άν μπορούν νά κατα
στούν άναπόφευκτοι περιορισμοί τής πολιτικής δραστηριότητας τής 
μιάς ή τής άλλης όργάνωσης, κανένας περιορισμός δέν είναι νοητός 
στόν τομέα τής ιδεολογίας καί τού πολιτισμού.51

’Αλλά τό πρόβλημα μπαίνει άνεξάρτητα άπό τό θέμα τών πολιτι
κών όργανώσεων: όλα τά στρώματα τού πληθυσμού έχουν καί μπορεί 
άπό τήν άρχή νά Ιχουν τά ίδια δικαιώματα καί νά συμμετέχουν έξί- 
σου στήν πολιτική διεύθυνση τής κοινωνίας; Τί σημαίνει σ’ αυτές τίς 
συνθήκες ή δικτατορία τού προλεταριάτου;

Ή  δικτατορία τού προλεταριάτου σημαίνει αύτό τό άναμφισβήτη- 
το γεγονός: ότι ή πρωτοβουλία καί ή διεύθυνση τής σοσιαλιστικής 
έπανάστασης καί τής μετατροπής τής κοινωνίας πού έπακολουθεϊ δέν 
μπορεί παρά νά άνήκει στό προλεταριάτο. Σημαίνει λοιπόν ότι τό ση
μείο έκκίνησης καί τό κέντρο τής σοσιαλιστικής έξουσίας θά είναι τά 
έργατιχά Συμβούλια μέ τήν άκριβή έννοια τού όρου. Άλλά τό προλε
ταριάτο δέν άποσκοπεί νά έγκαθιδρύσει μιά δικτατορία πάνω στήν 
κοινωνία καί στά άλλα στρώματα τού πληθυσμού- άποσκοπεί νά 
έγκαθιδρύσει τό σοσιαλισμό, δηλαδή μιά κοινωνία όπου οί διαφορές 
άνάμεσα σέ κοινωνικά «στρώματα» ή τάξεις θά πρέπει νά μειώνονται 
γρήγορα καί τελικά νά έξαφανιστούν. Τό προλεταριάτο δέν μπορεί 
νά κατευθύνει τήν κοινωνία πρός τό σοσιαλισμό παρά στό βαθμό πού 
έξασφαλίζει τή συνεργασία τών άλλων στρωμάτων τού πληθυσμού 
πρός αυτή τήν κατεύθυνση, τούς άναγνωρίζει κάθε αυτονομία συμβι- 
βάσιμη μέ τόν γενικό προσανατολισμό τής κοινωνίας, τούς άνυψώνει 
στό ρόλο ύποχεψένων τής πολιτικής διεύθυνσης καί δέν τούς κάνει 
-πράγμα πού θά ήταν άντίθετο πρός όλο τόν προσανατολισμό του- 
άντικείμενα τής δικιάς του διεύθυνσης. Αύτό τό πράγμα έκφράζει ή 
γενική όργάνωση τής κοινωνίας σέ Συμβούλια, ή έκτεταμένη αυτονο
μία αύτών τών Συμβουλίων, ή συμμετοχή δλων αύτών τών Συμβου
λίων στήν κεντρική έξουσία, πού όρίσαμε παραπάνω.

’Εάν ή άριθμητική υπεροχή τού προλεταριάτου δέν είναι μεγάλη, 
έάν ή έπανάσταση βρίσκεται, στήν άρχή, σέ μιά θέση Ιδιαίτερα δύ
σκολη, έάν άλλα στρώματα παίρνουν στάση ένεργητικής έχθρότητας
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πρός την έξουσία τών έργατικών Συμβουλίων, ή δικτατορία τοϋ προ
λεταριάτου θά μεταφραστεί συγκεκριμένα σέ μιά άνιση συμμετοχή 
τών διαφόρων στρωμάτων τοϋ πληθυσμού στην κεντρική έξουσία. 
Έτσι θά ήταν δυνατόν νά υποχρεωθεί τό προλεταριάτο, στήν άρχή, 
νά μή δώσει στά άγροτικά Συμβούλια π.χ. παρά μιά ψήφο μέ μικρό
τερο βάρος άπό τών άλλων Συμβουλίων, μέ τήν προοπτική νά αυξή
σει αυτό τό βάρος έφόσον, μέ τόν καιρό, ή ταξική ένταση θά μειώνε
ται.

’Αλλά ή πραγματική σημασία αυτού τού προβλήματος είναι περιο
ρισμένη. Τό προλεταριάτο δέν μπορεί νά κρατήσει τήν έξουσία παρά 
μόνον άν κερδίσει μέ τό μέρος του τήν πλειοψηφία τών μισθωτών 
στρωμάτων, άκόμα κι άν δέν άνήκουν στή βιομηχανία. ΟΙ μισθωτοί 
όμως άποτελούν τή συντριπτική πλειοψηφία τών σύγχρονων κοινω
νιών -καί κάθε μέρα πού περνάει αύξάνει ή σημασία τους. Μέτέτοιες 
προϋποθέσεις, έάν μιά Ισχυρή πλειοψηφία τού προλεταριάτου τών 
έργοοτασίων καί ή πλειοψηφία τών άλλων μισθωτών στρωμάτων εί
ναι μέ τό πλευρό τής έπαναστατικής έξουσίας, μιά πολιτική άντιπολί- 
τευση τής άγροτιάς (πού, έξάλλου, δέν είναι καθόλου ένα όμοιογενές 
μπλόκ) δέν θά άποτελούσε ξωτική άπειλή γιά τό νέο καθεστώς' κι άν 
αύτά τά στρώματα δέν είναι στό πλευρό του, δέν βλέπει κανείς, έτσι 
ή άλλιώς, πώς αύτή ή έξουσία θά μπορούσε νά έγκαθιδρυθεί καί, 
άκόμα λιγότερο, νά παραμείνει.

ΤΑ «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ» ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ή  κοινωνία γιά τήν όποια μιλήσαμε δέν είναι δ κομμουνισμός, ό 
όποιος προϋποθέτει τήν καθολική έλευθερία καί τήν πλήρη κυριαρ
χία τών άνθρώπων στίς δραστηριότητές τους, τήν άπουσία κάθε κα
ταναγκασμού καί τήν άφθονία -μέ λίγα λόγια, μιά καινούρια δομή 
τού άνθρώπινου όντος.

’Αλλά αύτή ή κοινωνία είναι ό σοσιαλισμός, καί ό σοσιαλισμός εί
ναι ή μοναδική μεταβατική κοινωνία άνάμεσα στό καθεστώς έκμετάλ- 
λευσης καί τόν κομμουνισμό, ό μοναδικός τύπος κοινωνίας πού είναι 
Ικανός νά όδηγήσει τήν άνθρωπότητα στόν κομμουνισμό. Ό ,τι δέν 
είναι σοσιαλισμός, δπως τόν όρίσαμε, δέν είναι μεταβατική κοινωνία 
άλλά έκμεταλλεντική κοινωνία. Κάθε έκμεταλλευτική κοινωνία είναι, 
άν τό θέλουμε, κοινωνία μετάβασης -άλλά μετάβασης πρός μιά άλλη 
μορφή έκμετάλλευσης. Ή  μετάβαση πρός τόν κομμουνισμό δέν είναι 
δυνατή παρά μόνον άν ή έκμετάλλευση καταργηθεί άμέσως -γιατί άλ
λιώς ή έκμετάλλευση διαιωνίζεται καί μεγαλώνει άπό μόνη της. Ή  
κατάργηση τής έκμετάλλευσης δέν είναι δυνατή παρά μόνον άν κάθε 
στρώμα χωριστών όιενθυνόντων καταργηθεί -γιατί στίς σύγχρονες 
κοινωνίες αύτή ή διαίρεση σέ διευθύνοντες καί έκτελεστές είναι ή ρί
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ζα τής έκμετάλλευσης. Ή  κατάργηση κάθε χωριστής διεύθυνσης ση
μαίνει τήν έργατιχή διεύθυνση σέ δλους τούς τομείς τής κοινωνικής 
δραστηριότητας. Ή  έργατική διεύθυνση δέν είναι δυνατή παρά μόνο 
στό πλαίσια νέων μορφών άμεσης δημοκρατικής όργάνωσης τών πα
ραγωγών, πού έκπροσωπεύουν τά Συμβούλια■ καί αύτή ή διεύθυνση 
δέν μπορεί νά στερεωθεί καί νά έπεκταθεϊ παρά στό βαθμό πού κτυ- 
πάει τίς βαθιές ρίζες τής. άλλοτρίωσης σέ δλους τούς τομείς καί, κατά 
πρώτο λόγο, στόν τομέα τής έργασίας.

Αύτή ή θέση κατά βάθος συμπίπτει άπόλυτα μέ τήν ούσία τών 
ιδεών τού Μάρξ καί τού Λένιν γιά αύτό τό πρόβλημα. 'Ο Μάρξ δέν 
είχε ποτέ άντιμετωπίσει παρά μία μορφή μεταβατικής κοινωνίας άνά- 
μεσα στόν καπιταλισμό καί τόν κομμουνισμό πού τήν όνόμαζε άδια- 
κρίτως «δικτατορία τού προλεταριάτου» ή «κατώτερη φάση τού κομ
μουνισμού»· καί είναι αύτσνόητο, γιά τόν Μάρξ, δτι αύτή ή κοινωνία 
θά σήμαινε άπό την πρώτη μέρα τήν κατάργηση τής έκμετάλλευσης 
καί τού κρατικού όργάνου.52 ΟΙ θέσεις τού Λένιν, στό «Κράτος καί 
’Επανάσταση», δέν είναι άπ’ αύτή τήν άποψη παρά έπεξήγηση καί 
ύποστήριξη τών θέσεων τού Μάρξ ένάντια στούς ρεφορμιστές τής 
έποχής του.

Αύτές οί στοιχειώδεις άλήθειες έχουν παραμορφωθεί ή άποσιωπη- 
θεΐ συστηματικά μετά άπό τόν έκφυλισμό τής ρωσικής έπανάστασης. 
Ά ς  άφήσουμε κατά μέρος τούς σταλινικούς πού ό ρόλος τους είναι 
νά παρουσιάζουν τά στρατόπεδα συγκέντρωσης, τήν άπόλυτη έξου- 
σία τού διευθυντή τού έργοστασίου, τό μεροκάματο κατ’ άποκοπήν 
καί τό σταχανοβισμό σάν τήν τελειωτική είκόνα τού σοσιαλισμού. 
’Αλλά, μέ μιά μορφή πιό έπιτήδεια καί έξίσου έπικίνδυνη, ό Ιδιος 
μύθος έχει διαδοθεί άπ’ τό τροτσκιστικό ρεύμα καί άπό τόν Ιδιο τόν 
Τρότσκι, πού κατάφεραν νά έφεύρουν έναν καθημερινά μεγαλύτερο 
άριθμό «μεταβατικών κοινωνιών» πού τίς διπλώνουν δπως μπορούν 
τή μιά μέσα στην άλλη. ’Ανάμεσα στόν κομμουνισμό καί τόν καπιτα
λισμό υπάρχει ό σοσιαλισμός· άνάμεσα δμως στό σοσιαλισμό καί τόν 
καπιταλισμό ύπάρχει τό «έργατικό Κράτος»- άνάμεσα στό «έργατικό 
Κράτος» καί τόν καπιταλισμό ύπάρχει τό «έκφυλισμένο έργατικό 
Κράτος» (πού μέ τή σειρά του, μιά καί ό έκφυλισμός είναι μιά διαδι
κασία, έπιδέχεται διαβαθμίσεις: έκφυλισμένο, πολύ έκφυλισμένο, τε- 
ρατωδώς έκφυλισμένο κλπ.). Μετά τόν πόλεμο είδαμε νά γεννιούνται 
μιά όλόκληρη σειρά έργατικά Κράτη πού ήταν έκφυλισμένο, χωρίς 
νά έχουν υπάρξει ποτέ έργατικά (τίς δορυφόρες χώρες). "Ολα αύτά 
τά λένε, γιά νά άποφύγουν νά άναγνωρίσουν δτι ή Ρωσία ξανάγινε 
έκμεταλλευτική κοινωνία πού δέν έχει τίποτα τό σοσιαλιστικό, ούτε 
άπό κοντά ούτε άπό μακριά, καί δτι ό έκφυλισμός τής ρωσικής έπα
νάστασης μάς ύποχρεώνει νά έπανεξετάσουμε τό σύνολο τών θεμά
των τών σχετικών μέ τό πρόγραμμα καί τό περιεχόμενο τού σοσιαλι-
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σμοϋ, τό ρόλο τοϋ προλεταριάτου, τοϋ κόμματος κλπ.

Ή  Ιδέα μιάς «μεταβατικής κοινωνίας» διαφορετικής άπό τη σοσια
λιστική κοινωνία γιά τήν όποια μιλήσαμε, είναι ένας έμπαιγμός. Αυ
τό δέν σημαίνει -κάθε άλλο- δτι δέν υπάρχουν προβλήματα μεταβα
τικά- κατά κάποιον τρόπο δλη ή σοσιαλιστική κοινωνία καθορίζεται 
άπό τήν ύπαρξη αυτών τών προβλημάτων, καί ή δραστηριότητά της 
άποσκοπεϊ στό νά τά έπιλύσει. ’Αλλά υπάρχουν έπίσης μεταβατικά 
προβλήματα μέ μιά πιό αυστηρή έννοια: είναι τά προβλήματα πού 
άπορρέουν άπό τίς συγκεκριμένες άρχικές συνθήκες πού άντιμετωπί- 
ζει κάθε φορά μιά σοσιαλιστική έπανάσταση καί πού εύκολύνουν ή 
δυσκολεύουν, κατευθύνουν πρός τή μιά ή τήν άλλη μορφή τή συγκε
κριμενοποίηση τών άρχών πού είναι ή ούσία τού σοσιαλισμού.

Ή  έπανάσταση λ.χ. δέν μπορεί νά άρχίσει παρά σέ μιά χώρα ή μιά 
όμάδα χωρών. Έξαιτίας αύτοϋ θά έχει νά ύποστεϊ πιέσεις όποιασδή- 
ποτε φύσης καί διάρκειας. Ά πό τήν άλλη μεριά, δποια καί νά είναι ή 
ταχύτητα τής διεθνούς έπέκτασης τής έπανάστασης, ό βαθμός ωριμό
τητας μιάς χώρας θά παίξει σημαντικό ρόλο στή συγκεκριμενοποίηση 
τών άρχών τού σοσιαλισμού. Ή  γεωργία π.χ. θά είναι πρόβλημα πι
θανότατα σημαντικό στή Γαλλία- καί δέν θά είναι καθόλου σημαντι
κό στίς ΗΠΑ ή στήν ’Αγγλία (δπου, άντίστροφα, τό πρόβλημα θά 
πήγαζε άπό τήν έντονη έξάρτηση τής χώρας άπό τίς εισαγωγές ειδών 
διατροφής). Κατά τή διάρκεια τής άνάλυσής μας όδηγηθήκαμε νά 
συζητήσουμε πολλά προβλήματα αύτοϋ τοϋ τύπου καί πιστεύουμε 
πώς δείξαμε δτι σέ κάθε περίπτωση υπάρχουν λύσεις πού συμφωνούν 
μέ τό νόημα τού σοσιαλισμού. Δέν μπορέσαμε νά άσχοληθούμε μέ τά 
Ιδιαίτερα προβλήματα πού θά δημιουργούσε μιά παρατεταμένη άπο- 
μόνωση τής έπανάστασης σέ μιά χώρα -καί δέν μπορούμε άλλωστε νά 
τό κάνουμε έδώ. ’Ελπίζουμε δμως δτι ή άνάλυση πού προηγείται δεί
χνει έμμεσα πόσο λάθος είναι νά πιστεύει κανείς δτι τά προβλήματα 
πού δημιουργούνται άπό τέτοια άπομόνωση είναι άλυτα, δτι μιά 
προλεταριακή έξουσία άπομονωμένη πρέπει νά πεθάνει ήρωικά ή νά 
έκφυλιστεϊ, δτι τό πολύ πολύ μπορεί νά «κρατήσει» περιμένοντας. 
Δέν μπορείς νά περιμένεις, όέν μπορείς νά κρατηθείς παρά οίκοδο- 
μώντας τό σοσιαλισμό -άλλιώς είσαι ήδη έκφυλισμένος καί δέν περι
μένεις τίποτα πιά. Αύτή ή οίκοδόμηση τοϋ σοσιαλισμού άπό τήν 
πρώτη μέρα γιά μιά έργατική έξουσία, δχι μόνον είναι δυνατή -είναι 
άναγκαία, άλλιώς αύτή ή έξουσία δέν είναι πιά έργατική έξουσία.53

Τό πρόγραμμα πού άναπτύξαμε είναι ένα πρόγραμμα έπίκαιρό, 
πραγματοποιήσιμο σήμερα σέ μιά χώρα μέ μέση έκβιομηχάνιση. Κα
θορίζει τά μέτρα -ή τό πνεύμα τών μέτρων- καί τόν προσανατολισμό 
πού θά πρέπει νά υίοθετήσουν τά Συμβούλια άπό τίς πρώτες έβδομά- 
δες τής έξουσίας τους, είτε έπεκτείνεται σέ πολλές χώρες είτε σέ μία
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μόνον. Ίσως, άν έπρόκειτο γιά τήν ’Αλβανία, νά μήν μπορούσε νά 
γίνει τίποτα. ’Αλλά, άν αύριο στή Γαλλία ή άκόμα στην Πολωνία 
-όπως χθές στην Ούγγαρία- σχηματίζονταν έργατικά Συμβούλια, 
έγκαθίδρυαν τήν έξουσία τους καί δέν είχαν νά άντιμετωπίσουν μιά 
έξωτερική στρατιωτική έπέμβαση, δέν θά μπορούσαν νά κάνουν τί
ποτε άλλο άπό:

-  Νά ένωθούν όμοσπονδιακά σέ μιά κεντρική Συνέλευση καί νά 
αύτοανακηρυχθούν μοναδική έξουσία στή χώρα.

-  Νά πραγματοποιήσουν τόν έξοπλισμό τού προλεταριάτου καί τή 
διάλυση τού τακτικού στρατού καί τής άστυνομίας.

-  Νά θεσπίσουν τήν άπαλλοτρίωση τών καπιταλιστών, τήν καθαί
ρεση όλων τών διευθυνόντων τής παραγωγής καί τή διεύθυνση κάθε 
έπιχείρησης άπό τους έργαζομένους τής έπιχείρησης, όργανωμένους 
στό Συμβούλιό τους.

-  Νά διακηρύξουν δτι καταργούν τίς νόρμες δουλειάς καί νά έγκα- 
θιδρύσουν τήν πλήρη έξίσωση τών μισθών καί τών είσοδημάτων κάθε 
είδους.

-  Νά καλέσουν τίς άλλες κατηγορίες μισθωτών νά σχηματίσουν 
Συμβούλια καί νά πάρουν στά χέρια τους τή διεύθυνση τών άντίστοι- 
χων έπιχειρήσεών τους.

-  Νά καλέσουν τούς έργαζομένους τών κρατικών ύπηρεσιών, κυ
ρίως, νά σχηματίσουν Συμβούλια, νά διακηρύξουν τή μετατροπή αύ- 
τών τών ύπηρεσιών σέ έπιχειρήσεις στερημένες άπό κάθε γενική 
έξουσία καί διευθυνόμενες άπό τούς έργαζομένους πού άπασχολούν.

-  Νά καλέσουν τούς άγρότες καί τίς υπόλοιπες κατηγορίες τών μι
σθωτών τού πληθυσμού νά σχηματίσουν Συμβούλια καί νά στείλουν 
τούς άντιπροσώπους τους στήν κεντρική Συνέλευση.

-  Νά όργανώσουν τό «σχεδιοστάσιο» καί νά ύποβάλουν γρήγορα 
στήν έγκριση τών Συμβουλίων έπιχείρησης ένα πρώτο οίκονομικό 
προσωρινό σχέδιο.

-  Νά άπευθυνθούν στούς έργαζομένους τών άλλων χωρών έξηγώ- 
ντας τό περιεχόμενο καί τή σημασία αύτών τών μέτρων.

"Ολα αύτά τά μέτρα θά ήταν άμέσου άνάγκης -καί περιέχουν τήν 
ούσία τής διαδικασίας τής οίκοδόμησης τού σοσιαλισμού.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στην παραγωγή, αχό έργαστήριο τού έργοστασίου -  όχι στήν «οίκονο- 
μία» καί τήν «άγορά».

2. Πρόκειται βέβαια γιά τό σημερινό «’Ανώτατο Σοβιέτ».
3. Παρά τόν κίνδυνο νά ένισχύσουμε τήν «ουτοπική» δψη αύτοϋ τοϋ κειμέ

νου, χρησιμοποιήσαμε παντού μιλώντας γιά τή σοσιαλιστική κοινωνία τόν 
μέλλοντα, γιά  νά άποφύγουμε τή χρήση τού υποθετικού λόγου πού στό τέλος 
γίνεται άνιαρός. Είναι αύτονόητο ότι αυτός ό τρόπος έκφρασης δέν έπηρεάζει 
καθόλου τήν έξέταση τών προβλημάτων, καί ό άναγνώστης μπορεί εύκολα νά 
άντικαταστήσει τό «Ή  σοσιαλιστική κοινωνία θά είναι...» μέ τό « Ό  συγγρα
φέας πιστεύει δτι ή σοσιαλιστική κοινωνία θά είναι...».

Ώ ς  πρός τήν ούσία: περιορίσαμε ήθελημένα στό έλάχιστο τίς άναφορές 
στήν ιστορία ή στή βιβλιογραφία. ’Αλλά οί Ιδέες πού διατυπώνονται στις σε
λίδες πού άκολουθούν δέν είναι παρά οί θεωρητικές διατυπώσεις τής έμπει- 
ρίας ένός αίώνα έργατικών άγώνων: έμπειρία θετική ή έμπειρία άρνητική, συ
μπεράσματα άμεσα ή συμπεράσματα έμμεσα, άπαντήσεις δοσμένες πραγματι
κά σέ προβλήματα πού έχουν δημιουργηθεϊ ή άπαντήσεις σέ προβλήματα πού 
δέν θά ήταν δυνατόν νά μή δημιουργηθοΰν σέ περίπτωση πού ή τάδε ή ή δείνα 
έπανάσταση είχε προχωρήσει. Δέν ύπάρχει φράση σ’ αύτό τό κείμενο πού νά 
μήν είναι έτσι δεμένη μέ τά προβλήματα τά όποια καλυμμένα ή άνοιχτά έχουν 
ήδη συναντήσει οί έργατικοί άγώνες. Αύτό θά έπρεπε νά κλείσει τή συζήτηση 
γιά τόν «ούτοπισμό».

Μιά Ανάλογη έπεξεργασία τών προβλημάτων μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας 
έχει δοθεί άπό τόν Anton Pannekoeck στό πρώτο κεφάλαιο τού βιβλίου του 
«Τά έργατικά συμβούλια» (Μελβούρνη 1950). Στά περισσότερα άπό τά θεμε
λιώδη σημεία ή άποψή μας είναι έξαιρετικά παραπλήσια μέ τή δική του.

! 4. Ή δη  δ Μπακούνιν διατύπωσε τό πρόβλημα τού σοσιαλισμού σάν τό
j πρόβλημα «τής ένταξης τών άτόμων σέ δομές πού θά τίς καταλαβαίνουν καί 
I θά μπορούν νά τίς έλέγχουν».

5. Τήν έκφραση τή χρησιμοποιεί ήδη δ Έ νγκελς, Άντί-Ν τίριγκ  (έκδ. 
Κόστ), 3ος τόμ., σ. 52.

6. Έ τσ ι μπορέσαμε καί διαβάσαμε πρίν άπό λίγα χρόνια άπό τήν πένα ένός 
«φιλοσόφου» πάνω κάτω τά έξής: Πώς θά μπορούσε κανείς νά συζητήσει τίς 
Αποφάσεις τού Στάλιν, Αφού Αγνοεί τά στοιχεία μέ τά όποια μόνο αύτός μπο
ρούσε νά τίς θεμελιώσει (Σάρτρ, Οί κομμουνιστές κα ί ή ειρήνη).

7. Ό  Λένιν δέν χάνει εύκαιρία στό Κράτος κα ί 'Επανάσταση νά ύπερασπι- 
στεϊ τήν Ιδέα τής άμεσης δημοκρατίας ένάντια στους ρεφορμιστές τής έποχής 
του, πού τήν άποκαλούσαν μέ περιφρόνηση «πρωτόγονη δημοκρατία».

8. Πολλά κείμενα γ ι’ αύτή τήν άποψη τής ζωής στήν έπιχείρηση έχουν δη
μοσιευτεί στό περιοδικό Socialisme ou Barbarie.

9. ’Ακόμα μιά φορά δέν προσπαθούμε έδώ νά καθορίσουμε καταστατικά 
μέ άπόλυτη Ασφάλεια. Είναι φανερό δτι τό νά συλλέγεις καί νά μεταδίδεις 
πληροφορίες, π.χ., δέν είναι ούδέτερη λειτουργία. Δέν μπορούν νά μεταδίδο
νται δλες οί πληροφορίες, θ ά  ήταν ό π ιό σίγουρος τρόπος γιά νά γίνουν άκα
τανόητες ή χωρίς ένδιαφέρον -κα ί έπομένως ό ρόλος τής Κυβέρνησης είναι 
προφανώς ρόλος πολιτικός, Ακόμα καί ά π’ αύτή τήν άποψη. Γι’ αύτό έξάλλου 
τήν όνομάζουμε Κυβέρνηση καί δχι «Κεντρική 'Υπηρεσία Τύπου». ’Αλλά αύ
τό πού έχει σημασία είναι δτι είναι καθαρά δικό της καθήκον καί τό νά πλη-
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ροφορεί, δτι έχει τήν εύθύνη αύτής τής λειτουργίας. Τό καθαρό καθήκον τής 
σημερινής Κυβέρνησης είναι νά κρύβει τήν πραγματικότητα άπό τόν πληθυ
σμό.

10. ’Εντούτοις σ’ αύτό καταλήγει ό όρισμός τού Λένιν: Ό  σοσιαλισμός εί
ναι τά Σοβιέτ σύν ό έξηλεκτρισμός.

11. ΟΙ άκαδημαϊκοί οικονομολόγοι έχουν άναλύσει τό γεγονός ότι ή έπιχεί- 
ρηση διαλέγει άνάμεσα σέ διάφορες μεθόδους πού είναι έξίσου πραγματο
ποιήσιμες τεχνικά καί δτι έτσι ή οικονομία καταλήγει σέ μιά τεχνολογία πού 
έφαρμόζεται στην παραγωγή σάν συγκεκριμενοποίηση τής τεχνικής (πού είναι 
τό σύνολο τών γενικών πρακτικών Ικανοτήτων μιας δεδομένης έποχής)· Βλ., 
π .χ ., Τζόαν Ρόμπινσσν, Ή  συσσώρευση τού κεφαλαίου, Λονδίνο 1956, σ. 10ι- 
178. ’Αλλά σ’ αυτές τίς άναλύσεις παρουσιάζουν τήν έπιλογή σάν νά 
άπορρέει άπό κριτήρια ύπολογισμού κέρδους καί, κυρίως, άπό τήν έξέταση 
τών «σχετικών τιμών τού κεφαλαίου καί τής έργασίας». Αύτή ή άφηρημένη 
άποψη έλάχιστα έπιτρέπει νά δει κανείς τήν πραγματικότητα τής βιομηχανι
κής έξέλιξης. Ό  Μάρξ, άντίθετα, υπογραμμίζει διαρκώς τό κοινωνικό περιε
χόμενο τής έκμηχάνισης, τό ρόλο της στήν υποδούλωση τών έκμεταλλευομέ-

12. Ή  μεγάλη προσφορά τής άμερικάνικης όμάδας πού δημοσιεύει τήν ’Α λ
ληλογραφία  είναι δτι άσχολήθηκε ξανά μέ τήν άνάλυση τής κρίσης τής κοινω
νίας άπό τήν άποψη τής παραγωγής καί τήν έφάρμοσε στις συνθήκες τής έπο
χής μας. Βλ. τά κείμενά τους μεταφρασμένα καί δημοσιευμένα στό περιοδικό 
5. ou Β.: « Ό  άμερικάνος έργάτης» τού Paul Romano (άρ. 1 ώς 5-6), καί «Ή  
άνοικοδόμηση τής κοινωνίας» τής Ria Stone (άρ. 7 καί 8).

Στή Γαλλία ό Ph. Guillaume άσχολήθηκε ξανά μ’ αύτή τήν άποψη (βλ. τό 
άρθρο του «’Εκμηχάνιση καί προλεταριάτο», άρ. 7 τού 5. ou Β.). Πολλές 
ίδέες τού παρόντος κειμένου τού όφείλονται, άμεσα ή έμμεσα.

13. Τό Κεφάλαιο, έκδ. Molitor, τόμ. 14, σ. 114-115.
14. Ποίηση σημαίνει κυριολεκτικά δημιουργία.
15. Τό κείμενο τού Ντ. Μοτέ «Τό έργοστάσιο καί ή έργατική διεύθυνση» 

(δημοσιευμένο στό S. ou Β., άρ. 22) είναι ήδη μιά έμπρακτη άπάντηση -  
προερχόμενη μέσα άπό τό έργοστάσιο -  στά συγκεκριμένα προβλήματα έργα- 
τικής διεύθυνσης καί όργάνωσης τής δουλειάς στήν κλίμακα τού έργαστηρίου. 
Παραπέμπουμε γ ι’ αύτά τά θέματα σ’ αύτό τό κείμενο καί συζητάμε έδώ μόνο 
τά προβλήματα τού έργοστασίου ώς συνόλου.

16. Βλ. π.χ. στήν πολύ καλή συνοπτική έκθεση τής «βιομηχανικής κοινω- 
νιολογίας» πού προσφέρει ό J.A .C. Brown ( Ή  κοινωνική ψυχολογία τής βιο
μηχανίας, Πένγκουιν, 1954) τήν πλήρη άντίφαση άνάμεσα στή συντριπτική 
άνάλυσή του τής καπιταλιστικής παραγωγής καί στά μόνα συμπεράσματα πού 
βγάζει: ήθικολογικές παροτρύνσεις στή διεύθυνση γιά νά δείξει περισσότερη 
«κατανόηση», νά «βελτιωθεί», νά «έκδημοκρατιστεϊ» κλπ. Κι άς μή μάς πουν 
πώς ένας «βιομηχανικός κοινωνιολόγος» δέν παίρνει στάση, πώς περιγράφει 
άπλά τά γεγονότα καί δέν θέτει κανόνες δταν συμβουλεύει τόν διευθυντικό 
μηχανισμό νά «βελτιωθεί», παίρνει κατ’ άνάγκη θέση -κα ί μιά θέση πού μόνος 
του άπέδειξε προηγουμένως πώς είναι τελείως ούτοπική.

17. Βλ. τά κείμενα τού 20ού Συνεδρίου τού Κ.Κ. τής Ε .Σ.Σ.Δ. καί τήν άνά
λυση τού Κ.Λ. Λεφόρ « Ό  όλοκληρωτισμός χωρίς τόν Στάλιν», άρ. 19 τού 5. 
ou Β., Ιδιαίτερα σ. 59-62.

18. Βλ. τό κείμενο τού Μοτέ πού άναφέραμε πιό πάνω.
19. Βλ. σχετικά μέ τήν άκρα διόγκωση τών «μή παραγωγικών» ύπηρεσιών
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στό σύγχρονο έργοστάσιο τόάρθρο ιού Ζ. Βιβιέρ «Ή  ζωή στό έργοστάσιο», 
άρ. 12 τού S. ou Β., σ. 39-41. Ό  Βιβιέρ υπολογίζει, γιά τήν έπιχείρηση πού 
περιγράφει, άτι χωρίς όρθολογιστιχή άναδιοργάνωση των υπηρεσιών, 30% 
ιώ ν ύπαλλήλων χών γραφείων είναι ύπεράριθμοι (υπογραμμισμένο στό κείμε
νο).

20. Μέ άλλα λόγια, αυτό πού άμφισβητούμε ριζικά είναι άτι είναι δυνατόν 
νά υπάρχει μιά τεχνική ικανή νά  όργανώσει τούς άνθρώπους πού δέν θά 
προέρχεται άπό τούς ίδιους τούς άνθρώπους. (Ιδ έ α  τελικά τόσο παράλογη 
όσο ή ιδέα μιας ψυχανάλυσης στήν όποια ό ψυχαναλυόμενος θά έμενε έξωτε- 
ρικό στοιχείο καί δέν θά ήταν παρά μιά «τεχνική» τού ψυχαναλυτή.) Αύτό 
πού ύπάρχει είναι μόνο τεχνικές τής καταπίεσης καί τού καταναγκασμού καί 
τεχνικές πού παίζουν μέ τό άτομικό οίκονομικό συμφέρον τού έργάτη -κα ί 
πού άλλωστε, τελικά, δέν πετυχαίνουν ποτέ τό σκοπό τους.

21. Βλ. τό κείμενο τού Μοτέ πού άναφέραμε πιό πάνω.
22. θ ά  μπορούσαμε νά προσθέσουμε: (1) 'Ο τι έξαρτάται έπίσης άπό τήν 

τεχνική πρόοδο. ’Αλλά αυτή ή πρόοδος είναι βασικά συνάρτηση τών έπενδύ- 
σεων, πού είναι άμεσα ή έμμεσα άφιερωμένες στήν έρευνα. (2) 'Ο τι έξαρτάται 
άπό τήν έξέλιξη τής παραγωγικότητας τής έργασίας. ’Αλλά αύτή έξαρτάται μέ 
τή σειρά της άπό τό κατά έργάτη διαθέσιμο κεφάλαιο καί άπό τό τεχνικό έπί- 
πεδο (δυό παράγοντες πού μάς ξαναπηγαίνουν στήν έπένδυση) καί κυρίως 
άπό τή στάση τών παραγωγών άπέναντι στήν οικονομία. Αύτή ή στάση τών 
παραγωγών είναι στενά συνδεδεμένη μέ τή στάση τους άπ έναντι ατούς στό
χους τού σχεδίου καί μέ τή μέθοδο μέ τήν όποια έχουν καθοριστεί, έπομένως 
μάς ξαναστέλνει στούς παράγοντες πού συζητάμε στό κείμενο.

23. Ή  γραφειοκρατική «σχεδιοποίηση» πού έφαρμόζεται στή Ρωσία καί 
στις δορυφόρες χώρες δέν άποδεικνύει τίποτα, ούτε πρός τή μιά κατεύθυνση 
ούτε πρός τήν άλλη. Είναι τό Ιδιο άντιορθολογιστική, περιέχει τήν ίδια 
άναρχία καί σπατάλη («έξωτερική», άνεξάρτητα άπό τή σπατάλη μέσα στά 
έργοστάσια καί τήν παραγωγή), όπως καί ή καπιταλιστική «άγορά» -ά ν καί 
όπωσδήποτε μέ άλλη μορφή. 'Εχουμε κάνει μιά σύντομη περιγραφή αυτής τής 
σπατάλης καί μιά άνάλυση τών πηγών αύτού τού άνορθολογισμού στό κείμενο 
«Ή  προλεταριακή έπανάσταση ένάντια στή γραφειοκρατία», άρ. 20 τού S. ou 
Β., σ. 139-155.

24. Ή  σχετική βιβλιογραφία αύξάνει καθημερινά. Τό άναγκαΐο ξεκίνημα 
γιά  όποιον θέλει νά μελετήσει τό θέμα μένει πάντα τό έργο τού Β. Λεόντιεφ 
Ή  διάρθρωση τής άμεριχάνιχης οικονομίας (Ν. Ύόρκη, 1951). Βλ. έπίσης Β. 
Λεόντιεφ κ.ά. Μ ελέτες γιά τή διάρθρωση τής άμεριχάνιχης οίχονομίας, Ν. 
Ύόρκη, 1953.

25. Βλ. τό βιβλίο τού Τ. Koopmans Activity analysis o f  production and allo
cation, Ν. Ύ όρκη, 1951.

26. Ή  διαίρεση τής οίκονομίας σέ καμιά έκατοντάδα κλάδους, πού άντι- 
στόιχεϊ στή σημερινή Ικανότητα τών ήλεκτρονικών έγκεφάλων, βρίσκεται πε
ρίπου στή μισή άπόσταση άνάμεσα στή διαίρεση σέ δύο τομείς, άγαθά παρα
γωγής καί άγαθά κατανάλωσης -μέ τήν όποία δούλευε ό Μάρξ- καί μέ τίς με
ρικές χιλιάδες κλάδους πού θά άπαιτούσε μιά διαίρεση έντελώς αυστηρή. Ε ί
ναι πιθανόν άτι θά είναι άρκετή στήν πρακτική, θ ά  μπορούσε εύκολα έξάλ- 
λου νά τελειοποιηθεί άπό τώρα μέ μιά λύση τού προβλήματος σέ πολλά διαδο
χικά στάδια.

27. ΟΙ άπεργίες τής Νάντ τό 1955 έξελίχθηκαν μέ βάση ένα αίτημα άντιιε- 
ραρχικό όμο ιό μορφής αύξησης γιά δλους. Τά ούγγαρέζικα έργατικά Συμβού

156



λια ζητούσαν τήν κατάργηση τών κανόνων παραγωγής καί Εναν αυστηρό πε
ριορισμό τής Ιεραρχίας. Ό ,τ ι  άφήνουν καί φαίνεται οί Επίσημες δηλώσεις 
δείχνει δτι Ενας διαρκής άγώνας Ενάντια στήν Ιεραρχία γίνεται μΕσα στά ρω
σικά Εργοστάσια. Βλ. τίς παραπομπές τής σημείωσης 23.

28. Τό πρόβλημα τής Ιεραρχίας τών μισθών συζητήθηκε Εκτεταμένα στό άρ
θρο «ΟΙ παραγωγικές σχέσεις στή Ρωσία», άρ. 2 τού 5. ou fl., σ. 50-66, καί 
«Ή  δυναμική τού καπιταλισμού», άρ. 13 τού ίδιου περιοδικού, σ. 67-69.

29. Δέν λαμβάνουμε ύπόψη μας στό Εξής τό πρόβλημα τής δημόσιας κατα
νάλωσης.

30. Ό  Κέινς, στό κυριότερο Εργο του τό άφιερωμένο σ’ αύτό τό θέμα, καί 
μετά άπό μετριοπαθή χρήση διαφορικών Εξισώσεων, καταλήγει στό συμπέρα
σμα δτι ό κυριότερος καθοριστικός παράγοντας τών Επενδύσεων είναι τά 
«ζωτικά πνεύματα» τών Επιχειρηματιών (Γενική θεωρία, σ. 161-162). Ό σ ο  γιά 
τήν Ιδέα δτι τό ύψος τών Επενδύσεων καθορίζεται βασικά άπό τό Επιτόκιο καί 
δτι τό Επιτόκιο άπορρέει άπό τό παιγνίδι τών «πραγματικών δυνάμεων τής 
παραγωγικότητας καί τής άποταμίευσης» πάει καιρός πού Εχει καταρριφθεϊ 
άπό τήν ίδια τήν άκαδημαϊκή οίκονομία (Βλ. π.χ. Τζόαν Ρόμπινσον, Τό Επι
τόκιο κα ί άλλες μελέτες, 1951).

31. Μάταια θά Εψαχνε κανείς νά βρει μέσα στά  άφθονα Εργα τού κ. Μπετε- 
λέμ τήν παραμικρή προσπάθεια γιά μιά όποιαδήπστε λογική δικαιολόγηση 
τού ρυθμού συσσώρευσης πού «διαλέγει» ή ρωσική γραφειοκρατία. Ό  «σο
σιαλισμός» κάτι τέτοιων «θεωρητικών» δέν σημαίνει μονάχα: ό Στάλιν (ή δ 
Χρουστσόφ) μόνον είναι σέ θέση νά γνωρίζει. Σημαίνει Επίσης: αύτή ή γνώση, 
άπό τήν ίδια της τή φύση, δέν είναι δυνατόν νά κοινοποιηθεί στήν ύπόλοιπη 
άνθρωπότητα. Σέ μιά άλλη χώρα, καί σέ άλλους καιρούς, αύτό όνομαζόταν 
Φύρερ-πριντσίπ.

32. Αύτή ή καθαρή αύξηση δέν είναι προφανώς τό άθροισμα άπλώς καί μό
νο τών αύξήσεων σέ κάθε τομέα· πολλά στοιχεία προστίθενται καί άφαιρού- 
νται, γιά  νά περάσουμε άπό τή μιά στήν άλλη. Τέτοια είναι π.χ. οί «Ενδιάμε
σες χρήσεις» τών προϊόντων κάθε τομέα, άπ’ τή μιά μεριά, οί «Εξωτερικές οι
κονομίες» ά π’ τήν άλλη (μιά Επένδυση σ’ Εναν κλάδο, καταργώντας μιά τοπι
κή στενότητα, μπορεί νά Επιτρέψει τή χρησιμοποίηση παραγωγικών δυνατο
τήτων πού ήδη ύπήρχαν, άλλά σπαταλιόντουσαν μέχρι τότε). ’Αλλά ό ύπολο- 
γισμός αυτής τής καθαρής αύξησης δέν παρουσιάζει καμιά Ιδιαίτερη δυσκο
λ ία1 γίνεται αύτόματα, ταυτόχρονα μέ τόν υπολογισμό τών «Ενδιάμεσων στό
χων» (μαθηματικά, ή λύση τού Ενός δίνει άμέσως τή λύση τού άλλου).

Συζητήσαμε τό πρόβλημα τού συνολικού προσδιορισμού τού όγκου τών 
Επενδύσεων. Ό  χώρος δέν μάς Επιτρέπει νά συζητήσουμε τό πρόβλημα τής 
Ικλογής τών συγκεκριμένων Επενδύσεων. Ά ς  περιοριστούμε σέ μερικές ύπο- 
δείξεις. Ή  κατανομή τών Επενδύσεων σέ τομείς είναι αύτόματη άπό τή στιγμή 
πού θά καθοριστεί ό τελικός στόχος (τό τάδε Επίπεδο τελικής κατανάλωσης 
συνεπάγεται άμεσα ή Εμμεσα τή δείνα παραγωγική δύναμη κάθε τομέα). 'Η  
Εκλογή Ενός βρισμένου τύπου Επένδυσης μεταξύ πολλών πού Εχουν τό ίδιο 
άποτέλεσμα δέν μπορεί παρά νά έξαρτάται βασικά άπό θεωρήσεις σχετικές μέ 
τήν κατάσταση πού ό Ενας ή ό άλλος τύπος Εξοπλισμού δημιουργεί γιά τούς 
Εργαζομένους πού τίς χρησιμοποιούν καί, σύμφωνα μέ δ,τι, ή άποψη αύτών 
τών Εργαζομένων είναι άποφασιστική. Μεταξύ Ισοδύναμων Εξοπλισμών (θερ
μική ή ύδραυλική παραγωγή ήλεκτρικού ρεύματος π.χ.) τό κριτήριο τής άπο- 
δοτικότητας είναι πάντα Εφαρμόσιμο. Ε κ ε ί πού ό υπολογισμός τής άποδοτι- 
κότητας συνεπάγεται τή χρήση Ενός «λογιστικού» Επιτοκίου, ή σοσιαλιστική
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κοινωνία θά είναι άκόμα σέ θέση Ανωτερότητας σέ σχέση μέ τήν καπιταλιστι
κή οικονομία: θά χρησιμοποιεί σάν έπιτόκιο τό ποσοστό Ανάπτυξης τής οίκο- 
νομίας, γιατί μπορεί νά άποδειχτεί άτι αϋτά τά  δυό ποσοστά πρέπει νά είναι 
Αναγκαστικά τά ίδια σέ μιά όρθολογιστική οίκονομία (φόν Νόιμον, 1937).

33. Ά π ’ αύτή τήν άποψη, τά νούμερα πού δείχνουν κάθε χρόνο τήν πραγ
ματοποίηση κατά 101% τών σχεδίων θά Αποτελούσαν, άν δέν ήταν ψεύτικα, 
τήν πιό αύστηρή καταδίκη τής ρωσικής οίκσνομίας καί κοινωνίας. Πράγματι, 
αύτό θά σήμαινε δτι σέ διάστημα πέντε χρόνων τίποτα δέν συμβαίνει σ’ αύτή 
τή χώρα, ούτε μιά πρωτότυπη ιδέα δέν φύτρωσε πουθενά (ή,Αλλιώς, δτι δ 
Στάλιν τίς είχε δλες προβλέψει καί ένσωματώσει έκ τών προτέρων στό σχέδιο, 
Αφήνοντας μέ τήν καλοσύνη του στούς έφευρέτες τήν αύταπάτη καί τή χαρά 
τής Ανακάλυψης).

34. Περίπλοκα, οίκσνομικά προβλήματα άλλά καθόλου άλυτα, παρουσιά
ζονται σ' αύτό τό σημείο, μέ τά όποια δυστυχώς δέν μπορούμε νά Ασχοληθού
με έδώ. Συνοψίζονται στό έξης: Πώς γίνεται ό καθορισμός τών τιμών τών 
Αγροτικών προϊόντων σέ μιά σοσιαλιστική οίκονομία; Ή  δυσκολία είναι δτι ή 
έφαρμογή όμοιομόρφων τιμών μπορεί νά διατηρήσει σημαντικές Ανισότητες 
Αποδοχών (διαφορετικές προσόδους) μεταξύ Αγροτικών κοινοτήτων ή Ακόμη 
μεταξύ Αγροτών τής ίδιας κοινότητας. Ή  πλήρης λύση τού προβλήματος 
έξαρτάται προφανώς άπό τήν πλήρη κοινωνικοποίηση τής γεωργίας. Στό με
ταξύ, θά πρέπει νά έφαρμοστούν ένδιάμεσες λύσεις. Μιά τέτοια λύση θά μπο
ρούσε νά είναι π.'χ. ή φορολόγηση τών πιό «πλούσιων» κοινοτήτων, συνδυα
σμένη μέ έπιχορηγήσεις πού θά δίνονται στίς π ιό φτωχές κοινότητες, έτσι πού 
νά περιοριστούν σημαντικά αυτές οί άνισότητες (ή πλήρης κατάργησή τους μ’ 
αύτό τό μέσο θά Ισοδυναμούσε μέ μιά έξαναγκαστική κοινωνικοποίηση). 
’Α ξίζει νά σημειωθεί δτι ένα μέρος άπό τίς σημερινές άποδόσεις όφείλεται 
στή διατήρση καλλιεργειών σέ φτωχά έδάφη μέ έφαρμογή τής τεχνολογίας ή 
μέ πρωτόγονα έκμεταλλευτικά μέσα, πού έπιχορηγεί τό καπιταλιστικό κράτος 
γιά πολιτικούς λόγους.* Ή  σοσιαλιστική έξουσία θά μπορεί νά περιορίσει γρή
γορα αυτές τίς διαφορές Αρνούμενη νά έπιχορηγήσει δραστηριότητες μή Απο
δοτικές καί προσφέροντας άλλες λύσεις στούς ένδιαφερόμενους άγρότες -κ α 
θώς έπίσης καί βοηθώντας τόν μηχανικό έξοπλισμό τών υγιών άλλά φτωχών 
κοινοτήτων.

35. Γιά τή διάρθρωση μιας μεγάλης ’Ασφαλιστικής ’Εταιρείας στό δρόμο 
τής γρήγορης «έκβιομηχάνισης», τόσο τεχνικά δσο καί κοινωνικά καί πολιτι
κά, βλ. τό άρθρο τού Ά νρ ί Κολί Ή  Απεργία στίς Γ.Α. - Ή  ζωή, άρ. 7 τού S. 
ou Β ., σ. 103-110, καί τού Ρ. Μπεστιέ Μιά έμπειρία έργατιχής όργάνωσης: Τό 
Συμβούλιο τον προσωπικού τών Γ.Α. - Ή  Ζωή, άρ. 20 τού ίδιου περιοδικού, 
σ. 1-64. Γιά τήν ίδια έξέλιξη στίς ΗΠΑ , πού περικλείει δλο καί περισσότερο 
τούς τριτογενεϊς τομείς, 6λ. C. Wright Mills, While Collar, N. Ύόρκη, 1951, 
Ιδιαίτερα σ. 192-198. Γιά νά υπολογίσουμε τή σημασία τών μεταβολών πού 
μπορούμε νά περιμένουμε σ’ αύτόν τόν τομέα, πρέπει νά καταλάβουμε δτι ή 
έκβιομηχάνιοη τών γραφείων καί τών «ύπηρεσιών» καί, τελικά, ή έκβιομηχά- 
νιση τής «πνευματικής» έργασίας είναι άκόμα στά πρώτα της βήματα. Βλ. Ν. 
Wiener, Cybernetics, Ν. Ύόρκη καί Παρίσι, 1951, σ. 37-38.

Σ ’ έναν έντελώς άλλο τομέα, τόν τομέα τού θεάτρου, μπορούμε νά συγκρί
νουμε τίς Ιδέες πού διατυπώνουμε στό κείμενο μέ τόν πολλαπλό ρόλο -οίκο- 
νομικό, πολιτικό, διεύθυνσης τής έργασίας- πού έπαιξε, κατά τή διάρκεια τής 
ούγγαρέζικης έπανάστασης, ή έπαναστατική ’Επιτροπή τών έργαζομένων αύ- 
τοϋ τού κλάδου. Βλ. «Οί καλλιτέχνες τού θεάτρου καί τού κινηματογράφου
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κατά τή διάρκεια τής ούγγαρέζικης έπανάστασης»,.άρ. 20 τού S. ou Β., σ. 95- 
104.

36. Παρόλο πού ή λέξη στά ρωοικά σημαίνει «συμβούλιο», δέν πρέπει νά 
συγχέουμε τό ρωσικό Σοβιέτ μέ τό Συμβούλιο γιά τό όποιο μιλάγαμε συνεχώς 
σ’ αύτό ιό  κείμενο. Αύτό τό Συμβούλιο, βασισμένο στην έπιχείρηση, μπορεί 
νά παίζει τόσο ένα ρόλο πολιτικό δσο καί ένα ρόλο διεύθυνσης τής παραγω
γής. Είναι άπό την ύιίόστασή του ένας όργανισμός καθολικός. Τό Σοβιέτ τών 
έργατικών έκπροσώπων τής Πετρούπολης τό 1905, προϊόν τής γενικής άπερ- 
γίας, άν καί άποτελούνταν άποκλειστικά άπό έργάτες, έμεινε ένα όργανο 
άποκλειστικά πολιτικό. Τά Σοβιέτ τού 1917, βασισμένα ώς έπί τό πλειστόν 
στην περιοχή, ήταν όργανα καθαρά πολιτικά μέσω τών όποιων πραγματοποι
ούνταν τό κοινό μέτωπο όλων τών λαϊκών στρωμάτων πού ήταν άντίθετα μέ 
τό παλιό καθεστώς (6λ. Τρότσκι, 1905 καί Ιστορία  τής Ρωσικής Ε πανάστα
σης). Ό  ρόλος τους άντιστοιχούσε στις συνθήκες τής χώρας, Ιδιαίτερα στην 
«καθυστέρηση» τής ρωσικής οίκονομίας καί κοινωνίας καί στά «άστικοδημο- 
κρατικά» στοιχεία τής έπανάστασης τού 1917. Μέ αύτή τή μορφή άνήκουν στό 
παρελθόν. Ή  κανονική μορφή έκπροσώπησης τών έργαζομένων στή σημερινή 
έποχή είναι άναμφισβήτητα τό Συμβούλιο έπιχείρησης.

37. Βλ. Κράτος κα ί ’Επανάσταση.
38. Βλ. στό βιβλίο τού J. Ellul La technique ou l'enjeu du siecle, Παρίσι 

1954, τό κεφάλαιο IV: Ή  τεχνική καί τό Κράτος. Παρά τή ριζικά λανθασμένη 
όπτική του, τό βιβλίο τού Ellul παρουσιάζει τό προτέρημα δτι άναλύει μερι
κές άπό αύτές τίς βασικές πλευρές τού σύγχρονου κράτους πού εύθυμα 
άγνοούνται άπό τούς περισσότερους κοινωνιολόγους καί πολιτικούς συγγρα
φείς, «μαρξιστές» ή δχι.

39. Ό  σχηματισμός Συμβουλίων τών έργαζομένων τών κρατικών υπηρε
σιών ήταν μιά άπό τίς διεκδικήσεις τών ουγγρικών έργατικών Συμβουλίων.

40. Είναι ξεκάθαρο δτι δχι μόνο τά μέσα άλλά καί ή συνολική άντίληψη 
τού πολέμου γιά μιά σοσιαλιστική χώρα δέν μπορεί νάάντιγραφούν άπό τίς 
Ιμπεριαλιστικές χώρες, καί δ,τι είπαμε γιά τήν καπιταλιστική τεχνολογία 
Ισχύει καί γιά  τή στρατιωτική τεχνική: δέν υπάρχει ουδέτερη στρατιωτική τε
χνική, δέν ύπάρχει άτομική βόμβα στήν υπηρεσία τού σοσιαλισμού. Ό  Ph. 
Guillaume έδειξε καθαρά δτι μιά προλεταριακή έπανάσταση πρέπει άναγκα- 
στικά νά άναπτύξει μιά δική της στρατηγική καί μεθόδους σύμφωνες μέ τούς 
κοινωνικούς καί άνθρώπινους σκοπούς της (βλ. « Ό  πόλεμος καί ή έποχή 
μας», άρ. 3 καί 5-6 τού S. ou Β.). Ή  άναγκαιότητα τών λεγομένων «στρατηγι
κών» όπλων δέν είναι,έπομένως, καθόλου αυτονόητη γιά μιά έπαναστατική 
έξουσία.

41. Στή Γαλλία αύτή ή Συνέλευση θά μπορούσε νά σχηματιστεί άπό 1.000 
έως 2.000 άντιπροσώπους (ένας άντιπρόσωπος γιά 10.000 ή 20.000 έργαζομέ- 
νους). Πρέπει νά βρεθεί ένας συμβιβασμός άνάμεσα σέ δύο άπαιτήσεις: αύτή 
ή Συνέλευση, σάν Συνέλευση πού πρέπει νά βγάζει πραγματική δουλειά, δέν 
πρέπει νά είναι πολύ πολυάριθμη· άπ’ τήν άλλη μεριά, πρέπει νά παρέχει τήν 
π ιό πλατιά καί π ιό άμεση έκπροσώπηση τών σωμάτων άπό τά όποια προέρχε
ται.

42. Αύτή είναι ή άποψη τού J. Ellus στό βιβλίο του πού προαναφέραμε, τού 
όποίου τό συμπέρασμα είναι δτι «είναι έντελώς μάταιο νά προσπαθεί κανείς 
είτε νά σταματήσει αύτή τήν έξέλιξη είτε νά τήν πάρει στά χέρια του καί νά 
τήν κατευθύνει». Ή  τεχνική γ ι’ αύτόν δέν είναι παρά υποδούλωση πού άνα- 
πτύσσεται άπό μόνη της, άνεξάρτητα άπό κάθε κοινωνικό πλαίσιο.
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43. ’Εξετάζονται έκτενώς άπό τόν Πλάτωνα, χαί 6 Πρωταγόρας μ' αύτά 
άσχολεϊται σέ μεγάλος μέρος.

44. Βλ. C. Wright Mills, White Collar, ο. 347-348, χαί The Power Elite (N. 
Ύόρκη, 1956), a. 134 κ.έ., 145 x. i. χαί άλλου, γιά  τήν ουσιαστική έλλειψη 
κάθε σχέσης άνάμεσα στην πολιτική διεύθυνση ή τή διεύθυνση τών έπιχειρή- 
σεων καί τίς όποιεσδήποτε «τεχνικές» Ικανότητες.

45. Δέν ύπάρχει «πολιτική κυβερνητική» Ικανή νά καθορίσει τά άναγκαϊα 
στοιχεία γιά τή λήψη μιας άπόφασης- μόνον οί άνθρωποι μπορούν νά τά κα
θορίσουν.

46. Ό  Πλάτων καθορίζει τόν βέλτιστο άριθμό πληθυσμού μιας πόλεως μέ 
τόν άριθμό τών πολιτών πού μπορούν νά άκούσουν τή φωνή ένός μόνο ρήτο
ρα. Σήμερα αύτά τά δρια δέν προσδιορίζουν μιά πόλη άλλά έναν πολιτισμό. 
Παντού δπου τά νεοτεχνικά μέσα είναι διαθέσιμα καί δπου μιλιέται μιά κοινή 
γλώσσα, υπάρχουν τώρα τά στοιχεία μιας πολιτικής ένότητας πού είναι σχε
δόν παραπλήσια μέ τίς π ιό μικρές πόλεις τής άρχαίας 'Ελλάδος. ΟΙ δυνατότη
τες πού δημιουργούνται έτσι πρός τό καλύτερο ή πρός τό χειρότερο είναι τε
ράστιες (L. Mumford, Technique et civilisation, Παρίσι, 1950, σ. 219).

47. θ ά  μπορούσε νά πεί κανείς δτι τό πρόβλημα τού άριθμοΰ παραμένει 
καί δτι ποτέ οί άνθρωποι δέν θά μπορούν νά έκφραστούν σ’ ένα λογικό χρονι
κό διάστημα. 'Ωστόσο: (1) Σέ καμιά συνέλευση πού ξεπερνάει τά 15 ή 20 άτο
μα δέν έκφράζονται δλοι οί παρευρισκόμενοι- δ λόγος είναι φανερός. (2) Οί 
δυνατές γνώμες δέν είναι άπειρες, ούτε καί τά έπιχειρήματα. Στίς έλεύθερες 
έργατικές συγκεντρώσεις, όργανωμένες π.χ. γιά νά άποφασιστεϊ μιά άπεργία, 
ποτέ δέν δημιουργήθηκαν δυσκολίες έξαιτίας τού άριθμού τών όμιλητών- 
άφού διατυπωθούν οί δύο ή τρεις βασικές γνώμες καί άνταλλαχτούν μερικά 
έπιχειρήματα, ή συνέλευση περνάει στήν άπόφαση.

Ή  διάρκεια τών λόγων είναι συνηθέστερα άντιοτρόφως άνάλογη μέ τό βά
ρος τους. Ό  Benoit Fraction μίλησε στό τελευταίο συνέδριο τής Γενικής ’Ερ
γατικής Συνομοσπονδίας τέσσερις ώρες (Le Monde, 19 ’Ιουνίου 1957) γιά νά 
μήν πεί τίποτα. Ό  λόγος τού έφόρου πού έπεισε τούς Σπαρτιάτες νά άναλά- 
βουν τόν Πελοποννησιακό Πόλεμο καταλαμβάνει στόν Θουκυδίδη είκοσι μία 
γραμμές (1, 86)· γιά  τό λακωνισμό τών έπαναστατικών συνελεύσεων, βλ. τήν 
περιγραφή τών συνεδριάσεων τού Σοβιέτ τής Πετρούπολης άπό τόν Τρότσκι 
(1905, σ. 97) καί τήν περιγραφή μιας συνεδρίασης τών άντιπροσώπων τών έρ- 
γοστασίων τής Βουδαπέστης κατά τή διάρκεια τής ούγγαρέζικης έπανάστασης 
άπό έναν συμμετέχοντα (άρ. 21 τού 5. ou Β ., ο. 91-92).

48. θ ά  μπορούσε κανείς νά μεταδώσει, γιά  άστεϊο, στό ραδιόφωνο καί τήν 
τηλεόραση τίς συνεδριάσεις τού σημερινού Κοινοβουλίου- θά ήταν ένα έξαι- 
ρετικό μέσο γιά νά κατέβει ή πώληση τών συσκευών.

49. Αύτό πού όδηγεϊ στή συγκρότηση τών κομμάτων δέν είναι ή διάσταση 
γνωμών καθαυτήν, άλλά ή διάσταση σέ βασικά σημεία καί ή ένότητα -λίγο 
πολύ συστηματική- κάθε «συνόλου άπόψεων»· μέ άλλα λόγια, μιά συνολική 
κατεύθυνση πού άντιστοιχεί σέ μιά Ιδεολογία λίγο πολύ καθορισμένη, ή όποια 
μέ τή σειρά της προέρχεται άπό τήν ύπαρξη κοινωνικών καταστάσεων πού 
δδηγούν σέ άντιτιθέμενους προσανατολισμούς. Αύτές οί κοινωνικές καταστά
σεις, δσο υπάρχουν, «προβάλλονται» έτσι πολιτικά, καί δέν μπορεί νά «κα- 
ταργηθούν» τά κόμματα -κα ί στό βαθμό πού αύτές οί καταστάσεις έξαφανί- 
ζονται, είναι παράλογο νά σκεφτεϊ κανείς δτι θά δημιουργηθούν κόμματα 
άπό έν γένει «διαφωνίες».

50. Τά γεγονότα τής Πολωνίας βεβαίωσαν άλλη μιά φορά δτι τό κόμμα δέν

160



μπορεί νά είναι όργανο κυβέρνησης. (Βλ., άρ. 20 τού S. ou fl., «Ή  προλετα
ριακή έπανάσταση ένάντια στή γραφειοκρατία», σ. 167, καί άρ. 21 τού ίδιου 
περιοδικού « Ό  πολωνικός δρόμος τής γραφειοκρατικοποίησης», σ. 65-66).

51. Μιά άληθινή σοσιαλιστική κουλτούρα δέν μπορεί παρά νά σημαίνει μιά 
πραγματική ποικιλία τάσεων, «σχολών» κλπ., πολύ μεγαλύτερη άπό αυτήν 
πού ύπάρχει σήμερα.

52. Βλ. τήν Κριτιχή τών προγραμμάτων τής Γκότα κα ί Έρφούρτης.
53. Ό λ η  ή συζήτηση γιά τό «σοσιαλισμό σέ μία μόνο χώρα» Ανάμεσα στή 

σταλινική φράξια καί τήν άριστερή άντιπολίτευση (1924-1927) δείχνει σέ τρο
μακτικό βαθμό πώς οί άνθρωποι γράφουν τήν ιστορία τους νομίζοντας δτι ξέ
ρουν τί κάνουν, ένώ δέν καταλαβαίνουν τίποτα. Ό  Στάλιν υποστήριζε τή δυ
νατότητα τής οίκοδόμησης τού σοσιαλισμού στήν Απομονωμένη Ρωσία έννοώ- 
ντας δτι σοσιαλισμός είναι ή έκβιομηχάνιση σύν ή έξουσία τής γραφειοκρα
τίας. Ό  Τρότσκι υποστήριζε δτι αύτή ή οίκοδόμηση είναι άδύνατη έννοώντας 
δτι σοσιαλισμός είναι ουσιαστικά μιά Αταξική κοινωνία. Ό  καθένας είχε δ ί
κιο σέ δ,τι ύποστήριζε, καί άδικο άρνούμενος τίς θέσεις τού Αλλου. Στήν 
πραγματικότητα ούτε ό ένας ούτε δ άλλος δέν μιλούσαν γιά σοσιαλισμό, καί 
κανένας κατά τή διάρκεια δλης τής συζήτησης δέν άνέφερε τήν κατάσταση 
στά ρωσικά έργοστάσια, τή σχέση τού προλεταριάτου μέ τή διεύθυνση τής πα
ραγωγής καί τή σχέση τού μπολσεβίκικου κόμματος μέ τό προλεταριάτο, τόν 
κύριο ένδιαφερόμενο τής υπόθεσης σέ τελευταία Ανάλυση.
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ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ*

Ή  άνάγκη ένός σοσιαλιστικού προγράμματος

Είναι άδύνατο νά μή μάς έκπλήξει τό πόσο λίγο οί σημερινοί σο
σιαλιστές συζητούν τό ζήτημα τού σοσιαλισμού. Κι άκόμα πιό έκπλη- 
κτικό είναι πού άκούμε τούς υποτιθέμενους έπαναστάτες νά υποστη
ρίζουν πώς θά ’πρεπε νά άσχοληθούμε άποκλειστικά μέ τά «πρακτι
κά» καί «καθημερινά» προβλήματα τής ταξικής πάλης καί νά άφή- 
σουμε τό μέλλον νά φροντίσει γιά τό μέλλον. Αυτές οί άντιλήψεις.θυ- 
μίζουν τήν περίφημη ρήση τού Μπερνστάιν: «'Ο σκοπός δέν είναι τί
ποτα, τό κίνημα είναι τό παν.» Στήν πραγματικότητα κίνημα υπάρχει 
μόνον πρός κάποιο στόχο -παρόλο πού αυτός ό στόχος πρέπει νά 
άναπροσδιορίζεται διαρκώς δσο τό κίνημα άναπτύσσεται.

Συχνά, γιά νά άποφύγουν κάθε έμπεριστατωμένη συζήτηση γιά τό 
ζήτημα τού σοσιαλισμού, χρησιμοποιούν άποσπάσματα πού έχουν 
διαλέξει μέ έπιμέλεια άπό τό έργο τού Μάρξ, άποσπάσματα πού 
στρέφονται έναντίον τών ουτοπικών σοσιαλιστών. ’Αλλά προφανώς 
τά άποσπάσματα δέν είναι καί άποδείξεις. Στήν πραγματικότητα εί
ναι τό έντελώς άντίθετο: άποδείξεις τής άπουσίας μιας άληθινής 
άπόδειξης. Δέν έπικαλεϊται κανείς τήν αυθεντία ένός μεγάλου συγ
γραφέα γιά νά άποδείξει πώς τό νερό θά βράσει άν τό άφήσουμε άρ- 
κετή ώρα στή φωτιά. ’Αλλά τί νά σκεφτούμε γιά τό βάθος τής ύπόθε- 
σης; Ό  Μάρξ δικαιολογημένα άσκησε πολεμική έναντίον έκέίνων 
πού ήθελαν νά άντικαταστήσουν μέ λεπτομερειακές καί άστήρικτες 
περιγραφές τής μελλοντικής κοινωνίας τήν άνάλυση τών πραγματι
κών άγώνων πού διαδραματίζονταν κάτω άπό τή μύτη τους. 'Ωστό
σο, δέν παρέλειψε νά διατυπώσει τίς δικές του άπόψεις σχετικά μέ τό 
πρόγραμμα μιας προλεταριακής έπανάστασης. Πράγματι, ένσωμάτω- 
σε τά στοιχεία ένός τέτοιου προγράμματος στό Κομμουνιστικό Μανι

* Δημοσιεύτηκε στό International Socialism, Λονδίνο, τεύχος Ά νοιξης 
1961. Ή  Solidarity τού Λονδίνου τό τύπωσε σέ μπροσούρα τόν Σεπτέμβριο 
τού 1961. Τό κείμενο αύτό γνώρισε πολλές Ανατυπώσεις, μεταφράστηκε καί 
δημοσιεύτηκε καί στά Ιταλικά, γιαπωνέζικα, πολωνικά, σουηδικά καί νορβη
γικά. Τό ξαναμετέφρασα άπό τά άγγλικά ό Ιδιος.

163



φέστο. Δέν άγνόησε καμιά άπό τίς ευκαιρίες πού τού πρόσφερε ή 
άνάπτυξη τής Ιστορικής πείρας ή οί άνάγκες τού έργατικού κινήμα
τος, γιά νά διευρύνει, νά έπεξεργαστεΐ ή καί νά τροποποιήσει τίς 
προηγούμενες προγραμματικές άντιλήψεις του. Γνωρίζουμε τά παρα
δείγματα τής γενίκευσης τής έμπειρίας τής Παρισινής Κομμούνας μέ 
τόν δρο «δικτατορία τού προλεταριάτου» ή τής «Κριτικής τού Προ
γράμματος τής Γκότα».

Ά ν  υποστηρίζει κανείς, τό 1961, πώς δέν μπορούμε ούτε όφείλου- 
με νά προχωρήσουμε μακρύτερα άπό τόν Μάρξ, είναι σάν νά δηλώ
νει πώς έδώ καί όγδόντα χρόνια δέν συνέβη τίποτα τό άξιόλογο. 
Φαίνεται, στ’ άλήθεια, δτι αύτό σκέφτονται όρισμένοι άνθρωποι -  
συμπεριλαμβανομένων καί πολλών ύποτιθέμενων «μαρξιστών». Φυ
σικά, δέχονται πώς πολλά γεγονότα συνέβησαν καί πώς θά ’πρεπε νά 
καταγράψουμε έπιμελώς τό χρονικό τους. 'Ωστόσο, άπορρίπτουν τήν 
ιδέα δτι αύτά τά γεγονότα έπιβάλλουν τήν παραμικρότερη έστω άλ- 
λαγή τών προγραμματικών άντιλήψεών τους. Ή  όργανωτική άπο- 
σύνθεσή τους συμβαδίζει μέ τή θεωρητική καί πολιτική τους στασιμό
τητα.

Πιστεύουμε πώς δ,τι συνέβη κατά τήν περίοδο τήν όποία συζητά
με, καί κυρίως άπό τό 1917 κι έπειτα, είναι γιά τούς σοσιαλιστές πιό 
σημαντικό άπό όποιοδήποτε προηγούμενο γεγονός τής άνθρώπινης 
Ιστορίας. Τό προλεταριάτο πήρε τήν έξουσία σέ μιά άχανή χώρα. 
Άντιστάθηκε νικηφόρα στίς άπόπειρες μιάς άστικής άντεπανάστα- 
σης. Έπειτα έξαφανίστηκε βαθμιαία άπό τό Ιστορικό προσκήνιο, καί 
ένα καινούριο κοινωνικό στρώμα, ή γραφειοκρατία, έπέβαλε τήν κυ
ριαρχία του στή ρωσική κοινωνία καί βάλθηκε νά οίκοδομήσει τό 
«σοσιαλισμό» μέ τίς πιό κτηνώδεις μεθόδους τρομοκρατίας καί έκμε- 
τάλλευσης. ’Αντίθετα άπ’ δλα τά προγνωστικά -άκόμα καί τού Τρό- 
τσκι- ή ρωσική γραφειοκρατία πέρασε νικηφόρα τή δοκιμασία τού 
μεγαλύτερου πολέμου τής Ιστορίας καί σήμερα διεκδικεΐ άπό τίς 
ΗΠΑ τήν παγκόσμια πρωτιά στό βιομηχανικό καί τό στρατιωτικό 
πεδίο.

Πρίν άπό τόν πόλεμο ό Τρότσκι καθημερινά διατύπωνε τήν πρό
βλεψη δτι ή γραφειοκρατία δέν θά μπορούσε νά ξεπεράσει αύτή τήν 
έσχατη δοκιμασία, έξαιτίας τής «άντίφασης άνάμεσα στά σοσιαλιστι
κά θεμέλια τού καθεστώτος καί τόν παρασιτικό καί άντιδραστικό χα
ρακτήρα τής γραφειοκρατίας». Σήμερα οί τροτσκιστές λένε πώς ή αυ
ξανόμενη στρατιωτική δύναμη τής Ρωσίας είναι προϊόν αύτών τών 
«σοσιαλιστικών θεμελίων». ’Αν δέν μπορείτε νά καταλάβετε αύτή τή 
λογική, δέν έχετε παρά νά έφαρμόσετε τόν έξής κανόνα: όταν ένας 
σπούτνικ μπαίνει καλά στήν τροχιά του, αύτό σημαίνει άναγκαστικά 
πώς έκτοξεύτηκε άπό τά βάθη τών σοσιαλιστικών θεμελίων. Ά ν  τι-
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ναχτεϊ στόν άέρα, αυτό όφείλεται στόν παρασιτικό χαρακτήρα τής 
γραφειοκρατίας.

Μετά τόν πόλεμο, τό Ιδιο γραφειοκρατικό καθεστώς έπιβλήθηκε σέ 
χώρες τόσο διαφορετικές δπως ή ’Ανατολική Γερμανία καί ή Τσεχοσ
λοβακία, άπό τή μιά μεριά, καί ή Βόρεια Κορέα ή τό Βόρειο Βιετ
νάμ, άπό τήν άλλη, χωρίς προλεταριακή έπανάσταση. Ά ν  ή έθνικο- 
ποίηση τών μέσων παραγωγής καί δ σχεδιασμός είναι τά «θεμέλια» 
τού σοσιαλισμού, προφανώς δέν υπάρχει κανείς άναγκαΐος δεσμός 
μεταξύ τού σοσιαλισμού καί τής δράσης τής έργατικής τάξης. Τό μό
νο πού έχουν νά κάνουν οί έργάτες είναι νά ψοφήσουν γιά νά χτί
σουν «σοσιαλιστικά» έργοστάσια καί νά τά βάλουν μπρός. 'Οποιαδή
ποτε τοπική γραφειοκρατία θά μπορούσε, μέ τή συνδρομή ευνοϊκών 
περιστάσεων καί τού Κρεμλίνου, νά πραγματώσει αυτόν τό «σοσιαλι
σμό».

Έπειτα κάτι συνέβη, τό 1956 οΐ ούγγροι έργάτες πήραν τά δπλα 
καί ξεσηκώθηκαν ένάντια στή γραφειοκρατία. Σχημάτισαν έργατικά 
Συμβούλια καί άπαίτησαν τήν έργατική διαχείριση τής παραγωγής. 
Έτσι άπέδειξαν πώς τό ζήτημα άν ό σοσιαλισμός είναι άπλά «έθνι- 
κοποίηση συν σχεδιασμός» ή άν είναι «έργατικά Συμβούλια σύν έρ
γατική διαχείριση τής παραγωγής» δέν είναι άκαδημαϊκό ζήτημα. 
Έδώ καί πέντε χρόνια ή Ιστορία θέτει αύτό τό ζήτημα περισσότερο 
άπό έπιτακτικά.

Οί παραδοσιακές ιδέες περί σοσιαλισμού γνώρισαν μέ πολλούς καί 
διάφορους τρόπους τή δοκιμασία τών γεγονότων. Είναι άδύνατο νά 
κλείνουμε τά μάτια μας μπροστά στά συμπεράσματα. "Αν σοσιαλι
σμός είναι έθνικοποιημένη ιδιοκτησία σύν σχεδιασμός σύν δικτατο
ρία τού Κόμματος, τότε σοσιαλισμός είναι Χρουστσόφ σύν σπούτνικς 
σύν «βούτυρο τό 1964», δπως λέει. Μ’ αύτή τήν άντίληψη, τό καλύτε
ρο πού έχουμε νά κάνουμε, είναι νά παραμείνουμε άντιπολίτευση στό 
καθεστώς, άσκώντας κριτική άπό τίς τάξεις τού κομμουνιστικού 
Κόμματος καί προσπαθώντας νά «έκδημοκρατίσουμε» καί νά «έξαν- 
θρωπίσουμε» τό σύστημα. "Οσο γιά τά ύπόλοιπα, ποιός ό λόγος νά 
προσπαθούμε; Ή  έκβιομηχάνιση μπορεί νά πραγματωθεϊ χωρίς δη
μοκρατία. Όπως έλεγε καί ό Τρότσκι, κάθε έπανάσταση έχει τά 
«έκτακτα έξοδά» της. Τό δτι έδώ αύτά τά «έκτακτα έξοδα» είναι άλη- 
θινά πτώματα, είναι κάτι πού μπορούσαμε νά τό περιμένουμε.

Αύτές οί διαπιστώσεις δέν είναι σημαντικές μόνο γιά μιά συζήτηση 
γιά τό σοσιαλισμό. Ή  σημασία τους είναι θεμελιώδης άν θέλουμε 
έπιπλέον νά κατανοήσουμε τόν σύγχρονο καπιταλισμό. Σέ πολλές 
καπιταλιστικές χώρες έχουν έθνικοποιηθεΐ βασικοί οικονομικοί το
μείς καί έχει πραγματοποιηθεί σέ σημαντικό βαθμό ό κρατικός έλεγ
χος καί ό οικονομικός σχεδιασμός. Ό  ίδιος ό καπιταλισμός -δ «όρ- 
θόδοξος» καπιταλισμός δυτικού τύπου- γνώρισε τεράστιες άλλαγές.
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Ή  πραγματικότητα κλόνισε σκληρά τίς περισσότερες άπό τίς Ιδέες 
σχετικά μέ αυτόν τόν καπιταλισμό. Γιά παράδειγμα, τήν Ιδέα πώς ό 
καπιταλισμός δέν μπορούσε νά άναπτύξει άλλο την παραγωγή (μιά 
Ιδέα πού διατύπωσε σαφέστατα δ Τράτσκι στό Μεταβατικό πρόγραμ
μά του: «Οί παραγωγικές δυνάμεις τής άνθρωπότητας μένουν στάσι
μες. ΟΙ καινούριες έφευρέσεις καί βελτιώσεις δέν καταφέρνουν νά 
άνυψώσουν τό έπίπεδο τού υλικού πλούτου»)· την Ιδέα πώς υπάρχει 
μιά άναπόφευκτη διαδοχή φάσεων άνάπτυξης καί δλο καί βαθύτερων 
οίκονομικών υφέσεων· δτι, στόν καπιταλισμό, ^ό βιοτικό έπίπεδο τής 
έργατικής τάξης δέν μπορεί νά άνέβει ουσιαστικά καί γιά "πολύ- δτι 
μιά δλο καί μεγαλύτερη δεύτερη βιομηχανική στρατιά είναι άναπό
φευκτη γιά τό σύστημα. ΟΙ «όρθόδοξοι» μαρξιστές είναι υποχρεωμέ
νοι ν’ άνατρέχουν σέ κάθε λογής λεκτικές άκροβασίες γιά νά υπερα
σπίσουν αυτές τίς ιδέες. Κι έτσι κατέληξαν σέ όνειροφαντασίες σχετι
κά μέ τήν έπόμενη μεγάλη οικονομική ύφεση -πού έδώ καί είκοσι 
χρόνια υποτίθεται πώς δπου νά ’ναι έρχεται.

Αύτά τά προβλήματα, πού φέρνει στήν έπιφάνεια ή έξέλιξη τού 
καπιταλισμού, συνδέονται στενότατα μέ τίς προγραμματικές άντιλή- 
ψεις τού σοσιαλιστικού κινήματος. 'Οπως συνήθως, οΐ υποτιθέμενοι 
«ρεαλιστές» (πού μέ βδελυγμία άπορρίπτουν κάθε συζήτηση γιά τό 
σοσιαλισμό, «ένα θέμα πού άφορά τό άπώτερο μέλλον») είναι τυφλοί 
μπροστά στήν πραγματικότητα. Ή  ίδια ή πραγματικότητα δμως 
άπαιτεϊ μιά έπανεξέταση, έδώ καί τώρα, τών θεμελιωδών προβλημά
των τού κινήματος. Στό τέλος αυτού τού κειμένου θά δείξουμε γιατί 
χωρίς μιά τέτοια έπανεξέταση είναι άδύνατο νά υίοθετήσουμε μιά 
σωστή θέση μπροστά στά πιό άπλά, στά πιό καθημερινά, στά πιό 
προσγειωμένα πρακτικά προβλήματα. Πρός τό παρόν σημειώνουμε 
τό έξής προφανές: είναι άδυνατο νά υπάρξει συνειδητό σοσιαλιστικό 
κίνημα άν άποφεύγει τήν άπάντηση στό θεμελιώδες έρώτημα «τί είναι 
σοσιαλισμός». Κι αυτή ή έρώτηση είναι ή άλλη δψη αύτών τών δύο 
άλλων έρωτήσεων: «τί είναι καπιταλισμός», καί «ποιές είναι οί πραγ
ματικές ρίζες τής κρίσης τής σύγχρονης κοινωνίας».

Ή  άντίφαση στήν παραγωγή

Ό  παραδοσιακός μαρξισμός θεωρεί πώς ή κρίση τής καπιταλιστι
κής κοινωνίας είναι άποτέλεσμα τής Ιδιωτικής Ιδιοκτησίας τών μέ
σων παραγωγής καί τής «άναρχίας τής άγοράς». Έτσι, ή κατάργηση 
τής ιδιωτικής Ιδιοκτησίας θά άνοιγε μιά καινούρια περίοδο άνάπτυ- 
ξης τής άνθρώπινης κοινωνίας. Σήμερα μπορούμε νά δούμε πώς τό 
λάθος αυτής τής άποψης άποδείχτηκε άπό τά γεγονότα. Στίς χώρες 
τής άνατολικής Ευρώπης δέν υπάρχει Ιδιωτική Ιδιοκτησία. Δέν 
υπάρχουν οικονομικές ύφέσεις. Δέν υπάρχει άνεργία. Κι δμως, οί 
κοινωνικοί άγώνες είναι τόσο όξεϊς δσο καί στή Δύση. Χρειάζεται νά
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θυμίσουμε τά γεγονότα στην ’Ανατολική Γερμανία τό 1953, στην Πο
λωνία καί στην Ουγγαρία τό 1956, στην Κίνα τό 1957, ή τούς Απόη
χους τών καθημερινών άγώνων ατά ρωσικά έργοστάσια, πού τά βρί
σκουμε στόν ίδιο τόν έπίσημο σοβιετικό Τύπο καί στή δημόσια έκθε
ση τού Χρουστσόφ στό 20ό Συνέδριο τού ΚΚΣΕ;

Ή  οικονομική Αναρχία, ή μαζική άνεργία, ή στασιμότητα τής πα
ραγωγής καί οί μισθοί πείνας θεωρούνταν άπό τήν παραδοσιακή 
σκέψη τόσο έκφράσεις τών βαθιά ριζωμένων στή φύση τού καθεστώ
τος Αντιφάσεων τού καπιταλισμού δσο καί κύρια κίνητρα τής ταξικής 
πάλης. Σήμερα βλέπουμε πώς, παρόλο πού δέν ύπάρχει άνεργία καί 
οί μισθοί αύξάνονται, οί καπιταλιστές συναντούν διαρκώς προβλή
ματα στή διαχείριση τού συστήματός τους καί ή ταξική πάλη δέν έχει 
καθόλου Αποδυναμωθεί. Γιά βαθύτερους λόγους -πού συνδέονται 
στενά μέ τά προβλήματα πού συζητάμε σ’ αύτό τό κείμενο- οί μορφές 
αύτής τής πάλης τροποποιήθηκαν άλλά δέν μειώθηκε ή Ιντασή της. 
Τό ένδιαφέρον τών έργατών γιά τήν παραδοσιακή, «άριστερή» ή δχι, 
«πολιτική» μειώθηκε. ’Αλλά οί «Ανεπίσημες» άπεργίες στή Μεγάλη 
Βρετανία καί οί «άγριες» άπεργίες στις ΗΠΑ είναι δλο καί πιό συ
χνές. Τά άτομα πού μπροστά σ’ αυτή τήν κατάσταση έξακολουθούν 
νά παραθέτουν τά παλιά κείμενα δέν μπορούν νά προσφέρουν τίποτα 
στήν ούσιαστική καί άπαραίτητη Ανασυγκρότηση τού σοσιαλιστικού 
κινήματος.

Ό  παραδοσιακός μαρξισμός τοποθετούσε τίς Αντιφάσεις καί τόν 
άνορθολογισμό τού καπιταλισμού στό έπίπεδο τής συνολικής οικονο
μίας καί δχι στό έπίπεδο τής παραγωγής. (’Από δώ καί στό έξης χρη
σιμοποιώ τόν όρο «μαρξισμός» μέ τήν πραγματική Ιστορική του έν
νοια. ’Εννοώ δηλαδή τίς Ιδέες πού τόν περισσότερο καιρό ύπερίσχυ- 
σαν στό μαρξιστικό κίνημα, καί Αφήνω κατά μέρος τίς φιλολογικές 
λεπτότητες καί τίς λεπτομερειακές έρμηνεϊες τού τάδε ή τού δείνα 
Αποσπάσματος. ΟΙ Ιδέες πού σηζητούνται παρακάτω είναι αύστηρά 
οί Ιδέες τού Μάρξ, όπως τίς διατύπωσε στό Κεφάλαιο.) Σύμφωνα μέ 
τόν Μάρξ, τό πρόβλημα βρισκόταν στό έπίπεδο τής «Αγοράς» καί τού 
«συστήματος Ιδιοποίησης» καί δχι στό έπίπεδο τής Ιδιαίτερης έπιχεί- 
ρησης ή τού συστήματος παραγωγής μέ τήν πιό συγκεκριμένη, τήν 
πιό ύλική του έννοια. Φυσικά, σήμερα τό καπιταλιστικό έργοστάσιο 
έπηρεάζεται άπό τή σχέση του μέ τήν άγορά. θ ά  ήταν παράλογο γιά 
τήν άγορά νά παράγονται προϊόντα πού δέν πρόκειται νά πουλη
θούν. Βέβαια ό παραδοσιακός μαρξισμός Αναγνωρίζει πώς τό πνεύ
μα τού καπιταλισμού διαπερνά Απ’ άκρη σ’ άκρη τό σύγχρονο έργο- 
στάσιο: οί μέθοδοι καί οί ρυθμοί δουλειάς είναι πιό καταπιεστικοί 
Απ’ δ,τι χρειάζεται, ό καπιταλισμός ένδιαφέρεται λίγο γιά τή ζωή ή 
γιά τήν υγεία τών έργατών, καί πάει λέγοντας. ’Αλλά αύτό καθαυτό 
τό έργοστάσιο, όπως είναι σήμερα, τό θεωρούν καθαρή ένσάρκωση
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τής όρθολογικότητας καί τής άποτελεσματικότητας. Τόσο άπό τεχνο
λογική άποψη όσο καί άπό όργανωτική πλευρά, τό σύγχρονο έργο- 
στάσιο θεωρείται προσωποποίηση τού Λόγου. Ή  καπιταλιστική τε
χνολογία είναι ή τεχνολογία, ή τεχνολογία πού τήν έπιβάλλει άπόλυ- 
τα ή παρούσα φάση τής Ιστορικής άνάπτυξης. Είναι ή τεχνολογία 
πού αυτά τά τυφλά έργαλεϊα τού 'Ιστορικού Λόγου, οί καπιταλιστές, 
καλλιεργούν άκούραστα καί έφαρμόζουν στην παραγωγή. Ή  καπι
ταλιστική όργάνωση τής παραγωγής (καταμερισμός τής έργασίας καί 
τών καθηκόντων, έξονυχιστικός έλεγχος τής έργασίας άπό τό προσω
πικό έπίβλεψης καί, τελικά, άπό τίς ίδιες τίς μηχανές) θεωρείται ή 
κατεξοχήν όργάνωση τής παραγωγής έπειδή, κυνηγώντας τό κέρδος, 
προσαρμόζεται άσταμάτητα στήν πιό σύγχρονη τεχνολογία καί πραγ
ματοποιεί τή μέγιστη δυνατή άποτελεσματικότητα τής παραγωγής. 
Μέ λίγα λόγια, ό καπιταλισμός δημιουργεί τά σωστά μέσα, τά μόνα 
μέσα -άλλά τά χρησιμοποιεί γιά κακούς σκοπούς. Σύμφωνα μέ τούς 
παραδοσιακούς μαρξιστές, ή άνατροπή τού καπιταλισμού θά προσα
νατολίσει πρός τούς σωστούς σκοπούς αύτό τό παραγωγικό έργαλεϊο 
μέ τήν τεράστια άποτελεσματικότητα. Κι έτσι θά μπορέσουμε νά τό 
χρησιμοποιήσουμε γιά τήν «Ικανοποίηση τών άναγκών τών μαζών» 
άντί νά χρησιμοποιείται γιά «τό μέγιστο δυνατό κέρδος τών καπιτα
λιστών». Συνεπώς θά έξαλειφθούν καί οΐ άπάνθρωπες υπερβολές τού 
καπιταλιστικού τρόπου όργάνωσης τής έργασίας. Άλλά, σύμφωνα μ’ 
αυτή τήν παραδοσιακή άποψη, αυτή ή άνατροπή δέν θά άλλάξει τί
ποτα, καί τίποτα δέν θά μπορεί νά άλλάξει (έκτός ίσως σέ κάποιο 
πολύ μακρινό μέλλον) στήν όργάνωση τής δουλειάς καί στήν ίδια τήν 
παραγωγική δραστηριότητα, τά χαρακτηριστικά τής όποιας 
άπορρέουν άναπόφευκτα άπό τήν «παρούσα φάση άνάπτυξης τών 
παραγωγικών δυνάμεων».

Βέβαια ό Μάρξ είδε πώς ό καπιταλιστικός έξορθολογισμός τής πα
ραγωγής περιείχε μιά άντίφαση. Πραγματοποιούνταν μέσ’ άπό τή 
διαρκή υποδούλωση τής ζωντανής έργασίας (τού έργάτη) στή νεκρή 
έργασία (τή μηχανή). Ό  άνθρωπος ήταν άποξενωμένος στό βαθμό 
πού τόν κυριαρχούσαν τά ίδια του τά προϊόντα, τά ίδια τά δημιουρ- 
γήματά του (οί μηχανές). Είχε καταντήσει ένα «άπλό κομμάτι άνθρώ- 
που» έξαιτίας τού διαρκώς αυξανόμενου καταμερισμού τής έργασίας. 
Άλλά στό πνεύμα τού Μάρξ αυτή ή άντίφαση ήταν άφηρημένη, «φι
λοσοφική». Αφορούσε τή μοίρα τού άνθρώπου στήν παραγωγή καί 
δχι τήν ίδια τήν παραγωγή. Ή  παραγωγή αυξανόταν pari passu μαζί 
μέ τό μετασχηματισμό τού έργάτη σέ «άπλό έξάρτημα» τής μηχανής, 
καί έξαιτίας αυτού τού μετασχηματισμού. Ή  άντικειμενική λογική 
τής παραγωγής όφείλει άναγκαστικά νά συντρίβει τίς άνάγκες, τίς 
έπιθυμίες, τίς υποκειμενικές κλίσεις τών άνθρώπων. Πρέπει νά τούς 
«πειθαρχεί». Δέν μπορούμε νά κάνουμε τίποτα γι’ αύτό: είναι άναπό-
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τρεπτη συνέπεια τής παρούσας φάσης τής τεχνολογικής άνάπτυξης. 
Είναι έπίσης, γενικότερα, συνέπεια τής Ιδιας τής φύσης τής οίκονο- 
μίας, πού είναι «τό βασίλειο τής άναγκαιότητας». Καί αύτή ή κατά
σταση έκτείνεται στό μέλλον τόσο μακριά όσο μπορούσε νά δεϊ ό 
Μάρξ. ’Ακόμα καί στην κοινωνία τών «έλεύθερα συνεργαζόμενων 
παραγωγών», ό Μάρξ δηλώνει (στόν τρίτο τόμο τού Κεφαλαίου) πώς 
ό άνθρωπος δέν θά ’ναι έλεύθερος στήν παραγωγή. Τό «βασίλειο τής 
έλευθερίας» θά έγκαθιδρυθεΐ -υποτίθεται- έξω άπό τήν παραγωγή, 
λόγω τής «μείωσης τής έργάσιμης μέρας». ’Ελευθερία είναι οί δρα
στηριότητες τού έλεύθερου χρόνου -αύτό τουλάχιστον (ραίνεται νά 
προκύπτει άπ’ αύτά τά λεγόμενο τού Μάρξ.

’Εμείς δηλώνουμε πώς ή πιό πραγματική, ή βαθύτερη, ή πιό συγκε
κριμένη άντίφαση τού καπιταλισμού είναι στήν πραγματικότητα αύτή 
ή άντίφαση τήν όποια ό Μάρξ προσέγγιζε σάν μιά άπλώς «φιλοσοφι
κή» άντίφαση. Αύτή είναι ή πηγή τής διαρκούς κρίσης τής παρούσας 
κοινωνίας, τόσο στήν ’Ανατολή δσο καί στή Δύση. Ή  «όρθολογικό- 
τητα» τής καπιταλιστικής παραγωγής δέν είναι παρά έπιφάνεια. 
Χρησιμοποιεί δλα τά μέσα της γιά νά αύξήσει τήν παραγωγή, τήν 
όποια θεωρεί στόχο καθαυτόν. Αύτό καθαυτό είναι άπόλυτα άνορ- 
θολογικό.

Ή  παραγωγή είναι μέσο γιά νά έκπληρωθούν άνθρώπινοι στόχοι -  
ό άνθρωπος δέν είναι μέσο γιά νά έκπληρωθεΐ ή παραγωγή. Ό  καπι
ταλιστικός άνορθολογισμός έχει μιά άμεση καί συγκεκριμένη έκφρα
ση: έπειδή μεταχειρίζεται τούς άνθρώπους στήν παραγωγή σάν άπλά 
μέσα, τούς μετασχηματίζει σέ άντικείμενα, σέ πράγματα. ’Αλλά άκό- 
μα καί στήν άλυσίδα συναρμογής, ή παραγωγή βασίζεται στούς άν
θρώπους ώς ένεργά καί συνειδητά όντα. Ό  μετασχηματισμός τού έρ- 
γάτη σέ άπλό έξάρτημα τής μηχανής -πράγμα πού ό καπιταλισμός 
έπιδιώκει σταθερά, χωρίς ποτέ νά τό πραγματώνει πλήρως- συ
γκρούεται μετωπικά μέ τήν άνάπτυξη τής παραγωγής. Ά ν  ποτέ ό κα
πιταλισμός κατόρθωνε νά πραγματώσει, αύτόν τό μετασχηματισμό, ή 
παραγωγική διαδικασία θά κατέρρεε άμέσως. ’Από καπιταλιστική 
άποψη, αύτή ή άντίφαση έκφράζεται άπό τήν ταυτόχρονη προσπά
θεια, άφενός, νά περιοριστεί ή έργασία στήν άπλή έκτέλεση αυστηρά 
καθορισμένων έργων (ή μάλλον αύστηρά καθορισμένων χειρονομιών) 
καί, άφετέρου, νά γίνεται διαρκής έκκληση καί προσφυγή στήν έκού- 
σια καί συνειδητή συμμετοχή τού έργάτη, στην Ικανότητά του νά κα
τανοεί καί νά πράττει πολύ περισσότερα άπ’ όσα θεωρείται ότι πρέ
πει νά κατανοεί καί νά πράττει.

Αύτή ή κατάσταση έπιβάλλεται στόν έργάτη όκτώ ώρες τήν ήμέρα 
ή καί παραπάνω. “Οπως είπε ένας άπό τούς συντρόφους μας στά 
’Εργοστάσια Ρενό [ό Ντ. Μοτέ], ζητούν άπό' τόν έργάτη νά συμπερι- 
φέρεται ταυτόχρονα «σάν ρομπότ καί σάν υπεράνθρωπος». ’Εκεί
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βρίσκεται μιά πηγή άτελείωτων άντιφάσεων καί άγώνων σέ δλα τά 
έργοστάσια, ατά όρυχεία, στά έργοτάξια καί τά έργαστήρια τού σύγ
χρονου κόσμου. Κι αυτή ή κατάσταση δέν έπηρεάζεται άπό τίς «έθνι- 
κοποιήσεις», τά «πλάνα», άπό φάσεις οίκονομικής μεγέθυνσης ή ύφε
σης, άπό τό υψηλό ή όχι έπίπεδο τών μισθών.

Αυτή είναι ή θεμελιώδης κριτική πού οί σοσιαλιστές όφείλουν σή
μερα νά άσκήσουν στήν ύπάρχουσα όργάνωση τής κοινωνίας. Πα
λεύοντας σ’ αύτό τό μέτωπο, θά διατυπώσουν ρητά αύτό πού κάθε 
έργάτης, σέ κάθε έργοστάσιο, σέ κάθε γραφείο, νιώθει κάθε στιγμή 
καθημερινά καί προσπαθεί νά τό έκφράσει άδιάκοπα μέ τήν άτομική 
ή συλλογική του δράση.
Ή  καπιταλιστική παραγωγή

Στήν κοινωνία μας οί άνθρωποι περνούν τό μεγαλύτερο μέρος τής 
ζωής τους στή δουλειά. Κι αυτή ή δουλειά τούς είναι άγχος καί δρα
στηριότητα χωρίς νόημα. Είναι άγχος γιατί ό έργάτης διαρκώς υπο
τάσσεται σέ μιά ξένη καί έχθρική δύναμη μέ δύο πρόσωπα: τό πρό
σωπο τής μηχανής καί τό πρόσωπο τής διεύθυνσης. Δέν έχει νόημα, 
γιατί τά άφεντικά τοποθετούν τόν έργάτη μπροστά σέ δύο άντιφατι- 
κά καθήκοντα: νά'έκτελεϊ διαταγές καί νά φέρνει σέ πέρας ένα θετι
κό άποτέλεσμα.

Ή  διεύθυνση όργανώνει τήν παραγωγή μέ στόχο τή «μέγιστη άπο- 
τελεσματικότητα». ’Αλλά τό πρώτιστο άποτέλεσμα αύτής τής όργά- 
νωσης είναι δτι προκαλεί τούς έργάτες νά ξεσηκώνονται ένάντια στήν 
παραγωγή. Οί παραγωγικές άπώλειες πού προξενεί αυτή ή κατάστα
ση ξεπερνούν κατά πολύ τίς άπώλειες πού προκαλούνται άπό τίς χει
ρότερες οίκονομικές ύφέσεις. Προφανώς είναι τής ίδιας τάξης μεγέ
θους μέ τό σύνολο τής τρέχουσας παραγωγής (6λ. γιά παράδειγμα τό 
βιβλίο τού J.A.C. Brown, The Social Psychology of Industry, Πέν- 
γκουιν).

Ή  διεύθυνση, γιά νά πολεμήσει τήν άντίσταση τών έργατών, έπι- 
βάλλει έναν άκόμα πιό έξελιγμένο καταμερισμό τής έργασίας καί τών 
καθηκόντων. 'Ορίζει έντελώς αυστηρά τίς μεθόδους καί τίς διαδικα
σίες τής δουλειάς. ’Επιβάλλει έλέγχους τής ποσότητας καί τής ποιό
τητας τών κομματιών πού παράγονται. Πληρώνει μέ τό κομμάτι ή μέ 
τήν άπόδοση. ’Αλλά έπίσης έπιβάλλει στήν τεχνολογική άνάπτυξη 
ένα δλο καί πιό φανερό ταξικό κίνητρο. ’Ιιφευρίσκουν ή διαλέγουν 
τίς μηχανές σύμφωνα μέ τό έξής θεμελιώδες κριτήριο: βοηθούν τόν 
άγώνα τής διεύθυνσης κατά τών έργατών, στενεύουν άκόμα περισσό
τερο τό περιθώριο αυτονομίας τού έργάτη, συνεισφέρουν τελικά στήν 
πλήρη έξάλειψή του; Μ’ αυτή τήν έννοια, ή ύπάρχουσα όργάνωση 
τής έργασίας στήν ’Αγγλία ή τή Γαλλία, στίς ΗΠΑ ή στή Ρωσία είναι 
μιά ταξική όργάνωση. Ή  τεχνολογία είναι κατά κύριο λόγο ταξική
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τεχνολογία. Κανένας άγγλος καπιταλιστής, κανένας ρώσος διευθυ
ντής έργοστασίου δέν θά χρησιμοποιούσε ποτέ ατό έργοστάσιό του 
μιά μηχανή πού θά μεγάλωνε τη δυνατότητα τού έργάτη μεμονωμένα 
ή τής όμάδας έργατών νά διευθύνουν οΐ Ιδιοι τή δουλειά τους -άκόμα 
κι άν μιά τέτοια μηχανή βοηθούσε την αύξηση τής παραγωγής.

Σ’ αυτό τόν άγώνα οΐ έργάτες δέν είναι καθόλου άοπλοι. Εφευρί
σκουν σταθερά μεθόδους αυτοάμυνας. Παραβιάζουν τούς κανονι
σμούς μέ τό νά τούς σέβονται «τυπικά». ’Οργανώνονται άτυπα, 
έγκαθιδρύουν μιά συλλογική άλληλεγγύη καί πειθαρχία. Δημιουρ
γούν μιά καινούρια ήθική τής έργασίας. ’Απορρίπτουν τήν ψυχολο
γία τού ραβδιού καί τού καρότου. Κάνουν τό βίο άβίωτο τόσο στούς 
«σπασίκλες» δσο καί σ’ έκείνους πού θέλουν νά τή «βγάζουν καθα
ρή».

Μέ τίς μεθόδους τής όργάνωσης τής παραγωγής, ή διεύθυνση βρί
σκεται μπλεγμένη ατό κουβάρι τών άτέλειωτων άντιφάσεων καί συ
γκρούσεων της. Κι αυτές οί άντιφάσεις καί συγκρούσεις ξεπερνούν 
κατά πολύ έκεΐνες πού προκαλεΐ άμεσα ή άντίσταση τών έργατών. Ό  
αυστηρός προσδιορισμός τών έργων, τόν όποιο θέλει νά πετύχει ή 
διεύθυνση, είναι σχεδόν πάντοτε αυθαίρετος καί συχνά έντελώς 
άνορθολογικός. ΟΙ έργασιακές νόρμες δέν είναι δυνατόν νά καθορι
στούν «όρθολσγικά» όταν οί έργάτες τούς έναντιώνονται σταθερά καί 
ένεργητικά. Ή  άντιμετώπιση τών έργατών σάν ξεχωριστών έξαρτη- 
μάτων τής παραγωγικής μηχανής άντιφάσκει μέ τόν βαθύτατα συλλο
γικό χαρακτήρα τής σύγχρονης παραγωγής. ’Αποτέλεσμα: ή συνύ
παρξη μιάς τυπικής, έπίσημης όργάνωσης καί μιά£ άτυπης, πραγμα
τικής όργάνωσης τής έπιχείρησης τής έργασιακής διαδικασίας, τών 
έπικοινωνιών. Αυτές οί δυό όργανώσεις έναντιώνονται, άπό τήν 
πρώτη στιγμή, ή μιά στην άλλη.

Ή  διεύθυνση τής έργασίας χωρίζεται δλο καί περισσότερο άπό τήν 
έκτέλεσή της. Γιά νά ξεπεράσει αυτόν τό χωρισμό, γιά νά καταφέρει 
νά διοικήσει -άπό τά ίξω- την τρομακτική πολυπλοκότητα τής σύγ
χρονης παραγωγής, άναγκάζεται νά άναπλάθει καί νά άντανακλά 
στούς κόλπους της δλη τήν παραγωγική διαδικασία, κι αύτό, άκόμα 
κι έδώ, μέ τρόπο αύθαίρετο. Μιλώντας αύστηρά, κάτι τέτοιο δέν εί
ναι μόνον άδύνατο· όδηγεϊ έπίσης στή δημιουργία ένός τεράστιου 
γραφειοκρατικού όργάνου. Στούς κόλπους αυτού τού δργάνου ένας 
καινούριος καταμερισμός τής έργασίας κάνει τήν έμφάνισή του, καί 
άναπαράγεται τό σύνολο τών άντιφάσεων πού περιγράψαμε. Μιά 
διεύθυνση χωρισμένη άπό τήν έκτέλεσή δέν μπορεί νά κάνει όρθολο- 
γικό χεδιασμό. Δέν μπορεί νά έπανορθώσει έγκαιρα τά άναπάφευ
κτα λάθη. Δέν μπορεί νά άντιμετωπίσει τό άπρόβλεπτο. Δέν μπορεί 
νά δεχτεί τήν άντιμετώπιση δλων αυτών άπό τούς έργάτες... καί δέν 
μπορεί νά μήν τή δεχτεί. Ποτέ δέν έχει σωστή πληροφόρηση. Ή  κύ
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ρια πηγή πληροφόρησης -οΐ έργάτες στήν παραγωγή- όργανώνουν 
μιά διαρκή «συνομωσία σιωπής» έναντίον της. Τέλος, ή διεύθυνση 
δέν μπορεί άληθινά νά κατανοήσει τήν παραγωγή γιατί δέν μπορεί νά 
καταλάβει τήν κύρια κινητήρια δύναμή της: τόν έργάτη.

Αύτή ή κατάσταση, αυτό τό σύνολο σχέσεων, είναι τό πρότυπο 
όλων τών συγκρούσεων στή σύγχρονη κοινωνία. Μέ τίς άπαραίτητες 
τροποποιήσεις, βέβαια, αύτή ή περιγραφή τού χάους τού καπιταλι
στικού έργοστασίου Ισχύει έξίσου γιά τή βρετανική κυβέρνηση, γιά 
τήν Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, γιά τό Κομμουνιστικό Κόμ
μα Γαλλίας, γιά τή Διεύθυνση Ανθρακωρυχείων Γαλλίας, γιά τά 
'Ενωμένα Έθνη, γιά τόν άμερικάνικο στρατό καί γιά τήν πολωνική 
έπιτροπή σχεδιασμού.

Ή  συμπεριφορά τής διεύθυνσης άπέναντι στήν παραγωγή δέν εί
ναι τυχαία. Οί πράξεις της έπιβάλλονται άπό τό δτι ή όργάνωση τής 
παραγωγής σήμερα είναι συνώνυμη τής όργάνωσης τής έκμετάλλευ- 
σης. ’Αλλά καί τό άντίστροφο είναι έξίσου άληθινό: οί ιδιωτικοί κα
πιταλιστές, όπως καί ή κρατική γραφειοκρατία, έχουν σήμερα τή δυ
νατότητα νά έκμεταλλεύονται άκριβώς έπειδή διαχειρίζονται τήν πα
ραγωγή. Ή  ταξική διαίρεση στή σύγχρονη κοινωνία γυμνώνεται δλο 
καί περισσότερο άπό τά νομικά καί τυπικά πέπλα της. Έτσι φανερώ
νεται ό πυρήνας τών θεμελιωδών κοινωνικών σχέσεων δλων τών τα
ξικών κοινωνιών: ό καταμερισμός τής έργασίας μεταξύ ένός στρώμα
τος πού διευθύνει τόσο τήν έργασία δσο καί τήν κοινωνική ζωή, καί 
ένός στρώματος πού άπλώς έκτελεΐ. Ή  διεύθυνση τής παραγωγής δέν 
είναι άπλώς ένα μέσο άπό αύτά πού χρησιμοποιούν οί έκμεταλλευτές 
γιά νά αυξήσουν τήν έκμετάλλευση. Είναι τό θεμέλιο καί ή ουσία τής 
ίδιας τής Εκμετάλλευσης. ’Από τή στιγμή πού ένα κοινωνικό στρώμα 
ιδιοποιείται τή διαχείριση, τό υπόλοιπο τής κοινωνίας περιορίζεται 
αυτομάτως στό ρόλο τών άπλών άντικειμένων αύτού τού στρώματος. 
Ά πό τή στιγμή πού ένα στρώμα καταφέρνει νά έξασφαλίσει μιά κυ
ρίαρχη θέση, χρησιμοποιεί αύτή τή θέση γιά νά άπολαμβάνει προνό
μια (ένα έξευγενισμένο όνομα τής ιδιοποίησης τού άποθέματος). Καί 
άπό τή στιγμή αύτή όφείλει νά υπερασπίζει τά προνόμιά του. Ή  κυ
ριαρχία πρέπει νά τελειοποιηθεί. Αύτή ή σπειροειδής κίνηση, πού 
διευρύνεται άπό μόνη της, όδηγεί γρήγορα στό σχηματισμό μιάς και
νούριας ταξικής κοινωνίας. Αύτό άκριβώς είναι τό σπουδαιότερο μά
θημα πού όφείλουμε νά άποκομίσουμε άπό τή μελέτη τού έκφυλισμού 
τής ’Οκτωβριανής Επανάστασης -αύτό, καί όχι ή «καθυστέρηση» ή 
ή «διεθνής άπομόνωση».
Σοσιαλισμός σημαίνει έργατική διαχείριση

Μέ τόν δρο «σοσιαλισμός» έννοούμε τήν ιστορική περίοδο πού άρ- 
χίζει μέ τήν προλεταριακή έπανάσταση καί καταλήγει στόν κομμού-
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νισμό. Αύτός ό όρισμός συμφωνεί άπολύτως μέ ιόν όρισμό τού 
Μάρξ. Μ’ αυτή τήν έννοια ό σοσιαλισμός είναι ή μόνη «μεταβατική 
φάση» μεταξύ τής ταξικής κοινωνίας καί τού κομμουνισμού. Δέν 
υπάρχει άλλη. Αυτή ή μεταβατική κοινωνία δέν είναι κομμουνισμός 
στό βαθμό πού κάποιο είδος «Κράτους» καί πολιτικού καταναγκα
σμού έξακολουθούν νά υπάρχουν (ή «δικτατορία τού προλεταριά
του»), Επίσης έξακολουθεϊ νά υπάρχει κάποιος οίκονομικός κατα
ναγκασμός («όποιος δέν δουλεύει δέν τρώει»). 'Ωστόσο, δέν είναι 
ταξική κοινωνία στό βαθμό πού έξαλείφονται όχι μόνον ή παλιά κυ
ρίαρχη τάξη άλλά καί κάθε είδος κυρίαρχου κοινωνικού στρώματος. 
Ή  έκμετάλλευση καταργεϊται. Πρέπει νά καταγγείλουμε άλύπητα τή 
σύγχυση πού έφερε σ’ αύτό τό πεδίο ό Τρότσκι καί οί τροτσκιστές 
χρησιμοποιώντας ένα όλο καί μεγαλύτερο άριθμό «μεταβατικών κοι
νωνιών» μεταξύ τού καπιταλισμού καί τού σοσιαλισμού (έργατικά 
κράτη, έκφυλισμένα έργατικά κράτη, πολύ έκφυλισμένα έργατικά 
κράτη κλπ.). Τό τελικό άποτέλεσμα αύτής τής σύγχυσης είναι ή δι- 
καιολόγηση τής γραφειοκρατίας καί ή φενάκιση τών έργαζομένων, 
τούς όποιους πείθει πώς μπορούν νά είναι ή «κυρίαρχη τάξη»... καί 
παρ’ όλ’ αύτά νά τούς έκμεταλλεύονται καί νά τούς καταπιέζουν χω
ρίς οίκτο. Μιά κοινωνία στήν όποια οί έργαζόμενοι δέν είναι ή κυ
ρίαρχη κοινωνική δύναμη, μέ τήν κυριολεκτική έννοια τού όρου, δέν 
είναι, ούτε μπορεί ποτέ νά είναι, μιά «κοινωνία μετάβασης» πρός τό 
σοσιαλισμό ή τόν κομμουνισμό (έκτός φυσικά άν πούμε πώς καί ό 
ίδιος ό καπιταλισμός είναι μιά «κοινωνία μετάβασης» πρός τό σοσια
λισμό).

Ά ν  λοιπόν ή σοσιαλιστική έπανάσταση όφείλει νά καταργήσει τήν 
έκμετάλλευση καί νά έξαλείψει τήν κρίση τής σημερινής κοινωνίας, 
όφείλει νά έξαλείψει έπίσης όλα τά Ιδιαίτερα στρώματα τών έξειδι- 
κευμένων καί σταθερών διευθυντών πού κυριαρχούν σέ διάφορες 
σφαίρες τής κοινωνικής ζωής. Καί αύτό όφείλει νά τό κάνει κατά 
πρώτο λόγο, καί κυρίως, στήν ίδια τήν παραγωγή. Μ’ άλλα λόγια, ή 
έπανάσταση δέν μπορεί νά περιοριστεί στό νά άπαλλοτριώσει τούς 
καπιταλιστές. ’Οφείλει έπίσης νά «άπαλλοτριώσει» τή διαχειρίστρια 
γραφειοκρατία άπό τίς σημερινές προνομιακές θέσεις της.

Ό  σοσιαλισμός δέν θά .μπορέσει νά έπιβληθεϊ ώς καθεστώς άν, 
άπό τήν πρώτη κιόλας μέρα, δέν έπιβάλει τή διαχείριση τής παραγω
γής άπό τούς έργαζομένους. Σ’ αύτό τό συμπέρασμα καταλήξαμε τό 
1948 όλοκληρώνοντας τήν άνάλυσή μας γιά τόν έκφυλισμό τής ρωσι
κής έπανάστασης (6λ. τά κείμενα πού άναδημοσιεύονται σήμερα στή 
Γραφειοκρατική κοινωνία, τόμ. 1, καί στόν Σύγχρονο καπιταλισμό 
καί έπανάσταση, τόμ. 1). Στό ίδιο άκριβώς συμπέρασμα όδήγησε 
τούς οΰγγρους έργάτες τό 1956 ή έμπειρία πού είχαν άπό τή γραφειο
κρατία. Ή  διαχείριση τής παραγωγής άπό τούς έργαζομένους ήταν
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μιά άπό τίς κεντρικές διεκδικήσεις τών ουγγρικών Συμβουλίων έργα- 
τών.

Γιά λόγους πού φαίνονται μυστήριοι, οί μαρξιστές είδαν πάντοτε 
τήν πραγμάτωση τής έξουσίας τής έργατικής τάξης άποκλειστικά μέ 
δρους κατάληψης τής πολιτικής έξουσίας. Τήν πραγματική έξουσία, 
Ιδίως τήν έξουσία στήν παραγωγή στά πλαίσια τής καθημερινής 
ζωής, άνέκαθεν τήν άγνοοϋσαν. Οί άριστεροί άντίπαλοι τού μπολσε- 
βικισμού δικαίως άσκησαν κριτική στήν ύποκατάσταση τής δικτατο
ρίας τών προλεταριακών μαζών άπό τή δικτατορία τού κόμματος. 
'Αλλά αύτή δέν είναι παρά μιά όψη τού προβλήματος, καί μάλιστα 
δευτερεύουσα όψη. Δέν έχουμε πρόθεση νά συζητήσουμε έδώ τήν 
έξέλιξη τής Ρωσίας μετά τό 1917 ούτε άν ό Λένιν καί οί μπολσεβίκοι 
«θά μπορούσαν νά κάνουν άλλιώς». Αύτή ή συζήτηση είναι έντελώς 
στείρα καί μάταιη. Αύτό πού προέχει νά ύπογραμμίσουμε, είναι ό 
δεσμός μεταξύ αντοϋ πού έγινε καί τού τελικού άποτελέσματος. Ήδη 
τό 1919 ή διαχείριση τής παραγωγής καί τής οικονομίας ήταν στά χέ
ρια τών «ειδικών»· καί ή διαχείριση τής πολιτικής ζωής ήταν στά χέ
ρια τών «είδικών τής έπαναστατικής πολιτικής», δηλαδή τού Κόμμα
τος. Σ’ αύτές τίς συνθήκες καμιά δύναμη στόν κόσμο δέν θά μπορού
σε νά σταματήσει τόν γραφειοκρατικό έκφυλισμό. Ή  «προγραμματι
κή άντίληψη» τού Λένιν -σ’ άντίθεση μέ τήν πραγματική πρακτική 
του- ήταν πώς ή πολιτική έξουσία έπρεπε νά άνήκει στά Σοβιέτ, τόν 
πιό δημοκρατικό άπ’ όλους τούς θεσμούς. ’Αλλά έπίσης δέν έπαψε 
ποτέ νά έπαναλαμβάνει, άπό τό 1917 ώς τό θάνατό του, πώς ή παρα
γωγή έπρεπε νά όργανώνεται άπό τά πάνω, σύμφωνα μέ «κρατικοκα- 
πιταλιστικές» μεθόδους. Ή  άντίληψη αύτή ήταν άπίθανα ίδεαλιστι- 
κή. Τό προλεταριάτο δέν μπορεί νά είναι σκλάβος στήν παραγωγή έξι 
μέρες τή βδομάδα, καί τίς Κυριακές νά άπολαμβάνει τήν πολιτική 
υπεροχή του. ’Αν τήν παραγωγή δέν τή διαχειρίζεται τό προλεταριά
το, άναγκαστικά κάποιος άλλος τή διαχειρίζεται. Καί έπειδή στή 
σύγχρονη κοινωνία ή παραγωγή είναι ό αυθεντικός τόπος τής έξου
σίας, σ’ αύτές τίς συνθήκες ή «πολιτική έξουσία» τού προλεταριάτου 
θά περιοριστεί γρήγορα σέ άπλό σκηνικό. Σ’ αύτό τό πρόβλημα ό έρ- 
γατικός «έλεγχος» τής παραγωγής δέν δίνει καμιά άπάντηση. Είτε ό 
έργατικός «έλεγχος» θά διευρυνθεϊ γρήγορα καί θά γίνει έργατική 
διαχείριση είτε θά καταντήσει φάρσα. Ούτε στήν παραγωγή ούτε 
στήν πολιτική μπορούν νά υπάρξουν μακροχρόνιες περίοδοι «δυϊ
σμού τής έξουσίας».

ΟΙ έπαναστάτες σοσιαλιστές θά ’πρεπε νά γνωρίζουν καλύτερα με
ρικά άπό τά γραπτά τού Λένιν έκείνης τής περιόδου, πράγμα πού δέν 
συμβαίνει. Τά άκόλουθα άποσπάσματα άπό «Τά άμεσα καθήκοντα 
τής σοβιετικής κυβέρνησης» δείχνουν πολύ καθαρά τί σκέφτονταν οί 
μπολσεβίκοι γιά τό ζήτημα τής όργάνωσης τής έργασίας:
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Ή  πρωτοπορία τοϋ ρωσικόν προλεταριάτου, πού κατέχει τήν πιό 
υψηλή ταξική συνείδηση, έθεσε κιόλας τό καθήκον τής αυστηρότερης 
πειθαρχίας στή δουλειά. (...) Αύτές τις προσπάθειες πρέπει νά τις 
στηρίζουμε καί νά τίς άκολονθήσονμε,δσο πιό γρήγορα γίνεται. Πρέ
πει νά θέσουμε τό ζήτημα τής δουλειάς μέ χό κομμάτι καί νά τήν υπο
βάλουμε στή δοκιμασία τής πρακτικής· πρέπει νά θέσουμε τό ζήτημα 
τής έφαρμογής πολλών προοδευτικών καί έπιστημονικών στοιχείων 
τοϋ συστήματος τοϋ Τέιλορ. (...) Τό σύστημα Τέιλορ είναι συνδυα
σμός τής έπιδέξιας βίας τής καπιταλιστικής έκμετάλλευσης καί ένός 
άριθμοϋ πολύ μεγάλων έπιστημονικών έπιτενγμάτων &τό πεδίο τής 
άνάλυσης τών μηχανικών κινήσεων στή διάρκεια τής δουλειάς, τής 
έξάλειψης τών περιττών καί άόέξιων κινήσεων, τής έπεξεργασίας σω
στών μεθόδων δουλειάς κλπ.

Ή  έπανάσταση άπαιτει, γιά τά συμφέροντα τοϋ σοσιαλισμού, νά 
ύπακοϋν οί μάζες χωρίς δεύτερη κουβέντα στή θέληση τών άρχηγών 
τής έργασιακής διαδικασίας.

Πρέπει νά μάθουμε νά συνδυάζουμε τή δημοκρατία «συνέλευσης» 
τών έργαζόμενων μαζών (...) μέ μιά σιδερένια πειθαρχία στή 
διάρκεια τής δουλειάς, μέ μιά χωρίς συζήτηση ύπακοή στή θέληση 
ένός καί μόνον προσώπου, τοϋ σοβιετικού ήγέτη, στή διάρκεια τής 
δουλειάς. Δέν έχουμε μάθει άκόμα νά τό κάνουμε. Πρέπει νά τό μά
θουμε.

Πιστεύουμε πώς αύτές οί άντιλήψεις, αύτός ό «υποκειμενικός» πα
ράγοντας, έπαιξαν τεράστιο ρόλο στόν έκφυλισμό τής ρωσικής έπα- 
νάστασης, ρόλο πού δέν έχουμε άκόμα έκτιμήσει πλήρως. Δέν μάς έν- 
διαφέρει νά άμαυρώσουμε τόν Λένιν. Μπορούμε όμως νά δούμε τή 
σχέση άνάμεσα σέ άπόψεις δικές του καί στην κατοπινή πραγματικό
τητα τού σταλινισμού. Δέν είμαστε καλύτεροι έπαναστάτες άπό τόν 
Λένιν. Ερχόμαστε σαράντα χρόνια μετά άπ’ αύτόν.

Ή  Ιστορία έδειξε πώς τό νά μάθουμε τί συμβαίνει μετά τήν έπανά- 
σταση είναι ένα ζήτημα θεμελιώδους σπουδαιότητας γιά τή σοσιαλι
στική σκέψη. 'Ολα σχεδόν έξαρτώνται άπό τό έπίπεδο συνειδητής 
δραστηριότητας καί συμμετοχής τών μαζών. Μιά γνήσια έπανάσταση 
παίρνει σάρκα καί όστά όταν καί μόνον δταν αύτή ή δραστηριότητα 
παίρνει έκπληκτικές διαστάσεις τόσο δσον άφορά τόν άριθμό τών 
προσώπων πού παίρνουν μέρος δσο καί ώς πρός τήν ένταση τής συμ
μετοχής τους. ’Επανάσταση είναι μιά περίοδος έντονης καί συνειδη
τής δραστηριότητας τών μαζών πού προσπαθούν νά καταπιαστούν 
άπό μόνες τους μέ τή διαχείριση δλων τών κοινών ύποθέσεων τής 
κοινωνίας. Ό  γραφειοκρατικός έκφυλισμός έπέρχεται μόνον δταν 
αύτή ή δραστηριότητα ύποχωρεϊ. Τί όμως προκαλεϊ αύτή τήν υποχώ
ρηση; Σ’ αύτό τό σημείο τής άνάλυσης πολλοί έντιμοι έπαναστάτες
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δέν μπορούν παρά νά σηκώσουν τά χέρια ψηλά, λέγοντας πώς πολύ 
θά ’θελαν νά τό μάθουν.

Κανείς δέν μπορεί νά έγγυηθεϊ δτι μιά έπανάσταση δέν θά έκφυλι- 
στεϊ. Δέν υπάρχουν συνταγές γιά τή διατήρηση ένός υψηλού έπιπέ- 
δου δραστηριότητας τών μαζών. ’Αλλά ή Ιστορία έδειξε πώς όρισμέ- 
νοι παράγοντες όδηγούν, καί μάλιστα πολύ γρήγορα, στήν άπόσυρση 
τών μαζών άπό τήν πολιτική δραστηριότητα. Αυτοί οί παράγοντες 
άνάγονται στήν έμφάνιση καί τήν παγίωση, στίς διαφορετικές περιο
χές τής κοινωνικής ζωής, άτόμων καί όμάδων πού «άναλαμβάνουν» 
τίς κοινές υποθέσεις. (Καί δλες αύτές οί παρατηρήσεις είναι άμεσα 
χρήσιμες όσον άφορά τό πρόβλημα τής ίδιας τής έπαναστατικής όρ- 
γάνωσης καί τού πιθανού έκφυλισμού της. ’Αρκεί νά άντικαταστή- 
σουμε τόν δρο «μάζες» μέ τόν δρο «μέλη» στίς προηγούμενες φρά
σεις.) Ή  διατήρηση ένός υψηλού έπιπέδου δραστηριότητας τών μα
ζών άπαιτεί νά βλέπουν οί μάζες -δχι στίς όμιλίες άλλά στά γεγονότα 
τής καθημερινής ζωής τους- πώς ή έξουσία τούς άνήκει άληθινά, πώς 
μπορούν νά άλλάξουν τίς συνθήκες τής ύπαρξής τους. Τό πρώτο πε
δίο, καί τό πιό σημαντικό, στό όποιο μπορούν νά τό έπαληθεύσουν, 
είναι ή έργασία. Ή  διαχείριση τής παραγωγής άπό τούς έργαζομέ- 
νους προσφέρει στούς έργαζομένους κάτι τό άμεσα κατανοητό, χει
ροπιαστό. Δίνει πραγματικό νόημα σέ δλα τά άλλα ζητήματα καί σέ 
δλη τήν πολιτική έξέλιξη. Χωρίς αύτήν, άκόμα καί μιά έπαναστατική 
πολιτική γρήγορα θά καταντούσε δ,τι καί κάθε πολιτική σήμερα: ρη
τορεία καί φενάκιση.
Τί είναι έργατιχή διαχείριση;

’Εργατική διαχείριση δέν σημαίνει πώς άτομα έργατικής προέλευ
σης παίρνουν τή θέση τών σημερινών διευθυντών. Σημαίνει πώς ή 
συλλογικότητα τών έργατών, υπαλλήλων καί τεχνικών διαχειρίζεται 
τήν παραγωγή, σέ δλα τά έπίπεδά της. Συνελεύσεις τών έργαζομένων 
τού έργαστηρίου ή τού συγκεκριμένου τομέα λύνουν τά ζητήματα πού 
άφορούν τό έργαστήριο ή τόν τομέα αύτόν. ’Εκλεγμένοι καί άνακλη- 
τοί κάθε στιγμή έκπρόσωποι λύνουν τά τρέχοντα ή τά έπείγοντα ζη
τήματα. Τό συντονισμό μεταξύ δύο ή περισσότερων έργαστηρίων 
έξασφαλίζουν συνελεύσεις τών άντίστοιχων έκπροσώπων ή κοινές 
συνελεύσεις. Ό  συντονισμός στό έπίπεδο τού συνόλου τής έπιχείρη- 
σης καί οί σχέσεις μέ τήν υπόλοιπη οικονομία είναι έργο τών έργατι- 
κών Συμβουλίων, τά όποια άπαρτίζονται άπό έκπροσώπους έκλεγμέ- 
νους άπό τούς έπιμέρους τομείς. Γενικές συνελεύσεις πού περιλαμβά
νουν όλους τούς έργαζομένους τής συγκεκριμένης έπιχείρησης λύ
νουν τά κύρια ζητήματα.

Ή  έγκαθίδρυση τής έργατικής διαχείρισης θά έπιτρέψει τό ξεκίνη
μα τής άμεσης έξάλειψης τών θεμελιωδών άντιφάσεων τής καπιταλι
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στικής παραγωγής. Ή  έργατική διαχείριση θά σημαδέψει τό τέλος 
τής κυριαρχίας τής έργασίας στόν άνθρωπο, καί τήν άρχή τής κυ
ριαρχίας τού άνθρώπου στήν έργασία. Κάθε έπιχείριση θά είναι αυ
τόνομη στόν μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, μιά καί θά άποφασίζει αυτή 
ή ίδια γιά δλες τίς όψεις τής παραγωγής καί τής έργασίας πού δέν 
άφορούν τήν ύπόλοιπη οίκονομία, καί θά συμμετέχει σέ δλες τίς άπο- 
φάσεις πού άφορούν τη γενική όργάνωση τής παραγωγής καί τής 
κοινωνικής ζωής. ΟΙ γενικοί στόχοι τής παραγωγής θά άποφασίζο- 
νται άπό τό σύνολο τού έργαζόμενου πληθυσμού.

Δέν μπορούμε έδώ νά άσχοληθούμε μέ τά τεχνικά προβλήματα πού 
συνεπάγεται Ινας άληθινά δημοκρατικός σχεδιασμός. Τά συζητήσαμε 
λεπτομερειακά στό τεύχος άίρ. 22 (’Ιούλιος 1957) τού Socialisme ou 
Barbarie («Τό περιεχόμενο τού σοσιαλισμού, II»· έδώ σ. 77). Ή  ούσία 
τού ζητήματος είναι πώς οί γενικοί στόχοι τού σχεδίου θά ’πρεπε νά 
καθορίζονται συλλογικά καί νά γίνονται άποδεκτοί άπό τόν μεγαλύ
τερο δυνατό άριθμό. Μέ βάση όρισμένα θεμελιώδη δεδομένα, ήλε- 
κτρονικοί υπολογιστές θά μπορούσαν νά παράγουν Ιναν όρισμένο 
άριθμό σχεδίων καί νά έπεξεργάζονται μέ άρκετά λεπτομερειακό 
τρόπο τίς τεχνικές συνέπειες τού καθενός σέ σχέση μέ τούς διάφο
ρους τομείς τής οικονομίας. Τά έργατικά Συμβούλια θά συζητούσαν 
στη συνέχεια την άξια κάθε σχεδίου, έχοντας πλήρη έπίγνωση τών 
συνεπειών του δσον άφορά τήν άνθρώπινη έργασία.

Γιά παράδειγμα, άποφάσεις πού άφορούν τό άν μιά αύξηση τής 
παραγωγής κατά 10% θά έπρεπε νά άποφέρει μεγαλύτερους μισθούς, 
μείωση τής διάρκειας τής δουλειάς ή αύξηση τών έπενδύσεων είναι 
άποφάσεις στίς όποιες δλοι θά έπρεπε νά συμμετέχουν. ’Επειδή άφο
ρούν όλο τόν κόσμο. Δέν είναι άποφάσεις πού θά μπορούσε κανείς 
νά τίς άφήσει στούς γραφειοκράτες «πού ένεργούν γιά τά συμφέρο
ντα» τών μαζών. Ά ν παρόμοιες θεμελιώδεις άποφάσεις άφήνονταν 
σέ «έπαγγελματίες ειδήμονες», πολύ γρήγορα αύτοί οί είδήμονες θά 
άρχιζαν νά παίρνουν άποφάσεις γιά τά δικά τούς συμφέροντα. Ή  
κυρίαρχη θέση τους στή διεύθυνση τής παραγωγής θά τούς έδινε άμέ- 
σως έναν κυρίαρχο ρόλο καί στή διανομή τού κοινωνικού προϊόντος. 
Ή  βάση λοιπόν καινούριων ταξικών σχέσεων θά ξανάμπαινε πραγ
ματικά καί άποτελεσματικά.

Τό προτιμούμενο σχέδιο θά όρίσει σέ κάθε έπιχείρηση τό καθήκον 
της στή διάρκεια μιάς συγκεκριμένης περιόδου καί θά παρέχει σέ κα
θεμιά τά μέσα πού άπαιτούνται γι’ αύτόν τό σκοπό. ’Αλλά, στό έσω- 
τερικό αύτού τού γενικού πλαισίου, οί έργαζόμενοι κάθε έπιχείρησης 
θά πρέπει νά όργανώσουν τή δική τους δουλειά. "Ολοι δσοι γνωρί
ζουν τίς ρίζες τής κρίσης στίς σημερινές βιομηχανικές σχέσεις καί 
δλοι δσοι ξέρουν τίς διεκδικήσεις τών έργαζομένων καί τό άντικείμε- 
νο τών άνεπίσημων άγώνων τους θά κατανοήσουν εύκολα πρός ποιές
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διευθύνσεις θά κινηθεί ή άναδιοργάνωση τής παραγωγής άπό τούς 
έργαζομένους. ’Ασφαλώς θά καταργηθούν οΐ έργασιακές νόρμες πού 
έπιβάλλονται άπέξω. (Αύτή ήταν μιά ρητή διεκδίκηση τών ούγγρι- 
κών έργατικών Συμβουλίων καθώς καί τό πεδίο μιας άκατάπαυστης 
πάλης σέ κάθε έργοστάσιο τού κόσμου.) Ό  συντονισμός τής έργα- 
σίας θά γίνεται μέσω άμεσων έπαφών καί τής συνεργασίας. Ό  άκα
μπτος καταμερισμός τής έργασίας θά άρχίσει νά έξαλείφεται μονο
μιάς λόγω τής άνακύκλωσης τών άνθρώπων μεταξύ τομέων καί έργα- 
σιών.

θ ά  υπάρχει άμεση καί διαρκής έπαφή καί συντονισμός μεταξύ τών 
τμημάτων καί τών έργοστασίων πού χρησιμοποιούν τίς μηχανές καί 
τά έργαλεΐα καί έκείνων πού τά παράγουν. Αύτό θά είναι άποτέλε- 
σμα τής άλλαγής τής σχέσης μεταξύ έργατών καί έργαλείων παραγω
γής. Κύριος στόχος τών σημερινών μηχανών είναι, δπως είδαμε, ή 
αύξηση τής παραγωγής μέσω μιάς έντονης καθυπόταξης τού άνθρώ- 
που στη μηχανή. ΟΙ έργαζόμενοι, άταν άναλάβουν οί Ιδιοι τή διαχεί
ριση τής παραγωγής, θά άρχίσουν νά προσαρμόζουν τά μηχανήματα 
όχι μόνο στίς άπαιτήσεις τής δουλειάς πού πρέπει νά διεκπεραιώ- 
σουν άλλά καί, κυρίως, στίς δικές τους άνάγκες, άνάγκες άνθρώπι- 
νων όντων.

Ό  συνειδητός μετασχηματισμός τής τεχνολογίας θά είναι ένα άπό 
τά κρισιμότερα καθήκοντα τής σοσιαλιστικής κοινωνίας. Γιά πρώτη 
φορά στήν Ιστορία τά άνθρώπινα όντα θά είναι άφέντες τής παραγω
γικής δραστηριότητάς τους. Ή  έργασία θά πάψει νά είναι «τό βασί
λειο τής άναγκαιότητας». θ ά  γίνει ένα πεδίο στό όποιο οί άνθρωποι 
άσκούν τή δημιουργική δύναμή τους. Ή  σημερινή έπιστήμη καί τε
χνική προσφέρουν, πρός αύτή την κατεύθυνση, άπεριόριστες δυνατό
τητες. Βέβαια, αύτός ό μετασχηματισμός δέν θά πραγματοποιηθεί 
άπό τή μιά μέρα στήν άλλη. Δέν πρέπει δμως νά τόν άντιμετωπίζουμε 
σάν κάτι πού θά συμβεί σ’ ένα θολό, άπόμακρο καί άκαθόριστο κομ
μουνιστικό μέλλον. Αύτά τά ζητήματα δέν θά λυθούν άπό μόνα τους, 
θ ά  πρέπει νά πολεμήσουμε συστηματικά γιά τήν έπίλυσή τους άπό τή 
στιγμή πού θά έγκαθιδρυθεί ή έξουσία τών έργαζομένων. Αύτή ή λύ
ση θά άπαιτήσει μιά μεταβατική περίοδο. Κι αύτή ή περίοδος είναι 
πραγματικά ή σοσιαλιστική κοινωνία (σέ δ,τι τή διακρίνει άπό τόν 
κομμουνισμό).
Οί σοσιαλιστικές άξιες

Ποιές θά είναι οί ουσιαστικές άξίες μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας; 
Ποιός θά είναι ό θεμελιώδης προσανατολισμός της; Κι έδώ πάλι δέν 
έχουμε νά κάνουμε μ’ ένα όμιχλώδες μέλλον άλλά μέ καθήκοντα πού 
μιά προλεταριακή έπανάσταση θά πρέπει νά όρίσει άμέσως. Δέν 
προσπαθούμε νά κατασκευάσουμε αύθαίρετα μιά καινούρια ήθική.ή
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μιά καινούρια μεταφυσική. Προσπαθούμε νά διατυπώσουμε συμπε
ράσματα πού νομίζουμε δτι άπορρέουν άναπόφευκτα άπό την κρίση 
των άξιων τής σημερινής κοινωνίας καί τίς πραγματικές συμπεριφο
ρές τών σημερινών έργαζομένων, τόσο στό έργοστάσιο όσο καί στή 
ζωή.

Ή  διαχείριση τής παραγωγής άπό τούς έργαζομένους, ό συνειδη
τός μετασχηματισμός τής τεχνολογίας, ή διακυβέρνηση τής κοινωνίας 
άπό τά Συμβούλια τών έργαζομένων, ό δημοκρατικός σχεδιασμός θά 
άναπτύξουν όπωσδήποτε τήν παραγωγικότητα καί θά αυξήσουν ση
μαντικά τό ποσοστό αύξησης τής οίκονομίας. θ ά  κάνουν δυνατή μιά 
γρήγορη αύξηση τής κατανάλωσης. Πολλές θεμελιώδεις άνάγκες τής 
κοινωνίας θά μπορούν νά Ικανοποιούνται. Ή  διάρκεια τής έργασίας 
θά μειωθεί. ’Αλλά, κατά τή γνώμη μας, ή ουσία τού ζητήματος δέν 
βρίσκεται έκεϊ. "Ολα αύτά, δσο σημαντικά κι άν είναι, δέν είναι πα
ρά υποπροϊόντα τού σοσιαλιστικού μετασχηματισμού.

Ό  σοσιαλισμός δέν είναι μιά άντίληψη πού ένδιαφέρεται γιά τήν 
αύξηση τής παραγωγής καθαυτήν. Μιά τέτοια άποψη είναι καθαρά 
καπιταλιστική. Κύρια άπασχόληση τού άνθρώπινου είδους, σέ δλη 
τήν πορεία τής Ιστορίας του, δέν ήταν ποτέ ή αύξηση τής παραγωγής 
μέ κάθε τίμημα. Ούτε πάλι ό σοσιαλισμός είναι μιά άντίληψη πού έν- 
διαφέρεται γιά τήν «καλύτερη όργάνωση» καθαυτήν, είτε πρόκειται 
γιά τήν όργάνωση τής παραγωγής ή τής οίκονομίας είτε τής κοινω
νίας. Ή  όργάνωση γιά τήν όργάνωση είναι ή διαρκής έμμονη ίδέα 
τού καπιταλισμού -ιδιωτικού καί γραφειοκρατικού (τό δτι ό καπιτα
λισμός διαρκώς άποτυχαίνει σ’ αύτό τόν τομέα δέν μάς ένδιαφέρει 
έδώ). ’Από τήν πλευρά τού σοσιαλισμού, τά άποφασιστικά ζητήματα 
είναι: περισσότερη παραγωγή, καλύτερη όργάνωση -μέ τί τίμημα, μέ 
τίμημα πληρωμένο άπό ποιόν καί γιά ποιό σκοπό;

ΟΙ άπαντήσεις σ’ αύτά τά έρωτήματα, άνεξάρτητα άν προέρχονται 
άπό τόν κύριο Κένεντι, τόν κ. Χρουστσόφ, τόν κ. Γκάιτσκελ, τόν κ. 
Γκόλαν ή τόν κ. Χίλι (οΐ δυό τελευταίοι είναι ήγέτες τού σταλινικού 
καί τού τροτσκιστικού άγγλικού κόμματος άντίστοιχα), λένε: πε
ρισσότερη παραγωγή καί καλύτερη όργάνωση γιά νά αύξηθσύν ή κα
τανάλωση καί οϊ δραστηριότητες τού έλεύθερου χρόνου. Ά ς  κοιτά
ξουμε δμως τόν κόσμο γύρω μας. ΟΙ άνθρωποι υποβάλλονται σέ δλο 
καί μεγαλύτερες πιέσεις άπό τήν πλευρά έκείνων πού όργανώνουν 
τήν παραγωγή. ’Εργάζονται σάν παλαβοί στό έργοστάσιο ή στό γρα
φείο, σέ δλη τή διάρκεια τού μεγαλύτερου μέρους τής ζωής πού περ
νάνε ξύπνιοι, μόνο καί μόνο γιά νά πετύχουν μιά αύξηση κατά 3% 
τού μισθού τους ή γιά μιά μέρα παραπάνω διακοπές τό χρόνο. Στό 
τέλος -κι αύτό είναι δλο καί λιγότερο άπλή πρόβλεψη- ή άνθρώπινη 
ευτυχία θά πραγματωθεί σ’ ένα τερατώδες μποτιλιάρισμα αυτοκινή
των, μέ τήν κάθε οικογένεια νά παρακολουθεί τηλεόραση μέσα στό
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αυτοκίνητό της, τρώγοντας παγωτά πού θά παράγει τό ψυγείο τού 
αυτοκινήτου.

Ή  κατανάλωση καθαυτήν δέν έχει κανένα νόημα γιά τόν άνθρωπο. 
ΟΙ δραστηριότητες τού έλεύθερον χρόνον καθαυτές είναι κενές. ΟΙ 
πιό δυστυχισμένοι άνθρωποι στη σημερινή κοινωνία είναι οί άνεργοι 
γέροι, άκόμα κι δταν δέν έχουν ύλικά προβλήματα. Παντού σέ δλο 
τόν κόσμο οί έργάτες περιμένουν άνυπόμονα τήν Κυριακή. Νιώθουν 
τήν έπιτακτική άνάγκη νά ξεφύγουν άπό τή φυσική καί πνευματική 
σκλαβιά τής βδομάδας δουλειάς. Άνυπόμονα περιμένουν τή στιγμή 
πού θά είναι άφέντες τού χρόνου τους. Καί άνακαλύπτουν πώς, άκό
μα καί σ’ αύτές τίς στιγμές, ή καπιταλιστική κοινωνία τούς έπιβάλλε- 
ται. Τόσο στίς δραστηριότητες τού έλεύθερου χρόνου τους δσο καί 
στή δουλειά τους είναι άποξενωμένοι. ΟΙ Κυριακές άντανακλούν δλη 
τήν άθλιότητα τής έργασιακής βδομάδας πού πέρασε, καί τό κενό 
έκείνης πού θά άρχίσει.

Σήμερα ή κατανάλωση έκφράζει δλες τίς άντιφάσεις μιάς κουλτού
ρας πού άποσυντίθεται. Ή  «άνοδος τού έπιπέδου ζωής» δέν έχει κα
νένα νόημα γιατί αύτή ή άνοδος δέν έχει κανένα σκοπό, κανένα τέλος. 
(Είναι αύτό πού ό Χέγγελ όνόμαζε «κακό άπειρο», schlechte Unen- 
dlichkeit.) Ή  κοινωνία έχει όργανωθεϊ γιά νά κατασκευάζει περισσό
τερες άνάγκες άπ’ δσες μπορούν ποτέ νά Ικανοποιήσουν οί άνθρω
ποι. «’Ανώτερα έπίπεδα ζωής» είναι οί ήλεκτρικοί λαγοί πού χρησι
μοποιούν οί καπιταλιστές καί οί γραφειοκράτες γιά νά κρατάνε τούς 
άνθρώπους στό κυνηγητό. Καμιά άλλη άξία, κανένα άλλο κίνητρο 
δέν άπομένει γιά τόν άνθρωπο σ’ αύτή τήν άπάνθρωπη καί άλλο- 
τριωμένη κοινωνία. ’Αλλά αύτή ή διαδικασία βρίσκεται σέ άντίφαση 
μέ τόν έαυτό της. ’Αργά ή γρήγορα θά πάψει νά λειτουργεί. Τά «έπί
πεδα ζωής» αύτής τής δεκαετίας θά κάνουν τά «έπίπεδα ζωής» τής 
προηγούμενης δεκαετίας νά μοιάζουν γελοία. Κάθε κατηγορία άπο- 
δοχών περιφρονεϊ αύτήν πού βρίσκεται άκριβώς άπό κάτω της.

Τό ίδιο τό περιεχόμενο τής σημερινής κατανάλωσης είναι άντιφατι- 
κό. Ή  κατανάλωση παραμένει άναρχική (κι αύτό δέν θά μπορούσε 
νά τό ξεπεράσει κανένας γραφειοκρατικός σχεδιασμός) γιατί τά κα
ταναλωτικά άγαθά δέν είναι άγαθά καθαυτά, δέν είναι άπόλυτα, άλ- 
λά ένσαρκώνουν τίς άξιες αυτής τής κουλτούρας. ΟΙ άνθρωποι σκο
τώνονται στή δουλειά γιά νά άγοράσουν άντικείμενα τά όποια δέν 
μπορούν νά άπολαύσουν ή δέν μπορούν κάν νά χρησιμοποιήσουν. ΟΙ 
έργάτες άποκοιμούνται μπροστά στίς τηλεοράσεις πού άγόρασαν 
δουλεύοντας ύπερωρίες. ΟΙ άνάγκες είναι δλο καί λιγότερο πραγμα
τικές άνάγκες. ΟΙ άνθρώπινες άνάγκες ήταν πάντοτε θεμελιωδώς 
κοινωνικές άνάγκες. (Δέν μιλώ έδώ γιά τίς βιολογικές άναγκαιότη- 
τες.) Σήμερα, σ’ έναν δλο καί μεγαλύτερο βαθμό, ή κυρίαρχη τάξη 
κατασκευάζει καί χειραγωγεί τίς άνάγκες. Ή  υποδούλωση τού άν-



θρώπου γίνεται φανερή καί στήν Ιδια τήν κατανάλωση. Δηλώνουμε 
πώς ό σοσιαλισμός ôév ένδιαφέρεται κυρίως γιά την αύξηση τής πα
ραγωγής καί τής κατανάλωσης τοϋ σημερινού τύπον. Μιά τέτοια αύ
ξηση δέν θά μπορούσε παρά νά όδηγήσει, μέσα άπό άναρίθμητους 
δεσμούς καί συνδέσμους, σέ περισσότερο καπιταλισμό.

Ό  σοσιαλισμός Ιχει νά χάνει βέ τήν έλενθερία. Δέν έννοούμε μόνο 
τήν έλευθερία μέ τή νομική έννοια τοϋ δρου. Ούτε τήν έλευθερία μέ 
μιά ήθική ή μεταφυσική έννοια. Έννοούμε έλευθερία μέ τήν πιό σω
στή έννοια, τήν πιό ρεαλιστική έννοια τού δρου: τήν έλευθερία τών 
άνθρώπων στήν καθημερινή ζωή καί στίς καθημερινές δραστηριότη- 
τές τους, τήν έλευθερία νά άποφασίζουν συλλογικά πόσο θά παρά
γουν, πόσο θά καταναλώνουν, πόσο θά δουλεύουν, πόσο θά άνα- 
παύονται. Έλευθερία νά άποφασίζουν, συλλογικά καί άτομικά, τί 
θά καταναλώνουν, πώς θά παράγουν, πώς θά έργάζονται. (’Ασφα
λώς στή σοσιαλιστική κοινωνία θά διατηρηθεί, ή μάλλον θά έγκαθι- 
δρυθεί γιά πρώτη φορά μιά γνήσια άγορά καταναλωτικών άγαθών 
στήν όποια θά ίσχύει πάνω άπ’ δλα «τό κυρίαρχο τών καταναλω
τών».) Καί έλευθερία νά διευθύνουν τή ζωή τους σ’ αύτό τό κοινωνι
κό πλαίσιο.

Μ’ αυτή τήν έννοια ή έλευθερία δέν θά ξεπηδήσει αυτόματα άπό 
τήν άνάπτυξη τής παραγωγής. Δέν πρέπει νά τή συγχέουμε μέ τίς 
δραστηριότητες τού έλεύθερου χρόνου. Γιά τό άνθρώπινο δν, έλευθε
ρία δέν είναι ή άεργία άλλά ή έλεύθερη δραστηριότητα. Τό συγκεκρι
μένο περιεχόμενο πού δίνουν οί άνθρωποι στό «χρόνο άναψυχής» 
τους έξαρτάται ευρύτατα άπ’ δ,τι συμβαίνει στή θεμελιώδη σφαίρα 
τής κοινωνικής ζωής -στήν παραγωγή. Σέ μιά άλλοτριωμένη κοινω
νία ή «άναψυχή», τόσο στή μορφή δσο καί στό περιεχόμενό της, δέν 
είναι παρά μιά άπό τίς έκφράσεις τής άλλοτρίωσης.

Επιπλέον, ή έλευθερία δέν θά είναι ένα αυτόματο προϊόν τών «αύ- 
ξημένων δυνατοτήτων παιδείας γιά δλους». Ή  ίδια ή έκπαίδευση δέν 
λύνει τίποτε. Αυτή καθαυτήν καταλήγει άπλώς στή μαζική παραγωγή 
άτόμων πού θά άναπαράγουν τήν Ιδια κοινωνία, άτόμων πού θά έν- 
σωματώνουν στήν προσωπικότητά τους τήν ύπάρχουσα κοινωνική 
δομή καί δλες τίς άντιφάσεις της. Ή  σημερινή έκπαίδευση στήν ’Αγ
γλία ή στή Ρωσία, άπό τό σχολείο ή άπό τήν οίκογένεια, άποβλέπει 
στήν παραγωγή άνθρώπων προσαρμοσμένων στόν σημερινό τύπο 
κοινωνίας. Διαστρεβλώνει τό άνθρώπινο νόημα τής ένσωμάτωσης 
στήν κοινωνία, μετασχηματίζοντάς το σέ συνήθεια ύποταγής στήν 
αυθεντία. Διαστρέφει τό άνθρώπινο νόημα τής άντιμετώπισης τής 
πραγματικότητας, μετασχηματίζοντάς το σέ συνήθεια λατρείας τού 
status quo. Επιβάλλει έναν τύπο έργασίας χωρίς κανένα νόημα, πού 
χωρίζει, παραμορφώνει καί άποδιαρθρώνει τίς φυσικές καί πνευμα
τικές ένέργειες τού άνθρώπινου δντος. Όσο περισσότερο προσφέρε-
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ται έκπαίδευση σημερινού τύπου, τόσο περισσότερο παράγονται 
όντα μέ έσωτερικευμένο τό ραγιαδισμό.

Ή  άνάπτυξη τής παραγωγής καί ή υλική άφθονία πού ύποτίθεται 
ότι θά φέρει δέν θά έπιφέρουν άπό μόνες τους άλλαγή τών κοινωνι
κών συμπεριφορών. Δέν θά βάλουν τέλος στόν «άγώνα δλων ένα- 
ντίον δλων». Συνοπτικά μιλώντας, αύτός ό άγώνας είναι πολύ πιό 
βίαιος καί άλύπητος στις ΗΠΑ σήμερα άπ’ δ,τι σ’ ένα άφρικάνικο 
χωριό. ΟΙ λόγοι είναι προφανεϊς/στή σύγχρονη κοινωνία ή ξένωση 
διαπερνά δλα τά πράγματα καί καταστρέφει τό νόημα τών πάντων. 
ΟΙ μόνες άξιες καί τά μόνα κίνητρα πού παραμένουν είναι δλο καί 
υψηλότερα (δχι άπλώς υψηλότερα) «έπίπεδα» υλικής κατανάλωσης. 
Ή  κοινωνία, γιά νά παρηγορήσει τή διαρκώς αυξανόμενη φρούδευ- 
ση πού ζοΰν οί άνθρωποι στή δουλειά τους, δπως καί σέ δλες τίς άλ
λες κοινωνικές δραστηριότητες, τούς παρουσιάζει έναν άλλο στόχο: 
τήν άπόκτηση δλο καί πιό πολυάριθμων «άγαθών». Ή  άπόσταση με
ταξύ έκείνου πού πραγματικά μπορεί νά άπσκτήσει ένας έργάτης κι 
έκείνου πού ή κοινωνία δρίζει ώς «άξιοπρεπές» έπίπεδο κατανάλω
σης αύξανόταν άσταμάτητα μαζί μέ τήν αύξηση τής παραγωγής καί 
τήν άνοδο τών πραγματικών έπιπέδων ζωής. Αυτή ή διαδικασία -καί 
ό «άγώνας δλων έναντίον δλων» πού τής άντιστοιχεϊ- δέν θά σταμα
τήσει άν δέν καταστραφεί άπό τή ρίζα της ή σημερινή κουλτούρα, ή 
λατρεία της γιά κατανάλωση καί ή κτητική φιλοσοφία της. Αυτές οϊ 
καπιταλιστικές συμπεριφορές στήν πραγματικότητα έχουν διεισδύσει 
πλήρως, υποτάξει καί παραμορφώσει αύτό πού σήμερα παρουσιάζε
ται σάν «μαρξισμός».

Τόσο ό Ιδιωτικός καπιταλισμός δσο καί ό γραφειοκρατικός καπι
ταλισμός χρησιμοποιούν τήν Ιδια μέθοδο γιά νά διατηρήσουν τούς 
άνθρώπους δεμένους στή δουλειά τους καί, ταυτόχρονα, σέ άμοιβαίο 
άνταγωνισμό. Είναι ή συστηματική πολιτική τής διαφοροποίησης 
τών μισθών. ’Από τή μιά πλευρά, υπάρχει μιά τερατώδης διαφορο
ποίηση τών άποδοχών μεταξύ τών κατώτερων καί τών άνώτερων 
στρωμάτων τής γραφειοκρατικής πυραμίδας -τής έπιχείρησης καί 
τού κράτους. Ά πό μιά άλλη πλευρά, είσάγονται συστηματικά τεχνη
τές διαφοροποιήσεις πληρωμών γιά νά καταστρέψουν τήν ταξική άλ- 
ληλεγύη. Εφαρμόζονται σέ άνθρώπους μέ παρεμφερείς έργασίες άπό 
άποψη ειδίκευσης ή άπαιτούμενών προσπαθειών. "Οταν ή τφξική δο
μή τής κοινωνίας καταστραφεί, καμιά οίκονομική ή άλλη δικαιολο
γία δέν θά ύπάρχει γιά τή διατήρηση τών διαφοροποιήσεων. Είναι 
άδύνατο νά συζητήσουμε έδώ τίς άπίστευτες σοφιστείες μέ τίς όποιες 
οί δήθεν «μαρξιστές» προσπάθησαν νά δικαιολογήσουν τήν άνισότη- 
τα τών άποδοχών στή Ρωσία ή στό «σοσιαλισμό» γενικότερα. Ά ς  
ύπογραμμίσουμε μόνο δύο σημεία:

(α) 'Η αύστηρή έφαρμογή τής άρχής «άπό τόν καθένα σύμφωνα μέ
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τήν άξια τής προσφερομένης έργασίας», πού υποστήριξε ό Μάρξ 
στην Κριτική τού προγράμματος τής Γκότα, θά όδηγούσε τό πολύ πο
λύ σέ μιά διαφοροποίηση τών άποδοχών τής τάξεως άπό 1 (άνειδί- 
κευτη χειρωνακτική έργασία) μέχρι 1,25 ή 1,5 (πυρηνικός φυσικός). 
«’Αξία προσφερομένης έργασίας» έννοώ τήν άξια μέ τή μαρξική έν
νοια τού δρου, δπως τήν όρίζει ή θεωρία τής άξίας-έργασίας.

(6) Τήν άνισότητα τών άποδοχών σέ μιά σοσιαλιστική κοινωνία τή 
δικαιολογούν συνήθως μέ τό έπιχείρημα δτι ή κοινωνία θά πρέπει νά 
άνταμείβει τόν ειδικευμένο έργάτη γιά τά έξοδα τής είδίκευσής του 
(συμπεριλαμβανομένων καί τών χρόνων τών σπουδών του). ΟΙ δια
φοροποιήσεις τών άποδοχών στήν καπιταλιστική κοινωνία άνταποδί- 
δουν αύτά τά έξοδα στό πολλαπλάσιο. Αυτή ή «άρχή» θά ήταν παρα- 
λογισμός στή σοσιαλιστική κοινωνία όπου τά έξοδα είδίκευσής δέν 
θά τά άναλαμβάνει τό άτομο (άλλωστε κάτι τέτοιο δέν συμβαίνει ού
τε σήμερα) άλλά ή Ιδια ή κοινωνία.

Ποτέ δέν θά μπορούσε νά υπάρξει συλλογική καί δημοκρατική 
διαχείριση τού έργοστασίου, τής οίκονομίας ή τής κοινωνίας άν τήν 
άσκούσαν άτομα οίκονομικά άνισα. Ή  διατήρηση τών διαφοροποιή
σεων τών άποδοχών θά έτεινε άμεσα στήν άναγένηση τού σημερινού 
χάους. Ίσος μισθός γιά δσονς Εργάζονται, αύτός θά πρέπει νά είναι 
ένας άπό τούς θεμελιώδεις κανόνες πού όφείλει νά έφαρμόσει ή σο
σιαλιστική έπανάσταση.
Ή  σοσιαλιστική όργάνωση

Τί κάνουμε πραγματικά δταν, ως σοσιαλιστές έπαναστάτες, προσ
παθούμε νά προσδιορίσουμε πώς έννοούμε τό σοσιαλισμό; Προσπα
θούμε, χωρίς άμφιβολία, νά άποσαφηνίσουμε τό Ιδιο τό κίνημα. Ά λ
λά ποιοι είμαστε έμεΐς; Τί άντιπροσωπεύουμε; Σέ ποιό πρόγραμμα 
θέλουμε νά μάς κρίνουν οί έργαζόμενοι;

Ή  στοιχειώδης πολιτική τιμιότητα άπαιτεί νά διατυπώσουμε άνοι- 
χτά, χωρίς διφορούμενα καί κρυφές σκέψεις, τούς στόχους γιά τούς 
όποιους πιστεύουμε πώς θά ’πρεπε νά άγωνίζονται οί έργαζόμενοι. 
’Αλλά αύτό είναι καί ένα ζήτημα μέ μεγάλη πρακτική σημασία. "Ενα 
ζήτημα ζωής καί θανάτου πού άφορά τήν έπαναστατική όργάνωση 
καί τήν άνάπτυξή της. Καί νά γιατί.

Ά ς  δούμε πρώτα πρώτα τή σχέση μεταξύ έπαναστατικής όργάνω- 
σης καί έργατικής τάξης. Τί πρέπει νά είναι αύτή ή σχέση; Ά ν  μονα
δικός, ή κύριος, σκοπός τής σοσιαλιστικής έπανάστασης είναι ή έξά- 
λειψη τής ιδιωτικής Ιδιοκτησίας καί τής άγοράς, μέ στόχο τήν έπιτά- 
χυνση -μέσω τών έθνικοποιήσεων καί τού σχεδιασμού- τής άνάπτυ- 
ξης τής παραγωγής, τό προλεταριάτο δέν έχει νά παίξει κανέναν συ
νειδητό καί αύτόνομο ρόλο σ’ αύτόν τό μετασχηματισμό. "Ολα τά μέ
τρα πού μετατρέπουν τό προλεταριάτο σέ υπάκουο καί πειθαρχημένο
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πεζικό στη διάθεση τού «έπαναστατικού» γενικού ’Επιτελείου είναι, 
σ’ αυτή τήν περίπτωση, κατάλληλα καί καλά. ’Αρκεί νά προετοιμα
στεί ή έργατική τάξη -ή νά όδηγηθεϊ σέ πόλεμο έναντίον τού καπιτα
λισμού μέχρι θανάτου. Δέν έχει καμιά σημασία νά ξέρει πώς, γιατί 
καί γιά ποιό σκοπό. Ή  «ήγεσία» ξέρει. Ή  σχέση μεταξύ Κόμματος 
καί τάξης είναι, σ’ αυτή τήν περίπτωση, όμόλογη τής διαίρεσης τής 
καπιταλιστικής ή τής γραφειοκρατικής κοινωνίας μεταξύ διευθυντών 
καί άπλών έκτελεστών. Μετά τήν έπανάσταση ή έξουσία καί ή δια
χείριση άνήκουν στό Κόμμα, τό όποιο «διαχειρίζεται» τήν κοινωνία 
«γιά τά συμφέροντα τών έργατών». Αυτή τήν άντίληψη συμμερίζο
νται οί σταλινικοί καί οΐ τροτσκιστές. Σ’ αυτές τίς συνθήκες ή έμφά- 
νιση μιάς γραφειοκρατικής κοινωνίας, μιάς ταξικής κοινωνίας, γίνε
ται άναπόφευκτη.

(Συναντάμε αυτή τήν άντίληψη, μέ μιά έλαφρή μεταμφίεση, στό 
τεύχος τού Όκτωβρίου-Νοεμβρίου τού 1960 τής Labour Review 
[«θεωρητικό» όργανο τών άγγλων τροτσκιστών]. Ένα άρθρο τού 
Κλίφ Σλότερ μέ τίτλο «Τί είναι ή έπαναστατική ήγεσία» περιλαμβά
νει, μεταξύ άλλων, μιά έπίθεση κατά τών Ιδεών τού Socialisme ou 
Barbarie. Σ’ αύτό τό άρθρο δέν θά βρούμε τίποτα πέρα άπό τήν πά
ντα ίδια συλλογή κοινοτυπιών περί «τής άναγκαιότητας μιάς σιδερέ
νιας ήγεσίας», πού συναντά κανείς σ’ όποιοδήποτε τροτσκιστικό άρ
θρο μ’ αύτό τό θέμα τά είκοσι τελευταία χρόνια. Ό  συγγραφέας άκο- 
λουθεΐ πιστά τήν αυθεντική παράδοση τών έπιγόνων τού Τρότσκι, 
άποφεύγοντας έπιμελώς κάθε προσπάθεια κατανόησης τών. ιδεών 
στίς όποιες κάνει κριτική. Τό θεωρητικό του έπίπεδο φαίνεται καθα
ρά άπό τό ότι, κατ’ αυτόν, όλη ή Ιστορία τής άνθρωπότητας έδώ καί 
σαράντα χρόνια δέν μπορεί νά έξηγηθεί παρά άπό «τήν κρίση τής 
έπαναστατικής ήγεσίας». Ούτε μισό δευτερόλεπτο δέν άναρωτιέται: 
ποιά είναι λοιπόν τά αίτια αυτής τής κρίσης; Ά ν  τό Κόμμα είναι ή 
άπάντηση σ’ αυτή τήν κρίση καί τό Κόμμα αύτό «όφείλει νά φτιαχτεί 
άπό έκείνους πού κατανοούν θεωρητικά τήν Ιστορική διαδικασία», 
πώς έξηγείται τό ότι έδώ καί τριάντα χρόνια οί κατανοούντες τρο- 
τσκιστές δέν κατάφεραν νά τό φτιάξουν; Γιατί οί τροτσκιστικές όρ- 
γανώσεις κατέρρευσαν άκόμα καί στίς χώρες πού κάποτε είχαν κά
ποιες δυνάμεις; Ή  «άπόρριψη» τών άντιγραφειοκρατικών άντιλή- 
ψεων πού μάς προσφέρει ό Σλότερ βασίζεται στό έπιχείρημα δτι ή 
συνείδηση είναι άναγκαία γιά τήν άνατροπή τού καπιταλισμού. 
Έπειτα ταυτίζει, μέ άφέλεια μάλλον, τή συνείδηση μέ τή συνείδηση 
τών ήγετών τού Κόμματος. Στό τέλος, ό συγγραφέας προδίνει τήν ού- 
σιαστικά άστική νοοτροπία του περιγράφοντας τή συγκέντρωση τής 
άστικής έξουσίας, τήν όργάνωσή της, τόν Εξοπλισμό της κλπ. καί 
άπαιτώντας, γιά νά τίς πολεμήσουμε, «νά έπιταθεί ή πειθαρχία καί ή 
συγκεντρωτική αύθεντία στόν μεγαλύτερο μέχρι τώρα βαθμό». Ούτε
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μιά στιγμή δέν υποψιάζεται πώς 6 προλεταριακός συγκεντρωτισμός 
καί ή πειθαρχία -δπως τουλάχιστον ύποδηλώνονται άπό ένα έργατι- 
κό Συμβούλιο ή μιά άπεργιακή έπιτροπή- έκπροσωπούν κάτι τό ριζι
κά διαφορετικό άπό τόν καπιταλιστικό συγκεντρωτισμό καί την πει
θαρχία, την ένταση τής όποιας ζητά.)

Ά ν  δμως άντικείμενο τής σοσιαλιστικής έπανάστασης είναι ή θέ- 
σμιση τής διαχείρισης τής παραγωγής, τής οίκονομίας καί τής κοινω
νικής ζωής άπό τούς έργαζομένους, μέσα άπό τήν έξουσία των έργα- 
τικών Συμβουλίων, τό ένεργό καί συνειδητό ύποκείμενο αύτής τής 
έπανάστασης καί δλου τού μετέπειτα μετασχηματισμού τής κοινωνίας 
δέν μπορεί νά είναι κανείς άλλος άπό τό ίδιο τό προλεταριάτο. Ή  
σοσιαλιστική έπανάσταση μπορεί νά γίνει μόνο μέ τήν αυτόνομη δρά
ση τού προλεταριάτου. Αύτός ό μετασχηματισμός μπορεί νά πραγμα
τοποιηθεί μόνον άν τό προλεταριάτο βρει μέσα τον τή θέληση καί τή 
συνείδηση πού είναι άναγκαίες γι’ αύτό τόν τεράστιο μετασχηματι
σμό. "Ενας σοσιαλισμός ό όποιος πραγματοποιείται «γιά λογαριασμό 
τού προλεταριάτου», άκόμα καί άπό τό πιό έπαναστατικό κόμμα, δέν 
έχει κανένα άπολύτως νόημα. Συνεπώς, ή έπαναστατική όργάνωση 
δέν είναι ούτε μπορεί νά είναι «ήγεσία» τής τάξης. Δέν μπορεί νά εί
ναι παρά ένα έργαλείο τής ταξικής πάλης. Κύριο καθήκον της είναι 
νά βοηθήσει, μέ τά λόγια καί μέ τά έργα της, τήν έργατική τάξη ν’ 
άναλάβει τόν ιστορικό ρόλο τής διαχείρισης τής κοινωνίας.

Ποιά πρέπει νά είναι ή έσωτερική λειτουργία αύτής τής έπαναστα- 
τικής όργάνωσης; Σύμφωνα μέ τίς παραδοσιακές άντιλήψεις, τό 
Κόμμα όργανώνεται καί λειτουργεί μέ βάση όρισμένες άρχές πού 
έχουν άποδείξει τήν άποτελεσματικότητά τους καί ύποτίθεται δτι βα
σίζονται στήν «καλή θέληση» -δηλαδή καταμερισμό τής έργασίας με
ταξύ «ήγετών» καί «βάσης», έλεγχο τών «ήγετών» άπό τή «βάση» σέ 
άραιά διαστήματα καί συνήθως έκ τών υστέρων (έτσι πού ό ύποτιθέ- 
μενος έλεγχος καταντά άπλή έπιδοκιμασία), έξιδείκευση, αυστηρή 
διαίρεση τών καθηκόντων κλπ. Αύτά μπορεί νά είναι άστική καλή 
θέληση άλλά άπό έπαναστατική άποψη είναι άνοησίες. Αύτός ό τύ
πος όργάνωσης είναι άποτελεσματικός μόνο μέ τήν έννοια δτι άναπα- 
ράγει άποτελεσματικά μιά άστική τάξη πραγμάτων, τόσο μέσα δσο κι 
έξω άπό τό Κόμμα. Στήν καλύτερη καί στήν πιό «δημοκρατική» μορ
φή του, δέν είναι παρά μιά παρωδία τού άστικού κοινοβουλευτι
σμού.

'Η έπαναστατική όργάνωση θά πρέπει νά έφαρμόσει ή ίδια τίς άρ
χές πού άνέπτυξε τό προλεταριάτο στή διάρκεια τών Ιστορικών άγώ- 
νων του: τήν Κομμούνα, τά Σοβιέτ, τά έργατικά Συμβούλια, θ ά  πρέ
πει νά θεσπίσει τήν αύτονομία τών τοπικών όργάνων της στόν μεγα
λύτερο δυνατό βαθμό πού συμβαδίζει μέ τήν ένότητα τής όργάνωσης- 
τήν άμεση δημοκρατία παντού δπου μπορεί νά γίνει πράξη υλικά-
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τήν έκλογή καί τό άνακλητό άνά πάσα στιγμή δλων τών έκπροσώπων 
πού συμμετέχουν σέ δργανα μέ άποφασιστική έξουσία.
Ποιές είναι οΐ σοσιαλιστικές διεκδικήσεις;

Ποιά θά ’πρεπε νά είναι ή στάση τής όργάνωσης άπέναντι στους 
καθημερινούς ταξικούς άγώνες; Ποιές «άμεσες» δσο καί «μεταβατι
κές» διεκδικήσεις θά ’πρεπε νά στηρίζει;

ΟΙ παραδοσιακές όργανώσεις, ρεφορμιστικές ή «μαρξιστικές», 
έβλεπαν αυτούς τούς άγώνες άποκλειστικά σάν ένα μέσο γιά νά έπι- 
τευχθεΐ ό έλεγχος καί ή διεύθυνση τής τάξης άπό τό κόμμα. Αύτό πού 
ένδιαφέρει γιά παράδειγμα τούς τροταραστές σέ μιά άπεργία είναι νά 
κατορθώσουν νά έφαρμόσει ή άπεργιακή έπιτροπή τή «γραμμή» πού 
άποφάσισε ή φράξια τού κόμματος. Συχνά οΐ άπεργίες όδηγούνται 
στήν ήττα έπειδή δλη ή έκπαίδευση, δλη ή νοοτροπία τών μελών τών 
κομμάτων τούς κάνει νά θεωρούν (κι αύτό δχι κατ’ άνάγκη συνειδη
τά) πρωταρχικό στόχο τους πώς θά έλέγξουν τό κίνημα καί δχι πώς 
τό Ιδιο τό κίνημα θά προχωρήσει. Τέτοιες όργανώσεις θεωρούν τούς 
άγώνες στά συνδικάτα ουσιαστικά μιά πάλη γιά τόν έλεγχο τού συν
δικαλιστικού όργάνου.

Ή  άντιδραστική Ιδεολογία καί συμπεριφορά αυτών τών όργανώ- 
σεων άντανακλώνται στίς διεκδικήσεις πού υποστηρίζουν. Κι αύτό 
μέ δύο τρόπους. Πρώτα πρώτα, έπειδή δέν μιλάνε παρά γιά αυξήσεις 
μισθών, γιά πάλη ένάντια στίς άπολύσεις καί τήν άνεργία ή γιά έθνι- 
κοποιήσεις, συγκεντρώνουν τήν προσοχή τών έργαζομένων σέ με
ταρρυθμίσεις πού δχι μόνο μπορεί κάλλιστα νά Ικανοποιήσει ό καπι
ταλισμός άλλά καί τίς όποιες, δλο καί περισσότερο, ό καπιταλισμός 
πράγματι Ικανοποιεί. Αυτές οί μεταρρυθμίσεις είναι στήν πραγματι
κότητα ή ίδια ή έκφραση τού γραφειοκρατικού μετασχηματισμού πού 
πραγματοποιείται σήμερα στήν κοινωνία. Ά ν  τίς πάρουμε ξεχωρι
στά, αυτές οί διεκδικήσεις τείνουν άπλώς στόν έξορθολογισμό τής 
δομής τής ύπάρχουσας κοινωνίας. Ταυτίζονται άπόλυτα μέ τό πρό
γραμμα τής «προοδευτικής» ή «άριστερής» πτέρυγας τών κυρίαρχων 
τάξεων.

Έπειτα, αύτές οί όργανώσεις φενακίζουν καί χειραγωγούν τούς 
έργαζομένους προωθώντας «μεταβατικές» διεκδικήσεις -κινητή κλί
μακα τών μισθών καί τών ωρών δουλειάς, έργατικό «έλεγχό», έργατι- 
κές πολιτοφυλακές κλπ.- πού ύποτίθεται δτι δέν συμβιβάζονται μέ 
τόν καπιταλισμό, τίς όποιες δμως δέν τίς παρουσιάζουν έτσι στήν έρ- 
γατική τάξη. (Στήν πραγματικότητα βρισμένες άπ’ αύτές τίς διεκδι
κήσεις συμβιβάζονται κάλλιστα μέ τόν καπιταλισμό: σήμερα σέ πολ
λές βιομηχανίες καί σέ πάμπολλες χώρες έφαρμόζουν τήν κινητή κλί
μακα τών μισθών. ’Αλλά αύτή ή έκδήλωση τής Ικανότητας τών τρο- 
τσκιστών νά ζούν σέ έναν φανταστικό κόσμο δέν έχει κανένα ένδια-



φέρον γιά την ουσία τής συζήτησης μας.) Τό Κόμμα π.χ. «ξέρει» (ή 
νομίζει δτι ξέρει) πώς οΐ καπιταλιστές δέν πρόκειται ποτέ νά δεχτούν 
τήν κινητή κλίμακα τών μισθών. Νομίζει πώς μιά τέτοια διεκδίκηση 
θά όδηγήσει σέ μιά έπαναστατική κατάσταση καί, τελικά, στην ίδια 
τήν έπανάσταση, άρκεϊ οί έργάτες νά πολεμήσουν άληθινά γι’ αύτήν. 
’Αλλά δέν τό λέει δημόσια. ’Αν τό έλεγε, θά «τρόμαζε τούς έργάτες», 
πού «άκόμα» δέν είναι ώριμοι νά άγωνιστούν ούτε γιά τό σοσιαλι
σμό. Έτσι προωθούν σάν πραγματοποιήσιμη τή φαινομενικά άθώα 
διεκδίκηση τής κινητής κλίμακας τών μισθών... ένώ «ξέρουν» πώς 
δέν είναι πραγματοποιήσιμη. Είναι τό δόλωμα πού θά κάνει τούς έρ
γάτες νά δαγκώσουν τό άγκίστρι καί στη συνέχεια νά καταπιούν τήν 
έπαναστατική γραμμή. Τό Κόμμα, πού κρατάει σφιχτά τό καλάμι, θά 
πιάσει λοιπόν καί θά ρίξει άπαλά τήν τάξη στό «σοσιαλιστικό» τηγά
νι. Ό λα αύτά θά ήταν τερατώδη άν δέν ήταν άπίστευτα γελοία.

Γιά τήν έπαναστατική όργάνωση δέν υπάρχει παρά ένα καί μονα
δικό κριτήριο, άπλό, πού καθορίζει τή στάση της άπέναντι ατούς κα
θημερινούς άγώνες τών έργατών. Αύτή ή Ιδιαίτερη μορφή άγώνα, 
αύτή ή Ιδιαίτερη μορφή όργάνωσης, μεγαλώνει ή μειώνει τή συμμετο
χή τών έργατών, τή συνείδησή τους, τήν Ικανότητά τους νά διαχειρί
ζονται τίς ύποθέσεις τους, τήν έμπιστοσύνη τους στόν έαυτό τους 
(δεδομένου δτι, έπιπλέον, δλοι αυτοί οί παράγοντες είναι οί μόνοι 
πού μπορούν νά έγγυηθούν άν ένας άγώνας θά είναι συνεπής καί 
άποτελεσματικός άκόμα καί άπό τήν πιό άμεση καί περιορισμένη 
άποψη);

Συνεπώς, υποστηρίζουμε άνεπιφύλακτα: λήψη άποφάσεων άμεσα 
άπό τίς συνελεύσεις τών άπεργών γιά δλα τά σημαντικά ζητήματα· 
άπεργιακές έπιτροπές πού έκλέγονται καί είναι διαρκώς άνακλητές 
(πράγμα πού είναι κοινοτοπία Ισως στή Μεγάλη Βρετανία άλλά δχι 
καί στην ύπόλοιπη Εύρώπη)· είμαστε άντίθετοι στήν καθοδήγηση 
τών άπεργιών άπό τούς συνδικαλιστές γραφειοκράτες· ύποστηρίζου- 
με άνεπιφύλακτα τούς shop stewards (οί έκλεγμένοι άνά έργαστήριο 
στή Μεγάλη Βρετανία, έκλεγμένοι άμεσα άπό τούς έργάτες καί άνα- 
κλητοί κάθε στιγμή άπό τούς έργάτες) πολεμάμε δλες τίς αύταπάτες 
τίς σχετικές μέ τή δυνατότητα «μεταρρύθμισης», «βελτίωσης» ή «κα- 
τάκτησης» τού γραφειοκρατικού όργάνου τών συνδικάτων.

ΟΙ διεκδικήσεις πρέπει νά όρίζονται άπό τούς ίδιους τούς έργαζο- 
μένους καί νά μήν τούς έπιβάλλονται άπό τά συνδικάτα ή άπό τά 
κόμματα. Φυσικά αυτό δέν σημαίνει πώς ή έπαναστατική όργάνωση 
δέν έχει τή δίκιά της άποψη γι’ αύτά τά ζητήματα ή πώς θά ’πρεπε νά 
μήν ύποστηρίζει τήν άποψή της δταν οί έργαζόμενοι δέν τή δέχονται. 
Συνεπάγεται δμως πώς ή όργάνωση άρνεϊται νά χειραγωγήσει τούς 
έργαζομένους ή νά τούς άναγκάσει νά υιοθετήσουν τήν τάδε ή τή δεί
να άποψη.
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Ή  στάση τής όργάνωσης άπέναντι στίς Ιδιαίτερες διεκδικήσεις 
συνδέεται άμεσα μέ τή συνολική άντίληψή της γιά τό σοσιαλισμό. Νά 
δύο παραδείγματα:

(α) 'Η πηγή τής καταπίεσης τής έργατικής τάξης βρίσκεται στήν 
ίδια τήν παραγωγή. Ό  σοσιαλισμός έχει νά κάνει μέ τό μετασχηματι
σμό αυτών τών παραγωγικών σχέσεων. Συνεπώς, οί άμεσες διεκδική
σεις πού έχουν σχέση μέ τίς συνθήκες δουλειάς καί γενικότερα μέ τή 
ζωή ατό έργοστάσιο πρέπει νά έχουν κεντρική θέση, τό ίδιο σημαντι
κή τουλάχιστον -άν όχι σημαντικότερη- μέ τίς οίκονομικές διεκδική
σεις. (Δέν είναι βέβαια τυχαίο πού τά παραδοσιακά κόμματα καί τά 
συνδικάτα άποσιωπούν αύτό τό πρόβλημα- ούτε ότι ένα όλο καί με
γαλύτερο ποσοστό «άνεπίσημων» άπεργιών στή Μεγάλη Βρετανία 
καί στίς ΗΠΑ άναπτύσσεται γύρω άκριβώς άπ’ αυτές τίς διεκδική
σεις.) "Οταν υιοθετούμε αύτή τή θέση, δέν έκφράζουμε μόνο τά βα
θύτερα ένδιαφέροντα τών έργαζομένων σήμερα- φτιάχνουμε καί έναν 
άμεσο δεσμό μέ τό πρόβλημα τής έπανάστασης. Καί ταυτόχρονα φέρ
νουμε στό φώς τή θεμελιωδώς συντηρητική φύση όλων τών υπαρκτών 
συνδικάτων καί κομμάτων.

(6) 'Η έκμετάλλευση έκφράζεται όλο καί περισσότερο στήν ίεραρ- 
χική δομή τών έργασιών καί τών άποδοχών καί στήν έξατομίκευση 
πού είσάγετει στό προλεταριάτο μέσ’ άπό τή διαφοροποίηση τών μι
σθών. Πρέπει νά καταγγέλλουμε σταθερά τίς Ιεραρχικές άντιλήψεις 
γιά τή δουλειά καί τήν κοινωνική όργάνωση. Πρέπει νά υποστηρί
ζουμε έκεΐνες τίς οίκονομικές διεκδικήσεις πού τείνουν νά καταργή
σουν ή νά μειώσουν τίς διαφοροποιήσεις τών μισθών (π.χ. ίσες αυξή
σεις γιά όλους ή αυξήσεις πτωτικές ποσοτικά, σύμφωνα μέ τούς μι
σθούς τών κάτω καί λιγότερο μέ τούς μισθούς τών πάνω). Έτσι βοη
θάμε μακροπρόθεσμα τήν άνάπτυξη τού συναισθήματος άλληλεγγύης 
μεταξύ τών έργαζομένων, ξεσκεπάζουμε τή γραφειοκρατία, χτυπάμε 
άμεσα τή φιλοσοφία καί τίς άξιες τού καπιταλισμού, χτίζουμε μιά γέ
φυρα πρός τίς θεμελιώδεις άντιλήψεις τού σοσιαλισμού.

Αύτές είναι οί άληθινές «σοσιαλιστικές διεκδικήσεις». Διεκδική
σεις μεταβατικές, μέ τήν έννοια πού δίνει σ’ αύτό τόν όρο ή τροτσκι- 
στική μυθολογία, δέν υπήρξαν ποτέ στήν Ιστορία. Διεκδικήσεις μετα
βατικές υπήρξαν, καί μπορούν νά υπάρξουν, μόνο μέσα σέ δύο σύνο
λα περιστάσεων: είτε, σέ μιά συγκεκριμένη κατάσταση, διεκδικήσεις, 
πού κατά τά άλλα είναι «πραγματοποιήσιμες» στόν καπιταλισμό, γί
νονται έκρηκτικές καί έπαναστατικές (π.χ. τό «ψωμί καί έλευθερία» 
τού 1917)- είτε κάποιες άμεσες διεκδικήσεις, άρκεί νά τίς υποστηρί
ζει σθεναρός άγώνας, υποσκάπτουν μέ τό περιεχόμενό τους τά βαθύ
τερα θεμέλια τής καπιταλιστικής κοινωνίας. Τά παραδείγματα πού 
δώσαμε παραπάνω άνήκουν σ’ αύτή τή δεύτερη κατηγορία.



ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ TOY P.S.U.*

Έζέν Ένριχέ: Είναι άναγκαίο νά άναφερθούμε έν συντομία στήν 
όμάδα «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα», τήν όποια ένέπνευσε ό Κα- 
στοριάδης. Δημιουργήθηκε άπό μιά ρήξη μέ τόν τροτσκισμό στά 
1948. Τό περιοδικό Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα κυκλοφορούσε άπό 
τά τέλη τού 1948 μέχρι τό 1965. Εκτός άπό τόν Καστοριάδη, συνερ
γάστηκαν κατά καιρούς ό Λεφόρ, ό Κιοτάρ καί άλλοι. Ή  ζωή τής 
όμάδας ήταν πολυτάραχη: κατά διαστήματα έκδηλώθηκαν άρκετές 
συγκρούσεις. Ό  Καστοριάδης έγραψε πολυάριθμα άρθρα τά όποια 
άναδημοσιεύει σήμερα σέ μιά σειρά βιβλία πού βρίσκονται στό στά
διο τής έκδοσης. Άπό έκείνη κιόλας τήν έποχή άνέπτυσσε μιά προ
βληματική θεμελιωμένη στήν αύτοδιαχείριση καί καταφερόταν μέ 
σθένος ένάντια στό σοβιετικό μοντέλο (άπό τό δεύτερο μόλις τεύχος, 
ένα άρθρο ένάντια στό μοντέλο Ανάπτυξης τής Σοβιετικής Ένωσης, 
κατόπιν μιά σειρά άρθρα ένάντια στήν ύπεράσπιση τής Σοβιετικής 
Ένωσης πού πρόβαλλε έκείνη τήν έποχή τό Κομμουνιστικό Κόμμα).

Ή  έξέλιξη τής σκέψης του τόν όδήγησε στήν άμφισβήτηση τού 
μαρξισμού σέ πολλές άπό τίς θεμελιώδεις δψεις του.

Πιέρ Γχαριγχ: Στό βιβλίο «Ή C.F.D.T. καί ή αύτοδιαχείριση» ό 
Μέρ καί ό Κρουμνόβ γράφουν: «Ό  έπανακαθορισμός τών τρόπων 
άσκησης τής έξουσίας σέ δλα τά έπίπεδα στήν κοινωνία δέν περιορί
ζεται στήν έξέταση άν ή κορυφή σέ σχέση μέ τή βάση άπεικονίζουν 
έπαρκώς μιά πυραμίδα. Ή  ίδια ή άντίληψη τής πυραμίδας βρίσκεται 
σέ μιά διαδικασία άπόρριψης.»

'Υπάρχει στήν πραγματικότητα ή άντίληψη τής πυραμίδας, καί 
βρίσκεται στ’ Αλήθεια σέ μιά διαδικασία άπόρριψης; Ό  Μπιλοντό 
πιστεύει δτι αύτή ή άντίληψη μάς έχει έπιβληθεϊ άπό τήν άστική

* Κείμενο μιας συζήτησης μέ Αγωνιστές τού P.S.U. ('Ενοποιημένο Σοσιαλι
στικό Κόμμα), στις 12 ’Ιανουάριου τού 1974. Δημοσιεύτηκε στό συμπλήρωμα 
τού 5ου τεύχους τής Critique Socialiste (Σεπτέμβριος-’Οκτώβριος 1974).



ιδεολογία. Αύτό πού μ’ άνησυχεί, άν αύτή ή άντίληψη άπορριφθεΐ 
στ’ άλήθεια, είναι τό τί θά έπακολουθήσει.

Κ. Καστοριάόης: Πιθανώς θέλουν νά πούν δτι αύτή ή άπόρριψη 
τής πυραμίδας έμφανίζεται ταυτόχρονα στην έκφρασμένη Ιδεολογία 
(οί άνθρωποι τείνουν νά άπορρίψουν τίς παραδοσιακές δικαιολογίες 
τής ύπαρξης μιας ή περισσότερων πυραμίδων) καί στην κοινωνική 
πραγματικότητα.

Λίπ. Μπιλοντό: Νομίζω πώς ή Ιεραρχική πυραμίδα είναι μιά άνα- 
παράσταση πού καλύπτει τήν πραγματικότητα κατά τόν ίδιο τρόπο 
μέ τόν άνταγωνισμό: καλύπτει τήν ένότητα τών συμφερόντων τής 
άστικής τάξης μπροστά σέ δευτερεύοντα διαφοροποιημένα συμφέρο
ντα. Παρομοίως, ή Ιεραρχία είναι μιά πραγματικότητα ώς άναπαρά- 
σταση, πού καλύπτει όμως τήν πολικότητα τών συμφερόντων δύο 
άνταγωνιστριών τάξεων: ή ίδια ή είκόνα τής· Ιεραρχίας κρύβει τήν 
ύπαρξη αύτών τών δυό πόλων.

Κ. Καστοριάόης: Σ’ αύτό τό σημείο δλοι κολυμπάμε στόν Είρηνικό 
’Ωκεανό, στά πιό βαθιά νερά: στή συζήτηση γιά τό μαρξιστικό σχή
μα. Πράγματι, ό Μάρξ, άναφορικά μέ τή συσσώρευση τού κεφαλαί
ου, λέει: στό βαθμό πού έπεκτείνεται ή συγκέντρωση τού κεφαλαίου 
(...) στόν Ινα πόλο αυξάνεται ό πλούτος, καί στόν άλλο ή άθλιότητα, 
ή καταπίεση, ό έκφυλισμός. (...) Σήμερα, Ινας κάποιος νεοπαλαιο- 
μαρξισμός φτάνει στό σημείο νά δηλώνει πώς ή Ιεραρχία κρύβει τήν 
κυριαρχία τού «Κεφαλαίου» σέ μιά άδιαφοροποίητη στήν ούσία της 
μάζα. Σ’ αύτό τό σχήμα ή τάξη τών καπιταλιστών γίνεται κι αύτή Ινα 
έπιφαινόμενο: δέν είναι παρά ή προσωποποίηση αύτής τής μηχανής, 
τού «Κεφαλαίου».

'Ολοένα καί περισσότερο, έδώ καί είκοσι πέντε χρόνια, θεωρώ δτι 
αύτό τό σχήμα άποτελεϊ μέρος τής Ιδεολογίας, τής όντολογίας τού θε- 
σμισμένου κόσμου. Ή  θεμελιώδης διαίρεση στή σημερινή κοινωνία 
δέν είναι ή διαίρεση μεταξύ κατόχων τού κεφαλαίου καί έκείνων πού 
δέν κατέχουν παρά τήν έργατική τους δύναμη άλλά, στό ίδιο τό έσω- 
τερικό τής παραγωγικής διαδικασίας, ή διαίρεση άνάμεσα σέ διευθύ- 
νοντες καί έκτελεστές. ’Επιπλέον -καί γι’ αύτό δέν μπορούμε πιά σή
μερα νά σκεφτόμαστε μέ τούς δ ρους τού παραδοσιακού μαρξισμού- 
άκόμη κι αύτή ή διαίρεση δέν είναι καθόλου άπλή καί σαφής: δέν εί
ναι πιά δυνατόν νά προσδιορίσουμε ένα ποσοστό τού ένεργού πληθυ
σμού πού θά περιλάμβανε άνθρώπους πού δέν είναι παρά διευθύνο- 
ντες, άνθρώπους πρός όφελος τών όποιων υποτίθεται δτι λειτουργεί 
τό κοινωνικό σύστημα, ένώ τό ύπόλοιπο τού πληθυσμού θά περιορι
ζόταν στήν άπλή έκτέλεση καί, δικαιωματικά καί δυνητικά, θά έτεινε 
στήν έξέγερση.
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Στην παραγωγική διαδικασία, δπως καί σέ όλες τίς άλλες κοινωνι
κά όργανωμένες δραστηριότητες (έκπαίδευση, πολιτική, βία, κουλ
τούρα...) οί ροπές τής διεύθυνσης καί έκτέλεσης είναι άντίθετες άλ- 
λά, έκτός άπό δύο άκραϊες περιπτώσεις (κορυφή τής κορυφής τής πυ
ραμίδας καί κατώτατο έπίπεδο τής βάσης της, πού δέν είναι τό πιό 
σημαντικό άριθμητικά στρώμα), σέ δλα τά ένδιάμεσα έπίπεδα οί ρό
λοι είναι μεικτοί, σύνθετοι, θ ά  ήταν παραπλανητικό νά συνδέσουμε 
τή βαθύτερη πολιτική συμπεριφορά των άτόμων μέ τή θέση τους στήν 
Ιεραρχική πυραμίδα (έκτός άπό έκείνους πού άποτελοΰν τή διευθυ
ντική κορυφή τής πυραμίδας).

Ή  πυραμίδα είναι προφανώς ένα μεταφορικό σχήμα. Στήν πραγ
ματικότητα έχουμε νά κάνουμε μέ ένα σύνολο άπό πυραμίδες πού 
διασταυρώνονται έφόσον, γιά παράδειγμα, δέν συμπίπτουν οΐ θέσεις 
στά δίκτυα έξουσίας καί οίκονομικού όφέλους. ’Εξάλλου, στίς δυτι
κές καπιταλιστικές κοινωνίες υπάρχουν άκόμα κατάλοιπα προγενέ
στερων συνθηκών πού έχουν έκλείψει στίς κατά κάποιον τρόπο άντι- 
προσωπευτικές γραφειοκρατικές καπιταλιστικές κοινωνίες, δπως εί
ναι ή ΕΣΣΔ -στίς όποιες, άν καί ύπάρχει σύγκλιση πολλών πυραμί
δων, μιά άπ’ αύτές είναι ή «άληθινή»: ή πυραμίδα τού Κόμματος. Οί 
κοινωνικές διαιρέσεις μπορούν νά .γίνουν κατανοητές μόνο σέ σχέση 
μέ τό Κόμμα, στό βαθμό πού ή πυραμίδα τής έξουσίας στό Κόμμα 
ήγεϊται τής κοινωνίας.

Είναι άνησυχητική ή άπόρριψη τής πυραμίδας; Καταρχήν αυτό δέν 
πρόκειται νά συμβεϊ σύντομα! ’Αλλά τό σχέδιο τού αύτοδιαχειριζό- 
μενου σοσιαλισμού -άν μέ αυτό έννοούμε μιά κοινωνία όπου τό σύ
νολο τών άνδρών καί τών γυναικών διαχειρίζεται άμεσα καί δημο
κρατικά τίς υποθέσεις τους σέ δλσυς τομείς- βρίσκεται σέ όλοκληρω- 
τική άντίθεση μέ ένα Ιεραρχικό μοντέλο.

Ζάν λέ Γχαρέχ: Στήν έπιχείρηση υπάρχει ένα ένδιάμεσο στρώμα 
πού κατέχει τή γνώση άλλά έχει χάσει τήν έξουσία (σέ σχέση μέ τήν 
κορυφή τής πυραμίδας). Σέ δύο έκατομμύρια νέες θέσεις έργασίας, 
πού δημιουργήθηκαν μεταξύ 1962 καί 1972, ένάμισι έκατομμύριο 
άντιστοιχούν σέ έργασίες πού δέν άπαιτούν ή έχουν άρχίσει νά μήν 
άπαιτούν ειδίκευση. Είναι λοιπόν λάθος νά υποστηρίζει κανείς πώς 
ή βάση τής κοινωνικής πυραμίδας συρρικνώνεται άριθμητικά. ΟΙ θέ
σεις έργασίας τών ειδικευμένων έργατών καί συναφών έπαγγελμάτων 
είναι οί θέσεις πού άριθμητικά, άν δχι ποσοτικά, αυξάνονται μέ τόν 
γρηγορότερο ρυθμό αυτά τά τελευταία χρόνια.

Οί υπόλοιπες 500.000 θέσεις άφορούν ειδικευμένους σέ κάποιο 
βαθμό καί μή υποκείμενους σέ έξουσία.

Τό Ιεραρχικό μοντέλο άνταποκρίνεται μέ τόν τρόπο του στήν άνά- 
γκη τών άνθρώπων γιά άσφάλεια. Τέλος, παρέχει τήν έλπίδα άναρρί-
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χησης στην πυραμίδα. Δέν θά πρέπει νά σταθούμε μόνο στή διαπί
στωση δτι αύτό τό μοντέλο άμφισβητεϊται έντονα; πρέπει νά ξέρουμε 
άπό ποιόν, σέ ποιά έπίπεδα άμφισβητεϊται, καί νά προτείνουμε ένα 
άλλο μοντέλο πού θά παίρνει κι αύτό υπόψη του αυτή την άνάγκη 
τών άνθρώπων νά έξασφαλιστούν. ’Αλλά έχω την έντύπωση πώς δέν 
προχωράς άρκετά πρός αύτή την κατεύθυνση.

Κ. Καστοριάόης: Δέν είναι δική μου δουλειά νά φτιάξω τό μοντέλο 
μιας μή Ιεραρχημένης κοινωνίας, έρήμην τών Ιδιων τών ένδιαφερομέ- 
νων.

"Οπως θυμίζω καί στό έπίμετρο τού άρθρου μου γιά τό περιοδικό 
Ή  C.F.D.T. Aujourd’hui,1 ή κυριότερη δυσκολία γιά τήν έξάλειψη 
τής Ιεραρχίας είναι ή ταυτόχρονα κοινωνική καί ψυχική διάστασή 
της: 'Υπάρχει μιά όμόλογη σχέση άνάμεσα σ’ αύτό πού έχει έγκαθι- 
δρυθεϊ έδώ καί τέσσερις χιλιάδες τουλάχιστον χρόνια στίς κοινωνίες 
μας καί στή βαθύτερη δομή τής προσωπικότητας τών άτόμων. Ποτέ 
έμεϊς οί Εύρωπαϊοι δέν ύπήρξαμε ’Ινδιάνοι Ζούνι: δέν ύπήρξε ποτέ 
στό συλλογικό παρελθόν μας μιά φυλή όπου θά έπρεπε νά νικηθεί 
κανείς μετά άπό μάχη, ώστε χάνοντας νά δεχτεί νά είναι ό άρχηγός. 
’Αντίθετα σέ μάς, πάντοτε σκοτωνόταν κανείς γιά νά είναι αύτός ό 
Ιδιος ό άρχηγός. "Ας άνατρέξουμε στούς Φαραώ, στόν Αίσχύλο, στόν 
Σέξπιρ, στόν Στάλιν...

'Υπάρχει μιά βαθιά ριζωμένη όμολογία άνάμεσα στήν κοινωνική 
θέσμιση τής διαφοράς μεταξύ τών άτόμων ώς μή συμμετρικής διαφο
ράς (δέν είμαστε διαιρεμένοι σύμφωνα μέ τό βόρειο ή νότιο μισό τού 
χωριού ή μέ βάση τίς φυλές τής λεοπάρδαλης καί τού λιονταριού, άλ- 
λά έχουμε συνηθίσει νά τοποθετούμαστε οί μέν σέ σχέση μέ τούς δέ μέ 
βάση μιά κάθετη κλίμακα, κατά έναν μή συμμετρικό τρόπο, μέσα σ’ 
ένα δίκτυο κατά μία έννοια άκαμπτο καί σταθερό) καί στήν ψυχική 
συγκρότηση τών άτόμων: ξεκινώντας άπό τό ντύσιμο τους -δποια κι 
άν είναι, σχεδόν, ή κοινωνική τάξη- καί φτάνοντας στήν όμιλία, τά 
άτομα μπαίνουν σ’ έναν κόσμο δπου τά πάντα είναι Ιεραρχικά δομη
μένα. Τά βαθύτερα σημεία άναφοράς τους -γιά νά ξεκινήσουμε άπό 
τά δικά τους σημεία άναφοράς πού τούς παρέχουν μιά ταυτότητα- τά 
όρίζουν οΐ ίδιοι σέ σχέση μέ τούς άλλους, δχι άπλά σάν διαφορετικά, 
άλλά άμεσα σάν άνώτερα ή κατώτερα. Καί αύτό άπό τή στιγμή τού 
έξανθρωπισμού τού παιδιού, άπό τή στιγμή πού ό οίκογενειακός όρί- 
ζοντας ξανοίγεται στή σφαιρική κοινωνική πραγματικότητα.

Τί μπορεί νά κάνει ό συγγραφέας, ό θεωρητικός, ένάντια σ’ αύτή 
τήν κατάσταση; Μπορεί νά έξηγήσει δτι, οικονομικά (γιά νά θίξουμε 
τήν άπλούστερη πλευρά τού πράγματος), μιά σύγχρονη κοινωνία μέ 
έξελιγμένη τεχνολογία είναι δυνατό νά λειτουργήσει κάλλιστα σέ μιά 
βάση πλήρους Ισότητας τών είσοδημάτων. Κατά μία έννοια μάλιστα,
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αύτός είναι ό μόνος τρόπος οικονομικά όρθολογικής λειτουργίας.
Μπορεί νά δείξει δτι τό οικονομικό κίνητρο τού κέρδους, στό 

όποιο στηρίζεται ή σημερινή κοινωνία, δέν είναι παρά Ινα κίνητρο 
μεταξύ τόσων άλλων- δτι κατά καιρούς υπήρξαν καί άλλα κίνητρα 
στή διάρκεια τής ιστορίας. ’Αλλά δέν μπορεί άπό μόνος του νά δη- 
μιρυργήσει τό ψυχικό πρότυπο ένός μή Ιεραρχικού άτόμου, νά έπι- 
νοήσει τήν έπιστημονική φαντασία ένός καινούριου ψυχισμού. Τό 
ίδιο Ισχύει καί γιά δ,τι άφορά τή βαθύτερη θέσμιση τής άντίστοιχης 
κοινωνίας, τόν τρόπο μέ τόν όποιο όργανώνεται άπό μόνη της καί 
όργανώνει τόν κόσμο, τίς κοινωνικές σχέσεις: 6 θεωρητικός δέν μπο
ρεί νά τή διαπλάσει- μπορεί μόνο νά γράψει ένα μυθιστόρημα, πού 
μπορεί νά είναι καλό άλλά μπορεί νά είναι καί άσχημο.

Αυτό πού μπορεί νά κάνει, είναι νά κάνει κριτική στό ύπάρχον σύ
στημα, νά καταρρίψει τίς έκλογικεύσεις του, νά δείξει δτι δέν είναι 
παρά ψευτο-ορθολογικότητες. Νά καταδείξει, γιά παράδειγμα, τήν 
άσυναρτησία τής ιδέας, δτι ή «άνταγωνιστικότητα» άποτελεί τό άντι- 
κειμενικό θεμέλιο τής Ιεραρχίας. ’Αλλά δέν μπορεί νά «γεννήσει» 
άπό μόνος του κάτι πού δέν θά στεκόταν ούτε σάν ουτοπία.

Ή  βάση τής κοινωνικής πυραμίδας βρίσκεται σέ διαδικασία διεύ
ρυνσης ή μήπως συρρικνώνεται τείνοντας νά πάρει σχήμα βαρελιού, 
καθώς πιστεύω; θ ά  πρέπει νά συζητήσουμε μέ ποσοστά καί δχι μέ 
άπόλυτους άριθμούς: άν καί οί χειρώνακτες προλετάριοι έξακολου- 
θούν νά αυξάνονται σέ άπόλυτους άριθμούς, δέν άντιπροσωπεύουν 
πιά παρά τό 18% τού ένεργού πληθυσμού τών ΗΠΑ. νΑν καί αύτό τό 
18% άντιπροσωπεύει έναν άπόλυτο άριθμό, άνώτερο άπό τόν άντί- 
στοιχο τών άρχών τού αίώνα, ή μείωση τού έπί τοίς έκατό ποσοστού 
είναι ένδεικτική αύτής τής τάσης.

Ρομπέρ Σαπουί: Ναί, άλλά ύπάρχουν καί «διανοούμενοι είδικευμέ- 
νοι έργάτες».

Κ. Καστοριάόης: Σύμφωνοι, άλλά θεωρούνται ταυτόσημοι μέ τίς 
καθαρίστριες ένός έργοστασίου; θ ά  πρέπει νά παίρνουμε υπόψη τήν 
πολυπλοκότητα τών έπιμέρους πυραμίδων. Οί είδικευμένοι έργάτες 
δέν άποτελούν τό χαμηλότερο έπίπεδο τής κοινωνικής πυραμίδας.

Αύτό πού είναι λειτουργικά σημαντικό είναι ή διάχυση, ή συνάρ
θρωση τών θέσεων καί τών ρόλων σέ δλα τά ένδιάμεσα έπίπεδα τής 
κοινωνικής Ιεραρχίας.

Φιλίπ Μπρασέ: ’Αλήθεια, δέν είναι δυνατόν οί έπαναστάτες θεω
ρητικοί νά άντιπαραβάλουν τό μοντέλο μιας έναλλακτικής κοινωνίας 
στή σύγχρονη ιεραρχημένη καπιταλιστική κοινωνία; Αύτό δέν θά σή- 
μαινε στήν πραγματικότητα νά έπινοήσουν αύτό τό μοντέλο στή θέση 
μιας κοινωνικής άπαίτησης πού, γιά νά είναι έγκυρη, γιά νά έχει πι
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θανότητες έπιτυχίας, θά δφειλε νά διατυπωθεί άπό μόνη της οτήν 
ιστορική πραγματικότητα τών κοινωνικών άγώνων;

’Αλλά αύτή ή κοινωνική άπαίτηση υπάρχει: έκφράζεται -στή σημε
ρινή κοινωνία είναι ίσως ό μόνος τρόπος έκφρασής της- στή μορφή 
τών άγώνων πού άναπτύχθηκαν κυρίως μετά τό 1968. Τό πραγματικό 
πρόβλημα είναι ή όργάνική σύνδεση τής έπαναστατικής θεωρίας μ’ 
αυτούς τούς άγώνες. Γιατί αυτοί οΐ άγώνες έκφράζουν μιά άμφισβή- 
τηση τού μοντέλου τής γραφειοκρατικής καπιταλιστικής κοινωνίας 
πού δεν θά βρει ποτέ στόν ϊόιο της τόν έαντό τά έπαρκή μέσα γιά νά 
ξεπεραστεϊ σάν άμφισβήτηση καί νά έξελιχθεί σέ μιά σφαιρική 
έναλλακτική πολιτική.

Αύτό άκριβώς ζοϋμε σήμερα στή Γαλλία: οΐ μισθωτοί έργαζόμενοι 
-ή κοινή γνώμη- άποδοκιμάζουν πλατύτατα τό ίεραρχικό μοντέλο 
καί τήν κορυφή του -τόν Πομπιντού καί τήν κυβέρνησή του. ΟΙ πα
ραδοσιακές δικαιολογήσεις τού Ιεραρχικού μοντέλου δέν «τραβάνε» 
πιά στό βαθμό πού οί άγώνες πού τό άμφισβητούν άμεσα στήν πράξη 
είναι άρκετά δημοφιλείς.

’Αλλά ή μεγάλη δύναμη αυτού τού μοντέλου βρίσκεται στό δτι δέν 
άρκεί νά τό άποδοκιμάζει κανείς γιά νά άντικατασταθεϊ άπό ένα άλ
λο μοντέλο. ’Επωφελείται άπό τή σημαντική άδράνεια πού έμποδίζει 
νά θεμελιωθεί κάτι διαφορετικό μέ άφετηρία τήν άποδοκιμασία του 
καί μόνον. Στό βαθμό πού ή «’Αριστερά» δέν είναι πιά Ικανή δχι μο
νάχα νά προτείνει ένα άλλο μοντέλο άλλά καί νά τό συνδέσει μέ τήν 
πραγματικότητα τών άγώνων έτσι ώστε ή γενίκευσή του νά παρου
σιάζεται πιό φερέγγυα άπό τή διατήρηση τού Ιεραρχικού μοντέλου -  
σ’ αύτόν τό βαθμό οί άντιδράσεις τών άνθρώπων θά έγγράφονται πά
ντα στό παραδοσιακό μοντέλο. Τό ίεραρχικό μοντέλο ξαναποκτά κύ
ρος στηριζόμενο στήν ένοχή πού νιώθουν άσυνείδητα οί άνθρωποί 
έπειδή τού έναντιώθηκαν χωρίς έπιτυχία.

Ό  Πομπιντού καί ή Δεξιά ξέρουν καλά πώς έχουν άναμφίβολα 
συμφέρον σήμερα νά άφήσουν φαινομενικά έλεύθερο τό πεδίο σέ όρι- 
σμένους άγώνες καί διεκδικήσεις έλευθεριακού τύπου -συμπεριλαμ
βανομένου καί τού ένδεχομένου νά πάρει τήν κυβέρνηση ή ’Αριστε
ρά- ώστε νά άποδειχτεί δτι κάτι τέτοιο δέν θά ήταν παρά σκέτη άπο- 
τυχία καί δτι μόνο τό ίεραρχικό μοντέλο άνταποκρίνεται στήν πραγ
ματικότητα -«τά πράγματα είναι αύτό πού είνάί» έλεγε δ Ντέ Γκόλ.

Ά ν  οί έπαναστατικές δυνάμεις -καί οί θεωρητικές μορφές έκφρα
σής τους στή συγκεκριμένη περίπτωση έχουν μεγάλη ευθύνη- δέν 
σταθούν Ικανές νά προβάλουν ένα φερέγγυο έναλλακτικό κοινωνικό 
μοντέλο, τό σημερινό κοινωνικό κενό θά υπερχειλίσει άπό μιά βίαιη 
έπιστροφή τού αύταρχικού μοντέλου στό βαθμό πού οί άνθρωποι θά 
βιώσουν τή συλλογική τους άδυναμία νά γεμίσουν αύτό τό κενό μέ 
μιά συλλογική δημιουργία κατά τό πρότυπο τής άφοσίωσης στό ψυ-
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χο-οικογενειακό: γιά νά κατευνάσουν την ένοχή τους, θά ζητήσουν 
τήν προστασία ένός άρχηγοϋ, πράγμα πού διαφαίνεται ήδη έδώ κι 
έκεΐ (άντιδράσεις μετά τήν άποτυχία ή μισοαποτυχία μιάς άπεργίας).

Ζεράρ Φονκς: Δέν υπάρχει κάποια δόση υποκρισίας στήν άρνηση 
πρότασης γιά ένα καινούριο κοινωνικό μοντέλο; Γιατί κάτι τέτοιο γί
νεται ήδη σιωπηρά μέ τόν τρόπο πού άσκείται κριτική στή σημερινή 
κοινωνία.

Κ. Καστοριάδης: Πιστεύω δτι είμαι ένας άπ’ αύτούς πού, μετά τόν 
Φουριέ, προχώρησαν δσο μακρύτερα γινόταν στή σαφή περιγραφή 
μιάς σοσιαλιστικής κοινωνίας. Έχω γράψει ένα άρθρο γιά «Τό πε
ριεχόμενο τού σοσιαλισμού», τό όποιο δημοσιεύτηκε στό τεύχος 22 
τού περιοδικού Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα, πού προσπαθεί νά 
σκιαγραφήσει τή σοσιαλιστική κοινωνία.

Στήν όμάδα «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα», ή πιό σημαντική Ιδεο
λογική ρήξη, ή ρήξη μέ τόν Λεφόρ καί τόν Σιμόν έκδηλώθηκε κυρίως 
έπειδή οΐ συγκεκριμένοι σύντροφοι άρνούνταν τελικά στούς έπανα- 
στάτες θεωρητικούς τό δικαίωμα νά διατυπώνουν προτάσεις: δέν 
όφειλαν παρά νά δέχονται αύτό πού διατυπώνει ή έργατική τάξη. 
’Εγώ άντιτίθεμαι σ’ αύτή τήν άντίληψη: οί έπαναστάτες θεωρητικοί 
έχουν τό δικαίωμα νά μιλούν, δπως καί όποιοδήποτε άλλο μέλος τής 
κοινωνίας.

Στό κείμενο «Τό περιεχόμενο τού σοσιαλισμού» μιλώ γιά τήν όργά- 
νωση τής οικονομίας, γιά τό μετασχηματισμό τής τεχνολογίας. ’Ασκώ 
κριτική σ’ αύτό τό τυφλό σημείο τού μαρξισμού πού άφορά τή θεώ
ρηση τής καπιταλιστικής τεχνολογίας, τή στιγμή πού αύτή ή τεχνολο
γία άποτελεϊ θεμελιακή συνιστώσα τής έκμετάλλευσης καί τής ξένω- 
σης: ή έκμετάλευση καί ή ξένωση ένσωματώνονται υλικά στό χάλυβα, 
στούς τοίχους, στά ήλεκτρικά σύρματα, στό μπετόν. Βρίσκονται στίς 
μηχανές, πού δέν διαθέτουν καμιά έσώτερη όρθολογικότητα άλλά συ- 
νιστούν μιά στιγμή τού καπιταλιστικού συστήματος.

’Απ’ αύτή τήν κριτική πηγάζει άμεσα μιά θετική άντιστροφή: δχι 
νά βάλουμε βόμβες σέ δλα τά έργοστάσια -γιατί έτσι θά πεθάνουμε 
άπό πείνα τρεις μέρες μετά τήν έπανάσταση- άλλά, άπό τό ίδιο βρά
δυ κιόλας, νά ξεκινήσουμε μιά γιγάντια προσπάθεια συνειδητού με
τασχηματισμού τής τεχνολογίας γιά νά τή θέσουμε στήν ύπηρεσία τών 
παραγωγών.

Ά ν  δμως, άπό κεϊ καί πέρα, προσπαθήσουμε νά φανταστούμε άπό 
τώρα καινούρια έργαλεία δουλειάς πού θά άντικαθιστούσαν -στίς 
συνθήκες τής σύγχρονης γνώσης- τήν κυριαρχία τού άνθρώπου στήν 
έργασιακή διαδικασία, θά περνούσαμε άπό τή σφαίρα τού μεγαλειώ
δους στή σφαίρα τού γελοίου.

Γιατί είναι άδύνατο νά ύποκαταστήσουμε (ή νά προηγηθούμε άπό)



την πείρα δχι μόνο τών μηχανικών άλλά, καί κυρίως, τών έργατών 
πού θά χρησιμοποιήσουν αυτή τήν τεχνολογία καί θά μπορέσουν μό
νοι νά πουν σέ ποιό βαθμό τούς έπιτρέπει νά κυριαρχήσουν στό έρ- 
γαλείο τής δουλειάς.

Στό έπίπεδο τής οίκονομίας είναι σχετικά εύκολο νά καταδείξουμε 
τή δυνατότητα τής αύτοδιαχειριζόμενης λειτουργίας της: περιέγραψα 
αύτό πού έχω άποκαλέσει «έργοστάσιο τού Σχεδίου», πού αύτοματο- 
ποιεϊ ένα μεγάλο μέρος τής διαδικασίας διαχείρισης τής οίκονομίας 
στό σύνολό της καί έξαλείφει τόν έφιάλτη τού οικονομικού συντονι
σμού, χωρίς νά ξεφεύγει άπό τό κοινωνικό έλεγχο τών έργαζομένων: 
είναι άπολύτως δυνατό.

Άλλά δέν μπορούμε νά περιγράφουμε σήμερα τό τελικό στάδιο 
τού σοσιαλισμού καί τόν καινούριο τύπο τού άνθρώπινου είναι πού 
προϋποθέτει. Πάντοτε υπάρχει ή δυνατότητα όπισθοδρόμησης μετά 
άπό μιά έπανάσταση: άκόμα κι άν δέν υπολογίσουμε τούς κινδύνους 
έξωτερικής έπέμβασης, οί ίδιοι οί άνθρωποι μπορούν νά άποδειχτούν 
άνίκανοι νά άνταποκριθούν στήν προσπάθεια οίκοδόμησης μιας νέας 
κοινωνίας Ισότητας, μιάς κοινωνίας πού δέν έξισώνει τούς πάντες 
άλλά μεταφέρει τήν έκδήλωση τών διαπροσωπικών διαφορών σέ άλ
λα έπίπεδα άπό τά έπίπεδα τής έξουσίας ή τού εισοδήματος. Σήμερα 
δέν μπορούμε νά έπινοήσουμε ούτε αυτόν τόν τύπο τού είναι ούτε τίς 
όμόλογες πλευρές τής άντίστοιχης κοινωνίας. Μπορούμε μονάχα νά 
ωθήσουμε πρός αύτές τίς κατευθύνσεις.

Τά ίδια τά γεγονότα καί Ιδιαίτερα οί νέοι άμφισβητούν, μετά τό 
1968, τό Ιεραρχικό, αυταρχικό μοντέλο. Άλλά τό ίδιο τό 1968 ήταν 
προϊόν μιας βαθύτερης, υπόγειας έξέλιξης, στό πεδίο άκριβώς πού 
έμφανίζεται σάν τό πιό άμετάβλητο, σύμφωνα μέ τήν παραδοσιακή 
Ιδεολογία άκόμη καί γιά τόν Μάρξ: άκόμα κι άν μπορούμε νά φαντα
στούμε δτι καταργεϊται ή έντολή, είναι προφανές δτι όρισμένοι ξέ
ρουν καί άλλοι δχι. Άλλά ή άμφισβήτηση στόχευε, κατά μία έννοια, 
καί ένάντια σ’ αύτό τό καθεστώς τής Γνώσης, παρόλο πού πρός στιγ
μήν πήρε άκραϊες μορφές. Σ’ αύτήν τήν ένεργητική συμπεριφορά 
υπάρχει ένας πυρήνας πού ίσως άναγγέλλει δτι σ’ αύτή τήν κοινωνία 
κυοφορείται ένα άτομο νέου τύπου.

Άλέν Γκιγιέρμ: Στήν είσαγωγή τών έπανεκδοθέντων έργων σου 
χαρακτηρίζεις σκληρά αύτούς πού μιλάνε σήμερα γιά αυτοδιαχείρι
ση: ένώ ή αυτοδιαχείριση ήταν ένα σύνθημα υπέρ τής έργατικής δια
χείρισης τής κοινωνίας, ένα σύνθημα πού ύποστήριζες κυρίως έσύ 
στό περιοδικό Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα γιά είκοσι χρόνια, έμφα- 
νίζεις τή σημερινή του έπιτυχία σάν μιά τεράστια άφομοίωση λέγο
ντας: «Αναρωτιέται κανείς άν πρόκειται γιά άπατεώνες πού έξαπα- 
τούν άφελεϊς.»
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Αύτή τή στιγμή υπάρχουν πολύ περισσότερα άπό 4 άτομα πού προ
τείνουν την αυτοδιαχείριση: ίσως καί 400.000, γιά νά άναφέρουμε 
κάποιο νούμερο. Καί δέν είναι έκπρίσωποι κάποιου Κράτους, δέν 
έχουν χειραγωγηθεί άπό τήν Ένωση των Γιουγκοσλάβων Κομμουνι
στών (άντίθετα, άπ’ δ,τι λέει δ Άνρί Λεφέβρ καί οί υπόλοιποι τής 
πολιτικής γενιάς του).

Μπορούμε νά μιλάμε στ’ άλήθεια γιά άπατεώνες καί άφελείς δταν 
τό Σοσιαλιστικό Κόμμα προσπαθεί νά άφομοιώσει τήν αύτοδιαχείρι- 
ση, γιατί στήν πραγματικότητα δέν πρόκειται παρά γιά ένα καθαρά 
προεκλογικό σύνθημα. ’Αλλά ή αυτοδιαχείριση είναι διαδεδομένη σέ 
πολλούς χώρους -άνάμεσα στούς όποιους τό P.S.U., μιά μικρή συνι
στώσα τους, μιά συνιστώσα πού δέν θά ’χε καμιά σημασία άν δέν 
ύπήρχε ή C.F.D.T. πού έχει παραπλήσιες θέσεις. Μπορεί νά υπάρ
χουν άπατεώνες καί άφελείς στήν κορυφή καί στή βάση τού P.S.U. 
καί τής C.F.D.T., άλλά δέν είναι έκεί τό ζήτημα.

'Αν αύριο τά συνδικάτα τών μπάτσων μιλήσουν κι αύτά γιά αύτο- 
διαχείριση, κάτι τέτοιο θά είναι προτιμότερο άπό τό νά ζητούσαν τό 
δικαίωμα νά δέρνουν δημοκρατικά τούς άνθρώπους.

Σ’ αυτόν τό συλλογικό μύθο, τήν αυτοδιαχείριση, πού άντικαθιστά 
τό μύθο τής γενικής άπεργίας πού ισχύει έδώ καί έβδομήντα χρόνια, 
περιέχεται μιά σημαντική άπελευθερωτική πνοή πού φαίνεται νά πα
ραγνωρίζεις στήν είσαγωγή σου.

Στήν έκτίμηση πού κάνεις γιά τόν Μάη τού 1968 παρατηρείς δτι 
άκριβώς μετά ήρθαν στό προσκήνιο οί πιό άρχαϊκές πολιτικές όμά- 
δες: οί τροτσκιστές-λενινιστές καί οί μαοϊκοί, πού πράγματι στό βά
θος είναι σταλινικοί. ’Αλλά θά έλεγε κανείς δτι ή παρατήρησή σου 
σταματάει έκεί.

Βάζεις δύο ευφυέστατα έρωτήματα στούς θιασώτες τής αυτοδια
χείρισης: είσαστε υπέρ τής άπόλυτης έξίσωσης τών μισθών καί υπέρ 
τής κατάργησης κάθε κρατικού όργάνου διαχωρισμένου άπό τήν κοι
νωνία; Δείχνεις νά σκέφτεσαι δτι αύτά τά ζητήματα δέν τά συζητούν 
μεταξύ τους οί όπαδοί τής αυτοδιαχείρισης. ’Αλλά αύτό είναι λάθος. 
Στό συνέδριο τής C.F.D.T., δπως καί στό συνέδριο τού P.S.U., οί κε
ντρικές συζητήσεις άφορούν αύτά άκριβώς τά ζητήματα.

Τό δτι οί Ιδέες πού υποστήριζε ή όμάδα «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρό
τητα» μέ τρόπο δχι άπλώς μειοψηφικό -παράνομο- υίοθετούνται σή
μερα άπό ένα μαζικό κίνημα δέν σηματοδοτεί άναγκαστικά άφομοίω
ση: υπάρχει κι ένα σημάδι άπελευθέρωσης. Τά δυό φαινόμενα συνυ
πάρχουν στήν ίδια κίνηση.

Κυρίως έπειδή στά 1974, άφού άποκρυσταλλώθηκε τό κίνημα τού 
Μάη, οί τροτσκιστές βρίσκονται σέ πλήρη άποσύνθεση (ή μόνη πολι
τική όμάδα πού έπιβιώνει, υποχρεώθηκε, γιά λόγους τακτικής, νά 
προσεγγίσει τήν αυτοδιαχείριση) καί ό μαοϊσμός δέν υπάρχει πιά πο
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λιτικά. ’Αντίθετα, δημιουργούνται ένα σωρό κοινωνικά κινήματα μέ 
τήν έννοια πού τό εύχόσουν: μέ τήν έννοια δηλαδή μιάς άναζήτησης 
ταυτότητας, αυτονόμησης τών άτόμων στους χώρους τών ειδικευμέ
νων έργατών, τών τεχνικών, τών νεολαιών, τών άράβων έργαζομέ- 
νων, τών έθνικών μειονοτήτων, τών γυναικών.

Κ. Καστοριάδης: Πώς θά μπορούσα νά άμφισβητήσω τή σπουδαιό- 
τητα τής διάδοσης τής Ιδέας τής αυτοδιαχείρισης έδώ καί μερικά 
χρόνια; "Ολοι δμως ξέρουμε πώς οί άνθρωποι άποδίδουν έντελώς 
διαφορετικά περιεχόμενα στήν ίδια λέξη: τό 1800 στήν ’Αγγλία τό 
σύνθημα «’Ελευθερία, ’Ισότητα, ’Αδελφότητα» ήταν ένα Ισχυρό 
έκρηκτικό. Αύτές οί έννοιες έχουν φθαρεί τόσο πολύ άπό τήν κατοπι
νή χρησιμοποίησή τους άπό τήν άστική τάξη, πού έχασαν δλη τους 
τήν Ισχύ.

Ή  ίδια άπόπειρα άφομοίωσης παρατηρεϊται καί μέ τήν ιδέα τής 
αύτοδιαχείρισης. Δέν μιλάω γιά τόν P.S.U. ή τή C.F.D.T. ’Αλλά τί 
νά πούμε γιά τούς Ιθύνοντες τού Σοσιαλιστικού Κόμματος; ’Ακόμα 
κι ή C.G.T., πού δημοσίευσε πρίν λίγον καιρό ένα μανιφέστο γιά τήν 
οικονομική διαχείριση τών έπιχειρήσεων, δέν τολμάει πιά νά κατα
κρίνει τήν αύτοδιαχείριση.

Είναι ένα ένδιαφέρον σημάδι, άλλά είναι χρέος μας νά προσπαθή
σουμε νά παρεμποδίσουμε τήν άφομοίωση τοποθετώντας τά ζητήμα
τα στήν κόψη τού ξυραφιού, άπαιτώντας νά έξηγήσουν τί έννοούν μέ 
τόν δρο «δημοκρατική διαχείριση». Δέν μπορεί παρά νά σημαίνει 
πλήρη ίσότητα: άν ό Μαρσέ έκλέγεται μιά μέρα γενικός γραμματέας 
τού Κομμουνιστικού Κόμματος, αύτό νά μήν ισχύει παρά γιά μιά 
βδομάδα, έπειτα νά έπιστρέφει στή βάση. (Μέ τήν ευκαιρία παρατη
ρώ πώς γιά τό P.S.U. ή έβδομάδα διαρκεϊ έξι χρόνια!)

Ό  μόνος τρόπος γιά νά έμποδκπεϊ ή άφομοίωση είναι νά θέτουμε 
τά πιό ένοχλητικά ζητήματα. Γι’ αύτό λοιπόν θέτω τό ζήτημα τής 
άπόλυτης έξίσωσης τών μισθών καί εισοδημάτων, θά  συμφωνήσουμε 
δτι, σ’ αύτό τό σημείο, ή ήγεσία τής C.F.D.T. είναι τουλάχιστον φει
δωλή, άν ύποθέσουμε πώς έχουν πειστεί γι’ αυτή τήν έξίσωση άλλά 
δέν θέλουν νά μιλήσουν τώρα γι’ αύτό άπό φόβο μήπως ή στιγμή «δέν 
είναι εύνοϊκή»· γεγονός είναι πάντως δτι δέν μιλάνε γι’ αύτό.

Αύτά τά κοινωνικά κινήματα μέ αύτοδιαχειριστικό προσανατολι
σμό πού έμφανίστηκαν πρόσφατα στή Γαλλία -άν καί είχαν ήδη έμ- 
φανιστεί στίς χώρες τού έξελιγμένου καπιταλισμού- άποτελούν μέρος 
τού σύγχρονου καπιταλισμού: άποδεικνύουν δτι τό έπαναστατικό 
πρόταγμα έχει πραγματική βάση, θ ά  πρέπει νά είμαστε αισιόδοξοι ή 
άπαισιόδοξοι; Ούτε τό ένα ούτε τό άλλο: σ’ αύτό τό σημείο παραμέ
νω πάντα άμετακίνητος. Τό έπαναστατικό κίνημα έκλεινε πάντα τά 
μάτια του μπροστά στό γεγονός δτι ή Ιστορία δέν έξελίσσεται γραμμι



κά. ΟΙ έπαναστάτες έζησαν πάντοτε μέ την Ιδέα δτι διέθεταν ένα κε
φάλαιο στην τράπεζα τής Ιστορίας, ένα κεφάλαιο πού, μαζί μέ τούς 
τόκους, δημιούργησε τό έπαναστατικό δυναμικό. Λές καί μπορούσαν 
οΐ έπαναστάτες νά κοιμούνται τού καλού καιρού, ένώ ή ’Επανάστα
ση, μέσα άπό σκαμπανεβάσματα, θά συνέχιζε άμείλικτη την πορεία 
της.

Κανείς δέν έχει έκφράσει αυτόν τό συλλογισμό ξεκάθαρα άλλά, γιά 
παράδειγμα, αυτή είναι ή ψυχική λειτουργία τού τροτσκισμού, θά  
πρέπει νά ξέρει κανείς νά περιμένει καί νά βρίσκεται στήν κατάλληλη 
θέση τή στιγμή τού τοκετού.

’Αλλά αύτό πού άποκαλούμε «αυταπάτες» έχει γερή κράση καί 
έπανεμφανίζεται μέ διαφορετικές μορφές: ένα άπό τά άστεϊα πού κά
ναμε στήν όμάδα «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα» ήταν νά προδικά
ζουμε τήν έξαφάνιση τού Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος άπό 
φυσικό θάνατο: σχεδόν δέν στρατολογούσε πιά νεολαίους, έπομένως 
ό μέσος έτήσιος δρος ήλικίας αυξανόταν κατά ένα έτος. ’Αλλά αύτή ή 
πρόβλεψη άποδείχτηκε έσφαλμένη: τό Κομμουνιστικό Κόμμα έξακο- 
λουθεϊ νά στρατολογεί νέους, δσο κι άν μάς φαίνεται παράξενο νά 
προσχωρεί σήμερα ένας νέος στό Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα.

Αύτοί πού πιστεύουν δτι οί έργάτες θά πάρουν ένα μάθημα άπό 
τήν άπεργία πού θά προηγηθεϊ καί δτι δέν θά έμπιστευτούν τήν έπό- 
μενη φορά τούς σταλινικούς ήγέτες άπατώνται κάθε φορά. ΟΙ έπανα
στάτες άρνηθηκαν μέχρι σήμερα νά πάρουν υπόψη τους τή φοβερή 
τάση πού έχουν δλες οί κοινωνικές τάξεις -συμπεριλαμβανομένου 
τού προλεταριάτου- νά άναπαράγουν άναπαραστάσεις πού οί ίδιοι 
άποκαλούν άπατηλές. Βέβαια, ταυτόχρονα έκδηλώνεται καί μιά 
άντίθετη τάση άπό τίς μάζες, συγκεκριμένα μιά αύξανόμενη άπάθεια 
άπέναντι στίς μορφές δράσης πού τούς προτείνουν οί γραφειοκρατι
κές όργανώσεις: τό Κομμουνιστικό Κόμμα έχει περίπου ένα έκατομ- 
μύριο ψηφοφόρους στήν περιοχή τού Παρισιού, 700.000 έγγεγραμμέ- 
να μέλη καί ποιός ξέρει πόσα έπαγγελματικά στελέχη. 'Ωστόσο, μόλις 
πού καταφέρνει νά κατεβάσει 10.000 διαδηλωτές στό δρόμο.

Βιχτόρ Λεντίχ: Συμφωνώ άπολύτως μέ τήν άνάλυσή σου γιά τό 
σταλινισμό καί θεωρώ δτι έχει προχωρήσει μακρύτερα άπό δλους 
πρός αύτή τήν κατεύθυνση. ’Αλλά άντίθετα μέ σένα, καί μέ κίνδυνο 
νά θεωρηθώ παλαιομαρξιστής, πιστεύω πάντοτε στόν καθοριστικό 
παράγοντα τής οίκονομίας. Παραγνωρίζεις τό δεσμό τής Ιεραρχίας 
μέ τόν οικονομικό παράγοντα.

Σέ δλες τίς κοινωνίες πού συναντάμε μορφές Ιδιοκτησίας ύπάρχει 
ένας βαθύς δεσμός άνάμεσα στό ίεραρχικό μοντέλο -πού είναι μιά 
μορφή έξουσίας- καί σέ μιά κτήση άγαθών οικονομικού τύπου. Είναι 
άλήθεια δτι οί ψυχικοί χαρακτήρες είναι σημαντικοί, άλλά ή αίτια
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τους δέν είναι καταρχήν οικονομική;

Ζεράρ Φούχς: Γιά νά εισάγουμε τόν βιολογικό παράγοντα άνάμε- 
σα στόν ψυχικό καί τόν οίκονομικό, δέν ύπάρχει σχέση άνάμεσα στό 
Ιεραρχικό μοντέλο καί στίς συνθήκες έπιβίωσης ένός συνόλου πού 
όρίζεται ώς μιά συμμετοχή πού άποκλείει τή συμμετοχή σέ άλλα σύ
νολα;

Κ. Καστοριάόης: Οί άπλές μου γνώσεις στήν έθνολογία μού λένε 
δτι κοινωνίες διαφορετικές άπό τή δική μας δέν λειτουργούν άναγκα- 
στικά σύμφωνα μέ τό Ιεραρχικό μοντέλο. ’Αντίθετα, δέν παρατηρού
με καμιά πρωτόγονη φυλή πού δέν τρέφεται ή δέν άναπαράγεται: 
έδώ είναι ό βιολογικός παράγοντας.

Ή  σύγχρονη γαλλική καί άμερικάνικη κοινωνία είναι αύστηρά Ιε
ραρχημένες παρόλο πού τό πρόβλημα τής έπιβίωσης δέν είναι καθό
λου έντονο.

Ζεράρ Φούχς: Μά έπειδή έχουμε περάσει κατά πολύ τό κατώφλι 
τής έπιβίωσης, γι’ αυτό άκριβώς μπορεί νά ευδοκιμήσει ή άπόρριψη 
τού ίεραρχικού μοντέλου, έτσι δέν είναι;

Κ. Καστοριάόης: Αυτό τό είδος συσχετισμού τό έβρισκα πάντα πο
λύ άνεπαρκές. Πρέπει νά τό ύποβάλουμε, δπως στά μαθηματικά, στή 
δοκιμασία τού άντιπαραδείγματος. Ά ν υπήρξε έστω χαί μία μόνο 
«φτωχή» κοινωνία χωρίς Ιεραρχία, καταρρίπτεται ή Ιδέα δτι ή Ιεραρ
χία είναι προϊόν τής σπάνης. ’Αλλά τέτοια κοινωνία υπήρξε. νΑν 
υπήρξε έστω χαί μία μόνο «φτωχή» (εραρχική κοινωνία δπου άμφι- 
σβητήθηκε ή Ιεραρχία, καταρρίπτεται ή Ιδέα δτι ή άμφισβήτηση τής 
Ιεραρχίας προϋποθέτει ένα «κατώφλι» άφθονίας. ’Αλλά τέτοια κοι
νωνία ύπήρξε. Κι έκτός αυτού, ή έννοια «κατώφλι έπιβίωσης» είναι 
πολύ άκαθόριστη. ΟΙ άνάγκες πού καθορίζουν τά υποτιθέμενα κατώ
φλια είναι κι αυτές Ιστορικά προϊόντα. ’Αλλά όλόκληρη ή οικονομι
κή θεωρία τού Κεφαλαίου τού Μάρξ δέν έχει νόημα παρά μόνον άν 
υπάρχει ένα καθορισμένο έπίπεδο ζωής τής έργατικής τάξης, ένα έπί- 
πεδο πού νά μπορούμε νά τό προσδιορίσουμε. Είδεμή, δέν είναι δυ
νατόν νά όρίσουμε αυτό πού όνομάζει «άναγκαία έργασία», καί πολύ 
περισσότερο τήν έκμετάλλευση.

Γιά νά άπαντήσω στόν Λεντίκ, έκεί πού υπάρχει ίεραρχικό μοντέλο 
έννοεϊται δτι υπάρχει έπίσης, άναγκαστικά, έξουσία στά μέσα παρα
γωγής, έλεγχόμενη διάθεση αυτών τών μέσων, είτε είναι καλυμμένη 
μέ τόν νομικό μανδύα τής άτομικής ιδιοκτησίας είτε μέ τό μανδύα τής 
κρατικής Ιδιοκτησίας. Καί κυρίως δταν ή παραγωγή έχει καταστεί ή 
κεντρική κοινωνική δραστηριότητα.

’Αλλά ή διαίρεση τής πραγματικότητας σέ ψυχική καί οικονομική
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μού δίνει τήν έντύπωση άπόηχου μιάς ξεπερασμένης τάσης γιά διαί
ρεση σέ κατηγορίες. Μιλούσα γιά τό ψυχικό καί τό κοινωνικό. ’Αλλά 
μού φαίνεται δτι είναι λάθος, μιλώντας γιά τό κοινωνικό, νά άποδώ- 
σουμε ρόλο πρωταρχικής αιτιότητας στό οίκονομικό. Πώς μπορούμε 
νά μιλήσουμε έδώ γιά αίτιότητα; Μού είναι άδύνατον νά έννοήσω 
τήν οικονομία σάν παράγοντα διαχωρίσιμο άπό τήν ύπόλοιπη κοινω
νία, πράγμα πού θά έπέτρεπε νά τήν έννοήσουμε σάν τήν αιτία τού 
«υπολείμματος» -ποιανού υπολείμματος;

Είναι λάθος νά υποστηρίζουμε δτι ή έφεύρεση τής άτμομηχανής 
γέννησε τόν καπιταλισμό, γιατί κάτι τέτοιο προϋποθέτει δτι αυτή ή 
έφεύρεση έμφανίστηκε σέ μιά κοινωνία όπου οί συνολικές πολιτισμι
κές συνθήκες έπιτρέπουν σέ κάποιους άνθρώπους νά τήν έκμεταλλευ- 
τούν γιά νά κερδοσκοπήσουν. ’Ανάλογες έφευρέσεις είχαν γίνει καί 
κατά τήν άρχαιότητα ή στην Κίνα, χωρίς δμως νά έμφανιστεί ό καπι
ταλισμός.

’Ακόμη καί σήμερα οί άποικιοκράτες ή οί νεοαποικιοκράτες βιο- 
μήχανοι μεταφέρουν στήν ’Αφρική μηχανικό έξοπλισμό. ’Οχι πώς οί 
Άφρικάνοι δέν μπορούν νά τόν έκμεταλλευτούν, άπλώς ή καπιταλι
στική άνάπτυξη δέν τούς ένδιαφέρει. Δουλεύουν τρεις μέρες τή βδο
μάδα καί, άφού κερδίσουν άρκετά χρήματα γιά νά άγοράσουν τό 
κρέας ή τά δώρα γιά τά μέλη τής οίκογένειάς τους, έπιστρέφουν στό 
χωριό. Έχουν δίκιο.

Βικτόρ Λεντικ: Ή  οικονομία δέν είναι ή καθαρή τεχνική, είναι ή 
σχέση της μέ τόν άνθρώπινο παράγοντα.

Κ. Καστοριάδης: ’Από τόν 11ο αίώνα στή δυτική Εύρώπη άρχίζει 
μιά άναστάτωση, στήν άρχή μέ τή μορφή μιάς έκτεταμένης έξάντλη- 
σης τών πόρων τής φεουδαρχικής κοινωνίας. Σιγά σιγά κάνουν τήν 
έμφάνισή τους οί δούλοι πού ξέφυγαν άπό τόν φεουδαρχικό τομέα, 
δπως έλεγε ό Μάρξ.

Έτσι διαμορφώνεται μιά νέα πραγματικότητα στήν όποια δέν έχει 
πιά σημασία άν είσαι άγιος ή βασιλιάς- αύτό πού μετράει είναι αυτό 
πού μπορεί νά μετρηθεί. Διάφορες έφευρέσεις, πού ήταν γιά λίγους 
στήν ’Αλεξάνδρεια τού 2ου αίώνα μ.Χ. καί άποτελούσαν άντικείμενο 
περιέργειας ή διασκέδασης γιά τούς πλουσίους, δέν θεωρούνται πιά 
παρά ένα μέσο γιά νά αύξηθεϊ ή περιουσία τους. 'Ολόκληρη ή δια
νοητική, φιλοσοφική καί έπιστημονική άνάπτυξη άκολουθεϊ αύτή τήν 
πορεία, χωρίς νά μπορούμε νά έντοπίσουμε κάποιον καθοριστικό 
παράγοντα.

Βικτόρ Λεντικ: Βρισκόμαστε μπροστά στήν Ιστορική άνάδυση μιάς 
κοινωνικής τάξης πού χαλιναγωγήθηκε γιά πολύν καιρό άπό μιά άλ
λη τάξη.
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Κ. Καστοριάδης: Αλλά, λέγοντας αύτό, σκέφτεσαι σάν νά υπήρχε, 
άπό τη μιά μεριά, μιά δυνητική τάση όλόκληρης τής Ιστορίας τής άν- 
θρωπότητας νά γεννήσει τόν καπιταλισμό, κι άπό τήν άλλη ένας άνα- 
σταλτικός παράγοντας: ή ύπαρξη μιάς άλλης τάξης πού τόν παρε
μπόδιζε.

Άλέν Γκιγιέρμ: Γιά νά συγγράψω τήν Ιστορία τής Βρετανίας, μελέ
τησα τήν άστική τάξη τής Νάντης καί τού Λίβερπουλ (γιά τήν όποια 
ό Μάρξ έλεγε δτι ήταν ή είκόνα τού μέλλοντος τού καπιταλισμού). 
Καί οί δυό άποτελούνται άπό έφοπλιστές καί δουλεμπόρους, πού 
έχουν τίς ίδιες πηγές κεφαλαίων -τό έμπόριο. Στό Λίβερπουλ τά κε
φάλαια πού προέρχονται άπό τό έμπόριο έπενδύονται στή βιομηχα
νία. Στή Νάντη δπου 300 οικογένειες έφοπλιστών έχουν άναπτυγμένο 
έπιχειρηματικό πνεύμα, δσον άφορά τό έμπόριο, χρησιμοποιούν τά 
κεφάλαιά τους γιά νά κατασκευάσουν οίκοόομήματα γι’ αυτούς τούς 
ίδιους, μιμούμενοι τή Βενετία καί τό Άμστερνταμ: καλούν έφευρέτες 
γιά νά δημιουργήσουν τή νήσο Φεϊντάου, δπου χτίζουν τά μέγαρά 
τους -τήν άποκαλούν μικρή ’Ολλανδία. Κατασκευάζουν τήν άποβά- 
θρα τής Φός.

Παρ’ δλ’ αυτά, ύπήρχε σίδηρος στό Σατομπριάν, σέ άπόσταση 50 
χιλιομέτρων, καί θά μπορούσαν νά είχαν βρει κάρβουνο.

Κ. Καστοριάδης: Αύτό άποδεικνύει δτι δέν άρχουν οί έφευρέσεις 
γιά νά έξηγηθεϊ ή γένεση τού βιομηχανικού καπιταλισμού άπό τόν 
έμπορευματικό καπιταλισμό. Χρειάζεται έπίσης, γιά παράδειγμα, νά 
έχει δημιουργηθεί ένα προλεταριάτο πού «νά μήν έχει πού τήν κεφα
λήν κλϊναι». Κατά τόν Μάρξ, δέν μπορεί προφανώς νά τό δημιουργή
σει ή άστική τάξη, έπειδή δέν ύπάρχει άκόμη: τό δημιουργούν οί με- 
γαλογαιοκτήμονες πού διώχνουν τούς κολίγους, οί όποιοι πρέπει 
επομένως νά πουλήσουν τήν έργατική τους δύναμη στις φάμπρικες 
γιά δεκάξι ώρες τήν ήμέρα. ’Αλλά αύτό τό κίνημα τών «περιφρά
σεων» συμβαίνει ταυτόχρονα, «κατά τύχη».

Φιλίπ Μπρασέ: Ά ν  είναι εύκολο νά δείξουμε τήν αύθαιρεσία πού 
ύπάρχει δταν μιλά κανείς γιά άποφασιστικό καθορισμό τού κοινωνι
κού άπό τό οικονομικό, μού φαίνεται άντίθετα σωστό νά λέμε, δπως 
ό Μάρξ, δτι «οί υλικές συνθήκες ύπαρξης τών άνθρώπων καθορίζουν 
τή συνείδησή τους καί δχι τό άντίστροφο».

Κ. Καστοριάδης: Ποτέ δέν κατάλαβα πώς θά μπορούσαμε νά κά
νουμε αύτόν τό διαχωρισμό.

Πιέρ Γχαρίγχ: Ό  δρος «βαρβαρότητα», στόν τίτλο Σοσιαλισμός ή 
Βαρβαρότητα, δέν άνταποκρίνεται σέ μιά κοινωνική όργάνωση δπου 
ή έξουσία θά θεωρείται ή ούσιαστικότερη άξια -πράγμα πού θά συνι-
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στοϋσε τό κυριότερο έμπόδιο γιά τήν έμφάνιση τού άνθρώπου νέου 
τύπου, τόν όποιο θά δφειλε νά δημιουργήσει ό σοσιαλισμός;

Κ. Καστοριάόης: νΟχι. Βαρβαρότητα θά ήταν μιά τελεσίδικα κλει
στή κοινωνία δπου δέν θά μπορούσε πιά νά υπάρξει άμφισβήτηση -  
έκτός ίσως άπό έναν πρώην έπαναστάτη πού θά ’χε καταφύγει σάν 
μοναχός σ’ ένα βουνό. 'Υπήρξαν κοινωνίες δπου ή έξουσία ήταν ή 
ύπέρτατη άξια (στό τέλος τού Μεσαίωνα ή στή Ρώμη μετά τόν 2ο 
αίώνα), άλλά πού ήταν ικανές νά αύτοαμφισβητηθούν, νά άμφισβη- 
τήσουν τή θεσμισμένη έξουσία.

Ό  Μπιλοντό λέει δτι θεωρούσε πάντα τό μαρξισμό μιά θεωρία πού 
άποδίδει άποφασιστική σημασία, δχι στίς παραγωγικές δυνάμεις κα
θαυτές, άλλά στή συνάρθρωσή τους μέ τίς παραγωγικές σχέσεις. Εί
ναι μιά πολύ πιό υποφερτή άποψη.

Άλλά τί σημαίνει σχέση παραγωγής; Ά ν  δέν θέλουμε νά τήν έν- 
νοοϋμε σάν κάτι πού πέφτει άπ’ τόν ούρανό, είναι ένας κοινωνικός 
θεσμός. Είναι εύκολο νά περιγράφουμε τή λειτουργία του: άπό πού 
δμως προέρχεται; Ό  Ένγκελς καί ό Μάρξ, λέγοντας δτι ή άνθρωπό- 
τητα πέρασε, στή διάρκεια τής Ιστορίας της, άπό άναγκαία στάδια, 
δέν δίνουν καμιά έξήγηση.

Ό  Ένγκελς λέει, σχετικά μέ τήν έμφάνιση τής δουλείας, δτι άπό τή 
στιγμή πού άρχισε ή άνταλλαγή άντικειμένων δέν χρειάστηκε πολύς 
καιρός γιά νά γίνει αυτή ή φρικτή άνακάλυψη δτι μπορούσαν νά 
άνταλλάσσονται καί οί άνθρωποι. Άλλά αύτό πού είναι σημαντικό 
στήν έμφάνιση τής δουλείας δέν είναι δτι οΐ άνθρωποι μπορούν νά 
άνταλλαχτούν. Είναι δτι μπορούν νά θεωρηθούν άντιχείμενα: είναι 
μιά βαρύνουσας σημασίας ιστορική έπινόηση, ένας θεσμός, μέ τή βα
σική έννοια τού δρου, δπως καί ή έμφάνιση τής όμιλίας. Δέν είναι 
καθόλου αύτονόητο. Καμιά τεχνολογική ή οικονομική θεώρηση δέν 
μπορεί νά κατανοήσει αύτό τό φαινόμενο. Είναι έπινόηση άνάλογης 
σημασίας μέ τή στιγμή πού ό Μωϋσής, ή κάποιος άλλος, βεβαιώνει 
τήν ύπαρξη ένός μοναδικού θεού: είναι μιά ιστορική καμπή, ένα 
άπόλυτο έφεύρημα, μιά άποκάλυψη.

Βιχτόρ Λεντίχ: Ή  έφεύρεση τής δουλείας δέν είναι δυνατή παρά 
τή στιγμή πού μπορείς νά έξαναγκάσεις τό δούλο νά έργαστεϊ. Πρίν, 
έπρεπε νά τόν σκοτώνεις.

Κ. Καστοριάόης: Λάθος· ό παραδοσιακός μαρξισμός διατείνεται 
δτι σέ όλόκληρη τήν περίοδο πρίν άπό τήν έμφάνιση τής δουλείας δέν 
υπήρχε ύλικό κίνητρο γιά νά έχει κανείς δούλους, έφόσον ένας άν
θρωπος, δουλεύοντας δλες τίς ήμέρες τού χρόνου έπί 12 ώρες τήν 
ήμέρα, καταφέρνει νά παράγει τά μέσα τής έπιβίωσής του. Άλλά αύ
τό είναι άσυναρτησία.
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"Ολες ol γνωστές μή δουλοκτητικές κοινωνίες είχαν πολύ διαθέσι
μο χρόνο, έκαναν προσφορές στους θεούς: υπήρχε ένα σχετικά μεγά
λο παραγωγικό πλεόνασμα. Εκτός αύτοϋ, άν δέν είχε υπάρξει αύτό 
τό παραγωγικό πλεόνασμα, δέν θά ήταν δυνατό τό πέρασμα άπό τήν 
παλαιολιθική στή νεολιθική έποχή· γιατί αύτό τό πέρασμα προϋποθέ
τει δτι όρισμένοι είναι σέ θέση νά θρυμματίζουν πέτρες καί νά κατερ
γάζονται τά θραύσματα, καί έπομένως δτι κάποιοι άλλοι συλλέγουν 
μεγαλύτερες ποσότητες τροφής άπ’ δσο έχουν άνάγκη οί ίδιοι.

Ή  δουλεία είναι μιά θεσμισμένη κοινωνική σχέση πού μία διάστα
σή της είναι παραγωγική. Έχει δμως κι άλλες διαστάσεις.

Ρομπέρ Σαπουί: θ ά  ήταν ένδιαφέρον νά δείξουμε πώς, σέ μιά έπι- 
χείρηση σάν τή Ρενό (ή τήν Μπερλιέ), μετά την άπελευθέρωση, ή θέ
ληση τών έργαζομένων γιά έξουσία έξαγοράστηκε άπό τό χρηματικό 
ή τό κοινωνικό στάτους. Πώς θά μπορούσε νά άποκατασταθεϊ αυτή ή 
έξουσία χωρίς νά φανεί σ’ αυτούς πού βιώνουν αυτές τίς καταστά
σεις σάν μιά άπώλεια τής άγοραστικής τους δύναμης, σάν πτώση τού 
βιοτικού τους έπιπέδου; Γιά πολλούς έργαζομένους έχει γίνει ένας 
τέτοιος συσχετισμός άνάμεσα στην έξουσία τους καί στό κοινωνικό 
τους στάτους, γιά τό όποιο διαπραγματεύτηκαν σκληρά, ώστε φο
βούνται μήπως ή άνάκτηση τής έξουσίας τους βάλει σέ κίνδυνο τό 
στάτους αύτό. Αυτή ή παρατήρηση έπαληθεύεται Ιδιαίτερα στόν 
έθνικοποιημένο τομέα.

Έχω νά σού κάνω πολλές έρωτήσεις:
1. Ή  Ιεραρχία καί ή γραφειοκρατία είναι γιά σένα συνώνυμες έν

νοιες;
2. Ή  έμφάνιση τής γραφειοκρατίας στίς καπιταλιστικές χώρες εί

ναι τού ίδιου τύπου μέ τή γραφειοκρατία τών κοινωνιών πού προήλ
θαν άπό τήν κατάκτηση τής έξουσίας άπό τό έργατικό κίνημα; Ά ν 
υπάρχει ταύτιση, μπορούμε νά μιλάμε γιά καπιταλισμό καί στίς δυό 
περιπτώσεις; Άπό δώ θά έπρεπε νά συμπεράνουμε δτι ή έμφάνιση 
όρισμένων οικονομικών μορφών γεννάει τό ίδιο σύστημα έξουσίας.

Ά ν  υπάρχει διαφοροποίηση, μπορούμε νά τήν έννοήσουμε μιλώ
ντας γιά έκφυλισμό τού έργατικού κινήματος, ή υπήρχε ένα θεμελιώ
δες κενό άπό τό ίδιο τό ξεκίνημά του;

3. Τά Ιεραρχικά συστήματα δέν είναι συνδεδεμένα μέ φαινόμενα 
έκβιομηχάνισης, έτσι ώστε ή πάλη ένάντια στήν Ιεραρχία νά όδηγεϊ 
στήν έπιστροφή σέ άπλοποιημένους στοιχειώδεις τρόπους παραγω
γής; Ή  κατάργηση τής ιεραρχίας δέν προϋποθέτει τήν κατάργηση 
κάθε πολύπλοκου τρόπου παραγωγής καί τήν έπιστροφή σέ κοινότη
τες βάσης μέ άμεση παραγωγή;

Πολλοί έργαζόμενοι πού θά ’ταν πρόθυμοι νά συμμετάσχουν σέ 
άντιιεραρχικούς άγώνες διστάζουν, γιατί δέν είναι έτοιμοι νά ύπο-
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στούν αυτές τις συνέπειες, τίς όποιες θεωρούν άναπόφευκτες.
4. Σχετικά μέ τά κριτήρια κατάργησης τής Ιεραρχίας, γιά σένα Ινα 

άπό τά βασικότερα είναι ή άπόλντη 'έξίσωση τών μισθών. Είναι πο
λυσύνθετη διεκδίκηση: ή Χειραφετημένη Σχολή τή διακήρυσσε γιά 
τούς έκπαιδευτικούς, καί οί κίνδυνοι γιά τό σχηματισμό τάξεων είναι 
κι έδώ μεγάλοι, άκόμα καί μέσα στήν Ισότητα.

Έξίσωση μισθών: οί δύο όροι είναι άντιφατικοί: ή ύλική υπόσταση 
τού μισθού καθορίζεται άπό τήν ύπαρξη διαφοροποιημένων παρα
γωγικών διαδικασιών. Ή  έργατική δύναμη άναπτύσσεται άνισόρρο- 
πα: ό μισθός είναι άναγκαστικά συνδεδεμένος μέ κάποιον ύπολογι- 
σμό.

Ή  διακήρυξη τής άπόλυτης έξίσωσης τών μισθών δέν ίσοδυναμεϊ 
μέ τήν κατάργηση τής μισθωτής έργασίας; Ή  μήπως είμαστε σέ θέση 
νά όρίσουμε μιά έργατική δύναμη σχετικά γνωστή καί άναγνωρίσιμη; 
Καί τί θά κάνουμε μέ τόν μή ένεργό πληθυσμό τή στιγμή πού ή έξίσω
ση τών μισθών προύποθέτει μιά κάποια δραστηριότητα;

Κ. Καστοριάόης: 1. Στίς σημερινές συνθήκες ιεραρχία καί γρα
φειοκρατία είναι δροι άνάλογοι. Ή  σύγχρονη γραφειοκρατία έχει 
μιά διπλή ιστορική καταγωγή: ή πρώτη άνάγεται στό μακρινό παρελ
θόν, στή δημιουργία τού Κράτους καί τού στρατού, κατόπιν στίς 
άσιατικές μοναρχίες: Φαραώ, Κίνα. Τήν ξανασυναντάμε στήν αύτο- 
κρατορική Ρώμη, δπου έξαφανίζεται ό σχετικά πολυκεντρικός τρό
πος άσκησης τής έξουσίας καί ό Αύτοκράτορας δημιουργεί ένα είδος 
συμβουλίου ύπουργών, αύλικούς, άρχεία, γραμματείς.

Αυτή τήν ίεραρχική δομή τήν υίοθετεϊ ή Εκκλησία δταν παύει νά 
είναι πρωτόγονη ’Εκκλησία: γίνεται έπίσημη ’Εκκλησία δταν γίνεται 
γραφειοκρατική. Διαμορφώνει τή γεωγραφική καί τήν έσωτερική όρ- 
γάνωσή της σύμφωνα μέ τό πρότυπο τής Αυτοκρατορίας. Μετά τήν 
πτώση τής Αυτοκρατορίας, αυτή ή δομή έπιβιώνει στόν δυτικό κόσμο 
μέ τή μορφή τής ’Εκκλησίας. ’Επανεμφανίζεται, άπ’ τήν πλευρά τού 
Κράτους, μέ τήν πραγματική έγκαθίδρυση τής Μοναρχίας στά τέλη 
τού Μεσαίωνα.

Ή  άλλη ρίζα τής σύγχρονη γραφειοκρατίας είναι καθαρά καπιτα
λιστική: βρίσκεται στήν κίνηση έκβιομηχάνισης, στή διαίρεση τής έρ
γασίας, στήν άποδιάρθρωση, στήν κατάτμηση τής έργασιακής διαδι
κασίας σέ κομμάτια χωρίς καμιά έσώτερη σχέση μεταξύ τους (τή σχέ
ση δέν τήν έπαληθεύουν έκεϊνοι πού τήν πραγματοποιούν). Αύτό πού 
άποδιαρθρώνεται στό καπιταλιστικό έργοστάσιο άπό τίς άρχές τού 
19ου αιώνα πρέπει νά άνασυντεθεϊ, νά έπανενοποιηθεϊ ιδεατά σέ άλ
λο έπίπεδο. Αύτό έπιτυγχάνεται πρώτα πρώτα άπό τή διεύθυνση τού 
έργοστασίου, άπό τό μεμονωμένο άφεντικό. Στή συνέχεια, μέ τή συ
γκέντρωση, τήν ένοποίηση δέν τήν έπιχειρεί πιά ένα άτομο άλλά ένας
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γραφειοκρατικός παραγωγικός μηχανισμός. Τά έργοστασιακά καθή
κοντα καταμερίζονται, οί λειτουργίες περνούν στά χέρια τού συνό
λου.

2. ’Ανάμεσα στη δυτική γραφειοκρατία καί στή γραφειοκρατία τών 
άνατολικών χωρών υπάρχει ταυτότητα σέ ëva όρισμένο έπίπεδο καί 
διαφορά σέ ένα άλλο. Οί Ιστορικές καταβολές τών δυό συστημάτων 
είναι διαφορετικές, πράγμα πού άφήνει βαθιά σημάδια.

Πάντοτε άπέρριπτα τόν δρο «κρατικός καπιταλισμός» γιά νά χα
ρακτηρίσω καί τίς δυτικές καί τίς άνατολικές κοινωνίες, γιατί ύπο- 
νοεί μιά συνταύτιση στή λειτουργία τής οικονομίας. 'Υπονοεί δτι τί
ποτε δέν άλλάζει μέ τόν μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό συγκεντρο- 
ποίησης καί γραφειοκρατικοποίησης τής οικονομικής μηχανής καί 
τής κοινωνίας στό σύνολό της.

Είναι άλήθεια δτι μιλάω γιά κρατικό καπιταλισμό όσον άφορά τίς 
άνατολικές χώρες, άλλά τό οίκονομικό σύστημά τους δέν έχει καμιά 
σχέση μ’ αύτό πού ό Μάρξ δριζε ώς καπιταλισμό. Υπήρξαν όρισμέ- 
νοι μαρξιστές πού προσπάθησαν νά καταδείξουν τήν έμφάνιση μιας 
νέας άστικής τάξης στή Σοβιετική "Ενωση, νά άποδείξουν δτι έπα- 
νεμφανιζόταν ή λειτουργία πού περιγράφηκε στό Κεφάλαιο, δτι μπο
ρούσαμε νά διακρίνουμε έφεδρική βιομηχανική στρατιά, πτώση τού 
ποσοστού κέρδους κλπ.

Αύτή ή άντίληψη είναι καθαρά άποκύημα τής φαντασίας. Δείχνει 
τήν έπιθυμία τους νά ταιριάξουν τό μαρξιστικό σχήμα σέ μιά πραγ
ματικότητα πού τού είναι ξένη. Διαπιστώνουν μιά οίκονομική έκμε- 
τάλλευση καί προχωρούν σέ αυθαίρετες γενικεύσεις.

Άλλά, μέ μιά δσο τό δυνατό ευρύτερη Ιστορική άντίληψη, οί άνα
τολικές χώρες άποτελούν μέρος τού ίδιου Ιστορικού κόσμου μέ τίς 
χώρες τής δυτικής Εύρώπης. Υπάρχει βαθιά συνταύτιση στήν όργά- 
νωση τού συστήματος έργασίας, παραγωγής. Ά ν δούμε τόν δρο «κα
πιταλισμός» άπ’ αύτή τήν όπτική γωνία, μπορούμε νά πούμε δτι, κα
τά μία έννοια, ή σχεδιοποίηση τής σοβιετικής οικονομίας είναι μιά 
άπόπειρα μεταφοράς τού τρόπου λειτουργίας ένός τμήματος έργο- 
στασίου στό σύνολο τής οίκονομίας καί τής κοινωνίας: διαίρεση καί 
άνασύνθεση άπό μιά άρχή έξωτερική ώς πρός τήν ίδια τή διαδικασία 
(πού, άλλωστε, δέν πετυχαίνει ποτέ). Πότε τά άποθέματα είναι 
άφθονα, πότε άνεπαρκή, πότε κατασκευάζονται διυλιστήρια, άλλά 
δχι καί οί δεξαμενές γιά νά άποθηκευτεί τό πετρέλαιο, πότε τό άντί- 
θετο.

Μιλάω λοιπόν γιά γραφειοκρατικό καπιταλισμό δταν άναφέρομαι 
στίς άνατολικές χώρες, έπειδή άνήκουν στήν ίδια Ιστορική όλότητα 
μέ τίς καπιταλιστικές χώρες τής δυτικής Εύρώπης. Συναντάμε τίς 
ίδιες βαθύτερες όργανωτικές άρχές καί τόν ίδιο συνολικό προσανα
τολισμό: τό φετιχισμό τής άνάπτυξης τών παραγωγικών δυνάμεων.
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Βιχτόρ Λεντίχ: Έγώ μιλώ γιά Ιναν καινούριο τρόπο παραγωγής 
σοβιετικού τύπου.

Κ. Καστοριάόης: Ό  Μάρξ, άναπτύσσοντας τήν Ιστορική τάση τής 
καπιταλιστικής συσσώρευσης, περιγράφει μιά κατάσταση πού χαρα
κτηρίζεται άπό έναν ωκεανό προλετάριους καί μιά χούφτα καπιταλι
στές. Σ’ ένα άλλο άπόσπασμα βεβαιώνει δτι ή διαδικασία συγκέντρω
σης τού κεφαλαίου δέν τερματίζεται άν δέν συγκεντρωθεί όλόκληρο 
τό κοινωνικό κεφάλαιο στά χέρια ένός μόνου καπιταλιστή ή μιας 
όμάδας καπιταλιστών.

νΑς υποθέσουμε δτι φτάνουμε σ’ αυτή τήν όριακή κατάσταση: τρεις 
καπιταλιστές δέν θά μπορούσαν νά διαχειριστούν τήν παραγωγή πε- 
ντακοσίων έκατομμυρίων προλετάριων. Δέν θά έπρόκειτο πιά γιά 
έξουσία τού καπιταλισμού άλλά γιά μιά τεράστια γραφειοκρατική 
μηχανή. Αύτό πού κάνει δυνατή τήν ύπαρξη τής «Τζένεραλ Μότορς» 
δέν είναι οί μέτοχοί της άλλά δλη αύτή ή πυραμίδα στελεχών πού όρ- 
γανώνει τήν έργασία 250.000 έργατών σ’ όλόκληρο τόν κόσμο.

Τελικά λοιπόν ό. καπιταλισμός είναι άναγκαστικά γραφειοκρατι
κός.

Ζεράρ Φούχς: Πρέπει λοιπόν νά έπινοήσουμε μιά άλλη λέξη γιά 
τόν καπιταλισμό.

Κ. Καστοριάόης: Ναί. ’Αλλά, άν ξέρουμε τί θέλουμε νά πούμε καί 
τό έξηγούμε, τό ζήτημα δέν είναι νά άλλάξουμε τίς λέξεις.

3. Ή  σταλινική γραφειοκρατία δέν θά προέκυπτε μέ βάση τά ίδια 
τά χαρακτηριστικά τής άνάπτυξης τού έργατικού κινήματος στή Ρω
σία; Τά γεγονότα δείχνουν πώς οί Ιδιαιτερότητες τών ρωσικών συν
θηκών στά 1917 δέν έξηγούν Ικανοποιητικά αύτό πού συνέβη στή συ
νέχεια.

Είναι σημαντικό γιά μάς σήμερα νά διακηρύξουμε μέ δύναμη πώς 
ό έχφνλισμός είναι μιά όιαρχής δυνατότητα γιά χάθε έπανάσταση. 
Ά ν  δέν τό πούμε, στρώνουμε τό κρεβάτι μιάς νέας γραφειοκρατίας 
-τό δτι μπορεί νά σχηματιστεί άπό έμάς τούς ίδιους, δέν άλλάζει τί
ποτα.

Έτσι καί στήν Πολωνία στά 1956 (άκόμη κι άν τό κίνημα τών Συμ
βουλίων δέν κατόρθωσε νά πάρει τήν έξουσία) εΐδομε νά έπαναλαμ- 
βάνεται ή ίδια διαδικασία: κατά τή διάρκεια μιάς έπαναστατικής φά
σης ή κοινωνία βρίσκεται σέ μιά κατάσταση όργασμού, οί μάζες βρί
σκονται σέ μιά κατάσταση έκπληκτικής δραστηριότητας: φανερώ
νουν ταυτόχρονα τήν έπιθυμία, τήν άνάγκη, τή θέληση καί τήν Ικανό
τητα πού είναι άναγκαϊες γιά νά έπωμιστούν τήν όργάνωση τής κοι
νωνικής ζωής.

Άλλά οί άνθρωποι δέν μπορούν νά περάσουν σαράντα χρόνια ζώ-
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ντας όπως ζούσαν γιά δεκαπέντε μέρες τό Μάη τοϋ ’68, ή γιά τρεις 
μήνες στό Πέτρογκραντ, ή άκόμη καί γιά τρία χρόνια στή Ρωσία κα
τά τή διάρκεια τοϋ έμφυλίου πολέμου. Τό περιεχόμενο αυτής τής 
έκρηξης πρέπει νά άποκρυσταλλωθεΐ, νά ριζώσει στήν κοινωνική 
πραγματικότητα, νά δημιουργήσει θεμέλια καί σημεία στήριξης που 
θά κάνουν πιό δύσκολη τήν όπισθοδρόμηση (όχι άδύνατη· άδύνατη 
δέν είναι ποτέ).

’Αληθινή έπανάσταση είναι έξ όρισμοΰ ό σχηματισμός αυτόνομων 
όργάνων τών μαζών πού άποβλέπουν στήν έξουσία: Κομμούνα, Σο
βιέτ, Συμβούλια. Μπορεί νά πάρουν κι άλλες μορφές (έργατικές πο
λιτοφυλακές ένάντια στόν κίνδυνο μιάς δικτατορίας γιά παράδειγ
μα), άλλά πάντα έχουμε νά κάνουμε μέ συλλογικά όργανα, μέ και
νούριες μορφές δημοκρατίας, πού άρνούνται τό διαχωρισμό άνάμεσα 
σέ άντιπροσώπους καί άντιπροσωπευομένους, όπου πάντα ή έξουσία 
τής άπόφασης έναποτίθεται στή συλλογικότητα.

”Αν αύτά τά όργανα γίνουν πραγματικά όργανα έξουσίας, άν 
έμποδιστεϊ ό ένθρονισμός τού έμβρύου μιάς άλλης διαχωρισμένης 
έξουσίας (τού Σοβιέτ τών κομισάριων τού λαού ή ένός κόμματος πού 
αύτοπροβάλλεται σάν ό έκπρόσωπος τού προλεταριάτου, πού σημαί
νει ότι στή συνέχεια ή τάξη ταυτίζεται μέ τό κόμμα, τό κόμμα μέ τήν 
κεντρική έπιτροπή καί ή κεντρική έπιτροπή μέ τό πολιτικό γραφείο -  
όπως έκανε ό Λένιν στήν Παιδική άρρώστια τοϋ κομμουνισμού), τότε 
τά μέλη αύτών τών όργάνων τών μαζών θά πρέπει νά γεύονται καθη
μερινά τήν έμπειρία ότι, άν άποφασίσουν ή παραμελήσουν νά κάνουν 
κάτι, αύτό θά έχει μιά αίσθητή διαφορά στήν Ιδια τους τήν καθημε
ρινή ζωή.

Τό πρώτο πεδίο στό όποιο οί έργαζόμενοι μπορούν νά γευθούν αυ
τήν τήν έμπειρία είναι στήν έργατική διαχείριση τού έργοστασίου: άν 
δέν πηγαίνουν στίς Συνελεύσεις, διάφορα πράγματα θά άποφασίζο- 
νται έρήμην τους, μέ κίνδυνο νά κατευθυνθοϋν ένάντιά τους.

Ή  περίοδος έκφυλισμού άρχίζει άπό τή στιγμή πού μέσα στά όργα
να τής συλλογικής έξουσίας γίνεται ή διαφοροποίηση όρισμένων άτό- 
μων τά όποια έπωφελοϋνται έξαρχής άπό τήν παθητικότητα, γιά νά 
άναλάβουν όρισμένα καθήκοντα (άσχετα άν τό κάνουν μέ τή μεγαλύ
τερη καλή θέληση, άσχετα άν αυτή ή συμπεριφορά δέν είναι προ μελε
τημένη), ένώ οί ύπόλοιποι τούς έκχωρούν τή μέριμνα τών άποφάσεων 
καί δέν πηγαίνουν πιά στίς Γενικές Συνελεύσεις. Αύτοί πού άναλαμ- 
βάνουν πρωτοβουλίες είναι υποχρεωμένοι νά έπιφορτίσουν άλλα 
άτομα γιά τήν έκτέλεσή τους. Στή συνέχεια, όταν κάποιοι άλλοι έρ
θουν καί διαμαρτυρηθοΰν λέγοντας ότι δέν θέλησαν <ϊύτό ή έκεΐνο, 
θά τούς άπαντήσουν ότι δέν είχαν παρά νά είναι παρόντες όταν πάρ- 
θηκε ή άπόφαση- πράγμα πού άναστέλλει άκόμα περισσότερο έκεί- 
νους πού δέν άνήκουν στήν όμάδα τών «υπευθύνων» νά συμμετά-
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σχουν στη ζωή τών συλλογικών όργάνων. Έτσι άκριβώς έξελίσσεται 
ή έλικοειδής πορεία τού γραφειοκρατικού έκφυλισμού.

Ζάν λέ Γκαρέκ: Είναι άναπόφευκτο νά χρειάζονται όρισμένοι με
γαλύτερο χρονικό διάστημα γιά άνάπαυση καί άλλοι νά μπορούν νά 
διαθέτουν περισσότερο χρόνο σέ ένεργό δραστηριότητα: τό σχήμα 
πού περιέγραψες άναπαράγεται λοιπόν άναπόφευκτα. ’Εμφανίστηκε 
καί στή Λίπ: άν καί οί όμάδες δουλειάς είχαν όργανωθεί άρκετά αυ
θόρμητα, μετά άπό κάποιο διάστημα, συμμετείχαν πάντα οί ίδιοι, 
καί, έκ τών πραγμάτων, άνέλαβαν τήν έξουσία, παρά τήν καλή τους 
θέληση.

Αύτό πού χρειάζεται λοιπόν νά δημιουργηθεΐ, άφού αύτό τό οχήμα 
είναι άναπόφευκτο, είναι οί συνθήκες πού θά έπιτρέπουν τή συνέχι
ση τού άγώνα. Γιατί, στήν άντίθετη περίπτωση, οί καταστάσεις θά 
παγιωθοϋν.

Κ. Καστοριάδης: Είμαστε σύμφωνοι. Ή  έπανάσταση είναι «μιά 
στιγμή ευφυούς αύτοσχεδιασμού τής ιστορίας», έλεγε ό Τρότσκι 
(πράγμα πού είναι άληθινό, άλλά καθόλου «μαρξιστικό»). Δέν μπο
ρούμε νά φανταστούμε στό μέλλον μιά κοινωνία πού νά ζεί σέ μιά 
κατάσταση διαρκούς ένεργοποίησης. Τό ζήτημα είναι: τήν κύρια πα
ρακαταθήκη γιά μιά τέτοια κατάσταση νά τήν άποτελούν οί μή άπο- 
ξενωτικές μορφές τών θεσμών, νά ύπάρχει πάντα κάποια πρόοδος.

Ή  Λίπ ήταν ένα έργοστάσιο πού προσπάθησε νά υίοθετήσει μορ
φές αύτοδιαχειριζόμενης πάλης, ένώ ή υπόλοιπη χώρα παρέμενε άτά- 
ραχη. Τό δτι έσβησε ό ένθουσιασμός ήταν άναπόφευκτο. Στήν πραγ
ματικότητα ή άπεργιακή έπιτροπή συγκροτήθηκε μέ τή σύμφωνη 
γνώμη τών συνδικάτων. "Οταν μερικοί πρότειναν νά είναι αίρετή καί 
άνακλητή, ό ίδιος ό Πιαζέ άπέρριψε αυτή τήν πρόταση σάν έξωπραγ- 
ματική, έπειδή υποτίθεται δτι δέν θά έξασφάλιζε τή συμφωνία τής 
C.G.T.

Ρομπέρ Σαπονί: Καί λογικά. Δέν υπάρχει καμιά έξουσία πού νά 
μή στηρίζεται σέ κάποιο «συμβόλαιο».

Κ. Καστοριάδης: Έξαρτάται άπό τό τί έννοούμε λέγοντας «συμβό
λαιο».

Ρομπέρ Σαπονί: Οί «μάζες» πού όργανώνονται αύτόνομα στήν 
έπαναστατική διαδικασία δέν είναι άδιαφοροποίητες: τά μέλη τους 
χαρακτηρίζονται άπό τή συμμετοχή τους σέ διάφορα συλλογικά δρ- 
γανα, όμάδες, συνδικάτα. Αύτά τά σύνολα κάνουν μεταξύ τους συμ
φωνίες: στή Λίπ ή άπόπειρα αύτόνομης όργάνωσης τών μαζών δέν 
μπορούσε παρά νά πηγάσει άπό μιά προσπάθεια μέ βάση αύτό πού 
υπήρχε. Συμπεριλαμβανομένων καί τών συνδικάτων.
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θ ά  ήταν έξωπραγματικό νά βλέπουμε τά Σοβιέτ σάν μιά κοινότητα 
άτόμων άπολύτως Ισων καί άδιαφοροποίητων, άτόμων πού σέ Ιναν 
καθορισμένο χώρο άποφασίζουν άπρόσκοπτα γιά τίς ;ιορφές τής 
έξουσίας τους. Γιατί, κι άν άκόμη υποθέσουμε δτι δέν υπάρχουν 
άναμεταξύ τους έσωτερικές άντιθέσεις, έμφανίζονται άλλες, έξωτερι- 
κές πρός τήν έπιχείρηση. ’Απ’ αυτό τφ γεγονός λοιπόν έμπλέκεσαι σέ 
ένα σύστημα σύναψης «συμβολαίων».

Κ. Καστοριάόης: Αυτό πού έχει σημασία γιά νά είναι ένα σύνολο 
πραγματικά αύτοδιαχειριζόμενο (ή Λίπ δέν μπορούσε νά είναι δεδο
μένου τού δλου πλαισίου) είναι νά ξέρει έκ πείρας πώς άποφασίζει 
τό ίδιο, καί δτι αυτός είναι ό κανόνας. Σ’ αύτό τό σύνολο ό καθένας 
μιλάει σύμφωνα μέ τό πού άνήκει. Αύτό πού έχει σημασία είναι νά 
έχει ό καθένας τή δυνατότητα τού λόγου, νά μη μονοπωλεί κανείς τό 
μικρόφωνο καί νά μην μπορεί κανένας νά μίλήσει στό όνομα τής συλ- 
λογικότητας άν δέν είναι έξουσιοδοτημένος άπ’ αυτήν.

Παρ’ δλα αυτά, άκόμα κι έτσι τίποτα δέν είναι έγγυημένο. Ή  φυ
σική παρουσία στις γενικές συνελεύσεις δέν έξασφαλίζει άναγκαστι- 
κά τήν ένεργό συμμετοχή. ’Αλλά χωρίς αυτές τίς προϋποθέσεις, ή 
γραφειοκρατικοποίηση είναι άναπόφευκτη.

Πιέρ Γχαρίγχ: Δέν θά μειωνόταν αυτός ό κίνδυνος όπισθοδρόμη- 
σης άν όρίζαμε μιά κατάσταση έσωτερικεύσιμης έγρήγορσης έκ μέ
ρους τών άτόμων; Δέν είναι αύτό πού όνομάζουμε «έπαναστάτες 
άγωνιστές»;

νΗ ή διαρκής έπανάσταση, πού τόσο προβάλλεται άπό όρισμένους, 
προϋποθέτει άπ’ τή μεριά αυτών πού τή βιώνουν μιά κατάσταση 
έκρηξης, έρεθισμού, έγερσης, μιά κατάσταση πού θυμίζει πολύ τό 
φάντασμα τής διαρκούς ένεργοποίησης· ή πρόκειται γιά την έμφάνι- 
ση ένός καινούριου τύπου άνθρώπων πού έχουν έσωτερικεύσει όρι- 
σμένες άπό τίς πλευρές αυτής τής περιόδου έγρήγορσης. Ή  οί έπανα
στάτες άγωνιστές είναι δπως ό Σίσυφος, άν βέβαια θεωρήσουμε δτι 
είναι άναπόφευκτο νά καταλαγιάζει δ ένθουσιασμός- ή, άν υπάρχει 
πρόοδος, τότε δέν μπορεί παρά νά είναι ή δυνατότητα έσωτερίκευσης 
τής έγρήγορσης.

Κ. Καστοριάόης: Όπως έμφανίζονται οί άνθρωποι μέσα άπό τήν 
Ιστορική έμπειρία, δέν μπορούμε νά στηρίξουμε τό σχέδιο μιας και
νούριας κοινωνίας στό άξίωμα δτι ή μεγάλη πλειοψηφία τής κοινω
νίας θά βρίσκεται σέ μιά κατάσταση έκστασης γιά πολλά χρόνια καί 
άσταμάτητα. Δέν έχει κανένα νόημα νά άπαιτούμε άπό τούς άνθρώ- 
πους νά άναπτύσσουν διαρκώς ένα μέγιστο ήρωικών δραστηριοτή
των.

“Ενα μέρος τού προβλήματος τής δημιουργίας μιας αύτοδιαχειρι-
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ζόμενης σοσιαλιστικής κοινωνίας είναι νά κατορθώσουμε γιά πρώτη 
φορά νά μετατρέψουμε τήν έκρηκτική κατάσταση τής έπανάστασης σ’ 
ένα θεσμισμένο πλαίσιο όμαΧής λειτουργίας τής κοινωνίας. Μέχρι 
σήμερα οί άπόπειρες αυτού τού είδους χτυπήθηκαν μέ έπιτυχία άπό 
άντίθετες τάσεις, δπως στη Ρωσία, άπό τίς δυνάμει γραφειοκρατικές 
δυνάμεις πού άντιπροσώπευε τό κόμμα τών μπολσεβίκων.

Αύτή ή δμαλή λειτουργία προϋποθέτει καινούριους θεσμούς πού 
θά έκφράζουν τήν έξουσία τών μαζών καί θά κάνουν έμφανές στά 
μέλη τους δτι τό άμεσο καί άπώτερο μέλλον τους έξαρτάται άπό τήν 
άποτελεσματική τους συμμετοχή. "Ολο τό πρόβλημα βρίσκεται στη 
σύνδεση τών άμεσων ζητημάτων πού άπασχολούν τούς άνθρώπους μέ 
τά κεντρικά ζητήματα τής κοινωνίας.

Κατά μία έννοια, ή άπάντηση δόθηκε άπό τήν έμπειρία τού έργατι- 
κού κινήματος: αύτή τη σύνδεση τήν πραγματώνουν τά Συμβούλια 
καί ή όμοσπονδία τους. Τά μέλη τού Συμβουλίου μιας έπιχείρησης 
μπορούν νά έρθουν σέ έπαφή, ώς προσωρινοί άντιπρόσωποι, μέ τά 
μέλη τού Συμβουλίου μιάς άλλης έπιχείρησης.

4. 'Η πάλη ένάντια στήν Ιεραρχία προϋποθέτει τήν πάλη ένάντια 
στην πολύπλοκη έκβιομηχάνιση πού τη γέννησε; Δέν νομίζω πώς ή 
πολυπλοκότητα τής έκβιομηχάνισης έπιβάλλει ή έμποδίζει άπό μόνη 
της τή γραφειοκρατία. ΟΙ άσιατικές μοναρχίες είχαν μιά πολύ Ισχνή 
βιομηχανική όργάνωση καί παρ’ δλα αύτά ήταν πολύ γραφειοκρατι
κές.

"Αν μιά έπανάσταση, γιά νά προχωρήσει πρός τήν αύτοδιαχείριση, 
θέλει νά έπιστρέψει σέ άπλοποιημένους τρόπους παραγωγής, οΐ 
έχθροί της δέν θά τό κάνουν. Ποιό θά ήταν τό άποτέλεσμα μιάς βί
αιης σύγκρουσης άνάμεσα σέ κομμούνες καί στούς άμερικάνους πε
ζοναύτες; Είναι δμως προφανές δτι ή ύπαρξη αύτών τών πεζοναυτών 
προϋποθέτει πολύ σύνθετους τρόπους παραγωγής.

"Αν οί μάζες θέλουν νά έπιβάλουν μιά νέα τάξη πραγμάτων μετά 
τήν κατάκτηση τής έξουσίας, δέν θά τά καταφέρουν άν έπιστρέψουν 
σέ προγενέστερους τρόπους παραγωγής. Κατά τη διάρκεια μιάς μα- 
κράς περιόδου θά πρέπει νά χρησιμοποιούν καί νά μετασχηματίζουν 
τήν ύπάρχουσα πολύπλοκη τεχνολογία. Τό πρόβλημα θά είναι λοιπόν 
ή μή γραφειοκρατική χρησιμοποίησή της. Γιατί λοιπόν νά πιστεύουμε 
πώς στήν άρχή αύτής τής πορείας θά έπρεπε νά άνασυσταθοϋν άνα- 
γκαστικά οί άγροτικές κοινότητες;

Ζεράρ Φούκς: ’Αντί νά καταργηθεϊ τό λεωφορείο, δέν άλλάζουν 
ήδη θεμελιακά οί συνθήκες τής έργασίας καί τής ζωής μέ τήν άπλή 
κατασκευή άνθεκτικότερων λεωφορείων μέ μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής; ’Αντί νά θέτουμε τό πρόβλημα μέ δρους τεχνολογικής δπιοθο- 
δρόμησης, πρέπει νά τό θέτουμε μέ δρους νέων παραγωγών.
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Κ· Καστοριάόης: Καί κυρίως, νέων μέσων παραγωγής.

Ζάν λέ Γχαρέκ: "Ενα μέρος τής πολυπλοκότητας τής σημερινής τε
χνολογίας δέν είναι σέ μεγάλο βαθμό έπίπλαστο; Πρέπει νά γίνει άπό 
τώρα ένα ξεκαθάρισμα. ΟΙ σημερινές κοινωνίες είναι στήν πραγματι
κότητα πολύ λιγότερο πολύπλοκες άπ’ όσο νομίζουμε. Ή  γραφειο
κρατία, γιά νά δικαιολογήσει τήν έπέκτασή της, δημιουργεί μιά φαι
νομενική πολυπλοκότητα.

Κ. Καστοριάόης: Φαινομενική καί πραγματική ταυτόχρονα. Αυτή 
ή πολυπλοκότητα είναι κοινωνιολογικά καθορισμένη, συνδέεται μέ 
τήν ούσία τού συστήματος.

Μπ. Μπιλοντό: Συνδέεται μέ τίς έμπορευματικές σχέσεις, μέ τόν 
έμπορευματικό τρόπο λειτουργίας τής έπιχείρησης.

Κ. Καστοριάόης: Ό χι· μέσα σ’ ένα μεγάλο έργοστάσιο, ένα τερά
στιο μέρος τής πολυπλοκότητας είναι άνορθολογικό άκόμα καί άπό 
τήν άποψη των στόχων πού βάζει τό ίδιο τό σύστημα. Είναι σύμφυτη 
μέ τήν ύπαρξη τής γραφειοκρατίας, άναπτύσσεται μαζί της. Ή  
έφιαλτική πλευρά τών σχέσεων άνάμεσα στά τμήματα καί στά έργα- 
στήρια ένός σύγχρονου έργοστασίου δέν έχει σχέση μέ τίς έμπορευ
ματικές σχέσεις. ’Οφείλεται στόν όλικό άποκλεισμό τών παραγωγών 
άπό κάθε ρύθμιση τών παραγωγικών σχέσεων στό άκαμπτο σύστημα 
πού διευθετεί τίς έργασιακές σχέσεις.

"Αν οί παραγωγοί όργανώνονταν άπό μόνοι τους, θά μπορούσαν 
νά δουλεύουν 3 ώρες τήν ήμέρα γιά τό ίδιο άποτέλεσμα. Αύτό τό εί
δαμε στίς ΗΠΑ στή διάρκεια τού πολέμου: οί ΗΠΑ διπλασίασαν τήν 
παραγωγή τους μέσα σέ 3 χρόνια, ένώ οί έργαζόμενοι περνούσαν τόν 
μισό άπό τό χρόνο τους στά έργοστάσια έκτελώντας τίς άποκαλούμε- 
νες «έντολές τής κυβέρνησης», δηλαδή μέ λούφα, δπως λέγεται στή 
Γαλλία, ή χαρτοπαίζοντας. Σήμερα τά άγγλικά έργοστάσια προσφέ
ρουν σχεδόν τήν ίδια παραγωγή μέ τρεις μέρες δουλειάς, ένώ στό πα
ρελθόν χρειάζονταν πέντε. ’Εξάλλου είναι δυνατό νά βγει ό άγγλικός 
καπιταλισμός άπ’ αυτή τή φάση μέ αύξημένη παραγωγικότητα. "Ενα 
ξερό δέντρο πέφτει σήμερα άπό τήν πίεση τών γεγονότων. Βέβαια, 
στή συνέχεια θά ξαναφυτρώσει, όταν γιά παράδειγμα ό τάδε διευθυ
ντής παρατηρήσει ότι ό άντίζηλός του έχει περισσότερο προσωπικό 
στίς διαταγές του άπό τόν ίδιο, όπότε θά πρέπει νά δημιουργήσει μιά 
έπιπλέον ύπηρεσία γιά νά μή μείνει πίσω.

Ή  έξάλειψη όλου αύτού τού άχρηστου χρόνου στήν έργασιακή ζωή 
θά έδινε τή δυνατότητα στούς έργαζομένους νά τόν άφιερώσουν σέ 
κάτι άλλο, καί ειδικότερα στή γενική διαχείριση τού έργοστασίου.

Στό σημερινό σχήμα γραφειοκρατικής λειτουργίας τής παραγωγής,
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ιό 15% τοϋ πληθυσμού όφείλει θεωρητικά νά έπωμιστεί τό 100% τής 
πολυπλοκότητας τοϋ συστήματος. Τό υπόλοιπο 85% υποτίθεται ότι 
προορίζεται γιά έκτελεστικές λειτουργίες. Τό θεωρητικό μέγιστο τής 
ένεργοϋ άπόδοσης αυτής τής μηχανής άνέρχεται σέ 15%.

Καθώς αυτό τό σύστημα είναι άνταγωνιστικό, ή λύση τών προβλη
μάτων την όποια μπορεί νά δώσει αυτό τό 15% είναι σχεδόν πάντα 
άποτυχημένη (πράγμα πού έπιφέρει έπιπρόσθετη φθορά). ’Ακόμη, 
καί προπάντων, υπάρχει μοιραία άνταγωνισμός: τό 85% δέν είναι 
ποτέ άπλοι έκτελεστές άλλά άντίπαλοι. Συγχρόνως, χάρη σ’ αυτούς 
μπορεί τελικά νά διεκπεραιωθεϊ ή παραγωγή, γιατί διορθώνουν πά
νω στή δουλειά τά κενά καί τά λάθη τού γραφειοκρατικού σχεδια- 
σμοϋ τής παραγωγής. Πρέπει νά πηγαίνεις ένάντια στίς έπίσημες ντι
ρεκτίβες προσποιούμενος δτι τίς έφαρμόζεις. Έτσι, σ’ αύτή τήν άντι- 
παράθεση, φθείρονται σέ ένα βαθμό καί οί Ικανότητες τού έκτελεστή.

5. Μιλώντας γιά έξίσωση μισθών, δέν έννοώ τήν κατάργηση τής μι
σθωτής έργασίας, μέ τήν έννοια τού παραδοσιακού μαρξισμού. Αύτή 
ή κατάργηση έξάλλου μπορεί νά γίνει άντιληπτή κατά δύο τρόπους. 
νΗ πρόκειται γιά τήν κατάργηση κάθε σχέσης μεταξύ τής πρόσβασης 
στά διαθέσιμα άγαθά καί όποιασδήποτε έργασίας (πράγμα πού 
προϋποθέτει κατάσταση άφθονίας). Ή , σύμφωνα μέ μιά δογματική 
όρολογία, έφόσον ό μισθός είναι ή τιμή τής έργασιακής δύναμης, άπό 
τή στιγμή πού δέν ύπάρχει πιά καπιταλισμός, ή άμοιβή τής έργασια- 
κής δύναμης δέν μπορεί νά καλείται πλέον μισθός.

Φιλίπ Μπρασέ: Ή  κατάργηση τής μισθωτής έργασίας είναι κα
τάργηση τού μηχανισμού μέσω τού όποιου ή έργασιακή δύναμη γίνε
ται έμπόρευμα.

Κ. Καστοριάόης: Αύτό είναι δογματικός βερμπαλισμός. ”Αν άφή- 
σουμε τά λόγια κατά μέρος, είναι άλήθεια ή όχι δτι, σέ μιά πρώτη 
φάση, είναι δλοι υποχρεωμένοι νά δουλεύουν;

Φιλίπ Μπρασέ: Τό πρόβλημα είναι ή σχέση άνάμεσα στήν όργάνω- 
ση τής έργασίας καί στή χρησιμοποίηση τού είσοδήματος πού άποφέ- 
ρει αύτή ή έργασία.

Κ. Καστοριάόης: Αύτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. ΟΙ άποφάσεις 
αύτού τού τύπου παίρνονται στό πλαίσιο τής όργάνωσης τών Συμ
βουλίων. ’Αλλά, άπό τή στιγμή πού ή κοινωνία συνδέει τό είσόδημα 
μέ κάποια έργασία, έδραιώνεται μιά σχέση τού κάθε άτόμου μέ όλό- 
κληρη τήν κοινωνία άπό τή μιά μεριά, καί άπό τήν άλλη μέ τό συγκε
κριμένο σύνολο στό όποιο άνήκει. Τό άτομο προσφέρει τήν έργασια- 
κή του δύναμη καί παίρνει κάποια ποσότητα καταναλωτικών άγα- 
θών. Έφόσον είναι παράλογο νά άποφασίζονται ίδια καί άπαράλλα-
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χτα μερίδια γιά δλους, δ καθένας μπορεί νά καθορίζει σύμφωνα μέ 
τά γούστα του τά άγαθά πού θέλει νά καταναλώσει, θ ά  παίρνει κά
ποια δελτία πού θά τού έξασφαλίζουν πρόσβαση σέ άγαθά καί υπη
ρεσίες, γιά τά όποια ό καθένας θά ξοδεύει ένα μέρος αύτών τών δελ
τίων. θ ά  υπάρχει λοιπόν «χρήμα», καί τά «έμπορεύματα» θά έχουν 
κάποια «τιμή». Κάθε έργαζόμενος θά διατηρεί λοιπόν πάντα μιά σχέ
ση άνταλλαγής μέ τήν κοινωνία άπό τή στιγμή πού δέν θά είναι άμε
σος παραγωγός καί καταναλωτής, άλλά θά παίρνει δελτία πού θά 
άντιπροσωπεύουν τό «μισθό» του. Ή  κατάργηση τού Ιεραρχικού συ
στήματος άπαιτεϊ νά είναι ίδιος γιά δλους αυτός ό μισθός ή τό είσό- 
δημα.

Φιλίπ Μπρασέ: Αύτό πού λές έχει άξια γιά τή σφαίρα τής παραγω
γής υλικών άντικειμένων ή έξατομικεύσιμων υπηρεσιών πού είναι εύ
κολο νά έκτιμηθούν οίκονομικά. ’Αλλά τό πρόβλημα παίρνει ήδη άλ
λο χαρακτήρα στόν σύγχρονο καπιταλισμό έξαιτίας τής ύπαρξης συ- 
γκεντροποιημένων συλλογικών υπηρεσιών καί διαφόρων μορφών έμ
μεσων μισθών: οί άνθρωποι δέν άμείβονται πιά σέ συνάρτηση μέ τήν 
άμεση συμμετοχή τους στην παραγωγή, άλλά σύμφωνα μέ μιά θέση, 
ένα στάτους, πού ή συλλογικότητα κρίνει δτι τούς δίνει δικαίωμα γιά 
άνταμοιβή. .Αύτή ή άνταμοιβή δέν παίρνει άναγκαστικά τή μορφή 
άμοιβής σέ χρήμα, άλλά μπορούμε νά φανταστούμε δτι έκφράζεται 
στό δικαίωμα συμμετοχής σέ βρισμένες κοινωνικές δραστηριότητες, 
στό δικαίωμα χρήσης βρισμένων συλλογικών υπηρεσιών.

Αύτό συγκεκριμενοποιεί τό τί μπορεί νά σημαίνει ή κατάργηση τής 
μισθωτής έργασίας: τήν παραμόρφωση τού άμεσου δεσμού άνάμεσα 
στήν άμοιβή μιας συγκεκριμένης ποσότητας έργασίας μέ τή χρηματι
κή πληρωμή. Αύτή ή παραμόρφωση υπάρχει ήδη σήμερα μέ δλες τίς 
μορφές έμμεσου μισθού καί τίς συλλογικές υπηρεσίες, πού γίνονται 
ένα δλο καί μεγαλύτερο κομμάτι τής συνολικής παραγωγής. Ό  σο
σιαλισμός θά πρέπει νά γενικεύσει αύτά τά φαινόμενα, μέσα στό 
πλαίσιο τών στόχων του.

Πιέρ Γκαρίγχ: "Αν δέν μπαίνει ζήτημα σύγκρισης εισοδημάτων 
πού προέρχονται άπό διαφορετικές προσφορές έργασίας -έφόσον 
αύτά τά είσοδήματα θά είναι δλα ίσα- πώς θά τοποθετηθούν οί άν
θρωποι στήν άγορά έργασίας; ΟΙ δουλειές είναι διαφορετικές μεταξύ 
τους: άν ένας συγγραφέας καί ένας μεταλλουργός κερδίζουν τά ίδια, 
πώς θά καθοριστούν οί ποσότητες έργασίας πού όφείλει ό καθένας 
στό σύνολο;

Έζέν Άνρικέ: Τό νά καθιερώσουμε ένα συσχετισμό άνάμεσα στόν 
τύπο τής προσφερομένης έργασίας, στό άποδιδόμενο κέρδος, στήν 
Ικανότητα αυτού πού τήν έξασκεϊ καί στό μισθό πού παίρνει, σημαί
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νει δτι παραμένουμε ατά σημερινά πλαίσια.

Κ. Καστοριάόης: Ό  χρόνος έργασίας θά είναι Ιδιος γιά όλους. 
’Οκτώ ώρες γιά παράδειγμα.

Πιέρ Γχαρίγχ: ’Αλλά ή ποιότητα τής έργασίας δέν είναι ή ίδια- αύ- 
τό δέν έχει σημασία;

Κ. Καστοριάόης: ’Οχι. ’Εξάλλου, στην πραγματικότητα τών έργα- 
σιακών σχέσεων ή «ποιότητα» τής έργασίας ένός μεμονωμένου άτό- 
μου δέν έχει έννοια. Σέ μιά όμάδα δουλειάς άναπτύσσεται γρήγορα 
ένα είδος περιορισμένης άνοχής τής δμάδας άπέναντι στην έργασία 
τών μελών της: ή όμάδα δέν έπιτρέπει σέ ένα άπό τά μέλη της νά μήν 
κάνει τίποτε τή στιγμή πού οΐ ύπόλοιποι φορτώνονται δλη τή δου
λειά.

Πιέρ Γχαρίγχ: 'Υπάρχουν πολλές δουλειές όπου αυτή ή πίεση τής 
όμάδας δέν ύφίσταται. ’Οχι μονάχα στούς συγγραφείς, στά έλεύθερα 
έπαγγέλματα, άλλά καί στούς έμποροϋπαλλήλους τών πολυκαταστη
μάτων γιά παράδειγμα: άν κάποια σταθεί καί καπνίζει γιά δύο ώρες, 
οί άλλες είναι υποχρεωμένες νά βγάλουν τή δουλειά της λόγω τών πε
λατών.

Κ. Καστοριάόης: Στή Ρωσία είναι καθορισμένο νά άμείβονται οί 
έργασίες σύμφωνα μέ τήν άπόδοσή τους, δηλαδή σύμφωνα μέ τήν 
ποιότητα καί ποσότητα τής προσφερομένης έργασίας. ’Αλλά διαβά
ζω στόν σημερινό Monde (σ. 10) άρθρο μέ τίτλο «Χαμένα δνειρα»: 
«Ή Κομσομόλσκαγια Πράβντα, καθημερινό όργανο τών νέων κομ
μουνιστών, δημοσίευσε πρόσφατα ένα γράμμα πού έκφράζει τήν πι
κρή άπογοήτευση μιας νεαρής βοηθού έπιστημονικού έργαστηρίου. 
“Τό άφεντικό μου” γράφει ή Λαρίσα “ήθελε νά προετοιμάσω τή δι
δακτορική μου διατριβή. ’Αλλά δέν τό έπιθυμώ καί τόσο. Πάνε μόλις 
τρία χρόνια πού άποφοίτησα άπό τό σχολείο καί δέν έχω έγκαταλεί- 
ψει άκόμη δλα μου τά όνειρα. Πιστεύω άκόμα άκράδαντα δτι μιά δι
δακτορική διατριβή πρέπει νά είναι φορέας κάποιου καινούριου 
πράγματος. ’Αλλά τό παράδειγμα τών έξι έπτά βοηθών τής όμάδας 
μου πού έγραφαν τή δική τους διατριβή μέ άνησυχεϊ: ό μισθός τους 
αυξήθηκε κατά 50 ρούβλια, είναι πολύ ικανοποιημένοι καί τώρα πιά 
δέν κάνουν τίποτα. Δέν ξέρω άν θά μέ πιστέψετε, άλλά ή μέρα τής 
δουλειάς μας περνάει κάπως έτσι: οί άντρες συζητούν γιά ποδόσφαι
ρο, παίζουν πίγκ-πόγκ καί γράφουν λιγάκι. ΟΙ γυναίκες πηγαίνουν 
γιά ψώνια, βγαίνουν νά πιούν καφέ, πλέκουν, καί καμιά φορά δου
λεύουν (...). Στην πραγματικότητα δλοι δουλεύουν πολύ λίγο -περί
που δύο ώρες τήν ήμέρα. Κι αύτό έπειδή, τώρα πού πήραν τό διδα
κτορικό τους, δέν έχουν καμιά έλπίδα έξέλιξης σ’ αύτό τό έργαστή- 
ριο.”»2
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Φιλίπ Μπρασέ: Αύτό δείχνει πώς ή Ιεραρχία έγινε υποκατάστατο 
τού συστήματος τής έπαγγελματικής κατάρτισης.

Κ. Καστοριάόης: Είναι άποτέλεσμα τής άπουσίας συλλογικής ευ
θύνης στήν έργασία, κι αυτό τά παράδειγμα δείχνει παραστατικά 
πώς αυτή ή έλλειψη ευθύνης μπορεί νά έμφανιστεϊ καί παρά τή δια
φοροποίηση τών μισθών μέ βάση τήν έξειδίκευση. Ένώ, άκόμη καί 
μέ άπόλυτη έξίσωση μισθών, άν οί έργαζόμενοι είναι συλλογικά 
υπεύθυνοι γιά τό άποτέλεσμα τής έργασίας τους, μέσα άπό μιά ένιαία 
παραγωγή, ή κατάσταση θά είναι διαφορετική: άν,.γιά παράδειγμα, 
στό τάδε μεγάλο κατάστημα οί πελάτες βρουν ένα σκουλήκι, οί χρή
στες θά παραπονεθοΰν στό σοβιέτ τής περιοχής δπου υπάγεται τό κα
τάστημα, κι έτσι θά άσκηθεΐ κοινωνικός έλεγχος.

Σέ μιά αύτοδιαχειριζόμενη κοινωνία ή κοινωνική πίεση θά είναι 
διαρθρωμένη γιά νά άσκεϊται στό έπίπεδο που οί άνθρωποι θά είναι 
συλλογικά ύπεύθυνοι. Ένώ σήμερα ή μονοπώληση τού κοινωνικού 
έλέγχου άπό τήν Ιεραρχία δέν έπιτρέπει ποτέ τήν άσκηση αύτής τής 
πίεσης.

Άλέν Γχιγιέρμ: Πρέπει νά συνδυάσουμε έξίσωση μισθών καί άνα- 
κύκλωση έργασιακών καθηκόντων.

Μπ. Μπιλοντό: Αύτό πού προτείνεις μέ τήν έξίσωση μισθών ίσοδυ- 
ναμεί μέ τή συνειδητοποίηση μιας σχέσης πού ένυπάρχει στή σημερι
νή κοινωνία, σέ λανθάνουσα δμως κατάσταση: ό μισθός είναι έκ τών 
πραγμάτων ένα κεκτημένο δικαίωμα πάνω σ’ ένα μέρος τής κοινωνι
κής παραγωγής. Στή μεταβατική περίοδο πρός τό σοσιαλισμό, έφό- 
σον ή έργασία θά είναι άπαραίτητη, ή ποσότητα τής άναγκαίας έργα
σίας γιά τήν παραγωγή τών άγαθών θά βαρύνει στήν έκλογή άνάμεσα 
σέ διάφορους δυνατούς τρόπους παραγωγής (άκόμα κι άν ή άξια 
χρήσης κυριαρχεί στήν άνταλλακτική άξια: στόν ύπολογισμό τής τι
μής τών αύτοκινήτων λαμβάνουμε ύπόψη τή διάρκεια ζωής τους καί 
όχι άποκλειστικά τήν Ικανότητά τους νά πωληθούν).

'Οτιδήποτε παρουσιάζεται σήμερα σάν δικαιολόγηση τής ιεραρ
χίας τών μισθών είναι καθαρή άπάτη, γιατί ή διαφορά τών έπιπέδων 
έπαγγελματικής κατάρτισης δέν δικαιολογεί τή διαφορά τών εισοδη
μάτων, ή όποια είναι χρήσιμη στήν άναπαραγωγή τής κοινωνικής 
διαίρεσης τής έργασίας, τής Ιεραρχίας, άλλά δέν έχει καμιά άντικει- 
μενική οικονομική βάση.

"Ολες οί μαρξιστικές άναλύσεις πού έξηγούν τίς μισθολογικές δια
φοροποιήσεις μέ βάση τίς διαφοροποιήσεις στήν άναπαραγωγή τής 
έργασιακής δύναμης είναι λανθασμένες.

Κ. Καστοριάόης: Αύτές οί διαφορές στήν «άξια» τής έργασιακής
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δύναμης δέν έχουν οικονομική λογική άλλά έξηγούνται άπό τό δτι ή 
σημερινή κοινωνία είναι θεμελιακά διαιρεμένη άπό μόνη της, στηρί
ζεται στήν ύπαρξη προνομιούχων στρωμάτων. Άνταποκρίνονται 
στις άναγκαιότητες άναπαραγωγής τών προνομίων αύτών τών στρω
μάτων.

Δέν έχει κανένα νόημα πιά νά υποστηρίξει κανείς δτι ή άξια μιάς 
τέτοιας έργασιακής δύναμης καθορίζεται άπό τό χρόνο πού ξοδεύτη
κε γιά τή συγκρότησή της, γιατί τό κόστος αύτής τής συγκρότησης 
καλύπτεται άπό τήν κοινωνία καί δχι άπό τό ίδιο τό άτομο. Δέν 
υπάρχει λοιπόν λόγος νά έξατομικεύεται αυτή ή δαπάνη μέ τή μορφή 
προσωπικών είσοδημάτων πού χορηγούνται στό συγκεκριμένο άτομο 
Ιδιαιτέρως.

Μπ. Μπιλοντό: Δέν υπάρχει πιά λόγος δ γιός τού μηχανικού νά γί
νεται κι αύτός μηχανικός, ένώ ό γιός τού χειρώνακτα παραμένει χει- 
ρώνακτας. Ά ν  ό μηχανικός παίρνει μεγαλύτερο μισθό άπό τόν χει
ρώνακτα, είναι γιά νά μπορέσει νά κάνει τό γιό του μηχανικό.

Κ. Καστοριάόης: Ναί, έδώ περικλειόταν μιά άπό τίς παραδοσιακές 
«δικαιολογίες». Σήμερα δμως δέν τοποθετεί δ ίδιος τό γιό του στήν 
ίδια κοινωνική τάξη- τόν τοποθετεί ή κοινωνία.

Μπ. Μπιλοντό: Στήν περίοδο τής μετάβασης, ή διατήρησή τού χρή
ματος καί τών έμπορευματικών σχέσεων θά είναι άναγκαία γιά τή 
διάθεση τού έξατομικευμένου μέρους τής κοινωνικής παραγωγής, θά 
πρέπει νά γίνει συνειδητό άπό τούς ίδιους τούς μηχανισμούς τών 
συλλογικών άποφάσεων αύτό πού στό σημερινό σύστημα είναι ύπο- 
λανθάνον.
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ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ*

Ζούμε σέ μιά κοινωνία μέ όργάνωση ίεραρχιχή, τόσο στην έργα- 
σία, τήν παραγωγή, τήν έπιχείρηση δσο καί στη διοίκηση, την πολιτι
κή, τό Κράτος ή άκόμα καί στήν έκπαίδευση καί τήν έπιστημονική 
έρευνα. Ή  Ιεραρχία δέν είναι έφεύρεση τής σύγχρονης κοινωνίας. Οί 
καταβολές της είναι πολύ μακρινές -παρόλο πού δέν ύπήρχε πάντα, 
παρόλο πού ύπήρξαν μή Ιεραρχικές κοινωνίες πού λειτούργησαν 
θαυμάσια. Αλλά στή σύγχρονη κοινωνία τό Ιεραρχικό (ή, πράγμα 
πού είναι περίπου τό ίδιο, γραφειοκρατικό) σύστημα έγινε πρακτικά 
καθολικό. Όποιαδήποτε συλλογική δραστηριότητα, άπό τή στιγμή 
πού ύπάρχει, όργανώνεται μέ βάση τήν Ιεραρχική άρχή, καί ή Ιεραρ
χία τής έντολής καί τής έξουσίας ταυτίζεται δλο καί περισσότερο μέ 
τήν ιεραρχία τών μισθών καί των άποδοχών. Έτσι οί άνθρωποι δέν 
μπορούν πιά νά φανταστούν πώς θά μπορούσε νά ’ναι κι άλλιώς, πώς 
θά μπορούσαν καί οί ίδιοι νά καθορίζονται διαφορετικά καί όχι 
άνάλογα μέ τή θέση τους στήν Ιεραρχική πυραμίδα.

Οί ύποστηρικτές τού σημερινού συστήματος προσπαθούν νά τό δι
καιολογήσουν σάν τό μόνο «λογικό», «όρθολογικό», «οίκονομικό» 
σύστημα. Έχουμε κιόλας έπιχειρήσει νά δείξουμε πώς αύτά τά «έπι- 
χειρήματα» δέν έχουν τήν παραμικρή άξία καί δέν δικαιολογούν τί
ποτα, πώς είναι ψευδή άν τά έξετάσει κανείς ένα πρός ένα, καί άντι- 
φατικά άν έξεταστούν συνολικά.1 θ ά  έχουμε τήν ευκαιρία νά άνα- 
φερθούμε καί πάλι σ’ αύτό παρακάτω. ’Αλλά παρουσιάζουν τό σημε
ρινό σύστημα σάν νά είναι τό μόνο δυνατό σύστημα, αύτό πού δήθεν 
έπιβάλλουν οί άναγκαιότητες τής σύγχρονης παραγωγής, ή πολυπλο- 
κότητα τής κοινωνικής ζωής, ή μεγάλη κλίμακα δλων τών δραστηριο
τήτων κλπ. θ ά  προσπαθήσουμε νά δείξουμε δτι αύτό δέν Ισχύει καί 
δτι ή ύπαρξη μιας Ιεραρχίας είναι ριζικά άντίθετη μέ τήν αύτοδιαχεί- 
ριση.

* Δημοσιεύτηκε στό C .F .D .T .-Aujourd’hui, άρ. 8 (’Ιούλιος-Αύγουστος 
1974). Γράφτηκε σέ συνεργασία μέ τόν Ντανιέλ Μοτέ.
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ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 

Ή  συλλογική άπόφαση καί τό πρόβλημα τής έκπροσώπησης

Τί σημαίνει κοινωνικά τό ίεραρχικό σύστημα; Σημαίνει πώς ένα 
στρώμα τού πληθυσμού διευθύνει την κοινωνία ένώ οί υπόλοιποι 
έκτελούν άπλώς τίς άποφάσεις του. Σημαίνει έπίσης πώς αύτό τό 
στρώμα, πού παίρνει τίς μεγαλύτερες άμοιβές, έπωφελεϊται άπό τήν 
παραγωγή καί τήν έργασία τής κοινωνίας πολύ περισσότερο άπό 
τούς άλλους. Μέ λίγα λόγια, σημαίνει πώς ή κοινωνία διαιρείται σέ 
ëva στρώμα πού κατέχει τήν έξουσία καί τά προνόμια, καί στό'υπό
λοιπο πού τά στερείται. Ή  Ιεράρχηση -ή ό έκγραφειοκρατισμός- 
δλων τών κοινωνικών δραστηριοτήτων είναι σήμερα ή μορφή τής 
διαίρεσης τής κοινωνίας, πού κυριαρχεί δλο καί περισσότερο- συνε
πώς, είναι ταυτόχρονα άποτέλεσμα καί αίτια τής σύγκρουσης πού δι
χάζει τήν κοινωνία.

"Αν τά πράγματα έχουν έτσι, είναι γελοίο νά άναρωτιέται κανείς 
άν ή αυτοδιαχείριση, ή λειτουργία καί ή ύπαρξη ένός αύτοδιαχειρι- 
ζόμενου κοινωνικού συστήματος, συμβιβάζεται μέ τή διατήρηση τής 
Ιεραρχίας. Είναι έξίσου γελοίο μέ τό νά άναρωτιέται κανείς άν ή κα
τάργηση τού σημερινού ποινικού συστήματος συμβαδίζει μέ τή διατή
ρηση τών δεσμοφυλάκων, τών άρχιφυλάκων καί τών διευθυντών φυ
λακών. Όπως όμως ξέρουμε, αύτό πού έννοείται είναι καλύτερο 
δταν λέγεται. Πολύ περισσότερο δταν έδώ καί χιλιάδες χρόνια μπο
λιάζουν τό πνεύμα τών άνθρώπων, άπό τήν πιό τρυφερή τους ήλικία, 
μέ τήν Ιδέα δτι είναι «φυσικό» οί μέν νά διατάζουν καί οί δέ νά έκτε
λούν, οί μέν νά έχουν άρκετά παραπανίσια καί οί δέ ούτε τά άπαραί- 
τητα.

θέλουμε μιά αύτοδιαχειριζόμενη κοινωνία. Τί σημαίνει αύτό; Ση
μαίνει μιά κοινωνία πού νά διαχειρίζεται τόν έαυτό της, δηλαδή μιά 
κοινωνία πού αύτοδιευθύνεται. ’Αλλά αύτό πρέπει νά τό κάνουμε 
άκόμα πιό συγκεκριμένο. Μιά αύτοδιαχειριζόμενη κοινωνία είναι 
μιά κοινωνία στήν όποια δλες οί άποφάσεις παίρνονται άπό τό σύνο
λο τό όποιο κάθε φορά άφορά τό άντικείμενο αυτών τών άποφά- 
σεων. Δηλαδή ένα σύστημα δπου έκεϊνοι πού άσκούν κάποια δρα
στηριότητα άποφασίζουν συλλογικά τί πρέπει νά κάνουν καί πώς θά 
τό κάνουν, μέ μόνα δρια έκεϊνα πού τούς χαράζει ή συνύπαρξή τους 
μέ άλλες συλλογικές μονάδες. ’Ετσι, τίς άποφάσεις πού άφορούν 
τούς έργαζομένους ένός έργαστηρίου πρέπει νά τίς παίρνουν οί έργα- 
ζόμενοι αύτού τού έργαστηρίου- τίς άποφάσεις πού άφορούν ταυτό
χρονα πολλά έργαστήρια πρέπει νά τίς παίρνει τό σύνολο τών έργα- 
ζομένων σ’ αυτά ή οί αιρετοί καί άνακλητοί έκπρόσωποί του- τίς 
άποφάσεις δλης τής έπιχείρησης, δλο τό προσωπικό τής έπιχείρησης-
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τίς άποφάσεις πού άφορούν μιά συνοικία, οί κάτοικοι τής συνοικίας· 
καί τίς άποφάσεις πού άφορούν όλόκληρη την κοινωνία, νά τίς παίρ
νει τό σύνολο τών άντρων καί τών γυναικών πού ζούν στην κοινωνία 
αυτή.

’Αλλά τί σημαίνει «άποφασίζω»;
’Αποφασίζω σημαίνει άποφασίζω έγώ 6 ίδιος. Δέν σημαίνει άφή- 

νω τήν άπόφαση σέ «κατάλληλους άνθρώπους» πού ύφίστανται κά
ποιον έλεγχο. Ούτε σημαίνει ύποδεικνύω τούς άνθρώπους πού θά 
άποφασίσουν. ’Επειδή δ γαλλικός λαός έκλέγει μιά φορά στά πέντε 
χρόνια έκείνους πού κάνουν τούς νόμους, δέν σημαίνει δτι κάνει αύ- 
τός ό ίδιος τούς νόμους. ’Επειδή έκλέγει κάθε έπτά χρόνια έκεϊνον 
πού θά άποφασίσει γιά τήν πολιτική τής χώρας, δέν σημαίνει πώς 
άποφασίζει ό ίδιος ό λαός τήν πολιτική αυτή. Δέν άποφασίζει- ξενώ- 
νει τήν έξουσία του νά παίρνει άποφάσεις μέσω «έκπροσώπων» πού, 
έξαιτίας αυτού άκριβώς τού γεγονότος, δέν είναι ούτε μπορεί νά εί
ναι οί έκπρόσωποί τον. Βέβαια ό καθορισμός έκπροσώπων ή άντι- 
προσώπων άπό τά διάφορα σύνολα, δπως καί ή ύπαρξη όργάνων 
-έπιτροπές ή συμβούλια- πού σχηματίζονται άπό αύτούς τούς έκπρο- 
σώπους, θά είναι σέ πάμπολλες περιπτώσεις άπαραίτητος. ’Αλλά θά 
έναρμονίζεται μέ τήν αύτοδιαχείριση μόνον άν αύτοί οί άντιπρόσω- 
ποι έκπροσωποϋν πράγματι τό σύνολο άπό τό όποιο προέρχονται 
-πράγμα πού σημαίνει δτι ύπόκεινται στήν έξουσία του. Αύτό λοιπόν 
συνεπάγεται πώς τό σύνολο αύτό δέν τούς έκλέγει άπλώς άλλά μπο
ρεί έπίσης νά τούς άνακαλέσει δποτε τό κρίνει άπαραίτητο.

"Οταν λοιπόν λέει κανείς πώς υπάρχει μιά Ιεραρχία τής έντολής 
τήν όποια άπαρτίζουν οί «κατάλληλοι άνθρωποι», πού άξιωματικά 
δέν είναι δυνατόν νά άντικατασταθούν ή δταν λέει πώς ύπάρχουν 
«έκπρόσωποί» πού δέν είναι δυνατόν νά άντικατασταθούν γιά μιά 
όρισμένη περίοδο (καί οί όποιοι, δπως άποδεικνύει ή έμπειρία, πρα
κτικά μένουν στίς θέσεις τους γιά πάντα) -είναι σάν νά λέει πώς δέν 
υπάρχει ούτε αύτοδιαχείριση ούτε κάν «δημοκρατική διαχείριση». 
Είναι δηλαδή σάν νά λέει πώς τό σύνολο τό διευθύνουν άνθρωποι 
πού στό έξής έχουν άποκλειστική καί είδικευμένη υπόθεσή τους τή 
διεύθυνση τών κοινών υποθέσεων καί, δικαιωματικά ή έκ τών πραγ
μάτων, ξεφεύγουν άπό τήν έξουσία τού συνόλου.

Συλλογική άπόφαση, κατάρτιση καί πληροφόρηση

’Από τήν άλλη μεριά, άποφασίζω σημαίνει άποφασίζω Ιχοντας 
έπίγνωση. Ά ν  κάποιος ή κάποιοι διαθέτουν μόνον αύτοί τίς άπαραί- 
τητες πληροφορίες καί καθορίζουν τά κριτήρια γιά νά ληφθεΐ μιά 
άπόφαση, τότε δέν άποφασίζει τό σύνολο έστω κι άν τυπικά «ψηφί
ζει». Αύτό σημαίνει πώς έκεϊνοι πού άποφασίζουν, όφείλουν νά κα
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τέχουν δλες τίς σημαντικές πληροφορίες. Σημαίνει έπίσης πώς μπο
ρούν νά καθορίσουν οί ίδιοι τά κριτήρια σύμφωνα μέ τά όποια άπο- 
φασίζουν. Γι’ αυτό άπαιτεϊται νά έχουν την εύρύτερη δυνατή κα
τάρτιση. ’Αλλά ή ιεραρχία τής έντολής συνεπάγεται πώς έκεϊνοι πού 
άποφασίζουν, κατέχουν -ή μάλλον Ισχυρίζονται πώς έχουν- τό μονο
πώλιο τών πληροφοριών καί τής κατάρτισης, καί όπωσδήποτε έχουν 
μιά προνομιούχα πρόσβαση πρός αύτές. Ή  Ιεραρχία βασίζεται σ’ αυ
τό καί τείνει σταθερά νά τό άναπαράγει. Γιατί σέ μιά Ιεραρχική όρ- 
γάνωση δλες οί πληροφορίες άνεβαίνουν άπό τή βάση πρός τήν κο
ρυφή καί δέν έπιστρέφουν στή βάση ούτε κυκλοφορούν (στήν πραγ
ματικότητα κυκλοφορούν άλλά ένάντια στούς κανόνες τής Ιεραρχικής 
όργάνωσης). Καί δλες οί άποφάσεις κατεβαίνουν άπό τήν κορυφή 
στή βάση, πού τό μόνο πού έχει νά κάνει είναι νά τίς έκτελέσει. Ή  
Ιεραρχία τής έντολής καί τό δτι αύτές οί δυό κυκλοφορίες γίνονται 
μονόδρομο είναι τό ίδιο περίπου πράγμα: ή κορυφή συλλέγει καί 
Απορροφά δλες τίς πληροφορίες πού άνεβαίνουν πρός αύτήν, καί 
άναδιανέμει στούς έκτελεστές τό έλάχιστο μόνο τών πληροφοριών 
πού άπαιτούνται γιά τήν έκτέλεση τών διαταγών της, οί όποιες 
Απορρέουν άπό αύτήν καί μόνον. Σέ μιά τέτοια κατάσταση είναι πα
ράλογο νά σκέφτεται κανείς πώς θά μπορούσε νά ύπάρξει αύτοδια- 
χείριση ή έστω «δημοκρατική διαχείριση».

Πώς είναι δυνατόν νά Αποφασίσουμε άν δέν έχουμε τίς πληροφο
ρίες πού είναι Απαραίτητες γιά νά ληφθεΐ μιά σωστή άπόφαση; Καί 
πώς είναι δυνατόν νά μάθουμε νά Αποφασίζουμε δταν πάντοτε μάς 
περιορίζουν στήν έκτέλεση τών Αποφάσεων πού πήραν άλλοι; ’Από 
τή στιγμή πού έγκαθιδρύεται Ιεραρχία τής έντολής, ή συλλογικότητα 
γίνεται άδιαπέραστη γιά τόν ίδιο της τόν έαυτό, μέ Αποτέλεσμα μιά 
τεράστια σπατάλη -κι αύτό έπειδή οί Απληροφόρητοι ή κακά πληρο- 
φορημένοι έργαζόμενοι δέν ξέρουν αύτό πού θά ’πρεπε νά ξέρουν γιά 
νά δουλέψουν σωστά, καί κυρίως έπειδή οί συλλογικές Ικανότητες 
τής αύτοδιεύθυνσης, δπως καί ή δημιουργικότητα καί ή πρωτοβου
λία, πού τυπικά είναι προνόμια τής διεύθυνσης, συναντούν έμπόδια 
καί Απαγορεύσεις σέ δλα τά έπίπεδα.

Συνεπώς είναι άντίφαση νά θέλουμε τήν αύτοδιαχείριση -ή Ακόμα 
καί τήν άπλή «δημοκρατική διαχείριση»- καί ταυτόχρονα νά ζητάμε 
νά συνεχίσει νά ύπάρχει Ιεραρχία τής έντολής. θ ά  ήταν πολύ πιό συ
νεπές, σέ τυπικό έπίπεδο, νά λέμε δ,τι άκριβώς λένε καί οί ύπερασπι- 
στές τού σημερινού συστήματος: ή ίεραρχία τής έντολής είναι Απα
ραίτητη καί, συνεπώς, είναι άδύνατον νά ύπάρξει αύτοδιαχειριζόμε- 
νη κοινωνία.

Μόνο πού αύτό είναι λάθος. Ά ν  έξετάσει κανείς τίς λειτουργίες 
τής Ιεραρχίας -δηλαδή σέ τί χρησιμεύει- διαπιστώνει πώς στό μεγα
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λύτερο μέρος τους δέν έχουν κανένα άπολύτως νόημα καί ύπάρχουν 
μόνο σέ συνάρτηση μέ τό σημερινό κοινωνικό σύστημα' όσον άφορά 
τίς ύπόλοιπες, οί λειτουργίες τής Ιεραρχίας πού έχουν κάποιο νόημα 
καί κάποια χρησιμότητα γιά μιά αύτοδιαχειριζόμενη κοινωνία θά 
μπορούσαν εύκολα νά περάσουν στά χέρια τού συνόλου. Στά πλαίσια 
αύτοϋ τού κειμένου δέν μπορούμε νά έξετάσουμε πλήρως αύτό τό ζή
τημα. θ ά  προσπαθήσουμε νά φωτίσουμε όρισμένες σημαντικές πλευ
ρές του άναφερόμενοι κυρίως στην όργάνωση τής έπιχείρησης καί τής 
παραγωγής.

Μιά άπό τίς σημαντικότερες λειτουργίες τής σημερινής Ιεραρχίας 
είναι ή όργάνωση τοϋ καταναγκασμόν. Στη δουλειά γιά παράδειγμα 
είτε πρόκειται γιά τά έργαστήρια είτε γιά τά γραφεία, ένα ρύσιαστι- 
κό μέρος τής «δραστηριότητας» τού ίεραρχικού όργάνου -άπό τούς 
άρχιεργάτες μέχρι τη διεύθυνση- είναι ή έπιτήρηση, ό έλεγχος, ή έπι- 
βολή ποινών, ή άμεση ή έμμεση έπιβολή τής «πειθαρχίας» καί ή άψο
γη έκτέλεση τών έντολών τής διεύθυνσης. Γιατί δμως χρειάζεται νά 
όργανώνει τόν καταναγκασμό, γιατί χρειάζεται νά ύπάρχει κατανα
γκασμός; Διότι σέ γενικές γραμμές οί έργαζόμενοι δέν ρίχνονται μέ 
αύθόρμητο ένθουσιασμό νά έκτελέσουν αύτά πού ή διεύθυνση θέλει 
νά κάνουν. Γιατί αύτό; Διότι ούτε ή έργασία τους ούτε τό προϊόν της 
τούς άνήκουν, διότι νιώθουν δτι τούς ξ ενώνουν καί τούς έκμεταλ- 
λεύονται, διότι δέν άποφάσισαν οί ίδιοι αύτό πού κάνουν καί τόν 
τρόπο μέ τόν όποιο τό κάνουν, ούτε καί τί θά γίνει αύτό πού κάνουν. 
Μέ λίγα λόγια, έπειδή υπάρχει διαρκής σύγκρουση μεταξύ έκείνων 
πού έργάζονται καί έκείνων πού διευθύνουν τήν έργασία τών άλλων 
καί τήν καρπώνονται. Συνεπώς, γιά νά συνοψίσουμε: ή Ιεραρχία 
χρειάζεται γιά νά όργανώνει τόν καταναγκασμό, καί ό καταναγκα
σμός χρειάζεται έπειδή ύπάρχει διαίρεση καί σύγκρουση, δηλαδή 
έπειδή ύπάρχει Ιεραρχία.

ΓΊιό γενικά, παρουσιάζουν την Ιεραρχία άπαραίτητη γιά τή ρύθμι
ση τών συγκρούσεων, κρύβοντας τό δτι ή Ιδια ή ύπαρξη τής Ιεραρ
χίας είναι ή πηγή τής διαρκούς σύγκρουσης. Γιατί, δσο θά ύπάρχει 
ένα Ιεραρχικό σύστημα, θά ύπάρχει άναγκαστικά διαρκής άναζωπύ- 
ρωση μιας ριζικής σύγκρουσης μεταξύ ένός διευθυντικού καί προνο
μιούχου στρώματος καί τών ύπόλοιπων κατηγοριών πού περιορίζο
νται σέ ρόλους έκτελεστή.

Λέγεται πώς, άν δέν ύπάρχει καταναγκασμός, δέν θά ύπάρχει πει
θαρχία, πώς ό καθένας θά κάνει δ,τι τοϋ καπνίσει, πώς θά βυθιστού
με στό χάος. "Ολα αύτά είναι μιά άκόμα σοφιστεία. Τό ζήτημα δέν 
είναι νά μάθουμε άν ή πειθαρχία ή, καμιά φορά, καί ό καταναγκα
σμός χρειάζονται. Τό ζήτημα είναι ποιά πειθαρχία, ποιοι τήν έχουν 
άποφασίσει, ποιοι τήν έλέγχουν, μέ ποιές μορφές καί μέ ποιούς στό-
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χους. Όσο περισσότερο οΐ στόχοι τής πειθαρχίας είναι ξένοι πρός τίς 
έπιθυμίες έκείνων πού όφείλουν νά τούς πραγματοποιήσουν, τόσο 
πιό ξένες τούς είναι οί άποφάσεις πού άφορούν αύτούς τούς στόχους 
καί οί μορφές τής πειθαρχίας, καί τόσο μεγαλύτερη άνάγκη κατανα
γκασμού υπάρχει γιά νά τίς σεβαστούν.

Αύτοδιαχειριζόμενο σύνολο δέν είναι ένα σύνολο χωρίς πειθαρχία 
άλλά ένα σύνολο πού άποφασίζει τό ίδιο τήν πειθαρχία του καί, σέ 
όριακές περιπτώσεις, τίς ποινές πού πρέπει νά ύποστούν έκεΐνοι πού 
τήν παραβιάζουν αύθαίρετα. Ειδικότερα σέ δ,τι άφορά τήν έργασία, 
δέν είναι δυνατόν νά συζητήσουμε μέ σοβαρότητα αυτό τό ζήτημα 
έφόσον παρουσιάζουμε τήν αύτοδιαχειριζόμενη έπιχείρηση αυστηρά 
ταυτόσημη μέ τή σύγχρονη έπιχείρηση, μέ μόνη διαφορά τήν άρση 
τού ίεραρχικοΰ της θώρακα. Στή σημερινή έπιχείρηση έπιβάλλουν 
στούς άνθρώπους μιά δουλειά πού τούς είναι ξένη καί γιά τήν όποια 
δέν έχουν τίποτα νά πουν. Τό περίεργο δέν είναι πού άγωνίζονται 
έναντίον της- τό περίεργο είναι πού δέν άγωνίζονται έναντίον της 
πολύ περισσότερο άπ’ δσο άγωνίζονται. Δέν είναι δυνατόν νά πιστέ
ψουμε πώς ή στάση τους άπέναντι στή δουλειά θά παραμείνει ή ίδια 
δταν ή σχέση τους μέ αύτή τή δουλειά θά άλλάξει καί θά άρχίσουν νά 
τήν παίρνουν στά δικά τους χέρια. ’Από τήν άλλη μεριά, άκόμα καί 
στή σημερινή έπιχείρηση δέν υπάρχει μία πειθαρχία άλλά όνο. 
'Υπάρχει ή πειθαρχία τήν όποια προσπαθεί άκατάπαυστα νά έπιβάλ- 
λει το Ιεραρχικό όργανο μέ τή βία καί μέ χρηματικές κυρώσεις. Καί 
υπάρχει καί ή πολύ λιγότερο φανερή άλλά έξίσου Ισχυρή πειθαρχία 
πού γεννιέται μέσα στίς όμάδες έργαζομένων ένός συνεργείου ή ένός 
έργαστηρίου, μιά πειθαρχία πού δέν άνέχεται ούτε έκείνους πού δου
λεύουν πολύ ούτε αύτούς πού δέν δουλεύουν άρκετά. Ποτέ οί άν- 
θρώπινες όμάδες δέν ήταν, ούτε είναι, χαοτικά συμφύρματα άτόμων 
μέ μοναδικό τους κίνητρο τόν έγωισμό καί σέ διαρκή σύγκρουση με
ταξύ τους, δπως θέλουν νά μάς κάνουν νά πιστέψουμε οί ίδεολόγοι 
τού καπιταλισμού καί τής γραφειοκρατίας, πού μ’ αυτές τίς άντιλή- 
ψεις δέν έκφράζουν παρά τή δική τους νοοτροπία. Στίς όμάδες, καί 
κυρίως σ’ έκείνες πού έχουν ένα σταθερό κοινό έργο, έμφανίζονται 
πάντοτε κάποιες νόρμες συμπεριφοράς καί μιά συλλογική πίεση πού 
τίς κάνει σεβαστές.

Αυτοδιαχείριση, εΐόημοσννη καί άπόφαση

"Ας έρθουμε τώρα στήν άλλη θεμελιώδη λειτουργία τής Ιεραρχίας 
πού έμφανίζεται άνεξάρτητη άπό τή σημερινή κοινωνική δομή: τίς 
λειτουργίες άπόφασης καί διεύθυνσης. Τό έρώτημα πού δημιουργεϊ- 
ται, είναι τό έξής: γιατί δέν θά μπορούσαν τά συγκεκριμένα σύνολα 
νά έπιτελούν τά ίδια αύτές τίς λειτουργίες, νά αύτοδιευθύνονται καί
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νά άποφασίζουν τά Ιδια γιά τόν έαυτό τους, γιατί θά πρέπει νά 
ύπάρχει ένα ιδιαίτερο στρώμα άνθρώπων πού άποφασίζουν καί διευ
θύνουν όργανωμένοι σ’ ένα ξεχωριστό όργανο; Σ’ αύτό τό έρώτημα 
οί ύποστηρικτές τού σημερινού συστήματος δίνουν δύο είδη άπαντή- 
σεων. ’Από τή μιά μεριά έπικαλούνται τή «γνώση» καί τήν «είδημο- 
σύνη»: πρέπει νά άποφασίζουν έκεϊνοι πού ξέρουν ή πού είναι ειδή
μονες. ’Από τήν άλλη, υποστηρίζουν, χωρίς νά τό λένε καί πολύ 
άνοιχτά, πώς είναι άπαραίτητο νά άποφασίζουν όρισμένοι γιατί άλ- 
λιώς θά βουλιάζαμε στό χάος -μέ άλλα λόγια, υποστηρίζουν πώς τό 
σύνολο δέν είναι Ικανό νά αύτοδιευθύνεται.

Κανείς δέν άρνείται τή σπουδαιότητα τής γνώσης καί τής είδημο- 
σύνης ούτε, πολύ περισσότερο, δτι σήμερα Ινα όρισμένο πεδίο γνώ
σης καί Ινα όρισμένο πεδίο είδημοσννης είναι προνόμιο μιας μειοψη
φίας. ’Αλλά κι έδώ άκόμα έπικαλούνται αύτά μόνο καί μόνο γιά νά 
συγκαλύψουν τίς σοφιστείες τους. ’Εκείνοι πού στό σημερινό σύστη
μα διευθύνουν δέν είναι γενικά έκεϊνοι πού Ιχουν τήν περισσότερη 
γνώση καί είδημοσύνη. Διευθύνουν έκεϊνοι πού φάνηκαν Ικανοί νά 
άναρριχηθούν στό Ιεραρχικό όργανο ή έκεϊνοι πού, σέ συνάρτηση μέ 
τήν οικογενειακή καταγωγή τους ή τήν κοινωνική τους προέλευση, 
μπήκαν άπό τήν άρχτί κιόλας στό δρόμο τους άπό τή στιγμή πού άπέ- 
κτησαν κάποια διπλώματα. Καί στίς δυό περιπτώσεις ή «είδημοσύ- 
νη» πού άπαιτεϊται, γιά νά παραμείνει κανείς ή νά άναρριχηθεϊ στήν 
Ιεραρχία, άφορά πολύ περισσότερο τήν Ικανότητά του νά άμύνεται 
καί νά νικά στήν άνταγωνιστική μάχη πού δίνουν άτομα, κλίκες καί 
φατρίες στούς κόλπους τού ίεαρχικοϋ-γραφειοκρατικού δργανου, 
παρά τήν Ικανότητά του νά διευθύνει μιά συλλογική δουλειά. Κατά 
δεύτερο λόγο, άν κάποιος ή κάποιοι κατέχουν τεχνική ή έπιστημονι- 
κή γνώση ή είδημοσύνη, ό καλύτερος τρόπος γιά νά γίνουν χρήσιμοι 
δέν είναι άναγκαστικά νά τούς έμπιστευθούμε τή διεύθυνση ένός συ
νόλου δραστηριοτήτων. Μπορεί κάποιος νά είναι έξαιρετικός μηχα
νικός στήν είδικότητά του χωρίς αύτό νά σημαίνει πώς είναι Ικανός 
νά «διευθύνει» τό σύνολο ένός τμήματος κάποιου έργοστασίου. Είναι 
άπλό νά τό καταλάβει κανείς, άρκεϊ νά ρίξει μιά ματιά σ’ αύτό πού 
συμβαίνει σήμερα. ΟΙ τεχνικοί καί οί ειδικοί κινούνται γενικά στά 
πλαίσια τού Ιδιαίτερου τομέα τους. Οί «διευθύνοντες» συγκεντρώ
νουν γύρω τους όρισμένους τεχνικούς συμβούλους, μαζεύούν τίς 
γνώμες τους σχετικά μέ τίς άποφάσεις πού πρέπει νά ληφθούν (γνώ
μες πού συχνά άποκλίνουν) καί τελικά «άποφασίζουν». ’Εδώ βλέ
πουμε ξεκάθαρα τό παράλογο τού έπιχειρήματος. Ό  «διευθύνων», 
άν άποφάσιζε σέ συνάρτηση μέ τή «γνώση» του καί τήν «είδημοσύνη» 
του, θά έπρεπε νά γνωρίζει τά πάντα, νά είναι είδήμονας στά πάντα, 
είτε άποφασίζει ό ίδιος άμεσα είτε πρόκειται νά άποφασίσει ποιά
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άπό τίς άπόψεις τών ειδικών είναι ή καλύτερη. Φυσικά κάτι τέτοιο 
είναι άδύνατο -στην πραγματικότητα οΐ διευθύνοντες άποφασίζουν 
αυθαίρετα, σύμφωνα μέ τήν «κρίση» τους. ’Αλλά δέν υπάρχει κανέ
νας λόγος νά είναι ή «κρίση» τού ένός καλύτερη άπό τήν κρίση ένός 
αύτοδιαχειριζόμενου συνόλου, κρίση πού θά τή δημιουργούσε πραγ
ματική πείρα, άπείρως ευρύτερη άπό τήν πείρα ένός άτόμου. 
Αυτοδιαχείριση, έξειόίχενση καί όρθολογιχότητα

Ή  γνώση καί ή είδημοσύνη είναι έξ δρισμού έξειδικευμένες, καί 
καθήμερινά γίνονται δλο καί πιό πολύ. Ό  τεχνικός ή 6 είδικός, έξω 
άπό τό πεδίο τής είδικότητάς του, δέν είναι περισσότερο Ικανός άπό 
όποιοδήποτε άλλο άτομο νά πάρει σωστή άπόφαση. Άλλωστε, άκό- 
μα καί στό πεδίο τής ειδικότητάς του, ή άποψή του είναι άναγκαστι- 
κά περιορισμένη. Άπό τή μιά μεριά δέν γνωρίζει τά άλλα πεδία, πού 
όπωσδήποτε έπηρεάζουν τό δικό του, καί τείνει φυσικά νά τά άγνοεϊ. 
Έτσι, τόσο στίς έπιχειρήσεις δσο καί στίς σημερινές δημόσιες υπηρε
σίες, τό ζήτημα τού «όριζόντιου» συντονισμού τών ύπηρεσιών διεύ
θυνσης είναι ένας άτέλειωτος έφιάλτης. ’Εδώ καί πολύν καιρό άνα- 
γκάστηκαν νά φτιάξουν είδικούς έπί τού συντονισμού γιά νά συντο
νίζουν τίς δραστηριότητες τών είδικών τής διεύθυνσης -  πού άποδει- 
κνύονται έτσι άνίκανοι νά αύτοδιευθύνονται. Άπό τήν άλλη, άπό τή 
στιγμή πού κάποιοι είδικοί διορίζονται στό διευθυντικό όργανο, χω
ρίζονται άπό τήν πραγματική παραγωγική διαδικασία, άπό δσα συμ
βαίνουν σ’ αύτήν, άπό τίς συνθήκες στίς όποιες όφείλουν οί έργάτες 
νά δουλεύουν. Τίς περισσότερες φορές οί άποφάσεις πού παίρνονται 
στά γραφεία έπειτα άπό σοφούς ύπολογισμούς, τέλειες στά χαρτιά, 
άποδεικνύονται έντελώς άνεφάρμοστες έπειδή δέν παίρνουν έπαρκώς 
ύπόψη τους τίς πραγματικές συνθήκες στίς όποιες θά πρέπει νά 
έφαρμοστούν. Αλλά, έξ όρισμού, μόνον ή συλλογικότητα τών έργα- 
ζομένων μπορεί νά γνωρίζει αύτές τίς πραγματικές συνθήκες. "Ολοι 
ξέρουν πώς στίς σύγχρονες έπιχειρήσεις αύτό άποτελεϊ μόνιμη πηγή 
άτέλειωτων συγκρούσεων καί τεράστιός σπατάλης.

Αντίθετα, ή γνώση καί ή είδημοσύνη μπορούν νά χρησιμοποιη
θούν όρθολογικά άν έκεϊνοι πού τίς κατέχουν άναβαπτίζονται μέσα 
στή συλλογικότητα τών παραγωγών, άν γίνουν μία άπό τίς συνιστώ
σες τών άποφάσεων πού πρέπει νά ληφθούν συλλογικά άπό τούς πα
ραγωγούς. Ή  αύτοδιαχείριση άπαιτεϊ τή συνεργασία άνάμεσα σέ 
όσους έχουν κάποια ιδιαίτερη γνώση καί είδημοσύνη καί σέ όσους 
άναλαμβάνουν τήν παραγωγική δουλειά μέ τήν αύστηρή έννοια τού 
όρου. 'Η αύτοδιαχείριση δέν συμβιβάζεται μέ διαχωρισμό αύτών τών 
δύο κατηγοριών. Μόνον άν μιά τέτοια συνεργασία πάρει σάρκα καί 
όστά, μόνο τότε αύτή ή γνώση καί αύτή ή είδημοσύνη θά χρησιμο
ποιηθούν πλήρως -ένώ σήμερα χρησιμοποιούνται στό έλάχιστο, γιατί
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έκεϊνοι πού τίς κατέχουν άναγκάζονται νά άναλαμβάνουν περιορι
σμένα καθήκοντα, τά καθήκοντα πού τούς όρίζει 6 καταμερισμός τής 
έργασίας στό διευθυντικό όργανο. Κυρίως όμως, μόνον αύτή ή συ
νεργασία μπορεί νά έξασφαλίσει τή χρησιμοποίηση τής γνώσης καί 
τής είδημοσύνης πρός όφελος τής συλλογικότητας καί όχι κάποιων 
Ιδιαίτερων συμφερόντων.

Είναι δυνατόν νά υπάρξει τέτοια συνεργασία χωρίς νά ξαναπρο- 
κληθούν συγκρούσεις άνάμεσα στούς «είδικούς» καί στούς ύπόλοι- 
πους έργαζομένους; νΑν κάποιος είδικός πεϊ, βασιζόμενος στήν έξει- 
δικευμένη γνώση του, πώς αύτό τό μέταλλο είναι τό καταλληλότερο 
γιά τό τάδε έργαλείο ή μηχάνημα έξαιτίας τών συγκεκριμένου' / Ιδιοτή
των του, δέν βλέπουμε γιατί καί πώς αύτή ή γνώμη του θά δημιουρ
γούσε άντιδράσεις άπό τήν πλευρά τών έργατών. Εξάλλου, άκόμα 
καί σ’ αύτή τήν περίπτωση, ή όρθολογική άπόφαση άπαιτεί νά συμ
μετέχουν καί οί έργάτες -π.χ. έπειδή οί Ιδιότητες αύτού τού μετάλλου 
παίζουν κάποιο ρόλο κατά τή διάρκεια τής συναρμολόγησης τών μη
χανών ή τών έργαλείων. ’Αλλά οί πραγματικά σημαντικές άποφά- 
σεις, πού άφορούν τήν παραγωγή, έχουν πάντοτε μιά ούσιαστική 
διάσταση ή όποια άφορά τό ρόλο καί τη θέση τών άνθρώπων στην 
παραγωγή. Σχετικά μέ αύτό -έξ όρισμού- καμιά γνώση καί καμιά εί- 
δημοσύνη δέν μπορεί νά ύποσκελίζει τήν άποψη έκείνων πού θά πρέ
πει νά άναλάβουν τό πραγματικό βάρος τής δουλειάς. Καμιά όργά- 
νωση μιας άλυσίδας έργασιών δέν μπορεί νά είναι όρθολογική ή άπο- 
δεκτή άν τήν έχουν άποφασίσει χωρίς νά πάρουν ύπόψη τή γνώμη 
έκείνων πού θά δουλέψουν. "Ολες αύτές οί άποφάσεις χωλαίνουν 
άκριβώς έπειδή δέν παίρνουν ύπόψη αύτή τή γνώμη -καί άν παρ’ δλ’ 
αύτά ή παραγωγή δέν καταρρέει, αύτό συμβαίνει έπειδή οί έργάτες 
όργανώνονται μεταξύ τους γιά νά μήν καταρρεύσει, παραβαίνοντας 
τούς «έπίσημους» κανόνες καί όδηγίες γιά τήν όργάνωση τής έργα
σίας. ’Αλλά άκόμα καί άν τίς θεωρήσουμε «όρθολογικές» -μέ τήν αύ- 
στηρή έννοια τής παραγωγικής άποτελεσματικότητας- αύτές οί άπο- 
φάσεις είναι άπαράδεκτες άκριβώς έπειδή βασίζονται, καί δέν μπο
ρούν παρά νά βασίζονται, άποκλειστικά στήν άρχή τής «παραγωγι
κής άποτελεσματικότητας». Δηλαδή τείνουν νά υποδουλώσουν όλο- 
κληρωτικά τούς έργαζομένους στήν παραγωγική διαδικασία καί νά 
τούς μεταχειρίζονται σάν έξαρτήματα τού παραγωγικού μηχανισμού. 
Αύτό όμως δέν όφείλεται στή μοχθηρότητα ούτε στήν ήλιθιότητα τής 
διεύθυνσης -ούτε έστω στήν έπιδίωξη τού κέρδους. (’Απόδειξη ότι ή 
«’Οργάνωση τής έργασίας» είναι όλόιδια στις άνατολικές καί στις 
δυτικές χώρες.) Πρόκειται γιά τήν άμεση καί άναπόφευκτη συνέπεια 
ένός συστήματος στό όποιο τίς άποφάσεις δέν τίς παίρνουν έκεϊνοι 
πού τελικά τίς πραγματοποιούν -ένα τέτοιο σύστημα δέν μπορεί νά

227



έχει άλλη «λογική».
’Αλλά μιά αύτοδιαχειριζόμενη κοινωνία δέν μπορεί νά άκολουθή- 

σει αυτή τή «λογική». Ή  λογική της είναι έντελώς διαφορετική, είναι 
ή λογική τής άπελευθέρωσης τών άνθρώπων καί τής άνάπτυξής τους. 
Τό σύνολο τών έργαζομένων μπορεί θαυμάσια νά άποφασίσει -καί 
κατά τή γνώμη μας θά είχε δίκιο νά τό κάνει- δτι προτιμά λιγότερο 
έπώδυνες, λιγότερο παράλογες, πιό έλεύθερες καί πιό ευτυχισμένες 
έργάσιμες μέρες άπό λίγα παραπάνω κομμάτια άπ’ τήν πίτα. Καί γιά 
τέτοιες, άπόλυτα θεμελιώδεις έπιλογές δέν υπάρχει κανένα «έπιστη- 
μονικό» ή «άντικειμενικό» κριτήριο πού νά άξίζει περισσότερο: τό 
μοναδικό κριτήριο είναι αύτό πού τό Ιδιο τό σύνολο κρίνει δτι προτι
μά, βασιζόμενο στήν πείρα του, στίς άνάγκες του καί στις έπιθυμίες 
του.

Αύτό Ισχύει στήν κλίμακα όλόκληρης τής κοινωνίας. Κανένα «έπι- 
στημονικό» κριτήριο δέν έπιτρέπει σέ κανέναν νά άποφασίζει άν εί
ναι προτιμότερο γιά τήν κοινωνία νά έχει τόν έπόμενο χρόνο πε
ρισσότερες δραστηριότητες έλεύθερου χρόνου άντί γιά περισσότερη 
κατανάλωση ή τό άντίστροφο, μιά περισσότερο ή λιγότερο γρήγορη 
οίκονομική άνάπτυξη κλπ. "Οποιος λέει πώς υπάρχουν τέτοια κριτή
ρια είναι είτε άσχετος είτε άπατεώνας. Τό μοναδικό κριτήριο πού σ’ 
αύτά τά πεδία έχει κάποιο νόημα είναι αύτό πού θέλουν οΐ άντρες 
καί οί γυναίκες πού σχηματίζουν αυτή τήν κοινωνία -καί αύτό μόνον 
οΐ ίδιοι μπορούν νά τό άποφασίζουν, καί κανείς άλλος στή θέση 
τους.

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ 
ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Δέν υπάρχουν άντικειμενικά κριτήρια πού έπιτρέπουν νά θεμελιώνε
ται Ιεραρχία στίς άμοιδές

Μιά αύτοδιαχειριζόμενη κοινωνία, δπως δέν συμβιβάζεται μέ τήν 
Ιεραρχία τής έντολής, δέν συμβιβάζεται ούτε μέ τήν Ιεραρχία τών μι
σθών καί τών άποδοχών.

Πρώτα πρώτα, ή Ιεραρχία τών μισθών καί τών άποδοχών άντιστοι- 
χεί σήμερα στήν Ιεραρχία τής έντολής -όλοκληρωτικά στίς άνατολι- 
κές χώρες, κατά μεγάλο μέρος στίς δυτικές, θ ά  πρέπει νά δούμε πώς 
άποκρυσταλλώνεται αύτή ή Ιεραρχία. Ό  γιός τού πλουσίου θά είναι 
κι αυτός πλούσιος, ό γιός ένός στελέχους έχει δλες τίς εύκαιρίες νά 
γίνει κι αύτός στέλεχος. Έτσι, κατά πλειοψηφία, τά στρώματα πού 
καταλαμβάνουν τίς άνώτερες βαθμίδες τής ίεραρχικής πυραμίδας 
διαιωνίζονται κληρονομικά. Κι αύτό δέν είναι τυχαίο. "Ενα κοινωνι
κό σύστημα τείνει πάντοτε στήν άναπαραγωγή του. Ά ν  κάποια κοι
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νωνικά στρώματα έχουν προνόμια, τά μέλη τους θά κάνουν δ,τι μπο
ρούν (καί τά προνόμιά τους σημαίνουν πώς μπορούν νά κάνουν πάρα 
πολλά πράγματα γι’ αυτό) γιά νά τά μεταβιβάσουν στους άπογόνους 
τους. Στό βαθμό πού, σ’ ένα τέτοιο σύστημα, αυτά τά στρώματα 
έχουν άνάγκη άπό «καινούριους άνθρώπους» -έπειδή τά διευθυντικά 
δργανα άπλώνονται καί πολλαπλασιάζοντας- τούς έπιλέγουν μεταξύ 
τών πιό «συνεργάσιμων» Απογόνων τών «κατώτερων» στρωμάτων. 
Έτσι μπόρεί νά φανεί πώς ή «δουλειά» καί οί «Ικανότητες» αυτών 
τών «συνεργάσιμων» άνθρώπων έπαιξαν ρόλο στή σταδιοδρομία 
τους, πού άνταμείβει την «άξια» τους. ’Αλλά καί πάλι, «Ικανότητες» 
καί «άξια» σημαίνουν έδώ κυρίως τήν Ικανότητα προσαρμογής στό 
κυρίαρχο σύστημα μέ στόχο τήν καλύτερη έξυπηρέτησή του. Τέτοιου 
είδους Ικανότητες δέν έχουν κανένα νόημα γιά μιά αύτοδιαχειριζόμε- 
νη κοινωνία καί άπό τη δική της πλευρά.

'Οπωσδήποτε υπάρχουν άνθρωποι πού θά σκεφτούν δτι, άκόμα 
καί σέ μιά αύτοδιαχειριζόμενη κοινωνία, τά πιό θαρραλέα, τά πιό 
έπίμονα, τά πιό έργατικά άτομα, έκεϊνα πού «ξέρουν περισσότερο», 
θά πρέπει νά δικαιούνται μιά Ιδιαίτερη «Ανταμοιβή» καί δτι αυτή ή 
άνταμοιβή θά πρέπει νά είναι χρηματική. Κι έτσι τρέφουν τήν αυτα
πάτη πώς θά μπορούσε νά υπάρχει μιά δικαιολογημένη Ιεραρχία στίς 
Αποδοχές.

Αυτή ή αύταπάτη καταρρέει μόλις δούμε τά πράγματα άπό κοντά. 
Όπως τίποτα δέν δικαιολογεί τίς διαφορές τών άποδοχών άκόμα καί 
στό σημερινό σύστημα, δέν βλέπουμε τί θά μπορούσε νά τίς θεμελιώ
σει λογικά καί νά τίς δικαιολογήσει έπειτα άπό υπολογισμούς. Γιατί 
ή τάδε γνώση θά πρέπει νά δικαιολογεί στόν κάτοχό της ένα τετρα
πλάσιο είσόδημα σέ σχέση μέ τό είσόδημα κάποιου άλλου καί όχι δε
καπλάσιο ή δωδεκαπλάσιο; Τί νόημα έχει νά λέμε πώς ή είδημοσύνη 
ένός καλού χειρούργου άξίζει άκριβώς τόσο περισσότερο -ή λιγότε
ρο- άπό τήν είδημοσύνη ένός καλού μηχανικού; Καί γιατί δέν άξίζει 
άκριβώς τόσο δσο καί ή είδημοσύνη ένός καλού μηχανοδηγού ή ένός 
δασκάλου;

’Από τή στιγμή πού βγαίνει κανείς άπό μερικά πολύ περιορισμένα 
καί χωρίς καμιά γενικότερη σημασία πεδία, δέν υπάρχουν Αντικειμε
νικά κριτήρια γιά τόν υπολογισμό καί τή σύγκριση τής κάθε είδημο- 
σύνης, τών γνώσεων πού έχουν διαφορετικά άτομα. Καί άν τά έξοδα 
γιά τήν Απόκτηση αύτών τών γνώσεων τά πληρώνει στό άτομο ή κοι
νωνία -όπως πρακτικά συμβαίνει σήμερα- δέν βλέπουμε γιά ποιό λό
γο τό άτομο αύτό, πού έχει ήδη Απολαύσει τό προνόμιο νά τού πλη
ρώσουν αύτή τήν κατάρτιση, θά έπρεπε νά Απολαμβάνει καί ένα έπι- 
πλέον προνόμιο μέ τή μορφή καλύτερης Ανταμοιβής. Τό ίδιο Ισχύει 
άλλωστε καί γιά τήν «άξία» καί τήν «εύφυία». Βέβαια, υπάρχουν
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άτομα πού γεννιούνται -ή γίνονται- περισσότερο προικισμένα άπό 
άλλα σέ σχέση μέ όρισμένες δραστηριότητες. Αυτές οί διαφορές είναι 
γενικά μικρές, καί ή άνάπτυξή τους έξαρτάται κυρίως άπό τό οίκογε- 
νειακό, τό κοινωνικό καί τό έκπαιδευτικό περιβάλλον. 'Οπωσδήποτε 
δμως, στό βαθμό πού κάποιος έχει ένα «χάρισμα», ή ίδια ή άσκηση 
αύτού τού «χαρίσματος», όταν δέν έμποδίζεται, είναι μιά άπόλαυση. 
Καί γιά τά σπάνια έκεϊνα άτομα πού έχουν έξαιρετικά «χαρίσματα», 
αυτό πού έχει σημασία δέν είναι ή χρηματική «άνταμοιβή» άλλά νά 
κάνουν αύτό στό όποιο ωθούνται άκατάπαυστα. Ό  ’Αϊνστάιν, άν 
τόν ένδιέφερε τό χρήμα, δέν θά γινόταν ’Αϊνστάιν -  καί είναι πιθα
νότατο πώς θά γινόταν ένας άρκετά μέτριος έργοδότης ή χρηματι
στής.

Συχνά άκούμε τό άπίστευτο έπιχείρημα δτι χωρίς Ιεραρχία στούς 
μισθούς ή κοινωνία δέν θά μπορούσε νά βρει άνθρώπους γιά νά άνα- 
λάβουν τίς πιό «δύσκολες» λειτουργίες -καί λένε πώς τέτοιες είναι οί 
λειτουργίες τού στελέχους, τού διευθυντή κλπ. Είναι γνωστή ή φράση 
πού έπαναλαμβάνουν συχνά οί «υπεύθυνοι»: «'Αν δλοι κέρδιζαν τό 
ίδιο, θά προτιμούσα τή σκούπα.» ’Αλλά σέ χώρες δπως ή Σουηδία, 
δπου ή ψαλίδα τών άποδοχών έγινε πολύ μικρότερη άπ’ δ,τι στή 
Γαλλία, οί έπιχειρήσεις δέν δουλεύουν χειρότερα άπό τίς γαλλικές 
ούτε είδαμε τά στελέχη νά γίνονται καθαρίστριες.

Αύτό πού παρατηρούμε δλο καί περισσότερο στίς έκβιομηχανισμέ- 
νες χώρες είναι μάλλον τό άντίθετο: τά άτομα πού έγκαταλείπουν τίς 
έπιχειρήσεις είναι τά άτομα πού έχουν τίς πραγματικά πιό δύσκολες 
δουλειές -δηλαδή τίς πιό έπώδυνες καί τίς λιγότερο ένδιαφέρουσες. 
Καί ή αύξηση τών μισθών σ’ αύτές τίς θέσεις δέν καταφέρνει νά στα
ματήσει αύτή τήν αίμορραγία. Έτσι άφήνουν αύτές τίς δουλειές 
στούς μετανάστες. Αύτό τό φαινόμενο έξηγεϊται άν καταλάβουμε πώς 
οί άνθρωποι άρνούνται δλο καί περισσότερο νά κάνουν ήλίθιες δου
λειές -καί μόνον άν τούς σπρώχνει ή μιζέρια τίς δέχονται. Ποτέ δέν 
έχουμε παρατηρήσει τό άντίθετο φαινόμενο, καί μπορούμε νά στοι
χηματίσουμε πώς τά πράγματα θά συνεχίσουν πρός αύτή τήν κατεύ
θυνση. Συμπεραίνουμε λοιπόν, άκολουθώντας τήν ίδια τή λογική αύ
τού τού έπιχειρήματος, πώς οί πιό ένδιαφέρουσες δουλειές θά ’πρεπε 
νά άμείβονται λιγότερο. Γιατί πάντοτε αύτές θά είναι οί πιό έλκυστι- 
κές γιά τούς άνθρώπους -μέ λίγα λόγια, τό κίνητρο γιά νά τίς έπιλέ- 
ξει κανείς καί νά τίς άσκήσει βρίσκεται κιόλας, σέ μεγάλο μέρος, 
στήν ίδια τή φύση τής δουλειάς.
Αυτοδιαχείριση, κίνητρα γιά δουλειά καί παραγωγή γιά τίς άνάγκες

Τί νόημα έχουν δμως δλα αύτά τά έπιχειρήματα πού θέλουν νά δι
καιολογήσουν τήν Ιεραρχία σέ μιά αύτοδιαχειριζόμενη κοινωνία;
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Ποιά είναι ή κρυφή Ιδέα στην όποια στηρίζονται; Είναι δτι οί άν
θρωποι δέν διαλέγουν τή δουλειά πού κάνουν καί την κάνουν μόνο 
καί μόνο γιά νά κερδίσουν περισσότερα χρήματα άπό τούς άλλους. 
’Αλλά αυτό τό έπιχείρημα, πού τό παρουσιάζουν σάν μιά προαιώνια 
άλήθεια τής άνθρώπινης φύσης, δέν είναι παρά ή καπιταλιστική νοο
τροπία πού περισσότερο ή λιγότερο έχει διαποτίσει τήν κοινωνία 
(καί πού, όπως δείχνει ή διατήρηση τής ιεραρχίας τών μισθών στίς 
άνατολικές χώρες, κυριαρχεί καί έκεΐ). Αυτή δμως ή νοοτροπία είναι 
μιά άπό τίς προϋποθέσεις γιά τήν ύπαρξη καί τή διαιώνισή τού 
ύπάρχοντος συστήματος -πού, άντίστροφα, δέν μπορεί νά υπάρξει 
παρά μόνον έφόσον υπάρχει αυτό τό σύστημα. ΟΙ άνθρωποι δίνουν 
Ιδιαίτερη σημασία στίς διαφορές τών άποδοχών έπειόή αύτές οί δια
φορές υπάρχουν καί έπειδή τό ύπάρχσν σύστημα τίς προβάλλει σάν 
σημαντικές. /Α χ  μπορείς νά κερδίσεις ένα έκατομμύριο φράγκα τό 
μήνα άντί γιά έκατό χιλιάδες καί άν τό κοινωνικό σύστημα υποθάλ
πει μέ κάθε τρόπο τήν άποψη ότι έκεϊνος πού κερδίζει ένα έκατομμύ
ριο φράγκα άξίζει περισσότερο, είναι καλύτερος άπό έκείνον πού 
κερδίζει έκατό χιλιάδες -τότε πραγματικά πολλοί άνθρωποι (πά
ντως, άκόμα καί σήμερα όχι όλοι) θά έχουν τό κίνητρο νά κάνουν 
ότιδήποτε προκειμένου νά κερδίσουν ένα έκατομμύριο άντί γιά έκα
τό χιλιάδες. Άπό τή στιγμή δμως πού αυτή ή διαφορά δέν υπάρχει 
πιά σ’ ένα κοινωνικό σύστημα· άπό τή στιγμή πού θά θεωρείται πα
ράλογο νά θέλει κάποιος περισσότερα κέρδη άπό τούς άλλους, τόσο 
παράλογο όσο παράλογο θεωρείται σήμερα (τουλάχιστον άπό τούς 
περισσότερους άπό μάς) νά βάζουμε πρίν άπό τό όνομά μας έναν τίτ
λο εύγενείας -^ότε θά μπορέσουν νά δουν τό φώς ή μάλλον νά άνθί- 
σουν άλλα κίνητρα, κίνητρα μέ άληθινή κοινωνική σημασία: τό έν- 
διαφέρον γιά τήν ίδια τή δουλειά, ή εύχαρίστηση πού άντλείς όταν 
κάνεις καλά αύτό πού έσύ ό ίδιος διάλεξες νά κάνεις, ή έφευρετικό- 
τητα, ή δημιουργικότητα, ή έκτίμηση καί ή άνάγνώριση άπό τούς άλ
λους. ’Αντίστροφα, όσο θά ίσχύει τό άθλιο οίκονομικό κίνητρο, όλα 
τά άλλα κίνητρα θά άτροφοϋν καί θά σμπαραλιάζονται άπό τήν παι
δική ήλικία τών άτόμων.

Διότι ένα Ιεραρχικό σύστημα στηρίζεται στόν άνταγωνισμό τών 
άτόμων καί στόν άγώνα όλων έναντίον όλων. Στρέφει άσταμάτητα 
τούς άνθρώπους έναντίον τών συνανθρώπων τους καί τούς ένθαρρύ- 
νει νά χρησιμοποιούν όλα τά μέσα γιά νά «άνέβουν». "Οποιοι παρου
σιάζουν αύτόν τόν ώμό καί παράλογο άνταγωνισμό, πού διαδραματί
ζεται στήν Ιεραρχία τής έξουσίας, τής έντολής, τών άποδοχών σάν 
κάποια άθλητική «άμιλλα» στήν όποία οί «καλύτεροι» κερδίζουν σέ 
ένα δήθεν τίμιο παιχνίδι, πρέπει μάλλον νά θεωρούν τούς άνθρώπους 
ήλίθιους καί νά νομίζουν πώς οί άνθρωποι δέν .βλέπουν τί συμβαίνει
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πραγματικά σέ ένα Ιεραρχικό σύστημα -άπό τό έργοστάσιο καί τά 
γραφεία μέχρι τό πανεπιστήμιο καί άκόμα, όλο καί περισσότερο, 
στήν έπιστημονική έρευνα άπό τή στιγμή πού κατάντησε τεράστια 
γραφειοκρατική έπιχείρηση. Ή  ύπαρξη τής Ιεραρχίας στηρίζεται 
στόν άνελέητο άγώνα όλων έναντίον όλων -καί όξύνει αυτόν τόν 
άγώνα. Γι’ αύτό άλλωστε ή ζούγκλα γίνεται όλο καί πιό άπάνθρωπη 
όσο άνεβαίνεις τά σκαλιά τής Ιεραρχίας -καί γι’ αύτό συναντάμε τή 
συνεργασία μόνο στή βάση, έκεϊ όπου οί δυνατότητες «προαγωγής» 
είναι μηδαμινές ή άνύπαρκτες. Καί ή εισαγωγή τεχνητών διαφορο
ποιήσεων σ’ αύτό τό έπίπεδο είναι ένα μέσο μέ τό όποιο ή διεύθυνση 
προσπαθεί νά χτυπήσει αυτή τή συνεργασία. ’Από τή στιγμή λοιπόν 
πού θά υπάρξουν κάποιου είδους -είδικότερα όμως οίκονομικής φύ
σης- προνόμια, θά άναζωπυρωθεϊ άμέσως ό άνταγωνισμός μεταξύ 
των άτόμων καθώς καί ή τάση τών άνθρωπων νά άγκιστρώνονται στά 
προνόμια πού έχουν κατακτήσει καί νά χρησιμοποιούν κάθε μέσο 
προκειμένου νά έξασφαλίσουν περισσότερη έξουσία, προστατεύο- 
ντάς την άπό τόν έλεγχο τών υπολοίπων. ’Από τή στιγμή αύτή δέν 
μπορούμε νά μιλάμε πιά γιά αυτοδιαχείριση.

Τέλος, ή Ιεραρχία τών μισθών καί τών άποδοχών δέν συμβιβάζεται 
μέ μιά όρθολογική όργάνωση τής οίκονομίας μιας αύτοδιαχειριζόμε- 
νης κοινωνίας. Γιατί ή Ιεραρχία νοθεύει άμεσα καί άνεπανόρθωτα 
τήν έκφραση τής κοινωνικής ζήτησης.

Πράγματι, ή όρθολογική όργάνωση τής οίκονομίας μιας αύτοδια- 
χειριζόμενης κοινωνίας προϋποθέτει δτι, γιά δσον καιρό τά άντικεί- 
μενα καί οί υπηρεσίες πού παράγει ή κοινωνία έχουν κάποια «τιμή» 
-γιά δσον καιρό δέν είναι δυνατόν νά διανέμονται έλεύθερα- καί συ
νεπώς υπάρχει άκόμα «άγορά» γιά τά άγαθά άτομικής κατανάλωσης, 
ή παραγωγή θά προσανατολίζεται σύμφωνα μέ τίς υποδείξεις αυτής 
τής άγοράς, δηλαδή τελικά άπό τήν άγοραστική δύναμη τών κατανα
λωτών. Διότι στήν άρχή δέν υπάρχει άλλο σύστημα γιά νά τό υποστη
ρίξει κανείς. ’Αντίθετα άπό ένα πρόσφατο σύνθημα, πού μόνο μετα
φορικά μπορούμε νά τό έπιδοκιμάσουμε, δέν είναι δυνατόν νά δω- 
θούν στούς πάντες «τά πάντα καί αυτοστιγμεί». ’Από τήν άλλη με
ριά, θά ήταν παράλογο νά περιορίσουμε τήν κατανάλωση μέ κάποιο 
αυταρχικό διάταγμα πού θά ίσοδυναμούσε μέ μιά άπαράδεκτη καί 
ήλίθια τυραννία στίς προτιμήσεις τού καθενός: γιατί νά μοιράζεται 
στόν καθένα ένας δίσκος καί τέσσερα είσιτήρια κινηματογράφου τό 
μήνα, τή στιγμή πού υπάρχουν άνθρωποι πού προτιμούν τή μουσική 
άπό τίς εικόνες, καί άλλοι τό άντίθετο -γιά νά μή μιλήσουμε γιά τούς 
κουφούς καί τούς τυφλούς. ’Αλλά μπορούμε νά υποστηρίξουμε μιά 
«άγορά» άγαθών άτομικής κατανάλωσης μόνο στό βαθμό πού είναι 
άληθινά δημοκρατική -άν δηλαδή τά ψηφοδέλτια δλων έχουν τήν
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Ιδια βαρύτητα. Αύτά τά ψηφοδέλτια είναι οΐ άποδοχές τού καθενός. 
Ά ν  αυτές οί άποδοχές είναι δνισες, ή ψηφοφορία νοθεύεται διαρκώς 
γιατί ύπάρχουν άνθρωποι πού ή φωνή τους άκούγεται περισσότερο 
άπό τών άλλων. Έτσι σήμερα ή «ψήφος» τού πλουσίου γιά μιά βίλα 
στήν Κυανή ’Ακτή ή γιά ένα προσωηικό άεροπλάνο βαραίνει πε
ρισσότερο άπό τήν ψήφο ένός άστεγου γιά μιά κατοικία ή ένός άνει- 
δίκευτου έργάτη γιά ένα ταξίδι μέ τό τρένο στή 6' θέση. Καί πρέπει 
νά συνειδητοποιήσουμε πώς ό άντίκτυπος τής άνισης διανομής τών 
άποδοχών στή δομή τής παραγωγής τών καταναλωτικών άγαθών εί
ναι τεράστιος.

Αύτό φαίνεται πολύ εύκολα χάρη σέ ένα άριθμητικό παράδειγμα 
πού δέν είναι ίσως αυστηρό άλλά δπωσδήποτε, δσον άφορά τό μέγε
θος, δέν άπέχει πολύ άπό τήν πραγματικότητα. ’Αν υποθέσουμε πώς 
μπορούμε νά συγκεντρώσουμε τό 80% τού γαλλικού πληθυσμού μέ 
τίς χαμηλότερες άποδοχές γύρω άπό ένα μέσο έτήσιο εισόδημα τών 
20.000 χωρίς τούς φόρους (ot χαμηλότερες άποδοχές στή Γαλλία, πού 
άφορούν μιά πολυάριθμη κατηγορία, τούς γέρους χωρίς σύνταξη ή μέ 
μικρή σύνταξη, είναι πολύ κατώτερες τού κατώτατου όρίου τών μι
σθών), καί τό 20% τών υπολοίπων γύρω άπό ένα μέσο έτήσιο εισόδη
μα τών 80.000 (χωρίς τούς φόρους), βλέπουμε μέ έναν εύκολο ύπολο- 
γισμό πώς αύτές οί δυό κατηγορίες μοιράζονται, άπό μισό ή καθεμιά, 
τό εισόδημα πού διατίθεται γιά τήν κατανάλωση. Σ’ αύτές τίς συνθή
κες, ένα πέμπτο τού πληθυσμού φαίνεται δτι έχει τήν ίδια άγοραστι- 
κή δύναμη μέ τά υπόλοιπα τέσσερα πέμπτα. Αύτό σημαίνει έπίσης 
πώς τό 35% περίπου τής παραγωγής καταναλωτικών άγαθών τής χώ
ρας προσανατολίζεται άποχλειστιχά σύμφωνα μέ τή ζήτηση τής πε
ρισσότερο ευνοημένης όμάδας καί προορίζεται γιά τήν Ικανοποίησή 
της -πέραν τής Ικανοποίησης τών «στοιχειωδών» άναγκών αύτής τής 
ίδιας όμάδας. Ή  πάλι, πώς τό 30% δλων τών άπασχολουμένων έργά- 
ζονται γιά τήν Ικανοποίηση τών όεντερενονσών «άναγκών» τών πιό 
ευνοημένων κατηγοριών.

Βλέπουμε λοιπόν πώς ό προσανατολισμός τής παραγωγής, πού θά 
έπέβαλλε σ’ αύτές τίς συνθήκες ή «άγορά», δέν θά άντανακλά τίς 
άνάγκες τής κοινωνίας άλλά μιά διαστρεβλωμένη εΙκόνα στήν όποια 
ή δευτερεύουσα κατανάλωση τών ευνοημένων στρωμάτων θά έχει ένα 
δυσανάλογο βάρος. Είναι δύσκολο νά πιστέψουμε πώς σέ μιά αύτο- 
διαχειριζόμενη κοινωνία, στήν όποια δλα αύτά τά γεγονότα θά είναι 
γνωστά άπό όλους μέ άκρίβεια καί σαφήνεια, οί άνθρωποι θά άνε- 
χτούν μιά τέτοια κατάσταση· ή δτι θά μπορούσαν, σέ τέτοιες συνθή
κες, νά νιώθουν τήν παραγωγή δική τους υπόθεση -πράγμα πού άπο- 
τελεί τήν πρώτιστη προϋπόθεση γιά μιά αύτοδιαχειριζόμενη κοινω
νία.
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Συνεπώς, ή κατάργηση τής Ιεραρχίας τών μισθών είναι τό μόνο μέ
σο γιά νά προσανατολιστεί ή παραγωγή σύμφωνα μέ τίς άνάγκες τού 
συνόλου, γιά την έξάλειψη τού άγώνα όλων έναντίον όλων καί τής 
οικονομικής νοοτροπίας καί γιά νά γίνει δυνατή ή ζωντανή συμμετο
χή, μέ τήν άληθινή έννοια τού δρου, δλων τών άντρών καί όλων τών 
γυναικών στή διαχείριση τών υποθέσεων του συνόλου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Βλ. «Ή  ιεραρχία τών μισθών καί τών άποδοχών», στό άρ. 5 τού 
C .F .D .T .-Aujourd’hui ('Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1974), σ. 23-33 (σήμερα 
υπάρχει στήν Πείρα τον ίργατιχοϋ κινήματος, 2).

2. "Αν υποθέσουμε πώς ή σχέση κατανάλωση/έπένδυση είναι 4 πρός 1 -  αυ
τή είναι, χοντρικά, ή τάξη μεγέθους πού παρατηρεΐται καί στήν πραγματικό
τητα.
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ*

Όλιβιέ Μονζέν: Κορνήλιε Καστοριάδη, μέχρι πρόσφατα μόνο μιά 
μικρή μειοψηφία ύποψιαζόταν τη σπουδαιότητα καί τήν πρωτοτυπία 
τών άρθρων σας στό Socialisme ou Barbarie. Χρειάστηκε, άπό τή μιά 
μεριά, ή άναδημοσίευση τών κυριότερων πολιτικών κειμένων σας, 
προγραμμάτων ή μανιφέστων τού Socialisme ou Barbarie σέ συλλογή 
βιβλίων τσέπης καί, άπό τήν άλλη, ή έκδοση ένός έξαιρετικά πυκνού 
φιλοσοφικού έργου σας, Ή  φαντασιακή θέσμιση τής κοινωνίας, ώστε 
νά περάσει τό έργο σας στόν πολύ κόσμο καί νά γνωρίσει τή δημο
σιότητα. 'Ωστόσο, άπ’ δ,τι φαίνεται, αύτή ή ξαφνική Ανακάλυψη δέν 
διευκόλυνε κατ’ άνάγκη τήν πρόσβαση πρόζ τή σκέψη σας. Πράγμα
τι, υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία γιά κάποιον πού δέν Ακολούθη
σε τήν πορεία σας.

Μπορούμε λοιπόν νά σάς ρωτήσουμε ποιά είναι ή σχέση μεταξύ 
τού άγωνιστή τού Socialisme ou Barbarie, τού οίκονομολόγου καί τού 
φιλοσόφου; Έχει κάποιο νόημα ή διάκρισή τους; Γιά νά τό θέσω 
διαφορετικά, ή κριτική πού άσκεϊτε στό μαρξισμό, γιά παράδειγμα, 
βρίσκεται στή ρίζα τών φιλοσοφικών κριτικών σας; Ή  κριτική πού 
άσκεϊται στήν πολιτική έκπροσώπηση είναι άσχετη μέ τήν κριτική 
πού άσκεϊτε στήν κλασική φιλοσοφική παράσταση; Μέ λίγα λόγια, 
μπορούμε νά σάς ζητήσουμε νά τοποθετήσετε όργανικά αύτό πού συ
χνά ύπάρχει κίνδυνος νά γίνει άντιληπτό σάν μιά σειρά άντιπαρατι- 
θέμενους συλλογισμούς;

Ό  μύθος τής μαρξιστικής οΐχονομίας

Κορνήλιος Καστοριάδης: ΟΙ φιλοσοφικές καί πολιτικές Ιδέες (άρα 
καί οί Ιδέες τού φιλοσόφου καί τού άγωνιστή), δπως τίς βίωσα μέχρι 
σήμερα, δέν μπορούν νά χωριστούν ριζικά' ή καθεμιά όδηγει τήν άλ

* Συζήτηση μέ τούς Ό λιβ ιέ  Μονζέν, Πόλ Τιμπό καί Πιέρ Ροζανβαλόν πού 
ήχογραφήθηκε σ ιίς 6 ’Ιουλίου τού 1976 καί δημοσιεύτηκε στό Esprit τόν Φε
βρουάριο τού 1977.
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λη. Mé τήν οικονομία τά πράγματα είναι διαφορετικά. Δούλεψα ώς 
οικονομολόγος είκοσι δύο χρόνια. Ωστόσο, ή οικονομία δέν μέ άπα- 
σχόλησε μόνον έπαγγελματικά- μέ ένδιέφερε καί έξακολουθεί νά μέ 
ένδιαφέρει αύτή καθαυτήν. Αύτό γιά δύο λόγους:

Πρώτον, έπειδή άποτελεί τεράστιο έμπόδιο ή άνάσχεση γιά τήν 
άπομυθοποίηση τού μαρξισμού. Γιά όσους παραμένουν πιστοί στό 
μαρξισμό, υποτίθεται πώς ύπάρχει κατατεθειμένη στήν Τράπεζα τής 
αυστηρής καί θετικής Γνώσης μιά χρυσή πλάκα πού όνομάζεται Das 
Kapital καί ύποτίθεται πώς, δπως νομίζουν, άποδεικνύει δτι οί νόμοι 
τής καπιταλιστικής οικονομίας έγγυώνται τήν κατάρρευση τού καπι
ταλισμού κλπ. Αύτή ή πεποίθηση είναι ένας τεράστιος πέτρινος φρά
χτης πού έμποδίζει τή συνειδητοποίηση τών άγωνιστών καί τών άν- 
θρώπων -καί πρέπει νά τόν τινάξουμε στόν άέρα. Αύτό βάλθηκα νά 
κάνω καί έξακολουθώ νά κάνω. Σήμερα άσχολούμαι μέ κείμενα πού 
άφορούν τήν οίκονομία καί προσπαθούν, άπό τή μιά μεριά, νά κατα
δείξουν δτι ή ίδέα μιάς «έπιστημονικής» γνώσης σ’ αύτό τό πεδίο εί
ναι σκέτος μύθος καί, άπό τήν άλλη, νά ξεσκεπάσουν τίς Ιδεολογικές 
καί μεταφυσικές ύποθέσεις πού είναι ή βάση τής πολιτικής οικονο
μίας τού Μάρξ, τίς όποιες τελικά συμμερίζεται καί ή άστική πολιτική 
οίκονομία.

Έπειτα, έπειδή θεωρώ σημαντικό νά δείξω πώς, άντίθετα άπ’ δ,τι 
λέγεται ή, άκριβέστερα, άπ’ δ,τι φοβούνται, ή διάψευση αύτού τού 
μύθου δέν σημαίνει πώς μένουμε έντελώς άοπλοι, χωρίς καμιά άντί- 
ληψη καί κατανόηση γιά δσα συμβαίνουν στήν οίκονομία ή στήν κοι
νωνία. Εξίσου, δταν προσπαθώ νά δείξω πώς δχι μόνο δέν υπάρχει 
αύστηρή γνώση τής Ιστορίας καί τής κοινωνίας άλλά καί δτι δέν είναι 
δυνατόν νά ύπάρξει, αύτό δέν συνεπάγεται καθόλου δτι δέν μπορού
με νά καταλάβουμε τίποτα ή δτι μπορεί νά συμβεί τό ότιδήποτε, δτι 
βρισκόμαστε στή νύχτα τού τυχαίου δπου δλες οί άγελάδες θά ήταν 
δυνατόν νά υπάρχουν.*
Άπό τήν άνωτερότητα τής θεωρίας...

"Οσο γιά τούς δεσμούς μεταξύ πολιτικής καί φιλοσοφίας, γνωρί
ζουμε πώς Ιστορικά είναι πολύ παλιοί: φιλοσοφία, πολιτική σκέψη, 
άκόμα καί πολιτική δράση μέ τήν άληθινή έννοια τού δρου (δράση 
πού άποβλέπει στή θέσμιση τής κοινωνίας καί δχι μέ τήν έννοια τής 
αύλικής συνομωσίας) γεννιούνται μαζί καί έκφράζουν τό ίδιο κίνημα 
τής έσωτερικής άμφισβήτησης τού θεσμισμένου κοινωνικού φαντα- 
σιακού άπό τήν ίδια τήν κοινωνία. Πολύ γρήγορα δμως οί δεσμοί με
ταξύ φιλοσοφίας καί πολιτικής σκέψης πήραν έναν Ιδιαίτερο χαρα

* ’Εδώ ό Κ. Καστοριάδης παραφράζει ένα χωρίο στό όποιο ό Χέγκελ μιλά 
γιά «τή νύχτα τού νοϋ δπου δλες οί άγελάδες είναι μαύρες». (Σ.τ.Μ.)
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κτήρα, ένα χαρακτήρα πού διατηρούν μέχρι σήμερα (καί φυσικά καί 
στόν Μάρξ): τό χαρακτήρα τής υποταγής τής πολιτικής σκέψης σέ 
μιά θεωρία καί συνεπώς, σέ τελευταία άνάλυση, σέ μιά φιλοσοφία -ή 
ίδια ή φιλοσοφία άνέκαθεν γινόταν άντιληπτή σάν ουσιαστικά θεω
ρητική, ή κατεξοχήν θεωρία, άκόμα καί δταν όνομάζεται πρακτική 
φιλοσοφία, φιλοσοφία τής τέχνης κλπ. Αύτή ή θεωρία Ισχυρίζεται 
δτι κατέχει -ή μπόρεϊ νά συλλάβει- μιά γνώση γιά τό είναι τής Ιστο
ρίας, γιά τό είναι τής κοινωνίας, γιά τό είναι τού άνθρώπου. Αύτή ή 
γνώση ύποτίθεται δτι προσδιορίζει καί θεμελιώνει αύτό πού πολιτικά 
πρέπει νά γίνει. (Καί σ’ αύτή τή θεωρική συμπεριφορά μένουν δέ
σμιοι έκεϊνοι πού λένε σήμερα δτι τό άόύνατον μιάς τέτοιας γνώσης 
συνεπάγεται τό άόύνατον μιάς έπαναστατικής πολιτικής, μιάς έπα- 
νάστασης, μιάς κοινωνίας πού θά αύτοθεσμίζεται ρητά. Καί στίς δυό 
περιπτώσεις, ή πρακτική δεινότητα άποδίδεται στή γνώση, θετικά 
καί άρνητικά.)

’Αλλά μιά καινούρια άποψή, άντίληψη καί θέση τής πολιτικής 
άκολουθεϊται άπό ρήξη στήν κληρονομημένη φιλοσοφική καί όντολο
γική σκέψη καί συνεπάγεται μιά καινούρια άντίληψη τής σχέσης με
ταξύ φιλοσοφικής καί πολιτικής σκέψης. Ή  κλασική σκέψη Ισχυρίζε
ται πώς φτάνει σέ μιά θεωρητική άποψη αυτόν που είναι στούς «ού- 
σιαστικούς» ή «θεμελιώδεις» προσδιορισμούς του καί δτι αύτό πού 
είναι προσδιορίζει καί αύτό πού είναι νά γίνει. Αύτό Ισχύει στόν 
Πλάτωνα, στόν ’Αριστοτέλη, στόν Σπινόζα, στούς μεγάλους γερμα- 
νούς Ιδεαλιστές -άλλά τελικά τό ίδιο Ισχύει καί γιά τόν Μάρξ (πού 
φυσικά είναι κλασικός). Στόν Μάρξ, καί γιά τόν Μάρξ, ύπάρχει θεω
ρία τής κοινωνίας καί τής Ιστορίας πού δείχνει ταυτόχρονα αύτό πού 
ή κοινωνία καί ή Ιστορία είναι καί αύτό πού θά είναι στό έπόμενο 
στάδιο.

Ά ς  σημειώσουμε έδώ πώς, σ’ αύτή τήν παραλλαγή τής κλασικής 
άποψης, ή πολιτική στ’ άλήθεια καταργεΐται: οΐ στόχοι καί οΐ παρά
γοντες τού μετασχηματισμού τής κοινωνίας είναι προκαθορισμένοι: 
Αύτό πού στήν καλύτερη περίπτωση άπομένει, είναι μιά «πολιτική» 
τεχνική πού ύποτίθεται δτι συναρμόζει δσο καλύτερα γίνεται τά «μέ
σα» τού μετασχηματισμού. ’Αλλά άκόμα κι έτσι άμέσως πέφτουμε 
πάνω στό πολύ γνωστό έπιχείρημα πού, άπό τόν 19ο αίώνα, δέν έπα- 
ψαν νά τό άντιτάσσουν σ’ αύτήν τή θέση: άν οί νόμοι τής Ιστορίας εί
ναι πραγματικά τέτοιοι ώστε δέν μπορεί παρά τήν καπιταλιστική κοι
νωνία νά τή διαδεχτεί μιά κομμουνιστική κοινωνία, δέν ύπάρχει πιά 
κανένας λόγος νά πολεμήσει κανείς γιά τόν έρχομό της, δπως δέν πο
λεμά κανείς γιά νά ’ρθει τό έπόμενο ξημέρωμα. Τό έπιχείρημα είναι 
τετριμμένο καί μπορεί νά ήχεί άγοραϊο: κανείς δέν μπορεί νά τό άντι- 
κρούσει. Μιά τεχνική δραστηριότητα μπορεί νά άρκεστεϊ στό «δυνα- 
τόν-νά είναι-άλλιώς» (δπως θά ’λεγε ό ’Αριστοτέλης) αύτού πού εΐ-
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ναι στους «δευτερεύοντες» ή «τυχαίους» προσδιορισμούς του. Αλλά 
μιά γνήσια δράση, μιά πράξη, συνεπάγεται τό δυνατόν-νά-εΐναι-άλ- 
λιώς αυτού πού είναι στη βαθύτητά του, ώς σημασία καί ώς άξία 
-καί φυσικά καί τό όούλεσθαι-νά-εΐναι-άλλιώς.

Άπό τή στιγμή πού άντιλαμβανόμαστε πώς δέν είναι δυνατόν νά 
σκεφτεί κανείς τήν Ιστορία (δπως καί ότιδήποτε άλλο άλλωστε) μέσ’ 
άπό τήν παραδοσιακή άποψη, σύμφωνα μέ τήν όποια «είναι» σημαί
νει προσδιορισμένο «είναι»· άπό τή στιγμή πού, είδικότερα, άντιλαμ- 
βανόμαστε τήν Ιστορία ώς δημιουργία καί τήν κοινωνία ώς πάντοτε 
θεσμίζουσα καί θεσμισμένη ταυτόχρονα (ή κοινωνία δέν μπορεί νά 
υπάρχει καί νά λειτουργεί παρά ώς θεσμισμένη κοινωνία -άλλά αύτή 
ή θέσμιση είναι δική της δημιουργία)· άπό τή στιγμή λοιπόν πού θεω
ρούμε τήν Ιστορία αύτοδημιουργία, άδιάκοπη αύτοθέσμιση τής κοι
νωνίας -άπ’ αύτή τή στιγμή όδηγούμαστε πρώτα πρώτα στή ριζική 
άπόρριψη τής κληρονομημένης άντίληψης τού νοήματος τού είναι (κι 
αυτό έπεκτείνεται άμέσως σέ δλους τούς τομείς, πέραν τού κοινωνι- 
κοϊστορικού)· καί έπίσης στήν πλήρη άπελευθέρωση τού πολιτικού 
προβλήματος καί τής πολιτικής άπό τό πλαίσιο μέσα στό όποιο τίς 
σκεφτόμασταν παραδοσιακά. 'Η πολιτική γίνεται μιά συνιστώσα τής 
αύτοθέσμισης τής κοινωνίας, ή συνιστώσα πού άντιστοιχεϊ σ’ ένα 
διαυγές πράττειν, σ’ ένα πράττειν διαυγασμένο δσο περισσότερο γί
νεται, πού άποβλέπει στή θέσμιση τής κοινωνίας καθαυτήν. ’Οχι 
στήν Προεδρία τού δημαρχιακού Συμβουλίου ή τής Δημοκρατίας ή 
στήν άλλαγή τού τάδε Ιδιαίτερου νόμου -άλλά στή συνολική θέσμιση 
τής κοινωνίας.
... στή ρεαλιστική γνώση

Πόλ Τιμπό: Αύτό άκριβώς τό «διαυγασμένο δσο περισσότερο γίνε
ται πράττειν» βάζει τό ζήτημα πού θίγετε δσον άφορά τήν έπανάστα- 
ση. Στόν κοινό νού ή Ιδέα τής έπανάστασης συνδέεται μέ τήν Ιδέα τής 
όλότητας. ’Επαναστατικοποιώ σημαίνει άλλάζω τά πάντα, είναι τό 
άντίθετο τού έμπειρισμού πού παίρνει τά πράγματα ένα ένα. Καί μάς 
είπατε: ή Ιδέα δτι μπορεί κανείς νά κατέχει τήν δλότητα είναι άντε- 
παναστατική. Είναι μιά άνατροπή, κι αύτή ή άνατροπή γεννά μιά δυ
σκολία. Καταρρίπτετε τήν ύποτιθέμενη μαρξιστική έπιστήμη τής έπα
νάστασης άλλά αύτή ή έπιστήμη, ώς γεγονός, έπεται τής έπανάστα
σης, τού έπαναστατικού πάθους μέ τό όποιο τό 1789 φαίνεται νά 
μπόλιασε τήν Ιστορία μας. Στό βιβλίο σας φαίνεται νά λέτε, σχετικά 
μέ τούς σταλινισμούς, πώς μιά λαθεμένη έπαναστατική πρακτική 
άναπτύχθηκε μέ άφετηρία μιά ψευδή, άντιποιητική διανοητική πα
ράσταση. ’Αλλά ή σχέση δέν Ισχύει κυρίως πρός τήν άντίθετη κατεύ
θυνση; Ή  έπανάσταση, ώς πράξη, δέν είναι αύτή πού γεννά έναν τύ
πο παράστασης, μιά έπιθυμία νά βρεθεί κανείς σέ μιά μοναδική θέση
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ισχύος καί νά μπορεί νά πει μονομιάς ποια είναι ή μοίρα τής άνθρω- 
πότητας καί τής ιστορίας;

Κορνήλιος Καστοριάόης: Αύτή είναι μιά άντίρρηση πού συχνά μού 
έχουν άπευθύνει: άπό τή στιγμή πού διατρέξαμε δλη τήν πορεία, τό 
νά συνεχίζουμε νά μιλάμε υπέρ τής έπανάστασης είναι σάν νά υπο
στηρίζουμε τήν όλότητα, μιά γνώση αυτής τής όλότητας, μιά κατοχή 
αυτής τής γνώσης. "Η υποστηρίζει κανείς μιά διαφάνεια τής έπανα- 
στατικής κοινωνίας δι’ έαυτήν ή μιά «γνώση» τής κοινωνίας γιά τήν 
ίδια της τή θέσμιση. Αύτό πού μέ διασκεδάζει είναι πώς, πρώτα άπ’ 
δλα, άν δέν κάνω λάθος, υπήρξα δ πρώτος πού έκανα κριτική στην 
Ιδέα τής μετεπαναστατικής κοινωνίας ώς «διαφανούς δι’ έαυτήν» καί 
κατήγγειλα αύτό πού όνόμασα μυθική διάσταση τού κομμουνισμού 
στόν Μάρξ (τό 1964-65" βλ. Ή  φαντασιαχή θέσμιση τής κοινωνίας)· 
καί, κατά δεύτερο λόγο, άπάντησα μακροσκελώς άπό πρίν σ’ αύτόν 
τόν τύπο άντίρρησης (δ.π.) χωρίς νά δώ ποτέ άπόρριψη, συζήτηση ή 
άπλή έστω έκτίμηση αύτής τής άπάντησης. Λές καί οί κριτικοί δέν 
ήθελαν νά άκούσουν τίποτε άλλο πέρα άπό τό συλλογισμό αύτόν πού 
βουίζει μές στ’ αυτιά τους: ή έπανάσταση άποβλέπει στή διαφάνεια 
τής κοινωνίας- μιά διαφανής κοινωνία είναι άδύνατη· άρα ή έπανά
σταση είναι άδύνατη (ή είναι δυνατή μόνο σάν όλοκληρωτισμός). 
’Αλλά αύτό τί άλλο έκφράζει πέρα άπό τή δική τους έμμονη Ιδέα πε
ρί διαφάνειας, όλότητας, άπόλυτης γνώσης κλπ.; Ή , μέ πιό «άντικει- 
μενικούς» δρους, τήν πλήρη φυλάκισή τους στίς άπατηλές άντινομίες 
πού παράγει έδώ ή θεωρική φιλοσοφία, άκριβώς έπειδή άγνοεί ριζι
κά τό πράττειν, τό πεδίο του καί τίς δικές του άπαιτήσεις;

Ή  άπαίτηση γιά διαμόρφωση άνά πάσα στιγμή μιάς έπεξεργασμέ- 
νης καί διαυγασμένης στό μέγιστο δυνατό παρίάστασης έκείνου πού 
κάνει κανείς καί τού γιατί τό κάνει, είναι μιά σταθερή πάντοτε συνι
στώσα κάθε άνθρώπινης ένέργειας. Δέν μπορώ νά δράσω χωρίς αύτή 
τή διαρκή άνάγκη νά άναπαραστήσω τίς βλέψεις μου, τά κίνητρα 
πού τίς ύποθάλπουν, τούς δρόμους πού μπορούν νά μέ όδηγήσουν σ’ 
αυτές. Ούτε δμως μπορώ νά δράσω άν σκλαβώνομαι σέ μιά προκατα- 
σκευασμένη καί άναλλοίωτη παράσταση έκείνου στό όποιο άποβλέ- 
πω, τών κινήτρων μου καί τών δρόμων πού θά άκολουθήσω. Κανείς 
ποτέ δέν έγραψε ένα βιβλίο -έκτός άπό τούς κακούς καθηγητές πού 
γράφουν κακά βιβλία- γνωρίζοντας έκ τών προτέρων έπακριβώς τί 
πρόκειται νά πει σ’ αύτό τό βιβλίο καί, άκόμα λιγότερο, γνωρίζοντας 
έκ τών προτέρων τί θά ’θελε τελικά νά λέει αύτό πού θά έγραφε. Αύ
τό δέν σημαίνει πώς δέν μπορώ νά γράψω ένα βιβλίο παρά μόνον άν 
διαμορφώνω διαδοχικά, σέ δλη τή διάρκεια τής δουλειάς τού συλλο
γισμού καί τής σύνταξης, μιά παράσταση έκείνου πού θέλω νά πώ, 
φτιάχνοντας προσωρινούς πίνακες περιεχομένων, σχέδια πού θά τά
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σχίζω καθώς θά προχωρώ χλπ. Αυτές όμως οί δυό άπαιτησεις (πού ή 
θεωρική στάση τίς βλέπει, καί δέν μπορεί παρά νά τίς βλέπει, σάν 
άντινομικές ένώ είναι μάλλον άλληλένδετες, καί συμπληρωματικές), 
δηλαδή τό νά φτιάχνει κανείς μιά παράσταση έκείνου στό όποιο άπο- 
βλέπει καί τό νά μή σκλαβώνεται σ’ αυτή τήν παράσταση, είναι έξί- 
σου καί άκόμα περισσότερο παρούσες σ’ αυτή τήν Ιδιαίτερη κατηγο
ρία τής δράσης, τήν πράξη -δρο πού τόν έχουν παραποιήσει άρκετά 
άπό τήν έποχή τού Μάρξ καί στόν όποιο θέλω νά δώσω μιά καινού
ρια έννοια: πράξη είναι τό πράττειν στό όποιο ό άλλος ή οί άλλοι 
θεωρούνται αύτόνομα όντα καί ούσιαστικός παράγοντας τής άνάπτυ- 
ξης τής δικής τους αυτονομίας.

Δέν μπορώ νά μεγαλώσω ένα παιδί λέγοντας «άπαγορεύεται νά 
πάρω υπόψη μου τήν όλότητα έκείνου πού είναι αύτό τό παιδί» ή «εί
ναι άδύνατον νά τήν πάρω ύπόψη μου γιατί τό παιδί δέν είναι μιά 
κλειστή όλότητα άλλά μιά όλότητα άνοιχτή». ’Ασφαλώς τό παιδί εί
ναι μιά άνοιχτή όλότητα, άν θέλει κανείς νά χρησιμοποιήσει αύτή τήν 
όρολογία. ’Αλλά άκριβώς έπειόή είναι μιά όλότητα, καί μιά όλότητα 
άνοιχτή, ύπάρχει ένα άληθινό παιδαγωγικό πρόβλημα. Ά ν μεγαλώ
νω τό παιδί μου ή ένα όποιοδήποτε παιδί, τό μεγαλώνω θεωρώντας 
το άκριβώς άνοιχτή όλότητα, δηλαδή δυνάμει (καί έπίσης πραγματι
κά) αύτόνομο Vv. Μεγαλώνω τό παιδί σημαίνει τό βοηθώ δσο πε
ρισσότερο γίνεται νά κατακτήσει αύτή τήν αύτονομία καί νά τήν άνα- 
πτύξει. Γιά νά τό πετύχω αύτό, είμαι ύποχρεωμένος νά πάρω ύπόψη 
μου αύτό τό παιδί δπως είναι καί δπως γίνεται τό ίδιο -πράγμα πού 
άποκλείει νά τό υποδουλώνω σέ μένα καί σέ μιά προκατασκευασμένη 
καί άναλλοίωτη παράσταση αύτού πού είναι κι αυτού πού πρέπει νά 
είναι αύτό τό παιδί, καί κάθε παιδί. Τό ίδιο Ισχύει καί γιά τήν ψυχα
ναλυτική θεραπεία. Είναι έντελώς παράλογο νά νομίζουμε πώς 
ύπάρχει μιά αυστηρή θεωρία τής ψυχής. Δέν ύπάρχει. Πέρα άπό δυό 
τρεις άφηρημένους κανόνες (ούσιαστικά άρνητικές συνταγές ή συν
ταγές άποχής), μπορούμε νά πούμε πώς, σέ μιά συγκεκριμένη θερα
πεία, ό ψυχαναλυτής καί ό ψυχαναλυόμενο£ σχηματίζουν άπό κοινού 
τήν «τεχνική» αυτής τής θεραπείας. Καί στή διάρκεια τής θεραπείας 
ό ψυχαναλυτής είναι συνεχώς ύποχρεωμένος νά παίρνει ύπόψη του 
τόν ψυχαναλυόμενο ώς μιά όλότητα -μιά όλότητα πού αΰτο-μετασχη- 
ματίζεται μέσα καί μέσω τής ψυχανάλυσης.
Ή  αύτονομία ώς στόχος καί ώς μέσο

Πόλ Τιμπό: Μ’ αύτό τό δεδομένο, μένει τό ζήτημα τής σχέσης μετα
ξύ τού τύπου γνώσης πού μπορούμε νά έχουμε γιά κάποιο άντικείμε- 
νο (τό κοινωνικό άντικείμενο σ’ αύτή τήν περίπτωση) καί τού τύπου 
έπέμβασης πού μπορούμε νά έχουμε σ’ αύτό τό άντικείμενο. Βλέπου
με γιά παράδειγμα τόν Τρότσκι νά γράφει στήν Ιστορία τής ρωσικής
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έπανάστασης: όταν έχει κανείς γιά την άνθρωπότητα τόσο μεγάλα 
προτάγματα όσο οί μπολσεβίκοι, Εχει δικαίωμα νά χρησιμοποιήσει τά 
άντίστοιχα μέσα. Σ’ άντίθεση μ’ αυτό, σάς βλέπω νά υποστηρίζετε 
παράδοξα κάποιο είδος έπαναστατικής σωφροσύνης. Λές καί, γιά 
μάς, τό δριο τής γνώσης μας δέν θά ’πρεπε νά παράγει Εναν περιορι
σμό τής δράσης μας. Γιά νά πάρω τό παράδειγμα πού μόλις μνημο
νεύσατε, άκόμα κι άν δλη ή παιδαγωγική όφείλει νά βλέπει τήν προ
σωπικότητα τού παιδιού στό σύνολό της, ή δράση της περιορίζεται 
άπό τή συνείδηση δτι άγνοεϊ έκεΐνο πού είναι ή όλότητα στήν όποια 
άναφέρεται.

Κορνήλιος Καστοριάόης: Δέν ξέρω άν είμαι σώφρων, ξέρω ::ώς θέ
λω νά είμαι δσο πιό συνεκτικός γίνεται. Τί λέει τελικά ή δική μου 
άντίληψη γιά τήν Επανάσταση; Νά πάρουν συλλογικά στά χέρια τους 
οί άνθρωποι τίς υποθέσεις τους καί, έπίσης, άτι έγώ, έμεϊς πρέπει καί 
θέλουμε νά κάνουμε κάτι γι’ αύτό. ’Αλλά προφανώς αυτό πού Εχουμε 
νά κάνουμε δέν είναι νά τούς γυμνάσουμε διά τής βίας ώστε νά είναι 
αυτόνομοι -μιά υπόθεση πού άρκεϊ νά τή διατυπώσεις γιά νά φανεί ό 
παραλογισμός της. Ποιά είναι λοιπόν ή άντίληψη πού ύπόγεια δια
τρέχει τό άπόσπασμα πού παραθέσατε άπό τόν Τρότσκι, δπως καί 
τόσα άλλα τού Λένιν ή τού Τρότσκι πού πολύ εύκολα θά μπορούσε 
νά βρει κανείς; Ό τι τό Κόμμα διευθύνει τήν πορεία τής άνθρωπότη- 
τας πρός τόν κομμουνισμό καί, συνεπώς, άποφασίζει γιά τά μέσα' 
καί πώς αυτά τά μέσα δέν Εχουν έσωτερική σχέση μέ τό «σκοπό», ό 
όποιος καθορίζεται άπό άλλα πράγματα, άπό τούς «Ιστορικούς νό
μους», άπό τήν άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων κλπ. ’Αλλά 
γιά μάς, τό περιεχόμενο τού Επαναστατικού προτάγματος είναι νά γί
νουν οί άνθρωποι Ικανοί νά παίρνουν στά χέρια τους τίς ύποθέσεις 
τους καί (αύτό είναι τό ίδιο πράγμα, ή συνέπειά του καί Ενα άλλο 
πράγμα· άπό τήν πλευρά τής ταυτιστικής λογικής είμαστε στό χώρο 
τών «παραδόξων») τό μόνο μέσο γιά νά άποκτήσουν αύτή τήν Ικανό
τητα είναι νά παίρνουν τίς υποθέσεις τους στά χέρια τους δλο καί πε
ρισσότερο.

Πιέρ Ροζανβαλόν: Συμφωνώ δταν λές πώς κάθε Επαναστατική σκέ
ψη είναι άναγκαστικά είκονοκλαστική καί κριτική. Σ’ αύτή τήν περί
πτωση είναι σωστό νά λέμε πώς δέν ύπάρχει ούτε άπόλυτη γνώση 
(Εστω κι άν πρόκειται γιά τό μαρξισμό) ούτε μεσσιανικός σωτήρας 
(άκόμα κι άν πρόκειται γιά τό προλεταριάτο) ούτε σωτηρία Εγγυημέ
νη άπό τήν Επανάσταση. Καταρρίπτοντας δλους αύτούς τούς μύθους, 
τό πρόταγμά σου παρουσιάζεται λοιπόν ριζικά Επαναστατικό. Είναι 
άλήθεια πώς δέν μπορούμε νά άντιληφθούμε τήν Ιστορία ώς αύτοδη- 
μιουργία, ώς αύτοθέσμιση, παρά μόνον άν άπαρνηθούμε τήν άπό-
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φανση μιας άπόλυτης γνώσης. ’Αλλά, ξεκινώντας άπό δώ, θά σου 
υποβάλω δύο έρωτήσεις.

Πρώτα πρώτα, βλέπω πώς ή κριτική σου σέ κάνει νά άπορρίπτεις 
κάποιες πολιτικές, πώς καταγγέλλει τόσο τό ρεφορμισμό δσο καί τόν 
όλοκληρωτισμό. ’Αλλά πρέπει νά προχωρήσουμε μακρύτερα. Ποιές 
είναι οί συγκεκριμένες, θεωρητικές καί πρακτικές, προϋποθέσεις 
μιάς αυθεντικής αΰτοθέσμισης τής κοινωνίας; Μού φαίνεται πώς δέν 
λές δσα θά ’πρεπε πάνω σ’ αύτό τό σημείο.

Άλλη έρώτηση: τελικά τό πρόταγμά σου μεταφέρει τήν πολιτική 
άπό τό πεδίο τής Ιστορίας καί τής γνώσης στό πεδίο τής ήθικής. Τελι
κά είσαι πρώτα πρώτα ένας ήθογράφος. Πώς θά δριζες αυτή τήν πο
λιτική ήθική, ή αυτή τήν ήθική άπλά, πού διατρέχει τήν κριτική πού 
άσκεϊς σ’ έναν κάποιον έπαναστατικό Ιδεαλισμό;

Κορνήλιος Καστοριάόης: ’Εδώ ύπάρχουν πολλά ζητήματα. ’Αλλά 
πρίν άσχοληθούμε μ’ αύτά, θά ’θελα νά διευκρινήσω ένα σημείο πού 
έμεινε μετέωρο στήν άπάντηση πού έδωσα στόν Πόλ Τιμπό. Ά ς  κα
τανοήσουμε καλά πώς αύτό πού λέω γιά τούς δρόμους άπό τούς 
όποιους πρέπει νά περάσει σήμερα μιά έπαναστατική πολιτική δέν 
άπορρέει άπό παιδαγωγική άνεκτικότητα. Ό  λόγος γιά τόν όποιο 
δέν προσπαθούμε νά έπιβάλουμε κάτι στούς άνθρώπους δέν είναι δτι 
«θά μάθουν καλύτερα» άν βρουν μόνοι τους τή λύση τού προβλήμα
τος. 'Ο λόγος είναι δτι μόνον αυτοί μπορούν νά ίφεύρουν, νά δη
μιουργήσουν μιά λύση τού προβλήματος πού κανείς δέν μπορεί νά 
υποψιαστεί σήμερα. Αύτό άκριβώς σημαίνει έπίσης ή άναγνώριση 
τής δημιουργικότητας τής Ιστορίας.

Ή  άπεριόριστη όιερώτηση

Έρχομαι τώρα στις έρωτήσεις σου. Δέν έχω καμιά Ιδιαίτερη προ
τίμηση στήν είκονομαχία καθαυτήν καί δέν είμαι καθόλου ένας φα
νατικός τής είκονομαχίας, δηλαδή τής καταστροφής γιά τήν κατα
στροφή. Τί συμβαίνει σήμερα, ποιά άηδιαστική σαλάτα είναι τής μό
δας στό Παρίσι έδώ καί χρόνια; Σέ κάθε γωνιά τού δρόμου, άπό τό 
δάσος τής Βενσέν μέχρι τό δάσος τής Βουλόνης, κάνουν τούς εικονο
κλάστες. Καί φυσικά κάνουν είκονομαχία τής προηγούμενης είκονο- 
μαχίας, δίνουν φουσκωμένες ύποσχέσεις είκονομαχίας κλπ. Τελικό 
άποτέλεσμα είναι ή μηδαμινότητα, τό άπόλυτο κενό τού σύγχρονου 
«άνατρεπτικού λόγου», πού κατάντησε σκέτο άντικείμενο κατανάλω
σης καί όπωσδήποτε ή κατάλληλη μορφή τού «άριστεροϋ» Ιδεολογι
κού συντηρητισμού. Δέν είναι αύτό τό θέμα μου. Βρισκόμαστε μπρο
στά σ’ έναν άριθμό Ιστορικών δημιουργιών τής άνθρωπότητας, ζοΰμε 
μέσα, μεταξύ καί μέσω αυτών. Τό ζήτημα είναι νά γνωρίσουμε τί ση
μαίνουν γιά μάς καί τί θέλουμε νά τίς κάνουμε. 'Ορισμένες άπ’ αύτές
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χίς δημιουργίες άνάγονται στήν ίδια τή συγκρότηση μιάς άνθρώπινης 
κοινωνίας ή, δπως θέλησαν νά πούνε, είναι συνυφασμένες μέ τή θέ- 
σμιση τής κοινωνίας.

Γιά νά πάρουμε Ινα σημαντικό παράδειγμα, αυτό πού όνομάζω 
«ταυτιστική λογική»1 πρέπει νά υπάρχει άπό τή στιγμή πού θεσμίζε- 
ται ή κοινωνία καί γιά νά μπορεί νά θεσμιστεϊ. "Οποια κι άν είναι ή 
έπιρροή τών μυθικών καί μαγικών σημασιών σέ μιά άρχαϊκή κοινω
νία, αυτή ή κοινωνία δέν μπορεί νά είναι ούτε «μυθική» ούτε «μαγι
κή» άν σ’ αυτήν δύο καί δύο δέν κάνουν τέσσερα- κι δταν κάνουν πέ
ντε, αύτό συμβαίνει σέ όρισμένες μόνο συνθήκες. Είναι ίσως προφα
νές άλλά άς τό πούμε, γιατί μού είπαν ότι άντιλαμβάνομαι τήν έπα- 
νάσταση σάν μιά άπόλυτα λευκή σελίδα, σάν καθολική τομή μέ τό 
παρελθόν: ή έπανάσταση δέν θά καταργήσει τήν άριθμητική- θά τή 
βάλει στή θέση της.

Δεύτερο παράδειγμα, στήν προέκταση τού πρώτου: δπως προσπά
θησα νά δείξω, ή ταυτιστική λογική κυριαρχεί σέ παγκόσμια κλίμακα 
μέ τή γέννηση τής φιλοσοφίας καί τής θεωρητικής σκέψης καθαυτήν. 
Ή  έμφάνιση τής άπεριόριστης διερώτησης σ’ αυτήν τή σκέψη, πού εί
ναι τεράστια Ιστορική δημιουργία ή όποια όροθετεί μιά ριζική τομή 
άνάμεσα στό πρίν καί στό μετά της, φανερώνει μιά τομή μέ τό μυθικό 
σύμπαν, μιά άνοικτή έρευνα τής σημασίας, μιά έρευνα πού ό μύθος 
είχε ώς λειτουργία νά κλείσει, Ικανοποιώντας τη μιά γιά πάντα. ’Αλ
λά αυτή ή έρευνα γίνεται μέσα στόν όρίζοντα, μέ τά μέσα καί τίς νόρ
μες τής ταυτιστικής λογικής. Μόλις ή σκέψη γεννιέται, γίνεται ratio. 
Αύτή τή ratio δέν πρέπει νά τήν καταστρέψουμε γιά νά τήν καταστρέ
ψουμε ούτε νά τήν καταστρέψουμε μόνο καί μόνον έπειδή ύπάρχει. 
Πρώτα άπ’ δλα πρέπει νά καταλάβουμε άπό πού έρχεται καί πού, 
δυνητικά, πηγαίνει -δηλαδή πού μπορεί νά μάς όόηγήσει. Πρέπει 
λοιπόν νά διευκρινίσουμε πρώτα πρώτα τίς καταβολές της καί τή λει
τουργία της. Αύτό δμως δέν άρκεί γιατί δέν ξεμπερδεύουμε μέ μιά 
Ιδέα λέγοντας άπλώς δτι έρχεται άπό κεϊ καί σήμερα χρησιμεύει σέ 
τούτο. ΟΙ «καταβολές» καί ή «λειτουργία» δέν έξαντλούν τή σημα
σία. Οί «γενεαλογίες», οί «άρχαιολογίες» καί οί «άναπλάσεις», άν 
κανείς άρκεστεϊ σ’ αύτές κι άν τίς θεωρήσει κάτι τό άπόλυτο, παρα
μένουν έπιφανειακές καί στήν πραγματικότητα φανερώνουν μιά φυ
γή μπροστά στό ζήτημα τής άλήθειας-μιά φυγή χαρακτηριστική καί 
τυπική τής σύγχρονης έποχής. Τό ζήτημα τής άλήθειας άπαιτεί νά έρ
θουμε πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τήν ίδια τήν Ιδέα, νά τολμήσουμε, άν 
προσφερθεϊ ή ευκαιρία, νά δηλώσουμε τό σφάλμα της ή νά χαράξου
με τό δριά της -μέ λίγα λόγια, νά προσπαθήσουμε νά τή βάλουμε στή 
θέση της. Σήμερα λοιπόν πρέπει νά βάλουμε στή θέση του τό «θεωρη
τικό» σύμπαν πού δημιούργησαν οί είκοσι πέντε προηγούμενοι αιώ
νες (καί τό όποιο θέλησαν νά βάλουν στή θέση τού σύμπαντος), δεί
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χνοντας τόσο τήν Ισχύ του δσο καί τά δριά του.
Έτσι, στόν τομέα πού μάς ένδιαφέρει ειδικότερα, δέν προτίθεμαι 

νά κάνω γενική είκονομαχία. Τό θέμα είναι νά καταδειχτεϊ πώς, στό 
περιεχόμενό τους, οί ίδέες καί οί Ιδεολογίες πού προβάλλονται σήμε
ρα καί ισχυρίζονται πώς είναι έπαναστατικές είναι κατά πρώτο λόγο 
έσφαλμένες, διάτρητες καί χωρίς καμιά συνοχή. Καί, κατά δεύτερο 
λόγο, νά δειχτεί πώς συμμετέχουν στόν κόσμο πού Ισχυρίζονται πώς 
πολεμούν. Γι’ αύτό προσπάθησα άπό καιρό νά δείξω πώς ό μαρξι
σμός παραμένει δέσμιος τής καπιταλιστικής Ιδεολογίας καί, πέρ’ άπ’ 
αυτήν, όλης τής έλληνοδυτικής όντολογίας. ’Αλλά κατά τή γνώμη μου 
αυτή ή άπόόειξη έχει νόημα μόνον έπειδή προσπαθώ νά καταδείξω 
τά δρια αύτής τής όντολογίας. (Όπως δέν μού άρκεϊ, καί δέν άρκεί, 
νά καταδειχτεϊ πώς ό Μάρξ συμμερίζεται τά κύρια άξιώματα τής 
άστικής πολιτικής οίκονομίας: πρέπει έπίσης νά καταδειχτεϊ πώς αύ- 
τά τά άξιώματα δέν όδηγούν στή συγκρότηση μιας «οικονομικής γνώ
σης» -δπως άλλωστε κανένα άλλο σύνολο άξιωμάτων.)
Τό έπαναστατικό πρόταγμα...

Έτσι είμαστε μπροστά σ’ ένα άκόμα μεγαλύτερο έργο. Κι αύτό φα
νερώνεται ήδη όταν μιλώ περί «διευθέτησης». Νά διευθετήσουμε μέ
σα σέ π, σέ ποια θέση, μέ τίμέσον, Νά διευθετήσουμε μέσα σ’ έναν 
καινούριο ίστορικοκοινωνικό κόσμο, πού έν μέρει δημιουργεϊται καί 
έν μέρει πρέπει νά τόν δημιουργήσουμε. Γι’ αύτό έκεϊνο πού άποκα- 
λείς «ήθικό» δέν άρκεί. Δέν άπορρίπτω όλοκληρωτικά αυτόν τόν 
δρο, άντιθέτως: δ,τι συμβαίνει σήμερα θά μ’ έσπρωχνε μάλλον νά τόν 
υποστηρίζω θερμά. Σήμερα τό ήθικό πρόβλημα δέν’ έχει ούτε κα- 
ταργηθεϊ ούτε υποταχθεί στό πολιτικό πρόβλημα, δπως νόμιζε ό 
μπολσεβικισμός καί ό μαρξισμός άκόμα. Παραμένει άκέραιο: δχι μό
νο στήν «ιδιωτική» άλλά καί στήν πολιτική ζωή μας. Γιά δποιον δίνε
ται μέ κάποια διαύγεια σέ ένα έπαναστατικό πολιτικό πρόταγμα, 
ύπάρχει πάντα μιά βάση, μιά «υποκειμενική» πηγή αύτής τής στρά
τευσης, πού είναι ήθική μέ τήν έξής έννοια: θεωρεί τόν έαυτό του 
υπεύθυνο γι’ αύτό πού θέλει καί γι’ αύτό πού κάνει, καί προσπαθεί 
νά θέλει καί νά κάνει μέ τή μεγαλύτερη δυνατή γι’ αύτόν διαύγεια.

’Αλλά στήν πολιτική ύπάρχει κάτι περισσότερο, πολύ περισσότε
ρο, καί νομίζω πώς αύτό έχεις στό μυαλό σου δταν μιλάς γιά συλλο
γική δουλειά καί γιά τίς πρακτικές καί κοινωνικές συνθήκες μιάς 
έπανάστασης. Αύτό πού έπιλέγουμε ώς άτομα πού, κάτω άπό τήν 
ώθηση τής ήθικής άπαίτησης (δηλαδή τού νά μήν κάνουμε δ,τι νά 
’ναι), στρατευόμαστε σέ ένα πολιτικό πρόταγμα δέν άφορά μόνο τήν 
«ιδιωτική» ζωή μας καί κυρίως δέν είναι ούτε μπορεί νά είναι μιά 
άπλή προσωπική δημιουργία μας. Δέν έφευρίσκουμε έκ τοϋ μηόενός 
τό έπαναστατικό πρόταγμα. Τό πρόταγμα αύτό γεννιέται στή δυτική

244



κοινωνία έδώ καί δυο περίπου αίώνες (γιά νά μην πάμε μακρύτερα). 
’Από τή Γαλλική ’Επανάσταση καί τά πρώτα κινήματα (πού είναι 
σχεδόν σύγχρονό της) των άγγλων έργατών αυτή ή κοινωνία χαρα
κτηρίζεται άπό μιά κρίση. ’Οχι άπό μιά κρίση συγκυριών ούτε άπό 
μιά οικονομική κρίση άλλά άπό ένα έσωτερικό σχίσμα, άπό μιά σύ
γκρουση μέσα άπό τήν όποια ένα άπό τά συστατικά μέρη τής κοινω
νίας -έδώ ot έργάτες καί κυρίως οί άγγλοι έργάτες- άναγκάζονται 
δχι μόνο νά υπερασπίσουν τήν «οίκονομική» θέση τους άλλά νά 
προωθήσουν, τριάντα μέ σαράντα χρόνια πρίν άπό τά πρώτα γραπτά 
τού Μάρξ, τό πρόταγμα μιας άλλης κοινωνίας καί νά τό διατυπώ
σουν μέ τρόπους πού, άκόμα καί σήμερα, έμεΐς δέν τούς έχουμε ξεπε- 
ράσει.
... στή δυτική καπιταλιστική κοινωνία

’Αλλά αυτή ή κοινωνία, ή δυτική καπιταλιστική κοινωνία, πού 
έδώ καί δύο αίώνες «άναπτύσσεται» έκπληκτικά καί πραγματοποιεί 
μιά πρωτοφανή οίκονομική μεγέθυνση καί μιά «τεχνική πρόοδο» πο
λύ μεγαλύτερη άπό τών προηγούμενων χιλιετηρίδων, αυτή ή κοινω
νία σημαδεύεται πάντοτε άπ’ αυτή τήν κρίση. Μιά κρίση πού δέν εί
ναι παρά ένα άλλο δνομα τής έσωτερικής της σύγκρουσης: δέν ύπάρ- 
χει «άντικειμενική κρίση», μιά κοινωνία δέν σαπίζει σάν ένα μαδέρι' 
κρίση υπάρχει μόνο στό βαθμό πού υπάρχει σύγκρουση, άγώνας, 
έσωτερική άμφισβήτηση. Ό  δρος «άμφισβήτηση», μέ τήν άκριβή έν
νοια πού τού έδωσα άπό τό 1960, σημαίνει τή μή άποδοχή τού τρό
που όργάνωσης καί ζωής, τών άξιών, τών νορμών καί τών στόχων 
τής κοινωνίας άπό έναν σημαντικό άριθμό άνθρώπων, άνδρών, γυ
ναικών, νέων καί τώρα καί παιδιών πού ζούν σ’ αυτήν τήν κοινωνία. 
Γιά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή κυρίαρχη μορφή αυτής τής άμφι- 
σβήτησης ήταν ή πάλη τών έργατών- φορέας της ήταν συνήθως τό 
βιομηχανικό προλεταριάτο.

’Εδώ καί μιά δεκαετία αυτό δέν Ισχύει στίς χώρες τού άναπτυγμέ- 
νου καπιταλισμού. Αυτό δμως δέν σημαίνει πώς, όπως λένε, ή έργα- 
τική τάξη ένσωματώθηκε όριστικά στό σύστημα. Οί έργάτες έξακο- 
λουθοϋν νά άμφισβητούν τό σύστημα μέ τή μορφή τής πάλης μέσα 
καί γύρω άπό τήν παραγωγή (μιά μορφή πού γιά μένα ήταν πάντοτε 
πολύ πιό σημαντική άπό τή μορφή τών «οικονομικών» διεκδική
σεων), μέ έπίκεντρο τίς συνθήκες, τίς μεθόδους, τούς τρόπους τής 
δουλειάς -πάλη πού διαδραματίζεται άσταμάτητα μέσα στήν έπιχεί- 
ρηση καί βάζει πάντοτε τό έρώτημα: ποιό είναι τό άφεντικό έδώ μέ
σα, ποιός κυριαρχεί πραγματικά στό έργασιακό προτσές; Μέ μιά έν
νοια, άφεντικό είναι ή καπιταλιστική καί γραφειοκρατική διεύθυνση 
τής έπιχείρησης, άλλά αύτό τό άμφισβητούν σταθερά οί έργαζόμενοι.

Σ’ αυτή τήν άμφισβήτηση ήρθαν νά προστεθούν καί άλλες, έξίσου
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άν δχι περισσότερο σημαντικές (όλοι τό ξέρουν πιά, άλλά δέν τό ήξε
ραν τό 1960 γιά παράδειγμα). Π.χ. τό κίνημα τών γυναικών. Μ’ αυ
τόν τόν όρο δέν έννοώ τό Women's Lib, τό M.L.F. κλπ. άλλά κάτι πο
λύ πιό βαθύ, κάτι πού έρχεται άπό πολύ πιό μακριά. ’Από τό 1880, 
άς πούμε, κάποιες άγνωστες, άνώνυμες γυναίκες άρχίζουν στις δυτι
κές χώρες νά. σκάβουν σάν τυφλοπόντικες -τη μέρα, τή νύχτα, στό 
τραπέζι, στό συζυγικό κρεβάτι, σέ σχέση μέ τά παιδιά, ξεπερνώντας 
τά σεξουαλικά ταμπού, μπαίνοντας στά υποτιθέμενα «άντρικά» 
έπαγγέλματα κλπ. "Ολα αύτά όδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, σέ 
έναν άπίστευτο μετασχηματισμό τής «γυναικείας συνθήκης» (άρα, 
αύτομάτως, καί τής «άντρικής»), τού όποιου τό βάθος καί τά άποτε- 
λέσματα είναι άπολντως άδννατο νά υπολογίσουμε. Βλέπουμε καί 
ζούμε αύτόν τό μετασχηματισμό, κάτι πού ξεπερνά, καί πολύ μάλι
στα, τήν κρίση τής καπιταλιστικής κοινωνίας γιατί αύτό πού δυνητι
κά καταστρέφεται -ό καθορισμός τής «γυναικείας συνθήκης», ίσως 
καί ή ίδια ή Ιδέα περί «γυναικείας συνθήκης»- προηγείται τής συ
γκρότησης τών λεγομένων «Ιστορικών» τάξεων. Πρόκειται γιά ένα 
μετασχηματισμό πού άποκαλύπτει άλλες όψεις τής κρίσης τής κοινω
νίας ένώ ταυτόχρονα τή βαθαίνει. Δέν μπορεί νά υπάρξει κοινωνία 
χωρίς έναν κάποιον τύπο «οικογένειας» -μιας «οικογένειας» μέ τήν 
έννοια ότι, τελικά, άκόμα καί τά έργοστάσια έμβρύων στόν θαυμα
στό καινούριο κόσμο τού Χάξλεϊ είναι «οίκογένειες», δηλαδή ρυθμι
σμένες μορφές δημιουργίας καινούριων κοινωνικών άτόμων. ’Αλλά, 
καί έξαιτίας τού κινήματος τών γυναικών, είμαστε σήμερα μάρτυρες 
μιάς αύξανόμενης άποσύνθεσης αυτής τής ρυθμισμένης μορφής, πού 
άλλωστε συμβαδίζει μέ τήν έξαφάνιση μιάς όλόκληρης σειράς ση
μείων καί πόλων άναφοράς τών άτόμων, τών όμάδων, τής κοινωνίας. 
Τό ίδιο μπορούμε νά πούμε καί γιά τά κινήματα τών νέων, άκόμα καί 
γιά τήν έξέλιξη τών παιδιών.
Ή  κεντρική βλέψη

Σέ δλα δμως αύτά τά κινήματα άμφισβήτησης υποστηρίζω πώς έχω 
βρει, ή άναγνωρίσει, μιά ένότητα σημασίας ή καλύτερα μιά έσωτερι- 
κή σχέση τών σημασιών πού φέρουν: τή βλέψη τής αύτονομίας καί 
συνεπώς, σέ πολιτικό καί κοινωνικό έπίπεδο, τής θέσμισης μιάς αύ- 
τόνομης κοινωνίας -πράγμα πού τελικά σημαίνει γιά μένα τή ρητή 
αύτοθέσμιση τής κοινωνίας. Αύτό άκριβώς είναι τό έπαναστατικό 
πρόσταγμα -καί, μέ τήν έννοια μέ τήν όποία τό συζητάμε, είναι μιά 
Ιστορική δημιουργία τήν όποία βρίσκουμε κιόλας έκεί, μπροστά μας.

Ή  συζήτηση παραμένει άνοιχτή. Δέν μπορούμε δμως νά δεχτούμε 
μία άντίρρηση, τήν άντίρρηση πού λέει: «Ναί, άλλά αυτός πού βρί
σκει σέ δλα αύτά μιά σημασία, μιά ένότητα ή έσωτερική σχέση σημα
σίας είστε σείς.» Ναί, έγώ' δπως άλλωστε κι έσεϊς -κι αύτή είναι μιά
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έξίσου σημαντική δήλωση- πού λέτε: «’Οχι, δλα αύτά δέν έχουν κα
μιά σημασία.» Εννοείται πώς έγώ διατυπώνω αύτή τήν έρμηνεία τής 
σύγχρονης Ιστορίας -όπως διατυπώνει έρμηνεϊες δ άντιδραστικός ή 
συντηρητικός κοινωνιολόγος, πού βλέπει παντού μόνο τήν ήττα τών 
έργατικών κινημάτων καί τά θεωρεί «άποτυχημένους» τού καπιταλι
στικού συστήματος τής περιόδου πριν τήν ώριμότητά του. Κι αύτή 
βεβαίως ή έρμηνεία άπορρέει -αύτό έννοεϊται- άπό μιά πολιτική 
βούληση καί δέν έχει τίποτα τό «καθαρά κοινωνιολογικό» ή «έπιστη- 
μονικό». Σέ δλα τά πεδία, άκόμα καί στό πεδίο τής «καθαρής» φιλο
σοφίας, μιά έρμηνεία συνδέεται πάντοε μέ ένα πρόταγμα καί μέ μιά 
βούληση. Ή  Ιδέα τής «καθαρής» έρμηνείας είναι μιά άκόμα άπό τίς 
φενακίσεις μέ τίς όποιες ή σύγχρονη έποχή προσπαθεί νά μή δεί τήν 
τρομαγμένη φυγή της μπροστά στό ζήτημα τής άλήθειας καί τής βού
λησης. Έδωσαν ένα σωρό «έρμηνεϊες» στό έργο τού Μάρξ ή τού 
Φρόιντ, τών κλασικών φιλοσόφων κλπ., μόνο καί μόνο γιά νά μήν 
άντιμετωπίσουν τό έρώτημα: σέ ποιό βαθμό αύτό πού είπε ό Μάρξ, ό 
Φρόιντ κ.ά. είναι άληθινό καί σέ ποιό βαθμό έχει άξία γιά μάς σήμε-
ρα;

'Ερμηνεύω μέ τόν τρόπο μου τήν Ιστορία τού δυτικού κόσμου καί 
τού κόσμου γενικά τών δύο τελευταίων αίώνων χρησιμοποιώντας όσο 
καλύτερα γίνεται τίς γνώσεις μου, τίς ίκανότητές μου, τίς δυνατότη- 
τές μου νά άποφεύγω τίς πολυάριθμες παγίδες πού τά πράγματα κι 
έγώ ό ίδιος βάζουμε σ’ αύτή τήν άναζήτηση. ’Αλλά τό κάνω καί σέ 
συνάρτηση μέ μιά πολιτική βούληση ή όποια, έκτός άπό μένα, σχετί
ζεται καί μέ ένα έπαναστατικό πρόταγμα πού δέν τό έχω έφεύρει 
έγώ, πού ένσαρκώνεται, δημιουργείται μέσα καί μέσω τής πραγματι
κής Ιστορίας. Βέβαια, ή άντίληψη πού έχω γι’ αύτό τό πρόταγμα εί
ναι συναποτέλεσμα τής έρμηνείας μου, τής διαύγασής μου. Κανείς 
δμως δέν μπορεί νά σβήσει τό γεγονός δτι κάποιοι άνθρωποι σηκώ
θηκαν καί φώναξαν «νά ζούμε δουλεύοντας ή νά πεθάνουμε πολεμώ
ντας», ή τραγούδησαν «ούτε θεό ούτε Καίσαρα- ούτε πατρίκιο». Τό 
έπαναστατικό πρόταγμα βρίσκεται μέσα στήν πραγματική Ιστορία, 
μιλά, μιλά γιά τόν έαυτό τον, μιά καί δέν είναι μιά «άντικειμενική 
τάση» άλλά μιά έκδήλωση τής δραστηριότητας τών άνθρώπων ή 
όποια δέν μπορεί νά ύπάρξει άν δέν είναι, ως ένα βαθμό, συνειδητή 
καί δέν βρίσκει τή διατύπωσή της. Τό πολύ πολύ πού μπορεί νά πεί 
κανείς είναι πώς ή Ιδέα καί ή βλέψη πού διατρέχουν αύτό τό «ούτε 
θεό ούτε Καίσαρα ούτε πατρίκιο» είναι παράλογες ή ούτοπικές. 
Άλλά τό λέει αύτός, αύτός διαλέγει νά τό πεί (γιατί ποτέ δέν θά μπο
ρούσε νά τό άποδείξει), αύτός είναι υπεύθυνος γι’ αύτή τήν έκλογή -  
καί τό έρώτημα παραμένει: γιατί τό λέει, ΐί  θέλει;

"Ολα αύτά παραπέμπουν σ’ αύτό πού όνομάζω κύκλο τής πράξης. 
Αύτόν τόν κύκλο μπορούμε νά τόν χαράξουμε, όπως καί κάθε κύκλο
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πού σέβεται τήν έπιπεδομετρία, μέ βάση τρία σημεία πού δέν βρίσκο
νται στην ίδια εύθεία. 'Υπάρχει μιά πάλη καί μιά άμφισβήτηση στήν 
κοινωνία· υπάρχει ή έρμηνεία καί ή διαύγαση αύτής τής πάλης· 
υπάρχει ή πολιτική βλέψη καί βούληση έκείνου πού διαυγάζει καί 
έρμηνεύει. Τό καθένα άπ’ αύτά τά σημεία παραπέμπει στά άλλα δύο. 
Είναι καί τά τρία άπολύτως άλληλένδετα. (Λέω διαύγαση καί δχι 
θεωρία έπειδή δέν υπάρχει «πολιτική θεωρία» μέ τήν αυστηρή έννοια 
τού δρου καί, δπως καί νά τό κάνουμε, ή θεωρία δέν είναι παρά μιά 
Ιδιαίτερη περίπτωση τής διαύγασης.)

Δέν ξέρω άν άληθινά άπάντησα στίς έρωτήσεις σου.
"Αγριοι καί έχπολιτιστές

Πιέρ Ροζανβαλόν: ’Επιμένεις, καί δίκαια, άτι δέν είσαι σύ δ 
«έφευρέτης» αύτού τού έπαναστατικού προτάγματος. Πράγματι, άρ- 
κεΐ γι’ αύτό νά άναφερθεϊ κανείς στό έργατικό κίνημα τού 19ου αίώ- 
να, ένα κίνημα πού άλλωστε συχνά διαφέρει άπό τίς έρμηνεϊες πού 
τού δίνουμε σήμερα. Είναι άλήθεια άτι αύτό τό κίνημα σημαδεύτηκε 
πρώτα πρώτα άπό μιά άπόρριψη τών πολιτικών μεσεύσεων καί προσ
διόρισε τόν έαυτό του ώς θέληση αύτοχειραφέτησης μέσα άπό τήν 
άνάπτυξη θεμάτων όπως είναι ή συνεργασία. Φυσικά θά μπορούσαμε 
νά περιγράφουμε μέ πολλή μεγαλύτερη άκρίβεια αύτό τό πρόταγμα. 
’Αλλά δέν είναι αύτό τό σημαντικό σ’ αύτό τό ρημείο τής συζήτησης. 
Αύτό πού μετράει είναι πώς αύτό τό πρόταγμα, τό όποιο περιέχεται 
όλοκληρωτικά σέ μιά πρακτική πού θά τή χαρακτήριζα άγρια, δέν 
έπαψε νά συναντά έκπολιτιστές, δηλαδή άνθρώπους πού θέλησαν νά 
τό προικίσουν μέ θεωρίες, μέ ίδεολογίες, μέ καθήκοντα, μέ όργανωτι- 
κά μέσα. ’Εκπολιτίζω αύτό τό πρόταγμα σημαίνει τού δίνω τόν όρί- 
ζοντα τής δύναμής του, τής γνώσης του, τού γίγνεσθαί του -μέ δυό 
λόγια: τό κάνω Ιστορικό παράγοντα.

’Εσύ όμως υποστηρίζεις πώς αύτό τό κίνημα έκπολιτισμού έπνιξε 
τό έπαναστατικό πρόταγμα τού έργατικού κινήματος. Έστω. ’Αλλά 
τό έρώτημα παραμένει: ποιές είναι οί συνθήκες πού έπιτρέπουν σ’ 
αύτό τό άγριο κίνημα νά είναι γνήσια αύτοδημιουργικό καί έποικο- 
δομητικό, νά ξεπεράσει τήν κατάσταση τής άμφισβήτησης καί τής άρ
νησης, τής άπλής έκδήλωσης μιας προσδοκίας; Πιό συγκεκριμένα: 
πώς θά περάσει άπό τήν έξέγερση στήν έπανάσταση, άπό τήν άμφι- 
σβήτηση στό μετασχηματισμό τής κοινωνίας;

Σού κάνω αύτές τίς έρωτήσεις γιατί, άταν σέ άκούω ή σέ διαβάζω, 
έχω συχνά τήν αίσθηση πώς όνειρεύεσαι ένα καθαρό κοινωνικό κίνη
μα, ένα κίνημα πού θά παρέμενε άγριο, μακριά άπό κάθε μέσευση -  
λές καί κάθε θεσμοποίηση έμπεριέχει κιόλας ένα σπέρμα προδοσίας 
τού έπαναστατικού προτάγματος. Είναι δυνατόν νά σκεφτόμαστε μιά 
αύτοθέσμιση πού θά ρύθμιζε τό πρόβλημα καλλιεργώντας τούς κάρ-
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πούς μιας καθαρής έλευθερίας;

Όλιδιέ Μονζέν: Μπορούμε άραγε νά άντιστρέψουμε την έρώτηση 
τού Πιέρ; Πραγματικά, άν άναφερόμαστε σέ έναν παραδοσιακό τρό
πο πολιτικού στοχασμού -σύμφωνα μέ τόν όποιον ή διερώτηση άφο
ρά τίς σχέσεις τού κράτους μέ την κοινωνία, τής πολιτικής κοινωνίας 
μέ την κοινωνία τών πολιτών, τό ρόλο τής θέσμισης- μένουμε κατά
πληκτοι βλέποντας δτι στό βιβλίο σας διατυπώνετε την οικονομία 
τους. Μπορείτε νά μάς δώσετε όρισμένες διευκρινήσεις δσον άφορά 
αυτόν τόν τύπο έρωτήσεων; θ ά  μάς βοηθούσατε νά άντιληφθούμε 
καλύτερα κάτω άπό ποιές συνθήκες είναι δυνατή μιά αύτοθεσμιζόμε- 
νη κοινωνία. Γιά παράδειγμα, τό κράτος δέν θά έξαφανιστεί σέ μιά 
αύτοθεσμιζόμενη κοινωνία; 'Οπως καί κάθε πολιτική έκπροσώπηση;

Κορνήλιος Καστοριάδης: Βεβαίως. Αύτή τή στιγμή δέν μπορώ νά 
προσθέσω σ’ αύτό περισσότερα άπ’ δσα έχει κιόλας προωθήσει τό κί
νημα έπαναστστικής άμφισβήτησης στή σύγχρονη κοινωνία. Κείμενα 
άνώνυμων άγγλων έργατών τού 1818 ή τού 1820 δηλώνουν σαφέστα
τα πώς οί ένώσεις τών παραγωγών όφείλουν νά άντικαταστήσουν τό 
κράτος καί πώς ή κοινωνία δέν έχει την άνάγκη καμιάς άλλης κυβέρ
νησης πέρα άπό την κυβέρνηση αυτών τών ένώσεων. Καί αύτό παρα
μένει γιά μένα ένα άπόλυτα ουσιώδες στοιχείο τής Ιδέας μιας αύτό- 
νομης κοινωνίας, μιας κοινωνίας πού αύτοθεσμίζεται ρητά -δηλαδή 
ή άνάγκη κατάργησης τού κράτους, τού νόμιμου μονοπωλίου τής 
βίας άπό ένα όργανο χωρισμένο άπό τήν κοινωνία. 'Οπωσδήποτε άπ’ 
αύτό άπορρέουν σημαντικότατες συνέπειες καί βαθύτατα προβλήμα
τα στά όποια ίσως μπορέσουμε νά έπανέλθουμε.

Γιά νά ξαναγυρίσω στίς έρωτήσεις τού Ροζανβαλόν, πιστεύω δτι 
έμεϊς οί δυό συμφωνούμε ώς πρός τό δτι τά βαθύτερα, τά πιό σπου
δαία καί τά πιό σταθερά πράγματα δέν τά είπαν οί «έκπολιτιστές» 
άλλά οί «άγριοι» πού βγήκαν ξαφνικά άπό τά βάθη τής κοινωνίας.

Τό παράδειγμα πού μέ ένδιαφέρει περισσότερο είναι τό παράδειγ
μα τής δημιουργίας καινούριων θεσμικών μορφών. Χρειάστηκε νά 
κάνουν οί παριζιάνοι έργάτες τήν Κομμούνα, γιά νά έρθει στή συνέ
χεια ό Μάρξ -ό Μάρξ πού άρχικά δέν έβλεπε μέ καλό μάτι τήν Παρι
σινή Κομμούνα- καί νά δηλώσει πώς ή Κομμούνα ήταν «ή μορφή» 
τής δικτατορίας τού προλεταριάτου «πού έπιτέλους βρέθηκε». Χρειά
στηκε νά δημιουργήσει ό ρωσικός λαός τά Σοβιέτ τό 1905, γιά νά 
’ρθει ό Λένιν, πού άρχικά ήταν άντίθετος μέ τά Σοβιέτ, καί νά άνα- 
γνωρίσει έκ τών υστέρων τή σπουδαιότητά τους ή μάλλον νά τήν πα
ραγνωρίσει, γιατί στήν άρχή τά θεωρούσε άπλά όργανα πάλης καί 
μόνο στή συνέχεια τά είδε καί σάν μορφές έξουσίας. Μετά τό 1917, 
χρειάστηκε νά στραφούν οί ρώσοι έργάτες -πού είχαν άπογοητευτεί 
άπό τά Σοβιέτ- πρός τίς έργοστασιακές έπιτροπές καί, ένάντια στίς
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κατευθυντήριες γραμμές τού Λένιν, νά άρχίσουν την Απαλλοτρίωση 
τών καπιταλιστών, γιά νά έπιτρέψει τελικά ό Λένιν, τό καλοκαίρι 
τού 1918, αυτή τήν άπαλλοτρίωση. Τό 1956 στήν Ουγγαρία κανείς 
δέν «δίδαξε» τό παραμικρό στους άνθρώπους. ΟΙ διανοούμενοι, οί 
φοιτητές, οί συγγραφείς, οί άνθρωποι τού θεάτρου άρχισαν νά κι
νούνται, οί έργάτες σχημάτισαν τά έργοστασιακά Συμβούλια. Καμιά 
θεωρία δέν πρόβλεψε ούτε συμπέρανε αύτές τίς μορφές. Αυτές τίς 
μορφές τίς δημιούργησαν οί άνθρωποι μέσα καί μέσω τού άγώνα 
τους.

Βέβαια ή δημιουργία αύτών τών θεσμικών μορφών δέν λύνει δλα 
τά προβλήματα μιάς μετεπαναστατικής κοινωνίας. Ανοίγονται τερά
στια ζητήματα πού άφορούν π.χ. τό συντονισμό τής δραστηριότητας 
τών Συμβουλίων, τίς σφαίρες τής κοινωνικής ζωής έκτός άπό τήν πα
ραγωγή κλπ. Μπορούμε νά έχουμε κάποιες Ιδέες πάνω σ’ αύτά τά θέ
ματα, καί μάλιστα όφείλουμε νά έχουμε καί νά τίς έκφράζουμε. Αύτό 
προσπάθησα νά κάνω, στό «Περιεχόμενο τού σοσιαλισμού», τό 1957- 
βλ. έδώ ο.77σχετικά μέ τά σημεία πού μού φαίνονται πιό σημαντικά, 
πρώτιστος κρίσιμα δσον άφορά τήν όργάνωση μιάς μετεπαναστατι
κής κοινωνίας, θ ά  παραγνωρίζαμε δμως τό βαθύτερο νόημα δσων 
λέμε άν σκεφτόμαστε πώς μπορούμε έμεϊς νά βρούμε τώρα τήν άπά- 
ντηση. Ό  ρόλος μας δέν είναι νά παίζουμε τόν «έκπολιτιστή» πού 
ύποτίθεται πώς έχει τήν άπάντηση, άλλά καταρχήν καί κυρίως νά κα
ταστρέφουμε τήν Ιδέα τού έκπολιτιστή καί τήν έλξη πού άσκεί αύτή ή 
Ιδέα ατούς λεγομένους άπολίτιστους ή άγρίους. Πρέπει νά δείξουμε 
στούς άνθρώπους πώς μόνον αύτοί γνωρίζουν τήν άπάντηση, πώς 
μόνον αύτοί μπορούν νά τήν έφεύρουν, πώς αύτοί οί ίδιοι έχουν δλες 
τίς δυνατότητες καί τίς Ικανότητες γιά νά όργανώσουν τήν κοινωνία. 
Πρέπει νά καταδείξουμε δλους τούς παραλογισμούς καί τίς ψευδαι
σθήσεις στίς όποιες στηρίζονται δλες οί δικαιολογήσεις τού σημερι
νού συστήματος καί κάθε Ιεραρχικού-γραφειοκρατικού συστήματος. 
Πρέπει νά καταστρέφουμε τήν Ιδέα δτι τό σύστημα είναι πανίσχυρο 
καί γνωρίζει τά πάντα, καί τήν έπίμονη αυταπάτη δτι έκεϊνοι πού κυ
βερνούν «ξέρουν» καί «είναι Ικανοί» -τή στιγμή πού καθημερινά 
άποδεικνύεται ή όργανική ήλιθιότητά τους, αύτό πού άποκάλεσα 
έδώ καί πολύν καιρό λειτουργική ήλιθιότητά (δπως λέμε: λειτουργικό 
διαμέρισμα). Πρέπει έπίσης νά καταδείξουμε δτι δέν ύπάρχει κανέ
νας θεσμός-θαύμα, δτι κάθε θεσμός άντλεϊ τήν άξία του άπ’ αύτό πού 
τόν κάνουν οί άνθρωποι -άλλά δτι ύπάρχουν θεσμοί «άντι-θαύμα». 
Γιά παράδειγμα, κάθε σταθερή, άκαμπτη, παγιωμένη, χωρισμένη 
μορφή πολιτικής έκπροσώπησης καταντά άναπόφευκτα μιά μορφή 
πολιτικής άλλοτρίωσης γιατί ή έξουσία περνά άπό τούς έκπροσωπού- 
μενους στούς έκπροσώπους. Ή  μορφή τής έπανάστασης καί τής μετε
παναστατικής κοινωνίας δέν είναι μιά παγιωμένη καί άμετάβλητη
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όργάνωση ή θεσμός άλλά μιά δραστηριότητα αύτοοργάνωσης, αύτο- 
θέσμισης.

’Εξέγερση ή αύτοθέσμιση

Όλιδιέ Μονζέν: Άκούγοντάς σε έχω την έντύπωση πώς ό δρος 
«έξέγερση» θά ήταν περισσότερο διαφωτιστικός άπό τόν δρο «έπανά- 
σταση». Δέν καταλήξατε σιγά σιγά νά άντικαταστήσετε τόν δρο 
«έπανάσταση» μέ τόν δρο «έξέγερση»; Μιά κοινωνία πού αύτοθεσμί- 
ζεται διαρκώς δέν είναι μιά κοινωνία πού διαρκώς έξεγείρεται;

Κορνήλιος Καστοριάδης: ’Απορρίπτω κατηγορηματικά τήν Ιδέα 
δτι δέν θά μπορούσε νά υπάρξει τίποτε άλλο όσιό μιά σειρά έξεγέρ- 
σεις. 'Υπήρξαν βέβαια καί θά υπάρξουν άκόμα ένα σωρό έξεγέρσεις 
άλλά υπήρξε καί μιά σειρά έπαναστάσεις στή σύγχρονη έποχή: ’89, 
’48, ή Κομμούνα, 1917, 1919, 1936-37, 1956 κλπ. Δέν βλέπω στό όνο
μα τίνος πράγματος θά ’πρεπε νά τίς άγνοήσουμε. 'Υπάρχουν στιγμές 
πού ή μάζα τών άνθρώπων δχι μόνον «έξεγείρεται» έναντίον τής πα
λιάς τάξης πραγμάτων άλλά θέλει καί νά τροποποιήσει τούς κοινωνι
κούς θεσμούς όσιό πάνω ώς κάτω («from top to bottom» λένε τά κεί
μενα τών άγγλων έργατών τών άρχών τού 19ου αίώνα). Πρόκειται 
γιά έπαναστάσεις γιατί οί άνθρωποι κινούνται άπό μιά συνολική 
βούληση καί βλέψη. Αύτή τή συνολική βλέψη δέν μπορούμε νά τήν 
άγνοήσουμε χωρίς νά πέσουμε στήν άσυναρτησία.

Ό  «έπαναστατισμός», δπως καί ό ρεφορμισμός, είναι είτε όλοκλη- 
ρωτικά άσυνάρτητος είτε μιά κρυφή κακοπιστία. Κανένας πολιτικός, 
κανένας άνθρωπος πού σκέφτεται καί θέλει νά κάνει κάτι σχετικά μέ 
τήν κοινωνία δέν μπορεί νά προτείνει ή νά πάρει μιά θέση χωρίς νά 
άναρωτηθεϊ τί συνέπειες μπορεί νά έχει αύτή ή θέση στά άλλα μέρη 
τού συστήματος. Ά ς  πάρουμε έναν συντηρητικό πολιτικό. ’Ακόμα 
καί τό περισσότερο έπιμέρους μέτρο πού παίρνει δέν μπορεί νά τό 
πάρει χωρίς νά άναρωτηθεϊ: άν πράξω έτσι σ’ αύτό τό ιδιαίτερο ση
μείο, τί θά συμβεί άλλού; ”Αν δέν σκεφτεϊ κάπως έτσι ή άν δώσει μιά 
λαθεμένη άπάντηση, δέν βοηθάει τή συντήρηση άλλά τήν καταρρά
κωση τού συστήματος (κι αύτό άκριβώς συμβαίνει, δπως προσπάθη
σα νά άποδείξω, σχεδόν άναγκαστικά στόν σύγχρονο γραφειοκρατι
κό καπιταλισμό). Τό ίδιο Ισχύει καί γιά έναν ρεφορμιστή πολιτικό: 
άν θέλει νά κάνει κάποιες «σοβαρές» μεταρρυθμίσεις, πρέπει νά 
έχουν συνοχή μεταξύ τους καί μέ δ,τι δέν έχει «μεταρρυθμιστεί» (άν 
θέλετε νά πάρετε μιά καλή είκόνα τού άντιθέτου, δείτε τόν Άλλέντε). 
Ή  κοινωνία είναι όλότητα, καί αύτή ή όλότητα τιμωρεί έκείνους πού 
δέν θέλουν νά τή βλέπουν ώς όλότητα.

Τό ίδιο Ισχύει καί γιά τόν «έξεγερμένο», είτε είναι άσυνάρτητος εί
τε είναι ένας έπαναστάτης πού άρνεϊται νά τό όμολογήσει, δηλαδή
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πού τρέφει τήν κρυφή έλπίδα πώς μιά μέρα δλες αύτές οΐ έξεγέρσεις 
θά καταφέρουν κάπου νά άθροιστούν, νά συσσωρευτούν σ’ έναν κοι
νωνικό μετασχηματισμό.

νΑς προχωρήσουμε περισσότερο, γιατί δ «έπαναστατισμός» φαίνε
ται σήμερα νά κερδίζει έδαφος μεταξύ πολύ σεβαστών καί κοντινών 
μας άνθρώπων. Ποιό είναι τό φιλοσοφικό του «θέμελιο»; Είναι μιά 
θέση γιά τήν ουσία τού κοινωνικού. Ό  πιό κοντινός σέ μάς πατέρας 
αυτής τής θέσης είναι ό Μερλό-Ποντί, πού έγραφε στίς Περιπέτειες 
τής διαλεκτικής: ό μαρξισμός κάνει τό λάθος νά καταλογίζει τήν ξέ- 
νωση στό περιεχόμενο τής ιστορίας ένώ ή ξένωση άνήκει στή δομή 
τής Ιστορίας (παραθέτω άπό μνήμης). Συνεπώς, θέση: κάθε κοινωνία 
είναι ούσιαστικά ξενωμένη, ή ξένωση όφείλεται στήν ουσία τού κοι
νωνικού. (Άμεση συνέπεια: ή Ιδέα μιας μή ξενωμένης κοινωνίας εί
ναι παραλογισμός.) Συζήτησα διεξοδικά, άν καί έμμεσα, αύτή τή θέ
ση στή Φαντασιακή θέσμιση... (κεφάλαιο 2). θ ά  σταματήσω έδώ σέ 
δύο μόνο σημεία:

Πρώτα πρώτα, τί έννοούμε λέγοντας «ξένωση»; Δέν μάς τό ξεκα
θαρίζει καθόλου μιά άλλη διατύπωση τού Μερλό-Ποντί: «'Υπάρχει 
κάτι σάν κακοδαιμονία στή συνύπαρξη τών πολλών.» ’Επειδή δμως, 
πέρα άπό τά φαντάσματα μιας έγωλογικής φιλοσοφίας (κι έδώ ό 
Μερλό-Ποντί φαίνεται νά είναι αίχμάλωτός της), δέν υπάρχει άλλη 
ύπαρξη πέρα άπό τή συνύπαρξη τών πολλών, ή φράση ίσοδυναμεί 
μέ: υπάρχει κάτι σάν κακοδαιμονία στήν ύπαρξη, τελεία καί παύλα. 
Ά ς  σημειώσουμε έδώ τή σχάση τής σκέψης τού Μερλό-Ποντί σ’ αύτό 
τό σημείο (μιά σχάση φαινομενικά περίεργη άλλά στήν πραγματικό
τητα άναγκαία: ή συσκότιση τού κοινωνικό ιστορικού είναι συνθήκη 
δυνατότητας τής κληρονομημένης σκέψης). Γιά τόν Μερλό-Ποντί, ή 
ίδέα κατά τήν όποια υποτίθεται πώς «είμαι φυλακισμένος μέσα στό 
κορμί μου», πώς σωματική ύπαρξη είναι συνώνυμη μέ τή σκλαβιά καί 
τήν ξένωση, είναι παράλογη: τό σώμα μου δέν μέ «περιορίζει», είναι 
άνοιγμα καί πρόσβαση στόν κόσμο. Κι αυτό είναι όλοφάνερο. Νά 
δμως πού είμαι ένα κοινωνικοϊστορικό δν δπως άκριβώς είμαι καί 
«σωματικό» δν: ή κοινωνική καί Ιστορική διάσταση τού είναι μου δέν 
είναι ένας «περιορισμός», είναι τό Ιδιο τό έδαφός μου -  μέ άφετηρία 
τό όποιο μπορεί ή δέν μπορεί νά έμφανιστούν «περιορισμοί». 'Η 
ύπαρξη «πολλών» άλλων, καί ένός άπειρου άριθμού άλλων, καθώς 
καί τού θεσμού μέσα στόν όποιο καί μέσω τού όποίου μπορούν, δπως 
κι έγώ, νά είναι δέν άποτελεϊ «κακοδαιμονία»- είναι ή βάση άπό τήν 
όποια φτιάχτηκα κι έγώ ό ίδιος καί ύπάρχω. ’Αλλά αύτό ό Μερλό- 
Ποντί τό βλέπει (είναι όλοφάνερο δσον άφορά τή γλώσσα άλλά δχι 
μόνο σ’ αύτή τήν περίπτωση) καί ταυτόχρονα δέν μπορεί ή δέν θέλει 
νά τό δεί στίς έσχατες συνέπειές του, καί Ιδιαίτερα δσον άφορά τήν 
πολιτική (δπως βλέπει δτι τό νά κάνεις, ένα παιδί ή ένα έπάγγελμα,
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δέν έχει καμιά σχέση μέ τήν άπόλυτη γνώση χωρίς ωστόσο νά είναι 
μιά τυφλή δραστηριότητα -καί την ίδια στιγμή έξακολουθεί νά ύπο- 
τάσσει σιωπηρά τήν έπαναστατική πολιτική στήν άπαίτηση γιά μιά 
άπόλυτη γνώση).

’Επειτα, ή ξένωση, άν άνήκει στή δομή τής Ιστορίας, δέν μπορεί νά 
είναι περισσότερη ή λιγότερη. Γιατί τότε μέ βάση τί, καί μέσω τίνος, 
θά μπορούσε κανείς νά προτιμά τήν τάδε μορφή κοινωνίας άπό τή 
δείνα;

Πόλ Τιμπό: Τό βιβλίο σας μάς δίνει τήν έντύπωση δτι μιλάτε σέ 
δύο έπίπεδα. Σ’ ένα όντολογικό έπίπεδο, δπου θέλετε νά δείξετε πώς 
ό άνθρωπος κάνει τήν Ιστορία του καί, είδικότερα, πώς είναι ικανός 
νά δημιουργεί τό νέο, λέτε πώς άκόμα καί ή σκέψη δτι ό άνθρωπος 
δημιουργεί ό ίδιος κάτι καινούριο μέσα στήν Ιστορία είναι καί αυτή 
ή ίδια μιά καινούρια Ιδέα. Ό λα αυτά θά μπορούσε κάλλιστα νά τά 
διαβάσει κανείς μέσα σέ ένα μή έπαναστατικό πλαίσιο -είναι ή άπλή 
δήλωση δτι κάτι συμβαίνει. ’Αλλα όμως μέρη τού βιβλίου σας άφο- 
ρούν δχι πιά τήν άνθρώπινη Ιστορία γενικά άλλά τήν έξαιρετικά 
Ιδιαίτερη συγκυρία στήν όποια ζούμε: υποτίθεται δτι βρισκόμαστε 
στίς παρυφές τής μοναδικής καί μόνης έπανάστασης τής Ιστορίας τής 
άνθρωπότητας, δηλαδή τής έπανάστασης τής αύτοθέσμισης τής κοι
νωνίας, τής άπαλλαγής άπό τά μεταφυσικά, παραδοσιακά, θεσμικά 
δεσμό μέ τά όποια έζησαν οί κοινωνίες. 'Υποτίθεται δτι βρισκόμαστε 
σέ ένα άπόλυτα νευραλγικό σημείο τής Ιστορίας, στή λήξη μιάς προ
θεσμίας.

Κορνήλιος Καστοριάδης: Λήξη προθεσμίας δέν είναι ή κατάλληλη 
λέξη. 'Υπάρχει μιά Ιστορική, καί δχι άχρονη, άπαίτηση.

Πόλ Τιμπό: Αύτή δμως ή άρθρωση μεταξύ τής Ιστορικής σκέψης 
σας καί τού όντολογικού συλλογισμού σας γεννά όρισμένες ύποψίες. 
Συμβαδίζουν υπερβολικά άρμονικά: δχι μόνο μπορούμε νά κάνουμε 
κάτι άλλά έχουμε νά κάνουμε πράξεις χωρίς προηγούμενο. Ή  έπιθυ- 
μία μας καί ή κατάστασή μας (ραίνεται νά συμφωνούν γιά άλλη μιά 
φορά άπόλυτα- ή σύνδεσή τους φαίνεται νά γίνεται λίγο σάν άπό 
θαύμα. Μάς ταιριάζει ύπερβολικά, καί Ισως ταιριάζει υπερβολικά 
πολύ σ’ έκείνους πού σάς διαβάζουν.

Κορνήλιος Καστοριάδης: ’Αν υπάρχει μιά τέτοια σύνδεση, δέν εί
ναι δικό μου λάθος, δέν τήν έφτιαξα έγώ. Ή  αυτό πού λέω είναι έν- 
τελώς λάθος όπότε δέν ύπάρχει λόγος νά μιλάμε γι’ αυτό, ή σ’ αύτό 
πού λέω ύπάρχει μιά άλήθεια, κι αύτό σημαίνει: κάτι πού ξεπερνά 
τήν άπλή άρθρωση τού λόγου μου καί έγκαθιδρύει μιά κάποια σχέση 
μεταξύ αύτού τού λόγου καί αύτού πού είναι. Άλλά αύτό πού είναι
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δέν μπορώ νά τό φτιάξω έτσι ώστε νά ταιριάζει μέ τό λόγο μου. Δέν 
κάνω έγώ την Ιστορία δημιουργία ούτε χάρη σέ μένα υπάρχει έδώ καί 
δυο αίώνες τό έπαναστατικό πρόταγμα. Αυτό που όνομάζετε «ώς έκ 
θαύματος» δέν είναι τυχαίο -παρόλο πού οί δροι «τυχαίο» καί «μή 
τυχαίο» δέν έχουν έδώ κανένα νόημμ. Τη συζήτηση πού κάνουμε αυ
τό τό βράδυ, τό 1976, τήν κάνουμε «κατά τύχη» ή «όχι κατά τύχη»; 
’Από «τύχη» συμβαίνει νά ύπάρχουμε έμείς τό 1976· άλλά αυτή ή συ
ζήτηση δέν θά μπορούσε νά συμβεϊ τό 1676 -κι αυτό δηλώνει έπίσης 
τήν Ιστορικότητά μας.

Τί μέ όδήγησε στίς Ιδέες πού διατύπωσα στό βιβλίο μου καί Ιδιαί
τερα στό νά δώ τήν Ιστορία ώς δημιουργία; Κεντρικά, άν καί όχι 
άποκλειστικά, τό γεγονός δτι τό έπαναστατικό πρόταγμα, έτσι όπως 
έκδηλώθηκε καί συγκεκριμενοποιήθηκε ιστορικά έδώ καί δύο αίώ
νες, δέν συμβιβάζεται μέ κανέναν τρόπο μέ τήν Ιδέα τής Ιστορίας ώς 
καθορισμένης διαδικασίας (κι άπ’ αυτή τήν άποψη δέν έχει καμιά 
σημασία άν αύτός ό «καθορισμός» όδηγεί στό άναπόφευκτο τού κομ
μουνισμού ή στό άναπόφευκτο τής ξένωσης). Ήταν ένα άπόλυτα ζω
τικό καί σημερινό ζήτημα -τό όποιο ταυτόχρονα όδηγεί πέρα άπό τό 
περιορισμένα «σημερινό» καί μέ άνάγκασε νά γυρίσω μέχρι τόν Τι- 
μαΐο τού Πλάτωνα καί νά πώ: μέ μιά έννοια, τά πάντα άρχίζουν μέ 
μιά όρισμένη άντίληψη τού χρόνου, τού χρόνου ώς άπλής έπανάλη- 
ψης.

Αύτό πού όνομάζετε σύμπτωση ώς έκ θαύματος υπήρχε κιόλας σάν 
σπέρμα στήν έπαναστατική προβληματική έκείνης τής έποχής. "Οσο 
παραμένουμε στό θεωρικό πεδίο -όπως παραμένει ό μαρξισμός καί ό 
ίδιος ό Μάρξ σ’ αύτό πού όνόμασα δεύτερο στοιχείο τής σκέψης του, 
τό συντηρητικό-θεωρητικό στοιχείο- ή έπαναστατική πολιτική σκέψη 
καί βούληση συνθλίβονται άνάμεσα σ’ αυτές τίς δύο άπόλυτα άντινο- 
μικές καί άσυμβίβαστες Ιδέες: τήν ιδέα ένός καθορισμού τής Ιστορίας 
καί τής κοινωνίας, καί τήν ιδέα μιάς έπανάστασης πού δημιουργεί 
νέες μορφές κοινωνικής ζωής. Αυτή τήν άντινομία έπρεπε νά τή συν
τρίψουμε. Συντρίβοντάς την δμως, όδηγούμαστε στή σύλληψη τής 
Ιστορίας ώς δημιουργίας -μιά ιδέα πού, άπό τή στιγμή πού τή διατυ
πώνουμε, φαίνεται πόσο προφανής είναι, σχεδόν τετριμμένη. Έτσι 
φτάνουμε νά άναρωτηθούμε γιατί κάτι τό τόσο έκπληκτικά προφανές 
δέν τό είχαν «δεί» προηγουμένως; Αύτή είναι ή άλλη όψη τής έρώτη- 
σης πού μού κάνατε, καί είναι ή ίδια έρώτηση. Είναι έπίσης, μέ μιά 
έννοια, ή ίδια άπάντηση: ή θεώρηση τής Ιστορίας ώς καθορισμένης 
έπανάληψης συνδέεται άρρηκτα καί βαθύτατα μέ τίς άναγκαιότητες 
τής θέσμισης τής κοινωνίας έτσι όπως ύπήρξε μέχρι σήμερα: ή «στα
θερότητα» αυτής τής θέσμισης, μέ τή βαθύτερη έννοια τού όρου, 
«άπαιτούσε» σχεδόν νά μήν μπορούμε νά δούμε τήν Ιστορία ώς ού- 
σιαστική δημιουργία. Τό «έκπληκτικό», άν θέλετε, βρίσκεται στήν
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Ιστορική άνάδυση τοϋ έπαναστατικοΰ προτάγμαχος -δχι δμως στό 
δτι ή άνάπτυξη αυτού τοϋ προτάγμαχος μάς όδηγεϊ έπιτέλους νά δια
κρίνουμε στήν Ιδέα τοϋ («τεχνικού», υπερβατικού, λογικού ή όπως 
άλλιώς θέλετε) καθορισμού τής Ιστορίας ένα ουσιώδες συστατικό τής 
θέσμισης τής έτερόνομης κοινωνίας, στήν καταστροφή τής όποιας 
άποβλέπει αύτό τό πρόταγμα.

Ίσως δμως σ’ αυτόν τόν δρο τής «ώς έκ θαύματος σύμπτωσης» σάς 
όδήγησε μιά παρεξήγηση πάνω στή λέξη «δημιουργία», τήν όποια θά 
ήθελα όπωσδήποτε νά ξεδιαλύνω. Κάτω άπό τήν πένα μου αύτή ή λέ
ξη δέν έχει ίχνος άξίας. Μιά δημιουργία δέν είναι κατ’ άνάγκην «κα
λή». Τό Γκουλάγκ είναι μιά μεγαλειώδης δημιουργία· δπως λέγεται, 
έπρεπε νά τό φτιάξουν, έπρεπε νά τό έφεύρουν.

’Εξίσου, σ’ ένα άλλο έπίπεδο, τό ψυχωσικό παραλήρημα είναι μιά 
δημιουργία -καί δέν ύπάρχει λόγος ούτε νά τήν έξυμνούμε ούτε νά 
έγκωμιάζουμε τούς σχιζοφρενείς. ΟΙ κοινωνίες Μουντουγκουμόρ, 
Κουακιούτλ, Μπορόρο κλπ. είναι δλες Ιστορικές δημιουργίες, χωρίς 
αύτό νά σημαίνει δτι είναι άνώτερες ή κατώτερες άπό τήν Ινδική, τήν 
κινέζικη, τήν άσσυριακή, τήν άθηναϊκή ή τή γαλλική κοινωνία. Καί 
άκριβώς έπειδή δλες αύτές οΐ κοινωνικές μορφές είναι, δλες έξίσου, 
δημιουργίες -τόσο ή αύτόνομη κοινωνία δσο καί τό Άουσβιτς- μάς 
κατατρύχει τό άδυσώπητο ζήτημα τοϋ δικού μας πράττειν ώς ύπεύ- 
θυνων πολιτικών υποκειμένων. Άπό τή στιγμή που είπαμε πώς ή 
Ιστορία δέν είναι προκαθορισμένη, πώς είναι πεδίο τής δημιουργίας, 
άπ’ αύτή τή στιγμή άναδύεται πλήρως γιά μάς τό ζήτημα νά γνωρί
σουμε ποιά δημιουργία θέλουμε, πρός τά ποϋ θέλουμε νά προσανα
τολίσουμε αύτή τή δημιουργία. Εμείς, άκριβώς έπειδή είμαστε άνα- 
πόσπαστα στοιχεία τής κοινωνίας στήν όποια ζούμε, έχουμε ή ζητάμε 
τό δικαίωμα καί τήν ύποχρέωση νά μιλάμε καί νά έπιλέγουμε. Γιατί 
αύτό που λέμε δέν είναι ψυχωσικό παραλήρημα ή προσωπική φαντα
σίωση; ’Επειδή συναντιέται μέ ένα πλήθος άλλες δράσεις καί άλλους 
λόγους στήν κοινωνία. Είναι ιστορικά θεμελιωμένο -  πράγμα πού δέν 
σημαίνει ύποταγμένο: έχουμε τή δυνατότητα νά είμαστε ή νά μήν εί
μαστε έπαναστάτες καί, στήν περίπτωση πού είμαστε, νά λέμε π.χ., 
άν τό πιστεύουμε, πώς έπιδοκιμάζουμε ή άποδοκιμάζουμε κάτι πού 
γίνεται σέ μιά έπανάσταση.
Τό άλλο τής ratio

Πόλ Τιμπό: Γιά νά ξαναδούμε, μέ μιά άλλη μορφή, τήν έρώτηση 
τού Όλιβιέ Μονζέν σχετικά μέ τό κράτος: Ή  φαντααιακή θέσμιση... 
είναι γεμάτη άπό τό συναίσθημα τού όρίου, καί Ιδιαίτερα τού όρίου 
έκείνου πού μπορούμε νά γνωρίσουμε σέ σχέση μέ αύτό πού υπάρχει. 
Τό περίεργο δμως είναι δτι, παρ’ δλ’ αύτά, τό βιβλίο παραμένει ένα 
βαθύτατα ρασιοναλιστικό βιβλίο, μέ τήν έννοια δτι τό κοινωνικό ή
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άτομικό σκοτεινό δέν φαίνεται νά έχει θέση σ’ αυτό. 'Ωστόσο, πάντο
τε οί άνθρωποι έξοπλίζονταν μέ ένα είδος παράστασης τού «σκοτει
νού πυρήνα» πού υπάρχει μέσα τους, τού μυστηρίου πού είναι οί 
ίδιοι γιά τόν έαυτό τους, άτομικά καί συλλογικά. Έχω την έντύπωση 
-κι έδώ άναφέρομαι σ’ αύτό πού συχνά έχει πει ό Λεφόρ- πώς, άν 
ύποστηρίζετε τή δυνατότητα έξάλειψης τού κράτους, άν υποστηρίζε
τε πώς μπορούμε νά κατανοήσουμε τόν έαυτό μας καί νά αύτοδη- 
μιουργούμαστέ, αύτό συμβαίνει έπειδή γιά μάς δέν υπάρχουν δι
καιωματικά ούτε μύθοι ούτε θεσμοί άνάμεσα σέ μάς καί στόν έαυτό 
μας.

Κορνήλιος Καστοριάόης: Νομίζω πώς δέν είναι καθόλου σωστό νά 
λέμε δτι αύτό πού όνομάζετε «σκοτεινό» δέν έχει καμιά θέση σ’ δσα 
σκέφτομαι -άντίθετα, έχει πάρα πολύ μεγάλη θέση, είναι μέ μιά έν
νοια ή βάση τών πάντων. Ή  έκφραση «θέση τού σκοτεινού» μού φαί
νεται έντελώς άδόκιμη. Τό σκοτεινό δέν θά ήταν πιά σκοτεινό άν 
μπορούσαμε νά τό περιγράφουμε καί νά τού δώσουμε μιά θέση. Τώ
ρα υποθέτω πώς αύτό πού έχετε νά άντιπαραθέσετε στό σκοτεινό εί
ναι μάλλον ένα φώς τής ratio...

Πόλ Τιμπό: Γράψατε ένα βιβλίο γιά τά δρια τής ratio.

Κορνήλιος Καστοριάόης: Δέν είναι άπλώς ένα βιβλίο γιά τά δρια 
τής ratio, είναι ένα βιβλίο πού προσπαθεί νά υποδείξει, νά καταδεί- 
ξει τό άλλο τής ratio καί νά μιλήσει γι’ αύτό δσο περισσότερο γίνεται 
χωρίς νά περιπέσει σέ άπλή άσυναρτησία. Προσπαθώ νά τό κάνω στό 
πεδίο τού κοινωνικοϊστορικού δπως καί στό πεδίο τής ψυχής -όπως 
θυμίζω δτι προσπαθούν νά τό κάνουν στό πεδίο τής φύσης οί, έλάχι- 
στοι είναι άλήθεια, σύγχρονοι έπιστήμονες πού έπιχειρούν νά κατα
νοήσουν άληθινά δσα κάνει ή έπιστήμη, δσα ξέρει καί δσα δέν γνωρί
ζει. Έλεγα λοιπόν γιά τήν πάρα πολύ μεγάλη θέση τού σκοτεινού 
γιατί τελικά δέν ύπάρχει σκέτο «φώς τής ratio», διότι τό σκοτεινό 
διαπερνά τήν Ιδια τή ratio έπειδή καί ή ϊόια ή ratio είναι «σκοτεινή» 
(δσσν άφορά τίς «καταβολές» της, τό γιατί της καί τό γιά ποιόν της, 
τό πώς της, τή σχέση της μέ δ,τι δέν είναι ratio).

Ή  ratio δέν έμφανίζεται σάν μή σκοτεινή παρά μόνον έφόσον άρ- 
κούμαστέ νά τή «χρησιμοποιούμε» χωρίς νά άνάρωτιόμαστε σχετικά 
μ’ αύτήν. Καί οί σχέσεις μεταξύ τής ratio καί τού άλλου τής ratio εί
ναι τρομακτικά σκοτεινές. Γιά παράδειγμα: δέν μπορούμε ποτέ νά 
σκεφτούμε χωρίς τή συνολιστική-ταυτιστική λογική. Αύτή ή λογική 
είναι μιά κοινωνικοϊστορική δημιουργία. Καί τήν [δια στιγμή έχει 
μιά σχέση μέ όρισμένες πλευρές αύτον πού είναι -σχέση τήν δποία 
όνομάζω έρειση, χρησιμοποιώντας έναν δρο τού Φρόιντ- καί είναι 
ριζικά έτερογενής μέ αύτό πού είναι πέρα άπό αύτές τίς πλευρές, αύ-
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τό πού όνομάζω μάγμα. Αύτός ό δρος θέλει νά καταδείξει τόν «τρό
πο όργάνωσης», άν μπορώ νά πώ, αύτού πού είναι, πού παρουσιάζε
ται σάν αΙωνίως ρασιοναλιστικός χωρίς δμως νά είναι ίσωτεριχά ρα
σιοναλιστικός. Καί τό δτι είναι αίωνίως όρθολογικοποιήσιμος άφήνει 
άκόμα άνοιχτό τό ζήτημα νά γνωρίσουμε άν αυτό συμβαίνει μέ γόνι
μο τρόπο ή μέ τρόπο τυπικό καί κενό άπλώς -δπως συμβαίνει π.χ. μέ 
τίς υποτιθέμενες «άνθρώπινες» έπιστήμες.

Νά Αλλάξουμε τή σχέση μεταξύ τού συνειδητόν καί τού άσννειόήτου

Πόλ Τιμπό: θ ά  ήθελα νά συγκεκριμενοποιήσω τό πεδίο τής έρώτη- 
σης: πώς είναι δυνατή ή αύτοθέσμιση άν ή άνθρωπότητα είναι άπλώς 
σκοτεινή ώς πρός τόν έαυτό της; Έδώ βλέπω μιά παραφωνία καί 
άναρωτιέμαι μήπως ή διαιώνιση τού κράτους συνδέεται μέ αύτό τό 
ρήγμα πού υπάρχει άνάμεσα σ’ έμάς καί στή δράση μας.

Κορνήλιος Καστοριάόης: Ά ς  άρχίσουμε άπό ένα «παράδειγμα». 
Ή  ψυχή είναι ούσιαστικά άνορθολογική. Είναι ριζική φαντασία. 
Στό άτομο, τό «όρθολογικό» είναι τό άποτέλεσμα τής κοινωνικής συ- 
ναρμολόγήσής του, μέ βάση τήν κοινωνική θέσμιση τής γλώσσας, τής 
λογικής, τής πραγματικότητας κλπ. καί τής έπιβολής τους στό άτομο. 
Αύτό βέβαια συνεπάγεται πώς αύτή ή κοινωνική συναρμολόγηση τού 
άτόμου βρίσκει πάντα κάποια έρειση κάπου μέσα στήν ψυχή. ’Αλλά 
πρός τό παρόν δέν μάς ένδιαφέρει τόσο αύτό. Σέ τί μπορώ λοιπόν νά 
άποβλέπω στή ζωή μου σχετικά μ’ αύτό τό σκοτεινό βάθος πού μέ μιά 
έννοια είμαι κατά πρώτιστο λόγο; Ή  πάλι, τί μπορούμε νά άποβλέ- 
πουμε στήν ψυχανάλυση ένός άτόμου; ’Οχι βέβαια στήν έξάλειψη αύ
τού τού σκοτεινού βάθους, τού άσυνειδήτου μου ή τού άσυνειδήτου 
σου -γιατί αύτή ή έπιχείρηση θά ήταν δολοφονική άν δέν ήταν άδύ- 
νατη. Μπορούμε νά άποβλέπουμε στήν έγκαθίδρυση μιας άλλης σχέ
σης μεταξύ τού συνειδητού καί τού άσυνειδήτου (πού μεταξύ άλλων 
συνεπάγεται, δπως τό έγραφα άπό τά 1949, όχι μόνον δτι «δπου ήταν 
αύτό, όφείλω νά γίνω» άλλά καί δτι «δπου είμαι, αύτό όφείλει νά 
άναδυθεί»). Τό δλο ζήτημα είναι νά μάθουμε άν τό άτομο μπόρεσε, 
χάρη σέ μιά εύτυχή σύμπτωση ή χάρη στόν τύπο κοινωνίας δπου ζσύ- 
σε, νά έγκαθιδρύσει μιά τέτοια σχέση, ή άν κατάφερε νά μετασχημα
τίσει αύτή τή σχέση μέ τρόπον ώστε νά μήν παίρνει τίς φαντασιώσεις 
του γιά πραγματικότητα, ώστε νά είναι δσο περισσότερο γίνεται 
διαυγές στήν έπιθυμία του, νά άποδέχεται πώς είναι θνητό, νά άνα- 
ζητά τό άληθινό δ,τι κι άν τού στοιχίσει κλπ. ’Αντίθετα άπό τήν άπά- 
τη πού σήμερα κυριαρχεί, ύποστηρίζω άπό πολύν καιρό πώς ύπάρχει 
μιά ποιοτική διαφορά -καί δχι μόνο διαφορά βαθμού- άνάμεσα σέ 
ένα άτομο πού έχει καθοριστεί μ’ αύτόν τόν τρόπο καί σ’ ένα ψυχω- 
σικό άτομο ή ένα άτομο τόσο βαριά νευρωσικό-πού νά μπορούμε νά
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χό χαρακτηρίσουμε ξ ενωμένο, όχι μέ τή γενική κοινωνιολογική έν
νοια άλλά μέ χήν έννοια δτι έχει τόσο πολύ ξενωθεϊ «άπό» τόν ίδιο 
του τόν έαυτό αυτό τό ίδιο. Ή  ψυχανάλυση είναι είτε μιά άπάτη είτε 
άποβλέπει άκριβώς σ’ αύτόν τό σκοπό, σέ έναν τέτοιο μετασχηματι
σμό αυτής τής σχέσης.

Έδώ δέν έχουμε νά κάνουμε παρά μέ μιά άναλογία, άλλά γιά μένα 
είναι σημαντική καί βαθιά. Στό έπίπεδο τής κοινωνίας θά ήταν έπί- 
σης δολοφονικό, άν δέν ήταν άδύνατο, νά θέλει κανείς τήν έξάλειψη 
τού σκοτεινού βάθους, πού είναι ή πηγή όλόκληρης τής ζωής καί τής 
κοινωνικοϊστορικής δημιουργίας, αυτού πού όνομάζω «φαντασιακό» 
μέ τήν εύρύτερη έννοια τού δρου. Συνεπώς θά ήταν δολοφονικό, άν 
δέν ήταν άδύνατο, νά άποβλέπει κανείς σέ μιά ύποτιθέμενη «διαφά
νεια» τής κοινωνίας ώς πρός τόν έαυτό της, πράγμα πού είναι παρα- 
λογισμός. 'Ωστόσο, άπ’ δλ’ αύτά δέν βγαίνει τό συμπέρασμα δτι είναι 
άδύνατον νά έγκαθιδρύσουμε μιά άλλη σχέση μεταξύ τής κοινωνίας 
καί τών θεσμών της, μιά σχέση πού δέν θά είναι πιά σχέση ύποόον- 
λωσης τής κοινωνίας στούς θεσμούς της, μιά σχέση στήν όποια ή κοι
νωνία ξέρει πώς οί θεσμοί της δέν έχουν τίποτα τό Ιερό, κανένα θεμέ
λιο πού νά ύπερβαίνει τήν ίδια τήν κοινωνία, δτι είναι δική της δη
μιουργία, δτι μπορεί νά τούς άναθεωρεί καί νά τούς μετασχηματίζει. 
Αύτό δέν σημαίνει, ούτε άπαιτει, νά έχει ή κοινωνία μιά άπόλυτη 
γνώση τού θεσμού καί, άκόμα λιγότερο, τού έαυτοϋ της σέ δλο του τό 
βάθος.

Πόλ Τιμπό: Μεταξύ τής κοινωνίας καί τών θεσμών της δέν ύπάρχει 
σχέση έργαλείων. Ή  κοινωνία έπενδύει στούς θεσμούς της, τούς άγα- 
πά ή τούς σιχαίνεται.

Κορνήλιος Καστοριάόης: Ούτε δμως ή σχέση μου μέ τό συνειδητό 
έγώ μου ή μέ τό άσυνείδητό μου είναι μιά σχέση έργαλείων.

Πόλ Τιμπό: Τί είναι λοιπόν μιά κοινωνία πού γνωρίζει πώς οί θε
σμοί της είναι προσωρινοί; Είναι δυνατόν έκείνοι πού θεσπίζουν 
τούς θεσμούς καί τούς ύπερασπίζονται νά τούς σκέφτονται σάν προ
σωρινούς; Αυτή ή προσκόλληση τής κοινωνίας στούς θεσμούς της δέν 
έμποδίζει μιά λειτουργία, τή λειτουργία τής καθαρής έλευθερίας;

Κορνήλιος Καστοριάόης: Μά ποτέ δέν μέ άπασχόλησε ή «καθαρή 
έλευθερία» ούτε στό πεδίο τής κοινωνίας ούτε στό πεδίο τού άτόμου.

Ά ς  πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα. Τί είναι μιά σχετικά έλεύθερη 
ή άνοιχτή, δπως τήν όνόμασαν, σκέψη; Είναι ή «καθαρή έλευθερία» 
τής διερώτησης; Μά ή καθαρή έλευθερία τής διερώτησης δέν είναι 
πιά σκέψη, δέν είναι τίποτε άπολύτως. Κάθε φορά πού ξεκινώ μιά 
διερώτηση, πού άμφισβητώ κάτι, προϋποθέτω (έστω καί πρός στιγ-
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μην) πώς ύπάρχουν πράγματα πού αύτή τή στιγμή δέν είναι άμφισβη- 
τήσιμα. Δέν μπορώ κάθε στιγμή νά άμφισβητώ τά πάντα. Τελικά, 
όπως θά ’λεγε καί ό προπροπάππος μου -περισσότερο γνωστός ώς 
Πλάτων- άν άμφισβητώ τά πάντα, άκόμα καί τό νόημα τών λέξεων 
μέ τίς όποιες άμφισβητώ τά πάντα, δέν άμφισβητώ πιά τίποτα καί 
δέν υπάρχει πιά τίποτα. Ή  σκέψη προχωρά στή διερώτηση όντας κά
θε φορά υποχρεωμένη νά διατηρεί προσωρινά έναν κάποιο άριθμό 
πραγμάτων πού έπιφυλάσσεται νά άμφισβητήσει σέ μιά δεύτερη κί
νηση. Ελεύθερη ή άνοιχτή σκέψη είναι έκείνη πού βρίσκεται σ’ αύτή 
τήν κίνηση. Δέν είναι μιά καθαρή έλευθερία, μιά άστραπή πού σκίζει 
τό κενό, Ινα φώς πού διαδίδεται μέσω τού αιθέρα. Είναι μιά πορεία 
πού κάθε φορά όφείλει νά στηρίζεται σέ κάτι, νά έχει άναφορές τόσο 
σέ δ,τι δέν είναι ή ίδια όσο καί οτά προηγούμενα «άποτελέσματά» 
της -πού μπορεί δμως νά έπιστρέψει ξανά καί ξανά στόν έαυτό της, 
νά τόν κοιτάζει, νά άμφισβητεϊ τά δεδομένα της κλπ. Καί δλα αυτά 
δέν μπορεί νά τά κάνει μιά υποδουλωμένη σκέψη. Αύτή τήν άλλη 
σχέση, αύτή τήν κίνηση πρέπει νά δούμε σ’ αυτό πού όνομάζω ρητή 
αύτοθέσμιση τής κοινωνίας: δέν είναι ούτε μιά καθορισμένη καί 
άναλλοίωτη κατάσταση ούτε μιά «καθαρή έλευθερία», ένας άπόλυτος 
ρους άπό στιγμή σέ στιγμή, άλλά μιά συνεχής διαδικασία αύτοοργά- 
νωσης καί αύτοθέσμισης, ή δυνατότητα καί ή Ικανότητα άμφισβήτη- 
σης τών θεσμισμένων θεσμών καί σημασιών, ή δυνατότητα καί ή Ικα
νότητα μετασχηματισμού τους καί δράσης μέ άφετηρία αύτό πού εί
ναι ήδη έκεΐ καί μέσω αυτού πού είναι ήδη έκεΐ άλλά χωρίς υποδού
λωση σ’ αύτό πού είναι ήδη έκεΐ.
Ή  καταπίεση δέν άνήκει στή δομή τής Ιστορίας

Όσον άφορά τόν Λεφόρ καί τήν άντίληψή του γιά τό ρόλο τού 
κράτους, ή διάσταση τών δεδομένων είναι τόσο μεγάλη ώστε δέν 
μπορούμε νά άναφερθούμε σ’ αύτήν έκτενώς. ’Εδώ θά κάνω δύο μό
νο παρατηρήσεις.

Γιά τόν Λεφόρ, όπως τουλάχιστον τόν καταλαβαίνω, ή κοινωνία 
μπορεί νά θεσμιστεί μόνο διαιρούμενη καί ταυτόχρονα «άπαντώ- 
ντας» σ’ αύτήν τή διαίρεση (πράγμα πού έπίσης σημαίνει καλύπτο- 
ντάς την) μέ τήν έγκαθίδρυση τού κράτους ή τής χωρισμένης άπό τήν 
κοινωνία «πολιτικής έξουσίας», πού έπιβεβαιώνει μέ τή σειρά της καί 
«ξαναπραγματώνει» τή διαίρεση ένώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται σάν 
ή έξάλειψή της. Αύτή δμως είναι, πρώτα πρώτα, μιά έξαιρετικά μερι
κή θεώρηση τής κοινωνίας, μιά θεώρηση πού συμβαδίζει μέ μιά 
ύπερβάλλλουσα διιστορική διόγκωση τού «πολιτικού». Ή  κοινωνία 
θεσμίζεται θεσμίζοντας ένα μάγμα φαντασιακών σημασιών (πού ξε
περνούν κατά πολύ τό «πολιτικό»: άφορούν τόν κόσμο, τά φύλα, 
τούς σκοπούς τής άνθρωπότητας κλπ.), κι αυτές τήν κρατούν σέ ίνα
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σύνολο, «δίνουν ζωή» στους συγκεκριμένους θεσμούς καί «ένσαρκώ- 
νονται» σ’ αυτούς, συμπεριλαμβανομένων καί τών πολιτικών θεσμών.

Κατά δεύτερο λόγο, σ’ αύτό τό πλαίσιο ύπάρχει μιά άνεπίτρεπτη 
καί μοιραία άσάφεια στόν δρο «διαίρεση». Μιά άρχαϊκή φυλή χωρίς 
κράτος ούτε καθαυτό «πολιτική έξουσία», άλλά μέ φατρίες ή «μισια
κά» κλπ. είναι «διαιρεμένη» δπως τό έννοεϊ ό Λεφόρ ή δχι; Ή  φανε
ρή διάρθρωση κάθε κοινωνίας κατευθύνεται πρός μιά Ανταγωνιστική 
καί Ασύμμετρη διαίρεση, συνεπώς πρός μιά διαίρεση άνάμεσα σέ μιά 
χωριστή έξονσία, μέ τήν πλήρη έννοια τού δρου, καί μιά μή έξουσία 
-δηλαδή μεταξύ καταπιεστών καί καταπιεσμένων. Πώς λοιπόν νά 
άποφύγει κανείς τό συμπέρασμα δτι ή κοιγωνία θεσμίζεται πάντοτε 
ώς κοινωνία καταπίεσης καί μόνον; "Οπως συμβαίνει μέ τήν ξένωση 
στόν Μερλό-Ποντί, έδώ ύποτίθεται πώς ή καταπίεση άνήκει στή 
«δομή» τής Ιστορίας. Τό ζήτημα δέν είναι πώς ή καρδιά μας δέν μπο
ρεί νά δεχτεί αύτό τό συμπέρασμα. Τό ζήτημα είναι πώς αύτό τό συ
μπέρασμα (καί αύτά στά όποια στηρίζεται) είναι λογικά άστήρικτο 
καί πραγματικά λάθος. ΟΙ άγριες κοινωνίες, γιά τίς όποιες μιλά ό 
Κλάστρ γιά παράδειγμα (Ή  κοινωνία κατά τον κράτους), δέν διαι
ρούνται πολιτικά μέ άνταγωνιστικό καί άσύμμετρο τρόπο, θ ά  συ
μπλήρωνα μάλιστα πως, άντίθετα άπ’ δσα λέει ή μαρξιστική Βίβλος, 
ή δουλεία δέν είναι καθόλου ούσιώδης γιά τήν ύπαρξη τής άρχαίας 
πόλης καί πώς συχνά ή άρχαία πόλη θεσμίστηκε ώς άμεση δημοκρα
τία, στήν όποια ή πολιτική έξουσία δέν ήταν χωρισμένη άλλά έν μέ
σω, δπως είπαν ό Βερνάν καί ό Βιντάλ-Νακέ, καί θεσμίστηκε έτσι 
ώστε κανένα άτομό ή Ιδιαίτερη όμάδα νά μήν μπορεί νά τήν Ιδιοποι
είται.

Μιά τελευταία παρατήρηση στό σημαντικότερο ίσως σημείο τής 
έπέμβασής σου. Ρωτάς: θά μπορούσαν οί άνθρωποι νά άνέχονται θε
σμούς πού θά τούς θεωρούσαν «προσωρινούς»; Σ’ αύτό τό σημείο 
έχουμε μιά κάποια Ιστορική πείρα, καί ώς πρός αύτό θά διέκρινα 
δύο μεγάλες τάξεις κοινωνιών. Στήν πρώτη ό θεσμός δέν μπορεί στό 
παραμικρό -έκτός ίσως άπό μερικές δευτερεύουσες λεπτομέρειές 
του- νά άμφισβητηθεί ρητά. Είναι ή περίπτωση δλων τών άρχαϊκών 
κοινωνιών άλλά καί πάμπολλων άπό τίς «Ιστορικές» λεγάμενες κοι
νωνίες, τίς «άσιατικές» μοναρχίες γιά παράδειγμα, στίς όποιες ή 
έξουσία θεωρείται Ιερή, ή τήν κλασική έβραϊκή κοινωνία δπου προ
φανώς ήταν άδύνατό νά μπει θέμα τροποποίησης τού Νόμου, ή τίς 
μεσαιωνικές ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ή  δεύτερη τάξη έκπροσωπεί, σέ 
σχέση μέ τήν πρώτη, μιά ριζική Ιστορική τομή. Γιά μένα, μέχρι νά 
άποκτήσουμε πληρέστερες πληροφορίες, αυτή ή τομή έχει άρχικά τό 
όνομα Ελλάδα. Πρόκειται γιά κοινωνίες πού «ξαφνικά» άρχίζουν 
νά άμφισβητούν τήν ίδια τους τή θέσμιση, βάζοντας πρακτικά τό 
έρώτημα «γιατί αύτόν τό νόμο καί δχι κάποιον άλλον;», πράγμα πού
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έχει ταυτόχρονα προϋπόθεση καί συνέπεια ότι ή πηγή τού νόμου εί
μαστε έμεϊς, ό λαός. Ό  άθηναϊκός δήμος ή ή Senatus populusque ro- 
manus τίθενται ρητά ώς πιθανοί δημιουργοί καί μετασχηματιστές τού 
νόμου. Μετά άπό μιά μακρόχρονη έκλειψη, αυτό θά έμφανιστεϊ ξανά 
στίς σύγχρονες κοινωνίες μέ τίς «δημοκρατικές» έπαναστάσεις πού 
δηλώνουν ρητά πώς τό κυρίαρχο είναι τού λαού καί πώς δέν μπορεί 
νά υπάρξει έξουσία, συμπεριλαμβανομένης προφανώς καί τής νομο
θετικής, πού νά μήν άπορρέει άπό τό λαό (τό δτι αύτό γρήγορα κατά
ντησε φενάκιση, κάλυμμα μιας καινούριας πολιτικής ξένωσης, είναι 
ένα δεύτερο έρώτημα).

Προφανώς δμως αυτή ή έμπειρία είναι περιορισμένη καί άνεπαρ- 
κής. Είναι π.χ. όλοφάνερο πώς ή κατηγορία νόμων ή θεσμών πού 
μπορούσε νά τροποποιήσει ή Έχχλησία τών ’Αθηνών ήταν έντονα 
περιορισμένη, θ ά  ήταν άδιανόητο νά κάνει κάποιος πρόταση νόμου 
σύμφωνα μέ τήν όποία: στό έξής πατέρας τών θεών καί τών άνθρώ- 
πων δέν είναι πιά δ Ζεύς άλλά δ X. (Έδώ είναι άπαραίτητος ένας 
σχολιασμός τής Λυσιστράτης καί τών Έχχλησιαζουσών τού ’Αριστο
φάνη.) ’Εξίσου, στην τρέχουσα ζωή τών σύγχρονων «δημοκρατικών» 
κοινωνιών (δχι δμως καί στή διάρκεια τών έπαναστατικών φάσεων!), 
τό θεωρητικά άπολύτως έφήμερο τού θεσμικού κανόνα παραμένει 
φυσικά έντελώς περιορισμένο στην πράξη.

Αύτό βέβαια δέν σημαίνει πώς σέ ένα σύγχρονο λαϊκο-«δημοκρατι- 
κό» κράτος (δπως ή Γαλλία ή ή Σουηδία γιά παράδειγμα) ή ρίζα τής 
άποδοχής τών υπαρκτών θεσμών είναι ή παράσταση τής άναγκαίας 
άκαμψίας τους. Είναι ή Ιδέα πώς αύτό πού υπάρχει είναι τό καλύτε
ρο καί τό λιγότερο κακό δυνατό, τό πιό λογικό καί κυρίως ή ιδέα πώς 
δέν θά μπορούσαμε νά κάνουμε άλλιώς.

Πιέρ Ροζανδαλόν: Παρ’ δλ’ αυτά ή έθνική ταυτότητα μένει άκλό-

Κορνήλίος Καστοριάδης: Συμφωνώ άπολύτως. ’Επιτρέψτε μου νά 
θυμίσω πώς στό πρώτο μέρος τής Φαντασιαχής θέσμισης... ύπάρχει 
ένα χωρίο τό όποιο μιλά γιά τό έθνος ώς φαντασιακή σημασία καί 
στό όποιο παρακαλώ τους μαρξιστές συντρόφους νά πούν τί είναι 
έθνος άπό μαρξιστική άποψη καί πώς έξηγούν τή διαιώνισή του. 
Πώς συμβαίνει νά σκοτώνονται οί άνθρωποι τό Ί4, τό ’39, τό ’76 στό 
όνομα τού έθνους, άψηφώντας τήν όποιαδήποτε «πραγματικότητα» 
καί «όρθολογικότητα»; Νά ένα τεράστιο πρόβλημα.

"Ενα μέρος τής άπάντησης βρίσκεται, κατά τή γνώμη μου, στό δτι 
ή έπιρροή πού άσκεϊ τό έθνος διατηρείται έπειδή αυτή ή θεσμισμένη 
φαντασιακή σημασία έμφανίζεται πάντα σάν ένας έσχατος πόλος 
ταυτότητας γιά τά άτομα πού σχηματίζουν μιά μετά βίας δομημένη 
συλλογικότητα: Τί είστε; -  Είμαι Γάλλος. Μέ μιά έννοια είναι σάν τό
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μικρό όνομα, άλλά καί κάτι παραπάνω άπό τό μικρό όνομα γιατί πα
ρουσιάζεται μέ ένα περιεχόμενο, μέ μιά άναφορά σέ μιά (μυθική 
όπωσδήποτε) «πραγματικότητα». Είναι ταυτόχρονα ένα κενό καί ένα 
πλήρες: ποιό γαλλικό έθνος; Τών άφεντάδων ή τών σκλάβων; Τό 
έθνος πού έκανε τό ’89 ή έκεϊνο πού ψήφισε τούς δύο Ναπολέοντες; 
Ό  Γάλλος πού κατάγεται άπό έναν σκοτωμένο ή έξόριστο στή Γουιά
να Κομμουνάρο ή έκεϊνος πού κατάγεται άπό τό μαρκήσιο τού Γκα- 
λιφέ; 'Υπάρχει στόν Προύστ ένα πολύ όμορφο «πολιτικό» χωρίο 
όπου ό Σαρλούς λέει στόν Μορέλ: «Κάποτε οί πρόγονοί μου τιμού
σαν μέ περηφάνια τόν τίτλο τού βαλέ τής βασιλικής Αύλής.» Καί ό 
δειλός Μορέλ βρίσκει τό κουράγιο νά τού άπαντήσει «περήφανα»: 
«Κάποτε οί δικοί μου. πρόγονοι κόβαν τό λαιμό τών δικών σου.»

'Η φαντασιακή σημασία έθνος διαιωνίζεται σάν αύτό τό κενό καί 
πλήρες ταυτόχρονα. Δέν μπορούμε όμως νά παραγνωρίσουμε ότι αύ- 
τή τή σημασία τήν άμφισβήτησαν έντονα στή σύγχρονη Ιστορία. Γιά 
πρώτη φορά στήν Ιστορία γνωρίσαμε έναν πραγματικό διεθνισμό καί 
είδαμε έκατοντάδες χιλιάδες άνθρωπους νά τραγουδούν τή Διεθνή 
καί νά φωνάζουν: «Νά τουφεκίσουμε τούς στρατηγούς μας.»

Πιέρ Ροζανβαλόν: Ή  Ιστορία όμως άπέδειξε πώς είχαν αύταπάτες.

Κορνήλιος Καστοριάόης: Συμφωνώ άπόλυτα, τό έχω ύπογραμμίσει 
έντονα καί δέν θά πάψω νά τό υπογραμμίζω. ’Αλλά άπ’ αύτό άντλώ 
τήν υπόδειξη ότι στή σύγχρονη έποχή δέν μπορούμε νά θεωρήσουμε 
πώς ή άπλή ιδέα τής διαιώνισης τής θέσμισης έμπεδώνει, μέσα στήν 
παράσταση τών άνθρώπων, κάποιον άπό τούς θεσμούς ώς τελεσίδι
κο. Βέβαια οί πάντες θά συμφωνούσαν ότι ό νόμος έκεϊνος πού ό κα
θένας μπορεί νά τόν άλλάξει άνά πάσα στιγμή άνάλογα μέ τίς βρέξεις 
του δέν είναι νόμος -άλλά αύτό είναι κάτι τό έντελώς διαφορετικό.

Τό κράτος καί ή πολιτική κοινωνία

Πιέρ Ροζανβαλόν: Μιά άπό τίς δυσκολίες πού συναντάμε όταν 
πραγματευόμαστε αύτό τό ζήτημα είναι ότι έχουμε μοναδικά όργανα 
άνάλυσης τίς έννοιες «Κράτος» καί «κοινωνία τών πολιτών». Μέσ’ 
άπ’ αυτή τήν παγίδα άναγκαζόμαστε νά πραγματευτούμε τήν κοινω
νική ταυτότητα. Τελικά όμως αύτές οί δυό έννοιες δέν άφήνουν παρά 
ένα διάζευγμα: είτε κάνουμε τό Κράτος πόλο ταυτότητας τής κοινω
νίας (καί γνωρίζουμε πού όδηγεϊ τελικά κάτι τέτοιο) είτε καταφεύ
γουμε στήν παράσταση μιας έτερογενούς κοινωνίας τών πολιτών πού 
υποτίθεται πώς είναι αυτάρκης, μιά κοινωνία τών πολιτών πού στήν 
πραγματικότητα είναι άδύνατον νά βρεθεί στό βαθμό πού δέν θά είχε 
τά μέσα νά καθορίσει τά άποδεκτά όρια έτερογένειας στούς κόλπους 
της.
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Πώς λοιπόν βλέπεις τό ρόλο μιάς*πολιτικής κοινωνίας πού θά άπο- 
τελοΰσε έναν πόλο ταυτότητας χωρίς νά προκαλεΐ τή διάθλαση τής 
κοινωνίας μέσα στό Κράτος; Πώς Αντιλαμβάνεσαι μιά πολιτική κοι
νωνία ώς τόπο άντιμετώπισης, ρύθμισης καί καθορισμού τών όρίων 
έτερογένειας τά όποια μιά κοινωνία είναι υποχρεωμένη νά καθορίζει 
γιά νά μήν καταρρεύσει; Μου (ραίνεται πώς συχνά συσκοτίζουν αυτό 
τό ζήτημα τής πολιτικής κοινωνίας. Μόνον ή άνάπτυξη μιας γνήσιας 
πολιτικής κοινωνίας έπιτρέπει νά σκεφτούμε πώς Ινας κάποιος μα
ρασμός τού Κράτους δέν Αντιφάσκει, μέσα σέ συγκεκριμένα χρονικά 
δρια, μέ τήν άναδημιουργία μιας γνήσιας κοινωνίας τών πολιτών.

Κορνήλιος Καστοριάόης: Πρώτα πρώτα είναι λανθασμένη ή ιδέα 
δτι τό Κράτος καί μόνον αύτό προσφέρει καί μπορεί νά προσφέρει 
στήν κοινωνία έναν πόλο ταύτισης καί μιά παράσταση μέσα στήν 
όποια μπορεί νά άναγνωριστεί ώς μία. 'Υπάρχουν συλλσγικότητες 
πού θεσμίζονται ώς συλλογικότητες μέ μιά κοινή άναφορά πού δέν 
είναι τό Κράτος -μιά φαντασιακή άναφορά βέβαια, μέ τήν έννοια 
πού δίνω στόν δρο «φαντασιακός», ή όποια «θεμελιώνει» τήν ταυτό
τητα τής συλλογικότητας, τών μελών της, καί υποστηρίζει δλες τίς 
διαρθρώσεις της. Μιά παρέκκλιση: υποψιάζομαι πάντοτε πώς πίσω 
άπ’ αύτή τήν ιδέα τού Κράτους ώς «όργάνου ένοποίησης» υπάρχει ή 
άντίληψη δτι ή φυσική κατάσταση, ή πρωταρχική κατάσταση τού άν- 
θρώπινου είδους είναι μιά κατάσταση μοριακής σκέδασης. Καί πίσω 
άπ’ αύτή τήν άντίληψη υπάρχει πάντα ή κλασική φιλοσοφία τού υπο
κειμένου, τού ego cogito τής αύταρχικής συνείδησης. Είναι παράξενο 
άλλά ό Καρτέσιος, άκόμα κι δταν ξεπεράστηκε στό έπίπεδο τής «κα
θαρής» φιλοσοφίας, είναι πάντοτε παρών στό έπίπεδο τής πολιτικής 
φιλοσοφίας, μέ τήν όποια ποτέ του δέν άσχολήθηκε. Καί τά άναγκα- 
στικά σολιψιστικά, καρτεσιανά υποκείμενα ένώνονται μεταξύ τους 
είτε λόγω ένός «κοινωνικού συμβολαίου» είτε μέ τήν κρατική βία πού 
τά υποχρεώνει νά ξεπεράσουν τή φυσική καί όντολογική τους άκόμα 
σκέδαση. ’Αλλά τά άτομα είναι πάντοτε ήδη κοινωνικά, δέν ύπάρ- 
χουν καί δέν μπορούν νά ύπάρξουν παρά πάντοτε ήδη «ένοποιημέ- 
να» μέσα καί μέσω μιας γενικής χαί μιας συγκεκριμένης κοινωνικό
τητας, τήν όποια τό ίδιο τό «Κράτος», έκεί πού ύπάρχει καί δταν 
υπάρχει, προϋποθέτει. Αύτό πού πάντοτε βρίσκεται έκεί δέν είναι ή 
φυσική ή βιολογική συνένωση μεμονωμένων στοιχείων ούτε ή παρά
θεση σκεπτόμενων μονάδων, άλλά ή συλλογικότητα πού έχει θεσμι- 
στεί ώς συλλογικότητα, πού έχει θεσμιστεϊ σέ άναφορά μέ φαντασια- 
κές σημασίες πού ή ίδια θεσπίζει, μεταξύ τών όποιων υπάρχει πάντο
τε καί μιά φαντασιακή σημασία πού άποδίδει στόν έαυτό της. Αύτή 
τή λειτουργία έμφανίζεται νά πληρώνει τό «έμείς» τής συγκεκριμένης 
συλλογικότητας, άλλά αύτό τό «έμείς» δέν μένει ποτέ ένα άπλό
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«έμεϊς» -«πληρώνεται» άπό έξειόικευμένες άναφορές: έμείς πού 
έχουμε αυτούς τούς προγόνους, έμείς πού πιστεύουμε σ’ αύτούς τούς 
θεούς, έμείς πού μιλάμε αυτή τη γλώσσα, έμείς πού διαλέγουμε τίς 
συζύγους μας μ’ αύτόν τόν τρόπο, έμείς πού περάσαμε αύτή τήν τελε
τή μύησης κλπ. Αύτές οί άναφορές, καί όχι τό «Κράτος», παίζουν τό 
ρόλο τού πόλου ένοποίησης σ’ Ινα σωρό κοινωνίες. Φυσικά αυτό δέν 
σημαίνει πώς είναι έλεύθερες, ευτυχισμένες ή κοινωνίες πού έφτιαξε 
ή καρδιά μας. Δέν συζητάμε κάτι τέτοιο πρός τό παρόν.

Συμφωνώ μαζί σου ότι τό δίλημμα κράτος-κοινωνία τών πολιτών 
είναι στ’ άλήθεια μιά παγίδα καί πώς αύτό πού έχει σημασία γιά μάς 
είναι ή έγκαθίδρυση μιας γνήσιας πολιτικής κοινωνίας. Αύτό άκρι- 
βώς έννοώ μιλώντας γιά μιά κοινωνία πού θά αύτοθεσμίζεται ρητά. 
Έδώ τό «έμείς» γίνεται είμαστε έμεϊς πού νόμος μας είναι νά φτιά
χνουμε τούς νόμους μας. Έτσι ή άναφορά τής συλλογικότητας στόν 
έαυτό της γίνεται άναφορά στόν έαυτό της ώς κυρίαρχου καί ένεργού 
σώματος, ένός σώματος πού δέν δέχεται στούς κόλπους του μιά διαί
ρεση ή μιά διαφοροποίηση ώς πρός τήν έξουσία. Δέν είναι μιά συλ- 
λογικότητα πού δέν δέχεται στούς κόλπους της καμιά διαφοροποίη
ση. Ποτέ μου δέν είπα κάτι τέτοιο, ούτε καί θά τό πώ. Δέν ξέρω άλ
λωστε τί σημαίνει κάτι τέτοιο. Ή  ιδέα μιας όλοκληρωτικής «όμοιογε- 
νοποίησης» τής κοινωνίας είναι τελικά ό όρίζοντας τής σκέψης τού 
Μάρξ (κι αύτή ή Ιδέα «συγκεκριμενοποιήθηκε», καθώς άντ(.στράφηκε 
στο άντίθετό της, μέσα καί μέσω τού σταλινικού όλοκληρωτισμού). 
Τό ζήτημα γιά μάς δέν είναι νά φτάσουμε στήν όμοιογένεια ούτε νά 
καταργήσουμε τίς διαφορές ή τίς έτερότητες στήν κοινωνία. Τό ζήτη
μα είναι νά έξαλείψουμε τήν πολιτική Ιεραρχία, τή διαίρεση τής κοι
νωνίας ώς διαίρεση τής έξουσίας καί τής μή έξουσίας. Γνωρίζουμε 
έπίσης πώς αύτή ή έξουσία δέν είναι μόνον καί άπλώς «πολιτική» μέ 
τήν αυστηρή έννοια τού όρου- είναι καί έξουσία στή δουλειά καί 
στήν κατανάλωση τών άνθρώπων, έξουσία στίς γυναίκες, έξουσία 
στά παιδιά κλπ. Αύτό στό όποιο άποβλέπουμε είναι ή πραγματική 
Ισότητα στό έπίπεδο τής έξουσίας -καί μιά κοινωνία μέ πόλο άναφο- 
ράς αύτή τήν Ισότητα. Είναι όλοφάνερο πώς αύτή ή Ιδέα είναι καί 
αύτή μιά Ιστορική δημιουργία καί μιά φαντασιακή σημασία, έπειδή ή 
έξουσία καί ή πολιτική δέν είναι «φυσικές» καί έπειδή ούτε «φυσικά» 
ούτε κάπως άλλιώς είμαστε Ισοι ή μή ίσοι -είμαστε άλλοι. ’Αλλά θέ
λουμε νά είμαστε ίσοι σέ δ,τι άφορά τήν έξουσία.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ή  ταυτιστική λογική είναι ή λογική πού θεσμίζει ιόν κόσμο ώς δυνάμε- 
νο νά γνωσθεϊ καί νά χειραγωγηθεί όρθολογικά καί τεχνικά. Αυτή ή λογική 
«άναφέρεται σέ διακεκριμένα καί καθορισμένα άντικείμενα τά όποια μπο
ρούν νά ένωθοϋν καί νά σχηματίσουν σύνολα, νά συντεθούν ή νά άποσυντε- 
θούν, νά δριστοϋν άπό καθορισμένες Ιδιότητες καί τά όποια χρησιμεύουν σάν 
υπόβαθρο στόν προσδιορισμό αύτών τών Ιδιοτήτων» ( Ή  φαντασιακή θέσμιαη 
τής κοινωνίας).
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Η ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ*

«Στά χρόνια πού θά ’ρθουν, δλα τά προβλήματα πού Ιχουν βαρύ- 
νουσα σημασία συνοψίζονται σέ τούτο: Είστε υπέρ ή κατά τής δρά
σης καί τού προγράμματος τών οΰγγρων έργατών;»1

Πρέπει νά ζητήσω συγγνώμη που παραθέτω άπόσπασμα άπό δικό 
μου κείμενο. Μετά άπό είκοσι χρόνια δμως περιορίζομαι σ’ αύτές τίς 
λίγες γραμμές -καί πιό έπίμονα, πιό άγρια, ίσως, άπ’ δσο τήν έποχή 
πού τίς έγραψα. Καί δέν είναι δ,τι συντελέστηκε -ή μάλλον δ,τι δέν 
συντελέστηκε- στη «σφαίρα τών Ιδεών» άπό τότε, δέν είναι ή σιωπή 
πού περιβάλλει την ουγγρική έπανάσταση τού 1956 σέ δλη πράγματι 
τή φιλολογία τής «άριστεράς», τής «νέας άριστεράς» καί τής «άκρας 
άριστεράς» πού θά μπορούσε νά άλλάξει τή στάση μου. Στ’ άλήθεια, 
αυτή ή σιωπή είναι ό άρκετά δυσοίωνος δείκτης καί τής ποιότητας 
αύτής τής φιλολογίας καί τών λανθανόντων κινήτρων δσων θεωρούν 
δτι είναι «έπαναστάτες». Καί δέν είναι ύπερβολή·νά πούμε πώς αυτή 
ή σιωπή είναι ένα άπό τά σημάδια τής κυριαρχίας τών άντιδραστι- 
κών ιδεών στόν σύγχρονο κόσμο. Σημαίνει δτι ή σταλινική γραφειο
κρατία έξακολουθεί, έστω καί λιγότερο άμεσα, νά άποφασίζει ποιά 
θέματα έπιτρέπεται νά συζητιούνται καί ποιά άπαγορεύεται. (Σήμε
ρα οί κυρίως άντιδραστικές ιδέες είναι φυσικά οί Ιδέες τής γραφειο
κρατίας -καί δχι οί ιδέες τού Ρόναλντ Ρίγκαν. "Αλλωστε, χωρίς πολ
λή άμφιβολία, ό Ρίγκαν καί ό Μπρέζνιεφ θά βρίσκονταν σύμφωνοι 
δσον άφορά τήν Ουγγαρία.)

Αυτονόητο πώς δέν μπορούμε νά έκτιμήσομε μόνο μ’ αυτό τό κρι
τήριο τήν πραγματική σύγκρουση καί τήν πραγματική έπίδραση τής 
ούγγρικής έπανάστασης. Έναντι τής Ιδεολογικής καταστολής τής

* Τό κείμενο αύτό γράφτηκε άρχικά γιά τό περιοδικό Telos (St. Louis-Mis
souri) δπου δημοσιεύτηκε (άρ. 29, φθινόπωρο 1976) μέ πολλές άλλοιώσεις, 
καθώς παρατηρεί σέ υποσημείωση δ συγγραφέας. Ή  γαλλική μετάφραση, πού 
έκαμε δ Maurice Luciani άπό τό πρωτότυπο χειρόγραφο, δημοσιεύτηκε στό 
έξαμηνιαίο περιοδικό Libre 1, έκδ. Payot, Paris, 1977, άπ’ δπου μεταφράστη
κε στά έλληνικά.
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Ανάμνησης τών γεγονότων τοϋ 1956 (καί πρέπει έδώ νά πάρομε τή λέ
ξη «καταστολή» (repression) καί μέ την ψυχαναλυτική έννοια, πού εί
ναι καί ή έννοια τής λέξης ατά άγγλικά, μέ τήν έννοια τής «άπώθη- 
σης»), είναι βέβαιο δτι ή σημασία τους δέν έπαψε νά μεγαλώνει.

Αφήνοντας κατά μέρος τίς πιθανές υποχθόνιες συνέπειες στίς 
άνατολικές χώρες καί στήν ίδια τή Ρωσία, δέν υπάρχει Αμφιβολία δτι 
ή πλατιά διάδοση τής Ιδέας τής αυτοδιαχείρισης κατά τίς δύο τελευ
ταίες δεκαετίες πρέπει νά συσχετιστεί μέ τίς παραδειγματικές διεκδι
κήσεις τών ουγγρικών έργατικών Συμβουλίων. ’Επίσης, δέν είναι 
προφανώς τυχαίο τό δτι οί πιό πολλές όργανώσεις πού έκθειάζουν 
τήν «αυτοδιαχείριση» (Ιδίως τά ρεφορμιστικά κόμματα καί συνδικά
τα -μά δέν είναι τά μόνα) τηρούν σιγή γιά τήν Ουγγαρία καί προτι
μούν ν’ άναφέρονται π.χ. στό πιό σεβαστό (καί χωρίς περιεχόμενο) 
«μοντέλο» τής Γιουγκοσλαβίας. Χωρίζοντας έτσι τήν ιδέα τής αύτο- 
διαχείρισης άπό τήν έξουσία τών έργατικών Συμβουλίων καί τήν κα
ταστροφή τής ύφιστάμενης τάξης, βρίσκουν τόν τρόπο νά παρουσιά
ζουν τήν αύτοδιαχείριση σάν ένα στοιχείο πού θά μπορούσαμε νά τό 
προσθέσουμε άπλώς, χωρίς πολλά δάκρυα, στό σημερινό σύστημα. 
Δέν είναι λιγότερο Αλήθεια δτι ή διάδοση αυτής τής Ιδέας ύποσκά- 
πτει τά θεμέλια τής κυριαρχίας τής γραφειοκρατίας* καί τίποτα δέν 
έπιτρέπει νά βεβαιώσομε δτι οί ρεφορμιστές γραφειοκράτες θά κατα
φέρουν νά τήν κάνουν άπλό διακοσμητικό στοιχείο τής κατεστημένης 
τάξης.

Μίλησα γιά τή σιωπή πού περιβάλλει έδώ καί χρόνια τήν ούγγρική 
έπανάσταση. Ή  βιβλιογραφία ή σχετική μέ τά γεγονότα τού 1956 
στήν Ούγγαρία υπολογίζεται σήμερα σέ πολλές χιλιάδες τόμους. Μά 
πρόκειται στήν ούσία γιά γραπτά είδικών, προορισμένα γιά είδικούς. 
Εκείνο πού φανερώνουν, είναι πιό πολύ ή τεράστια έπέκταση τής 
άγοράς τής παιδείας, τού γραψίματος καί τών έκδόσεων παρά ή 
πραγματική άναγνώριση τής έπαναστατικής σημασίας τού 1956. Κα
τά τίς δεκαετίες μετά τό 1789 ή τό 1917 είδαμε νά έκδίδονται έλάχι- 
στα κείμενα «πανεπιστημιακά» ή «έπιστημονικά» γιά τή γαλλική καί 
τή ρωσική έπανάσταση. ’Αλλά βρεθήκαμε μπροστά σέ μιά Ασυνήθι
στη έμφάνιση δλο καί περισσότερων πολιτικών κειμένων σχετικά μέ 
αύτές. "Εγραφαν γιά νά πάρουν θέση·, ήταν ύπέρ ή κατά. "Οσοι ήταν 
ύπέρ έβλεπαν τά γεγονότα τής Γαλλίας καί τής Ρωσίας σάν παράδειγ
μα, καλούσαν τούς συμπατριώτες τους νά δράσουν δπως ό λαός τού 
Παρισιού ή οί έργάτες τού Πέτρογκραντ, καί προσπαθούσαν νά έξη- 
γήσουν καί νά υπερασπίσουν τή δράση τών έπαναστατών έναντίον 
τών Αντιδραστικών Ιδεολόγων τής έπσχής τους.

Βέβαια, ή γαλλική καί ή ρωσική έπανάσταση υπήρξαν «νικηφόρες» 
(άν καί γιά λίγο), καί ή ούγγρική έπανάσταση «ήττήθηκε» (μολονότι 
αυτή ή ήττα όφείλεται μόνο στήν κατάληψη τής χώρας άπό τόν ίσχυ-
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ρότερο στρατό τοϋ κόσμου). ’Αλλά τό 1871 καί ή Κομμούνα τού Πα
ρισιού είχε τσακιστεί κι αύτή, όμως αύτό δέν έμπόδισε τούς έπανα- 
στάτες, έπί μισόν αιώνα άπό τότε, κι άκόμα καί σήμερα, νά έξαίρουν 
τό παράδειγμά της καί νά συζητούν τά διδάγματά της. Τό δτι ό ρωσι
κός στρατός συνέτριψε την ούγγρική έπανάσταση, αύτό έξηγεϊ ίσως 
τη μικρή άπήχηση πού είχε στά λαϊκά στρώματα, δχι δμως τή συστη
ματική σιωπή τών «έπαναστατών» καί τών «άριστερών διανοουμέ
νων». Ή  μήπως οί ιδέες θά έπαυαν νά άληθεύουν καί νά Ισχύουν 
όταν τά ρωσικά άρματα βαλθούν νά πυροβολούν έναντίον τους;

Τά πράγματα, ωστόσο, γίνονται πιό ξεκάθαρα, δταν έξετάσομε τό 
περιεχόμενο, τό νόημα καί τά άναγκαϊα έπακόλουθα τής ούγγρικής 
έπανάστασης. Μπορούμε τότε νά καταλάβομε τί άκριβώς είναι αύτή 
ή σιωπή: άμεση συνέπεια τού ριζοσπαστικού χαρακτήρα αυτής τής 
έπανάστασης καί άπόπειρα νά σβήσουν τή σημασία της καί τήν άνά- 
μνησή της.

Ή  σύγχρονη κοινωνία είναι κοινωνία γραφειοκρατικού καπιταλι
σμού. Στή Ρωσία, στήν Κίνα καί στίς άλλες χώρες πού περνιούνται 
γιά «σοσιαλιστικές» πραγματώνεται ή πιό καθαρή, ή πιό άκραία μορ
φή -ή όλοκληρωμένη μορφή- τού γραφειοκρατικού καπιταλισμού. Ή  
ούγγρική έπανάσταση τού 1956 ήταν ή πρώτη καί, ίσαμε τώρα, ή μό
νη όλοκληρωμένη έπανάσταση έναντίον τού όλοκληρωμένου γρα
φειοκρατικού καπιταλισμού -ή πρώτη πού προαναγγέλλει τό περιε
χόμενο καί τόν προσανατολισμό τών μελλοντικών έπαναστάσεων στή 
Ρωσία, στήν Κίνα καί άλλού. Δεκαετίες όλάκερες οί «μαρξιστές», οί 
«άριστεροί διανοούμενοι», οί άγωνιστές κλπ. συζητούσαν -καί συνε
χίζουν- γιά τό άν είναι σωστή ή όχι ή σταλινική πολιτική, γιά τίς αί
τιες καί τήν άκριβή ήμερομήνία τού ρωσικού «θερμιδόρ», γιά τό 
βαθμό έκφυλισμού τής ρωσικής έπανάστασης, γιά τήν κοινωνική φύ
ση τών καθεστώτων τής Ρωσίας καί τής άνατολικής Εύρώπης. (Ε κ 
φυλισμένα έργατικά κράτη; Εκφυλισμένα μή έργατικά κράτη; Σο
σιαλιστικά κράτη μέ καπιταλιστικές παραμορφώσεις; Καπιταλιστικά 
κράτη μέ σοσιαλιστικές παραμορφώσεις;) ΟΙ έργάτες καί ή ούγγρική 
νεολαία πήραν τά δπλα καί βάλανε μέ τήν πράξη τους τελεία καί 
παύλα σ’ αύτές τίς συζητήσεις. ’Αποδείξανε μέ τίς πράξεις τους δτι ή 
διαφορά μεταξύ τών έργατών καί τού «έργατικού Κράτους» είναι ή 
διαφορά μεταξύ ζωής καί θανάτου- καί δτι θά προτιμούσαν νά πεθά- 
νουν πολεμώντας τό «έργατικό Κράτος» παρά νά ζοΰνε ώς έργάτες 
κάτω άπό τό «έργατικό Κράτος».

"Οπως ό μερικώς γραφειοκρατικός καπιταλισμός τής Δύσης, έτσι 
καί ό όλοκληρωμένος γραφειοκρατικός καπιταλισμός τής ’Ανατολής 
είναι γεμάτος άντιφάσεις καί ξεσχίζεται άπό διαρκή κοινωνική σύ
γκρουση. Αύτές οί άντιφάσεις, αύτή ή σύγκρουση, παίρνουν περιοδι- 
κώς όξεία μορφή, καί τό σύστημα βαδίζει πρός μιάν άνοιχτή κρίση.
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Ή  ή πίεση τού πληθυσμού πού ύφίσταται τήν έκμετάλλευση καί την 
καταπίεση μπορεί νά φτάσει ώς τήν έκρηξη. Ή , πρίν γίνει αυτό, ή 
κυριαρχούσα γραφειοκρατία μπορεί νά δοκιμάσει νά κάμει στον έαυ- 
τό της μερικές «μεταρρυθμίσεις». ΟΙ τομείς δπου άντιφάσεις καί σύ
γκρουση είναι πιό έκδηλες καί πιό πιεστικές είναι φυσικά οί τομείς 
τής «οικονομίας» καί τής «πολιτικής». Σχεδόν διαρκές οίκονομικό 
χάος, συμφυές μέ τόν γραφειοκρατικό «σχεδίασμά» (πού, βαθύτερα, 
έχει τίς ρίζες του στή σύγκρουση πού γνωρίζει άδιαλείπτως ή παρα
γωγή),2 καί πανταχού παρούσα πολιτική καταπίεση έμφανίζονται ώς 
οί πιό άνυπόφορες όψεις τού όλοκληρωτικού γραφειοκρατικού καπι
ταλισμού. 'Οψεις, φυσικά, πάρα πολύ άλληλεξαρτώμενες καί άλλη- 
λοπροσδιοριζόμενες -καί είναι καί οί δυό τό άναγκαϊο προϊόν τής 
κοινωνικής δομής τού συστήματος. Πράγματι, όσο άφάνταστο καί άν 
είναι δυνατόν νά φανεί, τό σύνολο τής διεθνούς «άριστεράς» δέν 
φαίνεται νά βλέπει έδώ παρά μόνο δευτερεύουσες έλλείψεις καί άδυ- 
ναμίες πού μπορούν νά βελτιωθούν. Έτσι πού οί «μεταρρυθμίσεις» 
πού θά τίς έξαλείψουν, διατηρώντας άθικτη τήν ουσία τού συστήμα
τος (νέα μεταμόρφωση τού τετραγωνισμού τού κύκλου), γίνονται εύ- 
μενώς δεκτές στή Δύση άπό τούς ύποψήφιους-γραφειοκράτες καί 
τούς φανερούς ή μεταμφιεσμένους ίδεολόγους τους («σοσιαλιστές»· 
«αίρετικούς» ή καί «όρθόδοξους», σήμερα, κομμουνιστές, στήν ’Ιτα
λία, στή Γαλλία κλπ.· τροτσκιστές· «προοδευτικούς» δημοσιογρά
φους- διαφόρων τύπων συνοδοιπόρους διανοουμένους άπό χτεσινούς 
ύπαρξιστές φιλοσόφους, δπως ό Σάρτρ καί ή όμάδα τών Temps mo
dernes, ίσαμε σημερινούς «ριζοσπάστες οικονομολόγους» δπως ό Nuti 
κλπ.). Δέν είναι δύσκολο νά καταλάβομε γιατί καί πώς αύτοί οί άλ- 
λόκοτοι όμοτράπεζοι βρέθηκαν λίγο πολύ όμόφωνοι στήν υποστήριξή 
τους πρός τόν Γκομούλκα τό 1956-57 καί στήν «άντίθεσή» τους γιά 
τήν είσβολή στήν Τσεχοσλοβακία τό 1968, ένώ γιά δ,τι άγγίζει τήν 
ουγγρική έπανάσταση έπιδόθηκαν σέ έπαίσχυντες συκοφαντίες 
(«κομμουνιστές»), έπιδοκίμασαν τήν τελική είσβολή (Σάρτρ), είδανε 
άφ’ υψηλού τίς «σπασμωδικές», «στοιχειώδεις» καί «αύθόρμητες» 
ένέργειες τών ούγγρων έργατών (Μαντέλ) ή καταφύγανε στή σιωπή 
δσο πιό γρήγορα μπορούσαν. Τό 1956 ό πολωνικός λαός δέν πήρε τά 
δπλα. Τά έργατικά Συμβούλια, παρ’ δλη τήν άνάπτυξή τους καί τήν 
ένεργητικότητά τους, ποτέ δέν είχανε θέσει ρητά ύπό άμφισβήτηση 
τήν υφιστάμενη δομή τής έξουσίας. Τό κομμουνιστικό κόμμα κατάφε- 
ρε στήν ούσία -μέ τίμημα μιά μικρή έκκαθάριση στίς γραμμές του καί 
μέ μερικές μεταθέσεις προσωπικού- νά έλέγχει τήν κατάσταση καθ’ 
δλη τήν κρίσιμη περίοδο καί νά καταπνίξει έτσι, στό τέλος, τό μαζικό 
κίνημα.3 Τά πράγματα ήταν άκόμα πιό ξεκάθαρα στήν Τσεχοσλοβα
κία τό 1968 -καί οί διαμαρτυρίες τής «άριστεράς» άκόμα πιό θορυ
βώδεις. Γιατί, σ’ αυτήν τήν περίπτωση, βλέπετε, δέν ύπήρχε κανένας
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κίνδυνος: Πράγματι, κανένα σημάδι αυτόνομης δραστηριότητας τών 
μαζών. Ή  νέα διεύθυνση τοϋ Κ.Κ. ζητούσε νά εισαγάγει κάποιες 
«δημοκρατικές» μεταρρυθμίσεις καί άποκέντρωση τής οίκονομίας ώς 
ένα βαθμό. Αυτονόητο πώς δ λαός δέν μπορούσε παρά νά εύνοεϊ αυ
τά τά μέτρα. Μιά μεταρρύθμιση πού έρχεται έκ τών άνω, καί μέ την 
υποστήριξη τού λαού, τί θαυμαστό όνειρο γιά τούς σημερινούς «έπα- 
ναστάτες». Όπως έλεγε ό Μαντέλ, αυτό θά «έπέτρεπε σέ έκατομμύ- 
ρια προλετάριους νά ταυτιστούν καί πάλι μέ τό έργατικό Κράτος».

Σέ παρόμοιες περιπτώσεις προφανώς συγχωρεϊται νά μέμφεται κα
νείς τά ρωσικά άρματα.

Στην Ουγγαρία δμως τό κίνημα τών μαζών ήταν τόσο Ισχυρό καί 
τόσο ριζοσπαστικό πού μέσα σέ λίγες μέρες έκαμε κυριολεκτικά σκό
νη καί τό Κ.Κ. καί όλάκερο τόν κρατικό μηχανισμό. Ούτε κάν «δυα
δική έξουσία»: "Ο,τι υπήρχε ώς έξουσία ήταν στά χέρια τής ένοπλης 
νεολαίας καί τών έργατικών Συμβουλίων. Τό «Πρόγραμμα»4 τών έρ- 
γατικών Συμβουλίων ήταν άπολύτως άσυμβίβαστο μέ τή διατήρηση 
τής γραφειοκρατικής δομής τής κοινωνίας. ’Αξίωνε τήν αυτοδιαχεί
ριση τών έπιχειρήσεων, νά καταργηθούν οΐ νόρμες έργασίας, τή δρα
στική μείωση τών άνισοτήτων στούς μισθούς, τό πρόσταγμα στίς γε
νικές άπάψεις τού σχεδιασμού, τόν έλεγχο στή σύνθεση τής κυβέρνη
σης καί καινούριο προσανατολισμό τής έξωτερικής πολιτικής. Καί 
δλα τούτα συνομολογήθηκαν καί διατυπώθηκαν καθαρά ατό διάστη
μα μερικών ήμερων. Σ’ αυτό έδώ τό κείμενο θά ήταν γελοία άκαιρο 
νά τονίζαμε δτι τό τάδε σημείο αυτών τών διεκδικήσεων ήταν «σκο
τεινό» καί τό δείνα «άνεπαρκές». Ά ν  οί φονιάδες τού Κρεμλίνου δέν 
συντρίβανε τήν έπανάσταση, ή άνάπτυξή της θά έφερνε υποχρεωτικά 
τίς άναγκαιες «διευκρινίσεις» καί «βελτιώσεις»· τά Συμβούλια καί ό 
λαός θά είχαν άποδείξει δτι μπορούσαν ή δχι νά βρούνε μέσα τους 
τήν Ικανότητα καί τή δύναμη νά δημιουργήσουν μιά καινούρια δομή 
έξουσίας καί μιά καινούρια θέσμιση τής κοινωνίας.

Ταυτόχρονα ή έπανάσταση θά έλευθέρωνε, θά άποδέσμευε δλες τίς 
δυνάμεις καί δλες τίς τάσεις τού ούγγρικού έθνους. Ή  έλευθερία τού 
λόγου καί τής όργάνωσης γιά δλους, όποιεσδήποτε καί άν είναι οί 
Ιδιαίτερες πολιτικές γνώμες τού καθενός, θεωρήθηκε άμέσως αυτο
νόητη. Καί ήταν αυτονόητο έπίσης τό δτι οί διάφοροι έκπρόσωποι 
τής «προοδευτικής άνθρωπότητας» δέν μπορούσαν νά τό θεωρήσουν 
άνεκτό αυτό τό πράγμα. Στά μάτια τους ή έλευθερία λόγου καί όργά
νωσης ήταν τό σημάδι τού «μή καθαρού», «έτερόκλητσυ», «συγκεχυ
μένου» χαρακτήρα τής ουγγρικής έπανάστασης -δταν δέν είδαν σ’ 
αυτήν κυνικά τήν «άπόδειξη» δτι ή έπανάσταση δέν ήταν παρά μιά 
«συνωμοσία τού Ιμπεριαλισμού», θ ά  μπορούσε κανείς νά διερωτηθεϊ 
γιατί ό καπιταλιστικός ιμπεριαλισμός μπορεί τόν περισσότερο καιρό 
νά άνέχεται τήν έλευθερία τού λόγου καί γιατί ό «σοσιαλιστικός»
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Ιμπεριαλισμός δέν μπορεί νά την άνεχθεϊ ούτε μιά στιγμή. Αλλά άς 
άφήσομε στήν άκρη τό πρόβλημα τής έλευθερίας καθαυτό. Ποιά εί
ναι ή Ιστορική καί κοινωνιολογική σημασία αύτοϋ τοϋ έκτακτου πολ
λαπλασιασμού κομμάτων, όργανώσεων κλπ. μέσα σέ λίγες μέρες; Εί
ναι άκριβώς αύτό: έγινε μιά αυθεντική έπανάσταση. Παρόμοιος πολ
λαπλασιασμός, ένώ ταυτόχρονα έκφράζονται μέ δλες τίς παραλλαγές 
τους οΐ άντίστοιχες ιδέες, είναι, πράγματι, τό διακριτικό σήμα τής 
έπανάστασης. Ά ν  άναγνωρίζομε έπανάσταση στά γεγονότα τού 1956 
στήν Ουγγαρία, είναι όχι παρά, άλλά λόγω άκριβώς αυτής τής άπε- 
ριόριστης έκφρασης τών πολιτικών τάσεων, αυτού τού «χαοτικού» 
(γιά τούς γραφειοκράτες καί τούς φιλισταίους) χαρακτήρα τής κοι
νωνικής έκρηξης. Είναι κοινός τόπος -ή μάλλον θά έπρεπε νά είναι- 
τό νά πούμε πώς μιά άληθινή έπανάσταση είναι πάντοτε έθνική: δλοι 
οί τομείς, δλα τά στρώματα τού έθνους άφήνουν τήν παθητικότητά 
τους καί τήν κομφορμιστική υποταγή τους στήν παλαιά τάξη. "Ολοι 
προσπαθούν νά πάρουν ένεργό μέρος στό γκρέμισμά της καί στή δια
μόρφωση μιας νέας τάξης. Ή  κοινωνία όλάκερη, καταπιεσμένη ίσαμε 
τότε, άδράχνει τή δυνατότητα νά έκφράζεται, ό καθένας σηκώνεται 
καί βροντοφωνάζει τίς Ιδέες καί τίς διεκδικήσεις του. (Τό δτι ίμεΐς 
μπορεί νά άποδοκιμάζομε πολλές άπ’ αυτές, καί νά τό λέμε τό ίδιο 
μεγαλόφωνα, είναι ένα έντελώς διαφορετικό θέμα.) Αύτό έγινε μετά 
τό 1789, στή διάρκεια τής γαλλικής έπανάστασης, καί μετά τόν Φε
βρουάριο τού 1917, στή διάρκεια τής ρωσικής έπανάστασης. (Είναι 
πάρα πολύ πιθανό δτι οί κριτικοί τής ούγγρικής έπανάστασης θά κα
ταδίκαζαν, μέ τήν πρόφαση τής «μή καθαρότητας», τής «σύγχυσης» 
κλπ., καί τόν πολύ ύποπτον, άφόρητον κυκεώνα πού προκάλεσαν οί 
δυό άλλες έπαναστάσεις.) Ή  έπανάσταση είναι ή κατάσταση έκείνη 
υπερθέρμανσης καί τήξης τής κοινωνίας πού συνοδεύει τή γενική κι
νητοποίηση δλων τών κατηγοριών καί δλων τών στρωμάτων καί τήν 
κατεδάφιση δλων τών κατεστημένων φραγμών. Αύτό τό χαρακτηρι
στικό γνώρισμα είναι πού κάνει κατανοητή τήν έκτακτη άπελευθέρω- 
ση καί τόν έκτακτο πολλαπλασιασμό τού δημιουργικού δυναμικού 
τής κοινωνίας κατά τίς έπαναστατικές περιόδους, τό σπάσιμο τών 
έπαναλαμβανόμενων κύκλων τής κοινωνικής ζωής -καί τό ξαφνικό 
άνοιγμα τής Ιστορίας.

Ή  ούγγρική έπανάσταση, παρά τή μικρή της ζωή, έθεσε καταρχήν 
τίς όργανωτικές μορφές καί τά κοινωνικά νοήματα πού δηλώνουν 
μιά κοινωνικοϊστορική θεσμική δημιουργία. Ή  πηγή αύτής τής δη
μιουργίας ήταν ή δραστηριότητα τού ούγγρικού λαού: διανοουμένων, 
φοιτητών, έργατών. «θεωρητικοί» καί «πολιτικοί», άκριβώς λόγω 
τής Ιδιότητάς τους, άντί νά συμβάλουν έστω καί στό έλάχιστο, συνέ
χισαν νά προσφέρουν στό λαό άπάτη καί φενακισμό. Βέβαια, οί δια
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νοούμενοι έπαιξαν σημαντικό θετικό ρόλο γιατί, πολλούς μήνες πρίν 
άπό την τελική έκρηξη, καταπιάστηκαν (στόν Κύκλο Petôfi καί άλ
λου) νά χαταρρίψονν τούς «πολιτικούς», «Ιδεολογικούς» καί «θεω
ρητικούς» παραλογισμούς πού έπέτρεπαν στή σταλινική γραφειοκρα
τία νά παρουσιάζει τήν όλοκληρωτική δικτατορία της σάν «λαϊκή δη
μοκρατία», σάν «σοσιαλισμό». Ά ν  έπαιξαν αυτόν τό ρόλο, αυτό τό 
πέτυχαν δχι «κομίζοντας στό λαό» μιά καινούρια, έτοιματζίδικη 
«άλήθεια», άλλά καταγγέλλοντας θαρραλέα τίς παλιές ψευτιές γι’ αύ- 
τό πού ήταν. Κατά τήν αυτόνομη δραστηριότητά του, καί μέ τή βοή- 
θειά της, ό λαός δημιούργησε νέες θετικές άλήθειες. Τίς όνομάζω θε
τικές, γιατί ένσαρχώνονται σέ πράξεις καί σέ όργανωτικές μορφές μέ 
προορισμό όχι μόνο νά άγωνιστούν έναντίον τής καταπίεσης καί τής 
έκμετάλλευσης τής γραφειοκρατίας, άλλά έπίσης καί προπαντός νά 
υπηρετήσουν νέες μορφές όργάνωσης τής συλλογικής ζωής, στή βάση 
νέων άρχών. Αύτές οί άρχές συνεπάγονται ριζική ρήξη μέ τίς κατε
στημένες κοινωνικές δομές (στήν ’Ανατολή δσο καί στή Δύση) καί, 
άπ’ τη στιγμή πού διατυπώνεται ρητά, καθιστούν χωρίς νόημα τή 
«θεωρία» καί τήν κληρονομημένη πολιτική «φιλοσοφία». Αύτό, μέ τή 
σειρά του, άνατρέπει τήν πατροπαράδοτη σχέση μεταξύ «θεωρίας» 
καί «πράξης» καθώς καί μεταξύ «θεωρητικών» καί άπλών άνθρώ- 
πων. Στήν ούγγρική έπανάσταση -όπως καί στά άλλα προηγούμενα 
Ιστορικά παραδείγματα- βρίσκομε μιά καινούρια άφετηρία, μιά και
νούρια πηγή, πού μάς άναγκάζει νά στοχαστούμε έκ νέου τό πρόβλη
μα τής πολιτικής -δηλαδή τής συνολικής θέσμισης τής κοινωνίας- 
στόν σύγχρονο κόσμο καί μάς δίνει ταυτόχρονα μερικά άπό τά όργα
να αύτού τού στοχασμού.

’Εδώ θ’ άκούσομε ίσως διάφορους θορύβους καί διαμαρτυρίες 
έναντίον τού «αυθορμητισμού» καί δή τής «σκοταδιστικής δημαγω
γίας». Ά ς  ρίξομε μιά ματιά, πρίν άπαντήσομε σ’ αύτά, στή συμβολή 
όρισμένων διάσημων πολιτικών καί θεωρητικών πρίν άπό τά γεγονό
τα τού 1956 ή κατά τή διάρκειά τους. 'Ας πάρομε π.χ. τόν Γκ. Λού- 
κατς. ’Ιδού άσφαλώς ένας άπό τούς σπάνιους άληθινά δημιουργικούς 
μαρξιστές θεωρητικούς πού έχουν φανεί άπό τόν καιρό τού Μάρξ. Έ  
λοιπόν, αύτός τί έκαμε; Ά πό τό 1924 (περίπου) ώς τό 1956 χάλνψε 
στόν Ιδεολογικό τομέα τόν Στάλιν καί τό σταλινισμό, τίς δίκες τής 
Μόσχας, τό Γκούλαγκ, τόν «σοσιαλιστικό ρεαλισμό» καί δ,τι έγινε 
στήν Ουγγαρία άπό τό 1945- έφάρμοσε διαδοχικά τίς έντολές τού Ζι- 
νόβιεφ, τού Μπουχάριν, τού Ζντάνοφ, τού Ρεβέ κλπ. Καί τό έκανε έν 
πλήρει έπιγνώσει -γιατί ήξερε τόσο τά γεγονότα δσο καί τό μαρξι
σμό, «τήν έπαναστατικότερη άντίληψη πού παρήγαγε ποτέ ή Ιστο
ρία».5 Πότε τόλμησε νά μισοϊδει τό φώς; “Οταν οί μάζες αύθόρμητα 
ξεσπάσανε έναντίον τών συνεπειών τής θεωρητικής του διδασκα
λίας. ’Ενώ πέρασε τή ζωή του έπικαλούμενος τή List der Vemunft (τό

273



πολυμήχανο τού νού), Εγινε ή άκρα προσωποποίηση τής Unlist der 
brossen Vernunft (τύφλωση τού κοινού «νού»).

"Ας πάρομε τώρα τήν περίπτωση τού Ίμρε Νάγκι, τού «πολιτι
κού». Ποιά ήταν ή βοήθειά του, τί Εκανε μέ τήν «πολιτική» του Ικα
νότητα Ενάντια στις ύπουλες ψευτιές τής ρωσικής γραφειοκρατίας; 
Μήπως βρήκε Εστω καί γιά μιά στιγμή μέσα του τή διαύγεια νά κατα
νοήσει, καί τό θάρρος νά διακηρύξει: «Ό,τι κι άν συμβεί, μήν πι
στεύετε ποτέ τούς Ρώσους -κάτι ξέρω πού τό λέω.»

Ό χι. Πελάγωσε· καί δοκίμασε νά ζητήσει τή βοήθεια... τών 'Ηνω
μένων Εθνών! Ή  Ιστορία δημιουργούσε τόν έαυτό της, τό αίματηρό 
δράμα τής Εξουσίας ήταν παρόν, αύτούσιο: άρματα καί κανόνια 
άντιμετώπιζαν τά χέρια καί τά γυμνά στήθια Εκατομμυρίων άνθρώ- 
πων. Καί ό Νάγκι, ό «πολιτικός», ό Realpolitiker, δέν μπορούσε νά 
σκεφτεϊ τίποτε άλλο παρά μόνο τά 'Ηνωμένα Έθνη, αυτό τό άπαίσιο 
γκινιόλ δπου οί κακούργοι τής Μόσχας καί τής Ούάσιγκτον Επιτίθε
νται ό Ενας Εναντίον τού άλλου στούς δημόσιους λόγους τους καί 
συμφωνούν γιά τίς βρόμικες κομπίνες τους στούς διαδρόμους.

Αύτή ήταν ή παραγωγή τών Επαγγελματιών τής θεωρίας καί τής 
πολιτικής, μή αύθόρμητο είδος, συνειδητό, σοφό καί υψηλής είδίκευ- 
σης. ΟΙ μή Επαγγελματίες, αύτοί παρήγαγαν μιά ριζική Επανάσταση - 
πού δέν τήν πρόβλεψε, πού δέν τήν προετοίμασε, πού δέν τήν όργά- 
νωσε όποιοσδήποτε, άρα «αυθόρμητη» δπως δλες οί Επαναστάσεις 
τής Ιστορίας.

Ό  ούγγρικός λαός δέν Ενήργησε «αύθόρμητα» μέ τήν Εννοια πού 
Ενα μωρό κλαίει «αύθόρμητα» όταν πονάει. Ενήργησε βάσει τής κοι
νωνικής καί Ιστορικής πείρας του, καί Ετσι Εκαμε κάτι. "Οταν αύτός 
πού περιβάλλεται τόν γελοίο τίτλο τού «θεωρητικού» ή τού «Επανα
στάτη» παρατηρεί άφ’ ύψηλού αύτό πού όνομάζει «αυθορμητισμό», 
νά ποιό άξίωμα κρύβει στό κεφάλι του: άδύνατον αύτός ό όχλος νά 
μπορεί ποτέ νά μάθει τό παραμικρό γιά τή ζωή του, νά βγάλει κά
ποιο συμπέρασμα κάπως σοβαρό, νά περάσει άπό τό «δύο καί δύο» 
στό «τέσσερα» -άδύνατον, προπαντός, νά βάλει μπρός νέες ιδέες καί 
ν’ άναζητήσει τίς δικές τον λύσεις στά δικά τον προβλήματα. Δέν 
χρειάζεται νά ύπογραμμίσομε τήν ούσιαστική ταυτότητα αύτού τού 
άξιώματος μέ τά θεμελιώδη δόγματα σχετικά μέ τόν άνθρωπο καί τήν 
κοινωνία πού ήταν τά δόγματα τών διευθυντικών τάξεων Εδώ καί χι
λιάδες χρόνια.

Έδώ κρίνω άναγκαία μιά μεγάλη παρένθεση. Δέν είναι δυνατόν 
παρά νά κάνει Εντύπωση τό δτι οί «μαρξιστές» καί οί «άριστεριστές» 
Επιμένουν νά σπαταλούν τόν καιρό καί τήν ένεργητικότητά τους γρά
φοντας χωρίς τελειωμό γιά τή σχέση μεταξύ τού «Πρώτου Βιβλίου» 
καί τού «Τρίτου Βιβλίου» τού Κεφαλαίον, σχολιάζοντας καί δίνο
ντας νέες Ερμηνείες στό τάδε ή στό δείνα σχόλιο γιά τόν Μάρξ τό
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όποιο έκανε ό τάδε ή ό δείνα έρμηνευτής του, υπομνηματίζοντας χω
ρίς νά κουράζονται βιβλία, χωρίς σχεδόν ποτέ νά λογαριάζουν την 
άληθινή Ιστορία, τήν πραγματική δημιουργία μορφών καί νοημάτων 
στή δραστηριότητα καί μέ τή δραστηριότητα τών άνθρώπων. ’Ακόμα 
μιά φορά ή Ιστορία άνάγεται γι’ αυτούς στην Ιστορία τών Ιδεών, ειδι
κότερα στην Ιστορία ένός πολύ μικρού άριθμοΰ Ιδεών, πράγμα πού 
έχει συνέπεια καί τό ότι ή ιστορία τείνει νά είναι δλο καί λιγότερο 
πλήρως κατανοητή. Γιατί ή Ιστορία δέν είναι άπλώς δ κατάλογος τών 
Ιστορικών «γεγονότων». Αύτό πού λογαριάζεται, άπό έπαναστατική 
άποψη, είναι ή έρμηνεία αύτών τών γεγονότων, πού δέν μπορούμε νά 
τήν άφήσομε στούς Ιστορικούς τού πανεπιστημιακού establishment. 
Αύτή ή έρμηνεία είναι βέβαια λειτουργία τών «θεωρητικών Ιδεών» 
καί τού πολιτικού προτάγματος τού έρμηνευτή. ’Αλλά είναι ό όργα- 
νικός δεσμός άνάμεσα στά έξης τρία στοιχεία: τό πρόταγμα, τίς Ιδέες 
καί τήν άναγνώριση τής πραγματικής Ιστορίας ώς πηγής (καί όχι ώς 
νεκρού ύλικού), κι αύτό είναι πού άποτελεϊ τήν ειδοποιό διαφορά 
τής έργασίας ένός έπαναστάτη διανοουμένου καί τό μόνο πού χαρα
κτηρίζει τή ριζική ρήξη της μέ τήν πατροπαράδοτη καί έπικρατούσα 
άντίληψη τής «θεωρητικής έργασίας». Λοιπόν σήμερα αύτός ό δεσμός 
βρίσκεται πράγματι κομμένος στό 99% τής φιλολογίας τής «άριστε- 
ράς».

Μά αύτό πού συζητούμε έδώ πάει, πράγματι, πολύ πιό μακριά. 
Γιατί πρόταγμα καί Ιδέες έχουν τή ρίζα τους στήν πραγματική Ιστο
ρία, στή δημιουργική δραστηριότητα τών άνθρώπων στή σύγχρονη 
κοινωνία. Τό έπαναστατικό πρόταγμα δέν είναι ή λογική συνέπεια 
μιας σωστής θεωρίας. Σ’ αύτόν τόν τομέα οί διαδοχικές θεωρίες είναι 
μάλλον δοκιμές γενικής διατύπωσης αύτού πού ή μάζα τών άνθρώ
πων -τών έργατών, πρώτα πρώτα, έπειτα τών γυναικών, τών σπου
δαστών, τών έθνικών μειονοτήτων κλπ.- έκφράζουν έδώ καί δύο 
αίώνες οτήν πάλη τους έναντίον τών κατεστημένων θεσμών τής κοι
νωνίας -είτε στις έπαναστάσεις, οτό έργοστάσιο ή στήν καθημερινή 
ζωή τους. «Ξεχνώντας» το αύτό, ό «έπαναστάτης» διανοούμενος 
μπαίνει σέ μιά γελοία άντίφαση. Διακηρύσσει ότι ή θεωρία του τού 
έπιτρέπει νά καταλαβαίνει, καί μάλιστα νά κρίνει, τήν Ιστορία -καί 
φαίνεται νά άγνοεί δτι ή ούσιαστική πηγή αύτής τής θεωρίας είναι ή 
Ιστορική δραστηριότητα τού λαού στό παρελθόν. Έτσι καταντάει τυ
φλός μπροστά σ’ αύτή τή δραστηριότητα έτσι δπως έκδηλώνεται στό 
παρόν -τυφλός π.χ. μπροστά στήν ούγγρική έπανάσταση.

Ά ς  πάμε ώς τήν άκρη τής παρατήρησής μας: άς πάρομε τό έργο 
τού Μάρξ. Ά ν ήταν άπλώς καί μόνο μιά «σύνθεση» τής γερμανικής 
κλασικής φιλοσοφίας, τής άγγλικής πολιτικής οικονομίας καί τού 
γαλλικού ούτοπικού σοσιαλισμού, δέν θά ήταν παρά μιά θεωρία με
ταξύ πολλών άλλων. Αύτό πού άποτελεϊ τή διαφορά είναι οί πολιτι
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κές Ιδέες πού ένέπνεαν τόν Μάρξ. ’Αλλά ποιά είναι ή πηγή αύχών 
τών Ιδεών; Δέν υπάρχει, πράγματι, τίποτα έκεϊ μέσα -τίποτα, έν πά- 
ση περιπτώσει, πού νά έχει άκόμα κάποιαν άνταπόκριση καί κά
ποιαν άξια σήμερα- πού νά μπορούμε νά τό άποδώσομε στόν ίδιο τόν 
Μάρξ. Στις Ιδέες του, δλα ή σχεδόν όλα έχουν τήν πηγή τους στό έρ- 
γατικό κίνημα δπως ήταν μεταξύ 1800 καί 1840. "Ολα ή σχεδόν δλα 
φαντάζουν ήδη άσπρα πάνω σέ μαύρο στην έργατική φιλολογία αύ- 
τής τής έποχής.6 Καί ποιά είναι ή μοναδική καινούρια πολιτική Ιδέα 
πού στάθηκε Ικανός νά συλλάβει ό Μάρξ μετά τό Κομμουνιστικό Μα
νιφέστο; Είναι ή Ιδέα τής καταστροφής τού μηχανισμού τού Κράτους 
καί τής «δικτατορίας τού προλεταριάτου» -«δίδαγμα», δπως υπο
γραμμίζει ό ίδιος, τής Κομμούνας τού Παρισιού- δίδαγμα πού ένσαρ- 
κώνεται στή δραστηριότητα τών παρισινών έργατών καί, κατά πρώτο 
λόγο, στή νέα μορφή θεσμού πού δημιούργησαν: στήν ίδια τήν Κομ
μούνα. Αυτή τή δημιουργία, ό Μάρξ, παρά τή θεωρία του καί τή με- 
γαλοφυΐα του, δέν στάθηκε ικανός νά τήν προβλέψει. ’Αλλά, όντας 
Μάρξ καί δχι μαρξιστής, μπόρεσε νά τήν άναγνωρίσει -έκ τών υστέ
ρων.7

"Ας γυρίσομε στήν κυρίως συζήτησή μας. Τί θά μπορούσε νά είναι 
τό «μή αυθόρμητο» στό όποιο άντιτάσσομε τό αύθόρμητο; θά  ήταν ή 
«συνείδηση»; ’Αλλά ποιός τολμάει νά πει δτι οί ούγγροι έργάτες π.χ. 
ήταν μή συνειδητοί; Μέ ποιά έννοια; Ήταν υπνοβάτες, βρίσκονταν 
υπό τήν έπίδραση τού L.S.D.; Ή  μήπως θά ήθελε νά πει κανείς δτι 
δέν ήταν «άρκετά» συνειδητοί ή δχι συνειδητοί «μέ τόν σωστό τρό
πο»; ’Αλλά τί είναι «άρκετή» συνείδηση, ποιός είναι ό «σωστός τρό
πος» νά είναι κανείς συνειδητός; Ό  τρόπος τού κ. Μαντέλ μήπως; Ή  
τού κ. Σάρτρ; Ή  μήπως πρόκειται γιά τήν άπόλυτη Γνώση; Γνώση 
τίνος; Είναι κανείς έδώ γύρω πού νά Ισχυρίζεται δτι τήν άντιπροσω- 
πεύει; Καί τί τήν κάνει; Ξέρομε πάντως τί κάνανε τή δική τους γνώση 
ό Κάουτσκι καί ό Λένιν.

Ή  τό άντίθετο τού «αυθόρμητου» βρίσκεται στήν όργάνωση; ’Αλ
λά τό ζήτημα είναι άκριβώς ποιά όργάνωση καί όργάνωση τίνος; Ή  
«αύθόρμητη» δράση τών Ούγγρων έργατών καί τού ούγγρικού λαού 
ήταν δράση που άπέβλεπε στήν όργάνωση, καί κάτι παραπάνω: ό 
αυθορμητισμός τους ήταν άκριβώς αυτό, ή αύτοοργάνωσή τον. Κι 
αύτό είναι άκριβώς έκεϊνο πού ό γραφειοκράτης ψευτο-«θεωρητικός» 
άπεχθάνεται περισσότερο άπόκαθετί: τό δτι οί έργάτες, άντί νά περι
μένουν, μέ παθητικόν ένθουσιασμό, νά έρθει νά τούς «όργανώσει», 
όργανώνονται μόνοι τους σέ έργατικά Συμβούλια. Καί πώς τούς όρ- 
γανώνει, δταν τού δώσουν τήν ευκαιρία; "Οπως τό κάμανε οί κυρίαρ
χες τάξεις έπί αιώνες στά έργοστάσια καί στό στρατό. Καί τούτο, δχι 
μόνον άν καί δταν πάρει τήν έξουσία, παρά άπό πιό μπροστά: σ’ ένα 
μεγάλο συνδικάτο π.χ. ή σ’ ένα «μπολσεβίκικο κόμμα» δπου οί έσω-
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τερικές σχέσεις, άπό τή δομή τους, τη μορφή τους καί τό περιεχόμενό 
τους, άναπαράγουν άπλώς τή δομή τής καπιταλιστικής κοινωνίας: Ιε
ραρχία, διαίρεση σ’ ένα στρώμα διευθυνόντων καί μιά μάζα Εκτελε
στών, πέπλο ψευτο-«γνώσης» ριγμένο πάνω στήν Εξουσία μιάς γρα
φειοκρατίας πού Επανεκλέγει τόν έαυτό της καί διαιωνίζεται κλπ. 
-δηλαδή τή μορφή πού άνταποκρίνεται στήν άναπαραγωγή καί στή 
διαιώνιση τής πολιτικής άλλοτρίωσης (καί, κατά συνέπεια, τής καθο
λικής άλλοτρίωσης). "Αν τό άντίθετο τού «αύθόρμητου», δηλαδή τής 
αύτοδραστηριότητας καί τής αύτοοργάνωσης, είναι ή έτεροοργάνωση 
-άπό τούς πολιτικούς, τούς «θεωρητικούς», τούς «έπαγγελματίες 
έπαναστάτες» κλπ -  τό άντίθετο τού αύθόρμητου είναι όλοφάνερα ή 
άντεπανάσταση ή ή συντήρηση τής ύφιστάμενης τάξης.

Ή  Επανάσταση είναι άκριβώς ή αύτοοργάνωση τού λαού. Ά π ’ αύ- 
τό καί μόνο προϋποθέτει προφανώς Ινα «γίγνεσθαι-συνειδητό» τών 
ούσιαστικών χαρακτηριστικών καί μηχανισμών τού καθιδρυμένου 
συστήματος καθώς καί τού πόθου καί τής θέλησης νά βρεθεί μιά και
νούρια λύση τού προβλήματος τής θέσμισης τής κοινωνίας. (Είναι 
σαφές π.χ. δτι ή κατανόηση πού είχαν στήν πράξη οί ούγγροι Εργάτες 
τού κοινωνικού χαρακτήρα τής γραφειοκρατίας ώς τάξης Εκμεταλ
λευτικής καί καταπιεστικής καί τών δρων τής ύπαρξής της ήταν, άπό 
θεωρητική άποψη, άπείρως άνώτερη άπ’ δλες τίς ψευτο-«θεωρητι- 
κές» άναλύσεις πού περιέχονται σέ τριάντα χρόνια τροτσκιστική φι
λολογία καί στά πιό πολλά άπό τά άλλα γραπτά «μαρξιστών τής άρι- 
στεράς».) Αύτοοργάνωση είναι Εδώ αντοοργανοϋσθαι καί συνείδηση, 
συνεώητό-γίγνεοθαι· καί στίς δυό περιπτώσεις Εχομε Ενα processus, 
δχι μιά κατάσταση. ’Οχι πώς ό λαός άνακάλυψε Επιτέλους «τήν» κα
τάλληλη μορφή κοινωνικής όργάνωσης· άλλά ξεδιακρίνει δτι αύτή ή 
«μορφή» είναι ή δική του δραστηριότητα αύτοοργάνωσης, σέ συμφω
νία μέ τήν κατανόηση τής κατάστασης καί τών σκοπών πού θέτει 
στόν έαυτό του. Μ’ αύτή τήν Εννοια, ή Επανάσταση δέν μπορεί παρά 
νά είναι «αυθόρμητη» στή γέννησή της καθώς καί στήν άνάπτυξή της. 
Γιατί ή Επανάσταση είναι ρητή αύτοθέσμιση τής κοινωνίας. «Αύθόρ- 
μητο» δέν σημαίνει τίποτε άλλο Εδώ παρά τήν κοινωνικοϊστορική δη
μιουργική δραστηριότητα στήν νψηλότερή της έκφραση, τή δραστη
ριότητα πού Εχει σκοπό τή θέσμιση τής ίδιας τής κοινωνίας. Γι’ αύτό 
δλες οί Επαναστατικές Εκρήξεις τών νεοτέρων χρόνων προσφέρουν 
άδιαφιλονίκητα παραδείγματα.

Καμιά Ιστορική δράση δέν είναι «αύθόρμητη» άν μ’ αύτό Εννοούμε 
δτι θά έπεφτε στό κενό, δτι θά ήταν άπολύτως χωρίς σχέση μέ τίς 
συνθήκες, τό περιβάλλον, τό παρελθόν. Καί κάθε μεγάλη Ιστορική 
δράση είναι άκριβώς αύθόρμητη μέ τήν άρχική σημασία αύτής τής 
λέξης: spons, «πηγή».8 Ή  Ιστορία είναι δημιουργία, πού σημαίνει: 
ξεπέταγμα Εκείνου πού δέν είναι Εγγεγραμμένο ήδη στίς «αίτιες» του,
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στούς «δρους» του κλπ., έκείνου πού δέν είναι έπανάληψη -ούτε μέ 
τήν αυστηρή έννοια ούτε ώς παραλλαγή τού ήδη δεδομένου- έκείνου 
πού είναι, άπεναντίας, θέση νέων μορφών καί σχημάτων, νέων σημα
σιών -δηλαδή αύτοθέσμιση. Γιά νά τό πούμε μέ δρους πιό αυστη
ρούς, πιό πραγματιστικούς, πιό μαθηματικούς: αύθόρμητο είναι τό 
ύπερβάλλον τού «άποτελέσματος» ώς πρός τίς «αίτιες».9

ΟΙ οΰγγροι έργάτες έδρασαν μέ τήν πείρα τους, καί ή δράση τους 
υπήρξε ίπεξεργασία -μέ τή λιγότερο άγοραία σημασία τής λέξης- αυ
τής τής πείρας. Αλλά αύτή ή δράση δέν ήταν «άναγκαία» άντίδραση 
ή άπάντηση, αίτιακά προσδιορισμένη, σέ μιά δεδομένη κατάσταση 
-πολύ περισσότερο, αύτή ή έπεξεργασία δέν ήταν τό προϊόν μιας 
«λογικής» διαδικασίας άφαίρεσης, συμπερασμού κλπ. Έδώ καί μερι
κά χρόνια, μισή ντουζίνα χώρες τής άνατολικής Εύρώπης -καί ή ίδια 
ή Ρωσία πολύ πιό μπροστά- γνώριζαν μιά γενική κατάσταση ούσια- 
στικά δμοια μέ κείνην πού θά δοκίμαζε κανείς νά καταλογίσει στήν 
έκρηξη του 1956. Τουλάχιστον τά γεγονότα τής Άνατολικής Γερμα
νίας τό 1953, τής Πολωνίας τό 1956 (καί τό 1970 καί τό 1976), τής 
Τσεχοσλοβακίας τό 1968 καθώς καί οί πιό περιορισμένες καί λιγότε
ρο γνωστές έξεγέρσεις στή Ρωσία (Νοβοτσερκάσκ π.χ.) είναι ή άπό- 
δειξη αυτής τής ουσιαστικής όμοιότητας. 'Ωστόσο μόνο στήν Ουγγα
ρία αύτή ή λαϊκή δραστηριότητα έφτασε σ’ έκείνη τήν ένταση πού εί
ναι Ικανή νά γεννήσει μιά έπανάσταση. "Οτι ή Ούγγαρία καί 6 λαός 
της έχει κάτι τό ίδιαίτερο, τίποτε πιό βέβαιο. Τό ίδιο καί κάθε χώρα 
καί κάθε λαός. Ξέρομε πώς κάθε άτομική όντότητα είναι άπολύτως 
μοναδική καί, άπ’ αυτήν τήν άποψη, άπολύτως δμοια μέ τίς άλλες. 
ΟΙ «Ιδιομορφίες» τής ούγγρικής Ιστορίας κλπ. δέν μάς βοηθούν κα
θόλου δταν προσπαθούμε νά έξηγήσομε έξαντλητικά γιατί αύτή ή 
Ιδιαίτερη μορφή έπανάστασης έγινε σ’ αύτή τήν Ιδιαίτερη χώρα καί 
αύτή τήν (διαίτερη στιγμή.10 Μιά συγκεκριμένη Ιστορική έρευνα μπο
ρεί προφανώς νά συμβάλει στό «νά κάμει κατανοητό» (έκ τών υστέ
ρων, καί δέν μπορούμε νά ξεχάσουμε τά άτέλειωτα προβλήματα πού 
συνεπάγεται αύτή ή ρήτρα) ένα σημαντικό μέρος τής άλληλουχίας 
τών γεγονότων, τών πράξεων τών άνθρωπων καί τών άντιδράσεών 
τους κλπ. Δέν έπιτρέπει ποτέ νά πηδάμε άπ’ αύτή τήν περιγραφή καί 
άπ’ αύτή τή μερική κατανόηση τών καταστάσεων, κινήτρων, δράσεων 
κλπ. στήν «έξήγηση τού άποτελέσματος».

Έτσι, π.χ., μπορεί νά πεί κανείς: μιά έπανάσταση έχει «αίτια» τήν 
έκμετάλλευση καί τήν καταπίεση. Μά αύτά υπάρχουν έδώ καί αίώνες 
(καί χιλιετηρίδες). Λένε τότε: πρέπει έκμετάλλευση καί καταπίεση νά 
φτάσουν ώς ένα «άκραίο σημείο». ’Αλλά ποιό είναι αύτό τό «άκραϊο 
σημείο»; Καί μήπως δέν τό φτάσαμε άλλεπάλληλα, χωρίς ν’ άκολου- 
θήσει κάθε φορά έπανάσταση; Συνεχίζουν: αύτό τό «άκραίο σημείο» 
έκμετάλλευσης καί καταπίεσης πρέπει νά συμπίπτει μέ μιά «έσωτερι-
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κή κρίση» τών διευθυντικών τάξεων, μέ τη στειρότητα ή τή διάλυση 
τού καθεστώτος. ’Αλλά τί περισσότερο θέλετε, άπό άποψη στειρότη- 
τας καί διάλυσης, άπ’ δ,τι πραγματοποιήθηκε στίς πιό πολλές χώρες 
τής Ευρώπης μετά τό 1918 ή μετά τό 1945; Τέλος: οΐ μάζες πρέπει νά 
έχουν φτάσει σ’ ένα Ικανοποιητικό έπίπεδο συνείδησης καί μαχητικό
τητας. Καί τί καθορίζει τό έπίπεδο συνείδησης καί μαχητικότητας 
τών μαζών; Ή  έπανάσταση δέν έγινε, έπειδή οί συνθήκες γιά μιά 
έπανάσταση δέν ήταν ώριμες. Ή  πιό σημαντική άπ’ αύτές τίς συνθή
κες είναι ένα έπαρκές έπίπεδο συνείδησης καί μαχητικότητας τών 
μαζών. ’Επαρκές γιά τί; Μά, έπαρκές γιά νά κάμει τήν έπανάσταση. 
Μέ λίγα λόγια: Δέν έγινε έπανάσταση γιατί δέν έγινε έπανάσταση. 
Αύτή είναι, στήν περίπτωσή μας, ή τελευταία λέξη τής «μαρξιστικής» 
(ή άπλώς «ντετερμινιστικής», «έπιστημονικής») σοφίας.11

Τά πράγματα είναι άκόμα πιό καθαρά όταν άντιμετωπίζομε όχι 
τήν «έξέγερση» ώς έκρηξη καί καταστροφή τής παλαιός τάξης, άλλά 
τήν έπανάσταση ώς αύτοοργανωμένη δραστηριότητα πού άποβλέπει 
στή θέσμιση μιάς νέας τάξης. (Αύτή ή διάκριση είναι, φυσικά, μιά 
διαχωριστική άφαίρεση.) Μ’ άλλα λόγια, όταν έξετάζομε τό θετικό 
περιεχόμενο αύτού πού τό όνόμασα παραπάνω έπεξεργασία τής πεί
ρας. Ή  παλαιά κατάσταση πραγμάτων, όσο άβάσταχτη κι άν ήταν, 
θά μπορούσε νά γεννήσει μόνο μιά έπιπλέον δόση καρτερίας, μιά 
έπίταση τής θρησκοληψίας ή τό αίτημα γιά λίγο πολύ «μετριοπαθείς» 
μεταρρυθμίσεις. ’Αντί γι’ αυτό, τό κίνημα βραχυκύκλωσε δλες τίς άλ
λες «λύσεις», καί ό λαός βάλθηκε νά πολεμήσει καί νά πεθάνει γιά τή 
γενική άνοικοδόμηση τής κοινωνίας, θά  ήταν ζόρικο έργο, γιά τόν 
θεωρητικό πού θά ήθελε νά άποδείξει πώς ήταν ή μόνη «λογική» καί/ 
ή «πρακτικώς δυνατή» έκλογή γιά τήν Ουγγαρία τού 1956. Πολλές 
χώρες στόν κόσμο δώσανε, κι έξακολουθούν νά δίνουν, άναρίθμητα 
παραδείγματα γιά τό άντίθετο. Τό θετικό περιεχόμενο τής «άπάντη- 
σης» -σύσταση έργατικών Συμβουλίων, διεκδίκηση γιά αύτοδιαχείρι- 
ση καί κατάργηση τών νορμών έργασίας κλπ.- δέν ήταν έξαγόμενο 
«συλλογισμού». Δέν ήταν ή έκλογή τού «μόνου δυνατού άλλου δρου 
τού διλήμματος» κλπ. Ήταν μιά έπεξεργασία πού νπερέβη τό δεδο
μένο (καί δ,τι είναι δεδομένο μαζί μέ τό δεδομένο, συνέπειά του ή 
περιεχόμενό του) καί κατέληξε στό καινούριο. Τό δτι οί ρίζες αύτού 
τού καινούριου βυθίζονται σέ μιά βαθιά καί όργανική σχέση μέ τίς 
προγενέστερες δημιουργίες τού έργατικού κινήματος καί μέ τό περιε
χόμενο άλλων φάσεων τής έπαναστατικής δραστηριότητας, αύτό δέν 
μειώνει τή σημασία του· τό άντίθετο μάλιστα. 'Υπογραμμίζει τό δτι ή 
ούγγρική έπανάσταση έγγράφεται στή σειρά τών άγώνων πού άπο- 
βλέπουν, έδώ καί διακόσια περίπου χρόνια, σέ μιά ριζική άνοικοδό- 
μηση τής κοινωνίας. Σημαδεύει στή δραστηριότητα τού ούγγρικού 
λαού μιά νέα στιγμή τής άνάπτυξης τού έπαναστατικού προτάγματος
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(projet) -καί, ταυτόχρονα, βεβαιώνει δτι αύτές οΐ δημιουργίες έχουν 
μιά σημασία πού υπερβαίνει, καί μάλιστα κατά πολύ, τη στιγμή καί 
τούς δρους πού προσιδιάζουν στη γέννηση τους.

ΟΙ μορφές όργάνωσης -τά Συμβούλια- πού δημιούργησαν οΐ ούγ- 
γροι έργάτες είναι τού Ιδιου τύπου μέ τίς μορφές πού δημιούργησαν 
παλαιότερα καί άλλου οΐ έπαναστάτες έργάτες. ΟΙ σκοποί καί ο( 
διεκδικήσεις πού διακήρυξαν αύτά τά Συμβούλια εύθυγραμμίζονται 
μέ δσα πρόβαλε όλόκληρη ή Ιστορία τού έργατικοϋ κινήματος -είτε 
πρόκειται γιά τήν άνοιχτή πάλη είτε γιά τόν άτυχο άγώνα πού διεξά
γεται μέρα μέ τή μέρα σέ δλα τά έργοστάσια τής υδρογείου- ένώ σέ 
όρισμένα βασικά σημεία (αυτοδιαχείριση, κατάργηση τών νορμών 
έργασίας) έχουν χαρακτήρα πιό ρητό καί πιό ριζικό. 'Υπάρχει λοι
πόν στόν σύγχρονο κόσμο μιά ένότητα τού έπαναστατικού προτάγμα- 
τος. Αύτήν τήν ένότητα μπορούμε νά τήν κάνομε «πιό κατανοητή» 
δείχνοντας αύτό πού είναι Ιστορική κληρονομιά καί Ιστορική συνέ
χεια, αύτό πού είναι όμοιότητα τών συνθηκών -Ιδιαίτερα στή ζωή 
καί στήν έργασία- μέσα στίς όποιες τό κοινωνικό σύστημα τοποθετεί 
τήν έργατική τάξη. ’Αλλά, άκόμα μιά φορά, δσο πρόσφοροι, δσο ση
μαντικοί κι άν είναι αύτοί οί παράγοντες, δέν θά μπορέσουν ποτέ νά 
μάς δώσουν τό σύνολο τών «άναγκαίων καί έπαρκών δρων» γιά τήν 
παραγωγή τού περιεχομένου τών «άπαντήσεων» τού 1871, 1905, 1917, 
1915, 1936-1937, 1956 -ή γιά τήν έλλειψη άνάλογης παραγωγής σέ άλ
λες περιπτώσεις. Γιατί αύτό πού έχομε έδώ δέν είναι μιά «άντικειμε- 
νική» ένότητα, μιά ένότητα ώς ταυτότητα μιάς τάξης «άποτελεσμά- 
των» πού προκύπτουν άπό μιά τάξη «ταυτών αίτιων» -παρά μιά ένό
τητα σέ διαμόρφωση, πού τώρα γίνεται, ένότητα πού κάνει ή ίδια τόν 
έαυτό της (καί, φυσικά, δέν ϊχει γίνει άκόμα): ένότητα κοινωνικοϊ- 
στορικής δημιουργίας.

Χωρίς νά θέλω νά μειώσω τή σημασία πολλών άλλων πλευρών τής 
ουγγρικής έπανάστασης, θά άσχοληθώ ουσιαστικά έδώ μέ τή σημα
σία τών έργατικών Συμβουλίων καί μέ όρισμένους άπό τούς στόχους 
καί τίς διεκδικήσεις τους. ’Εξετάζοντας αύτό πού θεωρώ δτι είναι τό 
δυνάμει νόημα τών Συμβουλίων καί τών διεκδικήσεών τους, έρμη- 
νεύω (αύτό φυσικά κάνει όποιοσδήποτε μιλάει γι’ αύτό τό θέμα -ή 
γιά κάθε άλλο). 'Ερμηνεύω λειτουργώντας μέ τίς δικές μου πολιτικές 
θέσεις καί προοπτικές καί μέ τίς Ιδέες πού μπόρεσα νά φτάσω. Ε ρ 
μηνεύω τά γεγονότα τής Ούγγαρίας τού 1956 πού είναι «Ιδιόμορφα» 
καί «άκραϊα». Παίρνω γιά γνωστό δτι σ’ αύτήν τήν «Ιδιομορφία», σ’ 
αύτό τό «άκραίο» είναι πού μπορούμε καλύτερα νά διακρίνομε, μέσα 
άπό τό σύννεφο τού συνηθισμένου καί τού κοινού, τίς καθαρές, συ
μπυκνωμένες, διαβρωτικές δυνάμεις τής παρούσας Ιστορικής κατά
στασης. ("Οπως άλλωστε ό Μάης τού ’68 στή Γαλλία ύπήρξε «ίδιό-



μορφος» καί «άκραϊος» -καί ίξαιτίας αύτοϋ ήταν όριαχή κατάσταση, 
νέες δυνατότητες άποκαλύφθηκαν, ή μάλλον δημιουργήθηκαν κατά 
την πορεία τών γεγονότων τοϋ Μάη, καί έξαιτίας αυτών τών γεγονό
των.) Τέλος, τά γεγονότα τής Ουγγαρίας δέν διαρκέσανε παρά μόνο 
μερικές έβδομάδες. Λέω δτι αυτές οί έβδομάδες -δπως καί οί λίγες 
έβδομάδες τής Κομμούνας τοϋ Παρισιού- δέν έχουν λιγότερη σπου- 
δαιότητα καί σημασία γιά μάς άπ’ δσο τρεις χιλιάδες χρόνια Ιστορία 
τής Αίγυπτου τών Φαραώ.

Καί άν τό λέω αυτό, είναι γιατί φρονώ πώς δ,τι περικλείουν δυνά
μει τά ουγγρικά έργατικά Συμβούλια, στό σχηματισμό τους καί στούς 
σκοπούς τους, είναι ή καταστροφή τών κατά παράδοση, κληρονομη
μένων καί θεσμισμένων κοινωνικών νοημάτων, τής πολιτικής έξον- 
σίας, άφενός, καί τής παραγωγής καί τής έργασίας άφετέρου -δηλα
δή τό σπέρμα μιάς νέας θέσμισης τής κοινωνίας. Πράγμα πού συνε
πάγεται, Ιδιαίτερα, ριζική ρήξη μέ τήν κληρονομημένη φιλοσοφία 
όσον άφορά τήν πολιτική καί τήν έργασία.

Τά έργατικά Συμβούλια γεννήθηκαν σχεδόν παντού, καί ή έπέκτα- 
σή τους σ’ δλη τη χώρα ήταν υπόθεση λίγων ωρών. Τό δτι είχαν χα
ρακτήρα προτύπου, δέν προκύπτει άπ’ τό δτι ήταν «έργατικά»· δέν 
έξαρτάται ούτε άπό τήν «προλεταριακή σύνθεσή» τους ούτε άπ’ τό 
δτι γεννιούνταν μέσα σέ «έπιχειρήσεις παραγωγής» ούτε άκόμα άπό 
τίς έξωτερικές όψεις τής «μορφής» Συμβούλιο καθαυτήν. Ή  άποφα- 
σιστική τους σπουδαιότητα έγκειται: (α) στήν έγκαθίδρυση τής άμε
σης δημοκρατίας, μ’ άλλα λόγια τής άληθινής πολιτικής Ισότητας (τής 
Ισότητας ως πρός τήν έξουσία)· (6) στό ρίζωμά τους σέ συγκεκριμέ- 
νές συλλογικότητες (πού δέν είναι άναγκαιο νά είναι μόνο τών «έργο- 
στασίων»)· (γ) στά σχετικά αίτήματά τους γιά αυτοδιαχείριση καί γιά 
κατάργηση τών νορμών έργασίας. Σ’ αύτά τά τρία σημεία διαπιστώ
νομε μιά προσπάθεια νά καταργηθεϊ ή καθιδρυμένη διαίρεση τής κοι
νωνίας καί ή ούσιαστιχή διάκριση μεταξύ τών κύριων τομέων τής 
συλλογικής δραστηριότητας. Διακυβεύεται έδώ, δχι μόνον ή διαίρε
ση σέ «τάξεις» άλλά καί ή διαίρεση σέ «διευθύνοντες» καί «διευθυνο- 
μένους» (πού μιά μορφή της είναι ή διαίρεση σέ «άντιπροσώπους» 
καί «άντιπροσωπευομένους»)· ή διαίρεση σέ ξεχωριστή «κυβέρνηση» 
ή μιά στενή «πολιτική» σφαίρα καί, άπ’ τήν άλλη, στό υπόλοιπο τής 
κοινωνικής ζωής, Ιδίως στήν «έργασία» ή στήν «παραγωγή»· ή διαί
ρεση, τέλος, σέ άμεσα ένδιαφέροντα καί καθημερινές δραστηριότητες 
καί, άπ’ τήν άλλη, σέ «γενική πολιτική». Ή  κατάργηση τής διαίρεσης 
καί τής ούσιαστικής διάκρισης δέν σημαίνει, φυσικά, τήν έλευση μιάς 
άδιαφόριστης «ταυτότητας» τού καθενός καί τών πάντων, μιάς «δμο- 
γενούς» κοινωνίας κλπ. (Αυτό τό δίλημμα -ή κοινωνία διηρημένη στή 
βάση τοϋ άνταγωνισμού, διαχωρισμένη μέ τόν ένα ή τόν άλλον τρό
πο, ή καθολική όμοιογένεια καί άπουσία όποιουδήποτε διαφορι-
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σμού- είναι ένα άπό τά κρυμμένα άξιώματα τής κληρονομημένης πο
λιτικής φιλοσοφίας. Ό  Μάρξ τό δέχτηκε κι αυτός, έχοντας τή γνώμη 
δτι ή κατάργηση τής κοινωνικής διαίρεσης, τής έξουσίας τοϋ Κρά
τους, τής πολιτικής κλπ. θά είναι άποτέλεσμα τής όμοιογένειας τής 
κοινωνίας πού δημιουργεί δ καπιταλισμός.) 'Η κατάργηση τής διαί
ρεσης καί τής διάκρισης έμπεριέχει τήν άναγνώριση τών διαφορών 
μεταξύ τών τομέων τής κοινότητας (ή άρνησή τους μέσω άφηρημένων 
γενικών έννοιών -«πολίτης», «προλετάριος», «καταναλωτής»- άπλώς 
έπαναβεβαιώνει τή διάκριση πού διαπερνάει κάθε άτομο) καί άπαι- 
τεϊ έναν άλλον τύπο άρθρωσης αύτών τών τομέων.

Στην όργάνωση τοϋ Συμβουλίου δλες οί άποφάσεις πρέπει κα- 
ταρχήν νά λαμβάνονται, δποτε είναι πρακτικώς δυνατόν, άπό τό σύ
νολο τών ένδιαφερομένων προσώπων, δηλαδή άπό τή γενική συνέ
λευση τοϋ «πολιτικού σώματος» (είτε πρόκειται γιά έργοστάσιο, γιά 
διοίκηση, γιά πανεπιστήμιο ή γιά συνοικία). Μιά όμάδα άντιπροσώ- 
πων έξασφαλίζει τήν έφαρμογή τών άποφάσεων τής γενικής συνέλευ
σης καί τή συνέχεια τής διαχείρισης τών τρεχουσών υποθέσεων κατά 
τό ένδιάμεσο διάστημα πού χωρίζει τίς συνόδους τής συνέλευσης. ΟΙ 
άντιπρόσωποι έκλέγονται καί άνακαλοϋνται διαρκώς (έκτεθειμένοι 
συνεχώς νά άνακληθούν άνά πάσα στιγμή). Αλλά ούτε αύτό τό 
διαρκώς άνακλητό ούτε καί ή έκλογή τών άντιπροσώπων δέν είναι 
έδώ άποφασιστικά. Άλλα μέσα (μέ τή σειρά, έκ περιτροπής π.χ.) θά 
μπορούσαν νά υπηρετήσουν τούς ίδιους σκοπούς. Τό σημαντικό ση
μείο είναι δτι ή έξουσία τού άποφασίζειν άνήκει στη γενική συνέλευ
ση, ή όποια μπορεί νά άναθεωρήσει τίς άποφάσεις τών άντιπροσώ- 
πων, καί δτι οί άντιπρόσωποι δέν έχουν παρά μιά «έξουσία» ύπο- 
λειμματική (résiduel), δηλαδή μιά έξουσία πού υπάρχει έπειδή καί 
μόνον ή γενική συνέλευση δέν μπορεί νά συνεδριάζει 24 ώρες τό ει
κοσιτετράωρο.

Αύτή ή έξουσία τής γενικής συνέλευσης σημαίνει άμεσα τήν κα
τάργηση τής θεσμισμένης διαίρεσης τής κοινωνίας σέ «διευθύνοντες» 
καί «διευθυνομένους». Καταργεί ιδίως τήν έπικρατούσα πολιτική φε
νάκη (πού δέν είναι παλαίά, άλλά τυπικώς σύγχρονη) ή όποία θέλει 
τή δημοκρατία ίσοδυναμούσα μέ τήν άντιπροσώπευση -γι’ αύτό έν- 
νοσύν προφανώς τήν άντιπροσώπευση διαρκή. Όπου ύπάρχει άνέκ- 
κλητη άνάθεση (άκόμα καί άν είναι τυπικώς χρονικά περιορισμένη) 
τής έξουσίας τών «άντιπροσωπευομένων» στούς «άντιπροσώπους», ή 
άντιπροσώπευση είναι μορφή πολιτικής άλλοτρίωσης. ’Αποφασίζω 
σημαίνει άποφασίζω έγώ ό ίδιος, δχι άποφασίζω ποιός θά άποφασί- 
ζει. Ή  νομική μορφή τών περιοδικών έκλογών άπλώς συγκαλύπτει 
αύτήν τήν άπαλλοτρίωση. Δέν είναι άνάγκη νά έπαναλάβομε έδώ τήν 
πολύ γνωστή κριτική τών «έκλογών» στά υφιστάμενα κοινωνικά καί 
πολιτικά συστήματα. Χωρίς άλλο, ένδιαφέρει πιό πολύ νά ύπογραμ-
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μίσομε ένα σημείο πού γενικά τό παραγνωρίζουν: ή «πολιτική» άντι- 
προσώπευση τείνει νά «διαπαιδαγωγήσει» -δηλαδή νά ξεδιαπαιδα- 
γωγήσει- τούς άνθρώπους στήν πεποίθηση δτι δέν μπορούν νά δια
χειρίζονται τά προβλήματα τής κοινωνίας, δτι υπάρχει μιά ειδική 
κατηγορία άνθρώπων προικισμένων μέ τήν είδικήν Ικανότητα νά 
«κυβερνούν». Ή  διαρκής άντιπροσώπευση πάει μαζί μέ τήν «πολιτι
κή ώς έπάγγελμα». Συντελεί έτσι στήν πολιτικήν άπάθεια, κι αύτή, μέ 
τή σειρά της, μεγαλώνει ατό πνεύμα τών άνθρώπων τό χάσμα άνάμε- 
σα στήν έκταση καί τήν πολυπλοκότητα τών κοινωνικών προβλημά
των καί στήν Ικανότητά τους νά καταπιαστούν μέ τά προβλήματα αυ
τά.

Δέν χρειάζεται νά προσθέσομε πώς ούτε ή έξουσία τής γενικής συ
νέλευσης ούτε τό άνακλητό τών άντιπροσώπων ούτε ή ευθύνη τους 
ένώπιον τής συνέλευσης είναι πανάκειες πού «έγγυώνται» δτι είναι 
άδύνατος ένας γραφειοκρατικός ή άλλος έκφυλισμός τής έπανάστα- 
σης. Ή  έξέλιξη τών Συμβουλίων, καί κάθε άλλου αύτόνομου όργανι- 
σμού, καί ή μελλοντική τους τύχη έξαρτώνται άπό τήν αύτοκινητο- 
ποίηση καί τήν αύτοδραστηριότητα τών μαζών, άπό τό τί θά κάμουν 
ή δέν θά κάμουν οΐ άνθρωποι, άπό τήν ένεργό συμμετοχή τους στή 
ζωή τών συλλογικών όργάνων, άπό τή θέλησή τους νά ρίχνουν δλο 
τους τό βάρος σέ κάθε στιγμή τού processus: συζήτηση, έπεξεργασία, 
άπόφαση, έφαρμογή καί έλεγχο, θά  ήταν άντίφαση στούς δρους ν’ 
άναζητούμε μιά θεσμική μορφή ή όποια μέ τήν Ισχύ της καί μόνο θά 
έξασφάλιζε αύτή τή συμμετοχή καί θά έξανάγκαζε τά άτομα νά είναι 
αύτόνομα, θά τά υποχρέωνε νά δείχνουν αύτοδραστηριότητα. Ή  
μορφή τού Συμβουλίου -  καθώς καί όποιαδήποτε παρόμοια μορφή -  
δέν έγγυάται, καί δέν μπορεί νά έγγυηθεΐ, τήν άνάπτυξη τέτοιας αύ- 
τόνομης δραστηριότητας· άλλά τήν καθιστά δυνατή, ένώ οί καθιδρυ- 
μένες πολιτικές μορφές -είτε πρόκειται γιά τήν «άντιπροσωπευτική 
δημοκρατία» είτε γιά τήν έξουσία, ήτοι τήν leadership, ένός κόμμα
τος- έγγυώνται τό άδύνατον μιας τέτοιας άνάπτυξης καί τήν καθι
στούν άδύνατη έπειδή ύπάρχουν. Εκείνο πού κρίνεται έδώ είναι ή 
«έξάλειψη τού έπαγγελματισμού» στήν πολιτική, ή κατάργησή της ώς 
ειδικής καί χωριστής σφαίρας δραστηριότητας καί άρμοδιότητας· 
καί, άντίστοιχα, ή καθολική πολιτικοποίηση τής κοινωνίας σημαίνει 
άπλώς δτι οί ύποθέσεις τής κοινωνίας είναι, στήν πράξη καί δχι στά 
λόγια, ύπόθεση δλων. (Τό άκριβώς άντίθετο τού δρισμού τής δικαιο
σύνης πού δίνει ό Πλάτων: Τό σεαυτοϋ πράττειν καί μη πολυπραγμο
ν ε ί  -νά κοιτάζεις τή δουλειά σου καί νά μή γυρεύεις μπελάδες μέ τό 
ν’ άνακατεύεσαι μ’ ένα σωρό πράγματα.)

Μιά έπαναστατική φάση άρχινάει άναγκαστικά μέ μιά έξαρση τής 
αύτόνομης δραστηριότητας τών άνθρώπων· άν ξεπεράσει τό στάδιο 
τής «έξέγερσης» ή τού «έπαναστατικού έπεισοδίου», όδηγεί στή δη
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μιουργία αύτόνομων όργάνων τών μαζών. Δράση, πάθος, αυταπάρ
νηση, «αυτοθυσία», δλα τούτα έκφράζονται άφειδώς· βρισκόμαστε 
μπροστά σέ μιά Εκτακτη άνάλωση Ενέργειας. Τά άτομα ένδιαφέρο- 
νται τώρα Ενεργά γιά τά δημόσια πράγματα σάν νά Επρόκειτο γιά δι
κές τους υποθέσεις -καί είναι στ' άλήθεια δικές τονς. Ή  Επανάσταση 
Εκδηλώνεται Ετσι στην κοινωνία σάν άποκάλυψη τής ίδιας τής άπω- 
θημΕνης άλήθειας της. Αυτό τό ξετύλιγμα συνοδεύεται άπό άθλους 
καί Επιτεύγματα, άπίστευτα, σχεδόν θαυμαστά, σέ κοινωνική πολιτι
κή, πρακτική καί τεχνική έμπνευση καί άνακάλυψη. (Ή  ουγγρική 
Επανάσταση μάς δίνει άκόμα μιά φορά πλούσια εικόνα γι’ αυτό: άς 
θυμηθούμε τό θάρρος καί τό ταλέντο μέ τά όποια τά ουγγρικά Εργα
τικά Συμβούλια συνέχισαν νά πολεμούν τόν Καντάρ περισσότερο 
άπό Ενα μήνα μετά τή δεύτερη είσβολή καί τήν όλοκληρωτική κατά
ληψη τής χώρας άπό Εναν τεράστιο ρωσικό στρατό.)

Ή  Επιδίωξη καί ή κατοπινή άνάπτυξη τής αυτόνομης δραστηριό
τητας τού λαού Εξαρτώνται καί αυτές άπό τό χαρακτήρα καί τήν ευ
ρύτητα τής Εξουσίας τών μαζικών όργάνων, άπό τή σχέση μεταξύ τών 
ζητημάτων πού Εξετάζομε καί τής συγκεκριμένης ύπαρξης τών άν- 
θρώπων, καί άπό τήν άλλαγή πού Επιφέρουν ή δχι στή ζωή τους οΐ 
άποφάσεις πού πάρθηκαν. (Μ’ αυτή τήν έννοια τό κύριο πρόβλημα 
τής μετεπαναστατικής κοινωνίας είναι ή δημιουργία θεσμών πού θά 
Επιτρέπουν τήν Επιδίωξη καί τήν άνάπτυξη αύτής τής αυτόνομης 
δραστηριότητας χωρίς νά άπαιτούν γι’ αύτό ήρωισμούς 24 ώρες τό 
είκοσιτετράωρο.) Όσο περισσότερο κατανοούν μέ τήν πραγματική 
τους πείρα τά άτομα δτι ή καθημερινή τους ύπαρξη έξαρτάται άπο- 
φασιστικά άπό τήν Ενεργό συμμετοχή στήν άσκηση τής Εξουσίας, τό
σο περισσότερο θά Επιδιώκουν νά μετέχουν σ’ αυτήν τήν άσκηση. Ή  
άνάπτυξη τής αύτοδραστηριότητας τρέφεται άπό τήν ίδια της τήν ου
σία. ’Αντίθετα, κάθε περιορισμός τής Εξουσίας τών μαζικών αύτόνο
μων όργάνων, κάθε άπόπειρα νά μεταβιβαστεί Ενα «μέρος» αύτής τής 
Εξουσίας σέ άλλους φορείς (κοινοβούλιο, «κόμμα» κλπ.) δέν μπορεί 
παρά νά ευνοεί τήν άντίθετη κίνηση πρός μιά μικρότερη συμμετοχή, 
τήν άτονία τού Ενδιαφέροντος γιά τίς υποθέσεις τής κοινότητας καί, 
τέλος, τήν άπάθεια. Ή  γραφειοκρατικοποίηση άρχίζει δταν οί άπο- 
φάσεις πού άφορούν τίς κοινές υποθέσεις ξεφεύγουν άπό τήν άρμο- 
διότητα τών μαζικών όργάνων καί μέ διάφορες δικαιολογίες άναθέ- 
τονται σέ είδικά δργανα. Ά ν  άφήσομε νά συντελεστεί αυτή ή μεταβί
βαση, ή λαϊκή συμμετοχή καί ή δραστηριότητα τφν μαζικών όργάνων 
θά έξασθενήσουν άναπόφευκτα. Τό κενό πού θά προκύψει έτσι θά τό 
καταλάβουν δλο καί περισσότεροι γραφειοκρατικοί φορείς πού 
«δουλειά τους θά είναι» νά παίρνουν άποφάσεις γιά δλο καί πε
ρισσότερα ζητήματα. Καί οί άνθρωποι θά καταλήξουν νά Εγκαταλεί- 
ψουν τά μαζικά δργανα, δπου γιά τίποτε σημαντικό πλέον δέν παίρ-
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νεται άπόφαση, καί θά ξαναγυρίσουν στην κατάσταση τής κυνικής 
άδιαφορίας γιά τήν «πολιτική» πού δέν είναι μόνο Ινα χαρακτηριστι
κό τών σημερινών κοινωνιών άλλά ό ίδιος ό δρος τής ύπαρξής τους. 
Τότε κοινωνιολόγοι καί φιλόσοφοι θά άνακαλύψουν σ’ αυτήν τήν 
«άδιαφορία» τήν «έξήγηση» καί τή «δικαίωση» τής γραφειοκρατίας 
(είναι άνάγκη, στό κάτω τής γραφής, κάποιος νά φροντίζει καί γιά 
τά κοινά).12

Ή  συγκεκριμένη ζωή, λοιπόν, καί ή καθημερινή ύπαρξη τών άν- 
θρώπων έξαρτώνται άξεχώριστα καί άπό τό τί γίνεται στό «γενικό» 
κοινωνικό καί πολιτικό έπίπεδο καί άπό τό τί έπισυμβαίνει στήν 
Ιδιαίτερη όμάδα όπου άνήκουν καί στίς ειδικές δραστηριότητες στίς 
όποιες μετέχουν. Ή  διάκριση καί ό άνταγωνισμός αυτών τών δυό 
σφαιρών είναι μιά άπό τίς ουσιαστικές έκφράσεις τής διάκρισης καί 
τής άλλοτρίωσης στή σημερινή κοινωνία. Σ’ αυτό έγκειται ή σημασία 
τού αίτήματος γιά αύτοδιεύθυνση τών έργατικών Συμβουλίων σέ 
όλους τούς τομείς τής έθνικής ζωής. Μιά «συμμετοχή» στή γενική πο
λιτικήν έξουσία πού άφήνει τούς άνθρώπους χωρίς έξουσία στό άμε
σό τους περιβάλλον καί στή διαχείριση τών συγκεκριμένων δραστη
ριοτήτων τους είναι προφανώς φενάκη. Τό ίδιο Ισχύει καί γιά μιά 
«συμμετοχή» ή μιάν «αυτοδιαχείριση» πού περιορίζεται, π.χ., στήν 
έπιχείρηση καί έγκαταλείπει τή «γενική πολιτική έξουσία» σ’ ένα ξε
χωριστό στρώμα. Αύτό πού συνεπάγονται οΐ διεκδικήσεις τών ούγ- 
γρικών έργατικών Συμβουλίων είναι ή υπέρβαση αύτής τής διάκρισης 
κι αύτής τής άντίθεσης: οί άνθρωποι νά διευθύνουν τίς συγκεκριμέ
νες όμάδες στίς όποιες άνήκουν -όχι μόνο στά «έργοστάσια», άλλά 
«σέ δλους τούς τομείς τής κοινωνικής ζωής»- καί νά μετέχουν στήν 
πολιτικήν έξουσία, δχι μ’ ένα άλλο άποφόρι -σάν «πολίτες» πού ψη
φίζουν κλπ.- άλλά άκριβώς μέσω τών διευθυντικών όργάνων πού εί
ναι ή άμεση έκφρασή τους, δηλαδή τών Συμβουλίων.12 Έτσι έξαφα- 
νίζεται τό άφηρημένο δίλημμα διαίρεση ή όμοιομορφία τής κοινω
νίας· έτσι πορευόμαστε πρός έναν τρόπο σνναρμογής μεταξύ τής συ
νολικής κοινωνίας καί τών ιδιαίτερων τμημάτων πού τήν άποτελούν.

Είναι έτσι δυνατόν νά άποκαλύψομε, άναξάρτητα άπό κάθε άλλη 
θεώρηση, τή φενάκη πού κρύβουν τά γιουγκοσλαβικά «έργατικά 
Συμβούλια» καί ή «αύτοδιαχείρισή τους τών έπιχειρήσεων». Δέν 
μπορούν νά έχουν «αύτοδιαχείρισή τών έπιχειρήσεων» άν ύπάρχουν 
χωριστά ένας κρατικός μηχανισμός καί μιά κρατική έξουσία. 'Ακόμα 
καί στό περιορισμένο πεδίο τής «αύτοδιαχείρισης τής έπιχείρησης» οΐ 
πρωτοβουλίες καί οΐ δραστηριότητες τών έργατών δέν μπορεί παρά 
νά παραλύουν καί, τέλος, νά έκμηδενίζονται, άν είναι υποχρεωμένες 
νά περιορίζονται σέ μερικά δευτερεύοντα σημεία πού άφορούν τή 
λειτουργία τού έργοστασίου (καί ούσιαστικά, τήν αύξηση τής παρα
γωγής του). Έν τώ μεταξύ, ή «"Ενωση γιουγκοσλάβων κομμουνι
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στών» διατηρεί δλη τήν έξουσία σε όλους τους σημαντικούς τομείς, 
καί έτσι, τελικά, καί at δ,τι γίνεται μέσα ατά ίδια τά έργοστάσια. 
’Αντίστοιχα, είναι έξίσου δυνατόν νά καταλάβομε γιατί ή έξουσία 
τών Συμβουλίων, ή άλλων άναλόγων όργάνων (π.χ. τών Σοβιέτ στη 
Ρωσία μετά τόν ’Οκτώβριο τού 1917), δέν μπορεί παρά νά γίνει γρή
γορα μιά μορφή κενή, άν τήν περιορίσομε μόνο στά «πολιτικά» ζητή
ματα μέ τήν αυστηρή καί τρέχουσα σημασία τής λέξης. (Αύτή ήταν ή 
γραμμή πού έγκωμίαζε ό Λένιν ατό χαρτί, όταν μιλούσε γιά «έξουσία 
τών Σοβιέτ»· στήν πραγματικότητα έκανε δ,τι μπορούσε γι&νά πάρει 
τό μπολσεβίκικο κόμμα δλη τήν έξουσία -καί τό πέτυχε.) Γιατί τότε 
έπανεισάγομε καί έπαναβεβαιώνομε τή διαίρεση άνάμεσα σέ μιά 
σφαίρα «πολιτική» μέ τήν πατροπαράδοτη έννοια καί στή συγκεκρι
μένη ύπαρξη τών άνθρώπων. Ά ν Συμβούλια ή Σοβιέτ καλούνται μό
νο καί μόνο νά ψηφίζουν νόμους καί διατάγματα, νά διορίζουν τούς 
κομισάριους, δέν έχουν παρά τό άφηρημένο φάντασμα τής έξουσίας, 
ξεκομμένα έτσι άπό τήν καθημερινή ζωή καί άπό τήν έργασία τού 
λαού, δλο καί πιό μακριά άπό τά ένδιαφέροντα καί τίς άσχολίες τών 
συγκεκριμένων όμάδων, κοιτάζοντας (ή μάλλον νομίζοντας πώς κοι
τάζουν) τά μακρινά καί γενικά κυβερνητικά προβλήματα, τά Σοβιέτ 
ήταν καταδικασμένα νά γίνουν γρήγορα, στά μάτια τού λαού (καί 
τούτο, καί άν άκόμα τό μπολσεβίκικο κόμμα δέν τά έξουσίαζε καί 
δέν τά χειραγωγούσε), άπλά «έπίσημα όργανα» άνάμεσα σέ άλλα πού 
δέν τού άνήκουν καί δέν νοιάζονται γιά τίς δικές του έγνοιες.14

Ά ν μιλώ γιά «αυτόνομα» μαζικά όργανα, δέν είναι μόνον έπειδή 
π.χ. δέν ύπακούουν σέ άτομα, σέ κόμματα ή σέ «κυβέρνηση». Τά 
όνομάζω έτσι διότι καί καθόσον δέν δέχονται τήν καθιδρνμένη θέσμι- 
ση τής κοινωνίας. Αυτό σημαίνει είδικότερα: πρώτον, δτι άρνούνται 
κάθε νομιμότητα σέ μιά έξουσία πού δέν πηγάζει άπ’ αύτά τά ίδια· 
καί, δεύτερον, δτι άποκρούουν στούς κόλπους τους τή διαίρεση άνά
μεσα σ’ έκείνους πού άποφασίζουν καί σ’ έκείνους πού έκτελούν. Τό 
πρώτο σημείο δέν συνεπάγεται μόνο δτι δημιουργούν μιά κατάσταση 
«δυαδικής έξουσίας» ή άκόμα δτι τείνουν νά άναλάβουν δλη τήν 
έξουσία· άλλά δτι τά αύτόνομα δργανα θέτουν τά ίδια τόν έαυτό τους 
ώς τή μόνη νόμιμη πηγή άποφάσεων, κανόνων, ρυθμίσεων καί νό
μων, δηλαδή ώς δργανα καί ένσαρκώσεις μιας νέας θέσμισης τής κοι
νωνίας. Τό δεύτερο σημείο συνεπάγεται δτι καταργούν μέ τίς πράξεις 
τους τή διαίρεση άνάμεσα σέ «σφαίρα τής πολιτικής» ή τής «κυβέρνη
σης» καί «σφαίρα τής καθημερινής ζωής», σάν ούσιαστικά χωριστές 
καί άνταγωνιστικές -δτι καταργούν, μ’ άλλα λόγια, τή διαίρεση άνά
μεσα στούς ειδικούς τού γενικού καί στούς είδικούς τών έξορύξεων, 
τών γεωτρήσεων, τής μολυβδουργίας, τής γεωργίας κλπ. Πράγματι, 
αύτό τό δεύτερο σημείο είναι ή συγκεκριμένη έφαρμογή τού πρώτου
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στόν άμεσα σημαντικότερο τομέα. Γιατί, έδώ καί χιλιάδες χρόνια, ή 
θέσμιση τών «Ιστορικών» κοινωνιών στόν τομέα τής πολιτικής -κα
θώς έπίσης καί τό πυρηνικό σχήμα τής θέσμισης τών κοινωνικών σχέ
σεων σέ όλους τούς άλλους τομείς- ύπήρξε ή θέσμιση μιας Ιεραρχίας 
άνάμεσα στους άνθρώπους. Αύτή ή θέσμιση ύπήρξε, ταυτόχρονα καί 
άξεχώριστα, θέσμιση «πραγματική-ύλική» -ένσαρκωμένη σέ κοινωνι
κά πλέγματα καί άτομικές θέσεις, έγγεγραμμένη σέ Ιδιοκτησίες, 
προνόμια, δικαιώματα, «σφαίρες άρμοδιότητας», έργαλεΐα καί 
όπλα- καί θέσμιση μιάς κοινωνικής φαντασιακής σημασίας -ή μάλ
λον ένός μάγματος άπό κοινωνικές φαντασίακές σημασίες πού ό πυ
ρήνας του διαφέρει άνάλογα μέ τίς κοινωνίες- δυνάμει τής όποιας οι 
άνθρωποι όρίζονται, νοούνται καί «δρουν» άμοιβαίως καί γιά τόν 
έαυτό τους, σάν «άνώτεροι» καί «κατώτεροι» σύμφωνα μέ μιά ή πε
ρισσότερες σχέσεις κατάταξης κοινωνικά θεσμισμένες. Ή  έσωτερική 
παραδοχή (intériorisation) άπό τόν καθέναν χωριστά καί άπό όλους 
αυτού τού διατακτικού ιεραρχίας, άκόμα περισσότερο ή άδυναμία 
σχεδόν κάθε άτόμου νά σκεφτεϊ τόν έαυτό του καί τούς άλλους, ήτοι 
νά υπάρξει κοινωνικά καί ψυχολογικά, χωρίς νά τοποθετήσει τόν 
έαυτό του σ’ ένα όποιοδήποτε σημείο (έστω καί τό κατώτερο) αύτής 
τής Ιεραρχίας, ύπήρξε καί παραμένει άκρογωνιαίος λίθος τής θέσμι- 
σης τών «Ιστορικών» κοινωνιών. Ό  σύγχρονος γραφειοκρατικός κα
πιταλισμός τείνει νά ώθήσει ώς τά άκρα τήν Ιεραρχική όργάνωση καί 
νά τής δώσει τήν καθολικότερη μορφή της καί τήν καθαρότερη έκ
φρασή της θεωρώντας την τήν κατεξσχήν «όρθολογική» όργάνωση.15 
Ή  Ιεραρχική καί πυραμιδοειδής δομή τής πανταχού παρούσας «όρ- 
γάνωσης» στή σύγχρονη κοινωνία άντικαθιστά τήν κατά παράδοση 
διμερή σύνθεση τής καπιταλιστικής κοινωνίας σέ δύο κύριες τάξεις. 
Τήν έχει πλήρως άντικαταστήσει έδώ καί περισσότερο άπό πενήντα 
χρόνια στή Ρωσία, καί ένα τέταρτο τού αίώνα στήν άνατολική Εύρώ- 
πη καί στήν Κίνα. Αύτή είναι ή δεσπόζουσα μορφή τών σχέσεων έκ- 
μετάλλευσης καί καταπίεσης στόν σύγχρονο κόσμο.16

Αύτή τή δομή καί τίς συμφυείς της σημασίες τίς άρνούνται καί τίς 
άνατρέπουν οί όργανώσεις τού τύπου «Συμβούλιο». Μόλις όλοι οί 
ένδιαφερόμενοι Ιδούν τόν έαυτό τους περιβεβλημένον μέ τήν έξου- 
σία, άμέσως καταστρέφεται ή ίεραρχική δομή καί καταργείται ή διαί
ρεση άνάμεσα σ’ αυτούς πού διευθύνουν καί σ’ έκείνους πού τούς πε
ριορίζουν σέ έκτελεσΐικά καθήκοντα. Αύτή ή άπόδοση τής έξουσίας 
στόν καθένα ύλοποιεί λοιπόν τήν πλήρη πολιτικήν ισότητα. ΟΙ άπο- 
φάσεις δέν παίρνονται ούτε άπό είδικούς τών είδικοτήτων ούτε άπό 
είδικούς τού γενικού. Παίρνονται άπό τήν κοινότητα αύτών πού 
πρόκειται νά τίς έκτελέσουν -καί πού είναι, γι’ αύτόν άκριβώς τό λό
γο, στήν καλύτερη δυνατή θέση νά κρίνουν όχι μόνο τήν άφηρημένην 
«άριστη προσφορότητα» τών μέσων ώς πρός τούς σκοπούς, άλλά καί
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τούς συγκεκριμένους όρους αυτής τής έκτέλεσης καί, πάνω άπ’ δλα, 
τό πραγματικό κόστος: τόν κόπο τους, τήν έργασία τους. Αυτό συνε
πάγεται; στή σφαίρα τής παραγωγής π.χ., δτι οί άποφάσεις γιά θέμα
τα πού άφορούν έναν Ιδιαίτερο τόπο έργασίας -άς πούμε ένα τμήμα 
έργοστασίου- καί δέν έχουν έπιπτώσεις στις δραστηριότητες άλλων 
τμημάτων πρέπει νά παίρνονται άπό τούς έργαζομένους στό τμήμα 
αύτό. "Οπως άλλωστε οί άποφάσεις γιά θέματα πού άφορούν πε
ρισσότερα τμήματα ή ένα διαμέρισμα πρέπει νά παίρνονται άπό τούς 
έργαζομένους σ’ αύτά τά τμήματα ή σ’ αύτό τό διαμέρισμα- καί οί 
άποφάσεις πού άφορούν τό έργοστάσιο στό σύνολό του, άπό τή γενι
κή Συνέλευση τών έργαζομένων τού έργοστασίου, ή άπό τούς έκλεγ- 
μένους καί άνακλητούς άντιπροσώπους τους. Έτσι, οί κυρίως ένδια- 
φερόμενοι μπορούν, σέ έλάχιστο χρόνο καί μέ έλάχιστο κόστος, νά 
έκτιμήσουν άν οί άποφάσεις πού πάρθηκαν είναι έκείνες πού έπρεπε, 
άν είναι σωστές ή δχι. Έτσι έπίσης μπορεί νά άρχίσει νά δημιουργεί- 
ται μιά έμπειρία τόσο ώς πρός τά θέματα αύτά δσο καί γιά τήν πραγ
ματική άσκηση τής άμεσης δημοκρατίας. Αύτό άποτελεΐ μιάν άλλη 
διευκρίνιση αύτού πού όνομάζω άρθρωση (articulation).

«Καμιά φορολογία χωρίς βουλή»: αύτό τό σύνθημα τής δημιουρ- 
γούμενης άστικής τάξης κατά τής μοναρχίας έκφράζει τέλεια καί βα
θιά τό πνεύμα καί τίς δομές τού κόσμου πού ή άστική τάξη δημιουρ
γούσε τότε στήν κλασική της χώρα. Καμιά ίκτέλεση χωρίς ίση συμμε
τοχή δλων στήν άπόφαση, αύτό είναι μιά άπό τίς βασικές άρχές μιάς 
αύτοδιοικούμενης κοινωνίας πού βγαίνει άμεσα άπό τίς διεκδικήσεις 
καί τή δραστηριότητα τών ούγγρων έργατών.

Ή  κατάργηση τής διαίρεσης καί τού άνταγωνισμού μεταξύ ειδικών 
καί μη ειδικών δέν σημαίνει προφανώς τήν έξαφάνιση τής διαφοράς 
τους. Ή  αύτοδιοίκηση δέν άξιώνει νά παραγνωρίζομε, νά μή λογα
ριάζομε καθόλου τήν «άρμοδιότητα» καί τήν ειδικευμένη «γνώση», 
παντού δπου υπάρχουν καί έχουν νόημα. ’Εντελώς τό άντίθετο. 
(Στήν πραγματικότητα, στή σημερινή κοινωνική δομή είναι πού δέν 
τίς ύπολογίζουν, καί οί άποφάσεις πού παίρνονται, έξαρτώνται πρώ
τα πρώτα άπό τή διαμάχη άνάμεσα στίς κλίκες καί τίς φατρίες, πού ή 
καθεμιά τους χρησιμοποιεί τούς «δικούς της» είδικούς γιά σκοπούς 
δικαιολογίας καί κάλυψης.) Δέν καταργούνται οί είδικοί. Γιά νά πε
ριοριστούμε στήν περίπτωση τού έργοστασίου, τεχνικοί, μηχανικοί, 
λογιστές κλπ. άνήκουν στήν κοινότητα- μπορούν καί πρέπει νά 
άκούονται καί ώς μέλη τής κοινότητας καί ώς’ κάτοχοι ειδικής τεχνι
κής Ικανότητας. Μιά γενική συνέλευση είναι άπολύτως σέ θέση ν’ 
άκούσει έναν μηχανικό πού τής λέει: «Άν θέλετε τό Α, οί μόνοι τρό
ποι πού ξέρω γιά νά τό κατασκευάσετε είναι ό X καί ό ψ- καί σάς 
υπενθυμίζω δτι ή έκλογή τού X θά έχει συνεπακόλουθο τό Ω, ή έκλο- 
γή τού Ψ θά έχει συνεπακόλουθα Τ καί Φ.» Στή συνέλευση δμως, καί



δχι στόν μηχανικό, άπόκειται νά άποφασίσει νά κατασκευάσει ή νά 
μην κατασκευάσει τό A καί νά διαλέξει άνάμεσα στό X καί στό Ψ. 
’Ασφαλώς, ένδεχομένως νά άπατάται. Μά θά τής ήταν δύσκολο νά 
άπατηθεϊ πιό πολύ άπ’ δσο, π.χ., ή Panamerican Airways, τής όποιας 
ή διεύθυνση στηριζόμενη στην πραγματογνωμοσύνη έκατοντάδων τε
χνικών, στατιστικών, θεωρητικών τών πληροφοριών, οίκονομομε- 
τρών, ειδικών τής οίκονομίας τών μεταφορών κλπ. άρκέστηκε νά 
θεωρήσει Ισχύουσα καί γιά τό μέλλον τήν καμπύλη τής ζήτησης άερο- 
πορικών μεταφορών τού 1960 -σφάλμα πού δέν θά τό έκανε ένας 
πρωτοετής φοιτητής μέσης διανοητικότητας- γιά νά καταλήξει σέ μιά 
σχεδόν χρεοκοπία, άπό τήν όποια χρειάστηκε νά τή σώσει ή άμερικά- 
νικη κυβέρνηση.

’Εκείνο πού κρίνεται έδώ είναι κάτι πολύ περισσότερο άπό τίς κα
τά παράδοση διατυπώσεις γιά τά όρια κάθε άρμοδιότητας ή τεχνικής 
καί είδικής γνώσης, πού στηρίζονται στή διάκριση μεταξύ «μέσων» 
καί «σκοπών» (όμόλογη, λίγο πολύ, μέ τή διάκριση μεταξύ τών 
«άξιών», άπ’ τή μιά μεριά, καί τών ούδέτερων ή «έλεύθερων» άπό 
άξιες «όργάνων», άπό τήν άλλη). Παρόμοια διάκριση είναι άφαίρε- 
ση, καί έχει κάποιαν άξια μόνο σέ έπιμέρους καί συνηθισμένους το
μείς, πέρα άπό τούς όποιους γίνεται άπατηλή. Δέν λέμε δτι οί άν
θρωποι πρέπει νά άποφασίζουν τί νά κάμουν, καί οί τεχνικοί θά τούς 
πούνε τότε πώς νά τό κάμουν. Λέμε: άφού άκούσουν τούς τεχνικούς, 
οί άνθρωποι άποφασίζουν τί νά κάμουν καί πώς νά τό κάμουν. Γιατί 
τό «πώς» δέν είναι ουδέτερο, ούτε τό «τί» άσαρκο πνεύμα. «Τί» καί 
«πώς» ούτε ταυτίζονται ούτε τό ένα είναι ίξω άπ’ τό άλλο. Μιά τεχνι
κή «ουδέτερη» είναι άσφαλώς αυταπάτη. Μιά άλυσίδα συναρμολόγη
σης συνδέεται μ’ έναν τύπο παραγωγής καί μέ έναν τύπο παραγωγού 
-καί άντιστρόφως.17

Τό αίτημα τών ουγγρικών έργατικών Συμβουλίων νά καταργηθούν 
οί νόρμες έργασίας, έκτός άν άποφασίσουν τό άντίθετο οί ίδιοι οί έρ- 
γαζόμενοι, μάς έπιτρέπει νά ίδούμε αυτό τό πρόβλημα άπό μιάν άλ
λην όπτική γωνία καί μέ τρόπο πιό συγκεκριμένο -ένώ ταυτόχρονα 
φέρει έν σπέρματι μιά καινούρια άντίληψη γιά τήν έργασία, τόν άν
θρωπο καί τίς σχέσεις τους. ”Αν, άφού άποφασίσομε τί θά κάνομε, 
πάρομε ώς δεδομένα τά διάφορα τεχνικά «μέσα» -μηχανήματα, υλικά 
κλπ.- τότε καί ή ίδια ή ζωντανή έργασία φαίνεται νά είναι άπλώς ένα 
μέσο άνάμεσα στ’ άλλα πού πρέπει νά τό χρησιμοποιήσουμε πιό «όρ- 
θολογικά» καί πιό «άποτελεσματικά». Φαίνεται αυτονόητο δτι τό 
«πώς» αύτής τής χρησιμοποίησης πηγάζει άπό τήν άρμοδιότητα τών 
ένδιαφερομένων τεχνικών, στούς όποιους άπόκειται νά καθορίσουν 
«τόν μόνο καλόν τρόπο» νά γίνει ή έργασία, καθώς καί τό χρόνο πού 
τής παρέχεται. Γνωρίζομε τόν παραλογισμό τών άποτελεσμάτων πού 
προκύπτουν καί τή διαρκή σύγκρουση πού είσάγεται έτσι στή διαδι



κασία τής έργασίας. ’Αλλά δεν σκοπεύομε νά κάμομε έδώ τήν κριτική 
τού άνορθολογικού χαρακτήρα τού τείλορισμού καί τού καπιταλιστι
κού (καί «σοσιαλιστικού») «έξορθολογισμού» (rationalisation) τής 
διαδικασίας τής έργασίας. Καί ή άξίωση νά καταργηθούν οί νόρμες 
έργασίας δέν είναι πιά άπλώς ένα μέσο γιά τούς έργάτες νά προστα
τέψουν τόν έαυτό τους άπό τήν έκμετάλλευση, τήν έπιτάχυνση τών 
ρυθμών κλπ. Αύτή ή διεκδίκηση φέρει καί στοιχεία θετικά ύψίστης 
σπουδαιότητας. Σημαίνει δτι αύτοί πού είναι έπιφορτισμένοι νά βγά
λουν πέρα μιά έργασία είναι έκεϊνοι πού έχουν τό δικαίωμα νά άπο- 
φασίζουν γιά τό ρυθμό τής έργασίας. Αύτός ό ρυθμός, πού θεωρείται 
μέσα στό καπιταλιστικό πλαίσιο «όρθολογικός», ώς μιά άπό τίς στιγ
μές τής έκτέλεσης μιας άπόφασης , ώς μέρος τών «μέσων», δέν είναι 
φυσικά καθόλου έτσι: είναι ούσιαστική διάσταση τής ζωής τού έργά- 
τη στην έργασία, δηλαδή τής ζωής του μ’ ένα λόγο. Καί οί έργαζόμε- 
νοι δέν μπορούν νά άντισταθούν στήν έκμετάλλευση χωρίς νά κάμουν 
κάτι θετικό σχετικά μέ τήν ίδια τήν παραγωγή. Ά ν  οί έπιβεβλημένες 
έξωθεν νόρμες καταργηθούν, πάλι θά είναι άνάγκη νά κανονιστεί, μέ 
τόν έναν ή τόν άλλο τρόπο, ό ρυθμός τής έργασίας, άφού ό χαρακτή
ρας τής σύγχρονης παραγωγής είναι συλλογικός, συνεργατικός. Τό 
μόνο νοητό όργανο πού μπορεί νά υπαγορεύσει αυτούς τούς κανόνες 
είναι τότε ή κοινότητα τών ίδιων τών έργαζομένων. Οί όμάδες έργα- 
τών καί οί κοινότητες τού τμήματος, τού διαμερίσματος, τού έργο- 
στασίου θά έγκαθιδρύσουν τή δική τους τήν πειθαρχία καί θά έξα- 
σφαλίσουν τό σεβασμό της (δπως άλλωστε τό κάνουν κιόλας σήμερα, 
άτυπα καί «μη νόμιμα»). Πράγμα πού συνεπάγεται τήν .κατηγορημα
τική άπόκρουση τής Ιδέας δτι «ό άνθρωπος προσπαθεί ν’ άποφεύγει 
τήν έργασία. (....) Ό  άνθρωπος είναι ζώο όκνηρό» (Τρότσκι: Τρομο
κρατία καί Κομμουνισμός) καί δτι ή πειθαρχία στήν έργασία δέν εί
ναι παρά άποτέλεσμα έξωτερικού καταναγκασμού καί οίκονομικών 
κινήτρων. Στά έκμεταλλευτικά συστήματα, ή καταναγκαστική όργά- 
νωση τής έργασίας δέν άποτελεϊ άπάντηση στήν «άνθρώπινη όκνη- 
ρία» -άλλά αύτή ή «όκνηρία» είναι ή φυσική καί κατανοητή άπάντη
ση στήν έκμετάλλευση καί στήν άπαλλοτρίωση τής έργασίας.1,1

Μπορούμε έπίσης νά διακρίνομε σέ μιάν άλλη σειρά σχέσεις τόν 
έμβρυακό χαρακτήρα τών διεκδικήσεων δσον άφορά τήν αύτοδιοίκη- 
ση καί τήν κατάργηση τών νορμών. Μιά καί δεχτούμε τήν άρχή τής 
έξουσίας τών ένδιαφερομένων στις δικές τους τίς δραστηριότητες καί 
τήν άπόρριψη τής διάκρισης μεταξύ «μέσων» καί «σκοπών», δέν μπο
ρούμε νά θεωρούμε δεδομένα έξοπλισμούς, έργαλεΐα καί μηχανές· 
δέν μπορεί πιά νά ύπάρχει θέμα νά έπιβάλλονται αύτά τά δργανα σ’ 
αυτούς πού τά χρησιμοποιούν άπό τούς μηχανικούς, τούς τεχνικούς 
κλπ., οί όποιοι θά τά έβλεπαν άποκλειστικά μέ τό σκοπό νά «αυξηθεί 
ή άποδοτικότητα τής παραγωγής», πράγμα πού, στ’ άλήθεια, πάει νά
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πει: νά μεγαλώσει άκόμα πιό πολύ ή κυριαρχία τού σύμπαντος τών 
μηχανών στούς άνθρώπους. Μιά ριζική άλλαγή στις σχέσεις τών έρ- 
γαζομένων μέ τήν έργασία τους συνεπάγεται ριζική άλλαγή στή φύ
ση τών όργάνων παραγωγής. Πρώτα πρώτα υπονοεί δτι ή άποψη αυ
τών πού χρησιμοποιούν αύτά τά όργανα είναι ή άποψη πού υπερι
σχύει στό processus τής σύλληψης καί τής κατασκευής τους. 'Ένας 
σοσιαλισμός τής άλυσίδας συναρμολόγησης θά ήταν άντίφαση στούς 
δρους, άν δέν ήταν μιά άπαίσια φενάκη. Πρέπει νά προσαρμόζομε τή 
μηχανή στόν άνθρωπο, καί δχι τόν άνθρωπο στή μηχανή. Αυτό όδη- 
γεΐ προφανώς στήν άποβολή τών βασικών χαρακτηριστικών τής ση
μερινής τεχνολογίας -άποβολή πού άπαιτεϊ έπίσης καί τίς άναγκαΐες 
άλλαγές στή φύση τών τελικών προϊόντων τής βιομηχανίας. Στή ση
μερινή μηχανή άντιστοιχεϊ τό σημερινό χαμηλής ποιότητας προϊόν, κι 
αυτό τό χαμηλής ποιότητας προϊόν άπαιτεϊ αυτόν τόν τύπο μηχανής. 
Καί τά δυό συνεπάγονται καί τείνουν νά άναπαράγουν έναν όρισμέ- 
νον τύπο άνθρώπου.

Είναι προφανές δτι προβλήματα πολλά, καί καθόλου συνηθισμένα, 
άνακύπτουν σ’ δλη αυτήν τήν πορεία. ’Αλλά, δσο μακριά κι άν μπο
ρεί νά βλέπει κανείς, τίποτε δέν τά κάνει άνυπέρβλητα. Έν πάση πε- 
ριπτώσει, όέν είναι περισσότερο άνυπέρβλητα άπ’ δσο αύτά πού γεν
νάει κάθε μέρα ή σημερινή άνταγωνιστική θέσμιση τής κοινωνίας. 
’Αν π.χ. οί όμάδες έργατών όρίζουν γιά τόν έαυτό τους τό ρυθμό έρ- 
γασίας τους, έμφανίζεται τό πρόβλημα καί τής «Ισότητας» τών ρυθ
μών μεταξύ τών διαφόρων όμάδων -μ’ άλλα λόγια, τής δικαιοσύνης 
καί τής ένταξης τών διαφόρων αυτών ρυθμών στή συνολική διαδικα
σία τής παραγωγής. Αύτά τά δυό προβλήματα ύφίστανται σήμερα 
καί, στήν πραγματικότητα, όέν έχουν «λυθεί», θ ά  είναι σημαντική 
πρόοδος δταν διατυπωθούν καί συζητηθούν άνοιχτά. Καί είναι πι
θανόν δτι δχι μόνον ιδέες Ισότητας, άλλά καί ή άλληλεξάρτηση τών 
διαφόρων σταδίων τής διαδικασίας τής έργασίας (καθώς καί, σέ μιά 
βαθμίδα πού σύντομα θά άκολουθήσει, ή έναλλαγή τών άτόμων μετα
ξύ τμημάτων, υπηρεσιών κλπ.) θά όδηγήσουν τήν κοινότητα τών έρ- 
γαζομένων νά μήν άνέχεται όμάδες πού θά είχαν τάση νά κάνουν τή 
ζωή τους πολύ εύκολη. Μέ άνάλογον τρόπο, ή κατασκευή τών μηχα
νών σύμφωνα μέ τήν άποψη αυτών πού τίς χρησιμοποιούν θά άπαι- 
τούσε στενή καί μόνιμη συνεργασία μεταξύ αύτών πού τίς χρησιμο
ποιούν καί τών έργατών πού κατασκευάζουν τίς μηχανές. Γενικότε
ρα, μιά συλλογική όργάνωση τής παραγωγής -καί δλων τών άλλων 
κοινωνικών δραστηριοτήτων- συνεπάγεται φυσικά έναν μεγάλο βαθ
μό κοινωνικής ευθύνης καί άμοιβαίου έλέγχου. θ ά  πρέπει οί διάφο
ροι τομείς τής κοινότητας νά συμπεριφέρονται κατά τρόπον υπεύθυ
νο καί νά δέχονται νά παίζουν τό ρόλο τους στήν άσκηση τού άμοι-
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βαίου έλέγχου. Μιά πλατιά καί διαρκής δημόσια συζήτηση τών κοι
νών προβλημάτων καθώς καί ή δημιουργία δικτύων άντιπροσώπων 
τών όργανώσεων βάσης φαίνεται, προφανώς, νά είναι τά ένδεδειγμέ- 
να όργανα καί φορείς γιά τό συντονισμό τών κοινωνικών δραστηριο
τήτων.

Δέν μπορούμε έδώ νά συζητήσομε τά άκόμα πιό γενικά, πιό σημα
ντικά καί πιό δύσκολα προβλήματα πού θά άντιμετωπίσει μιά κοινω
νία, κολεκτιβική, κοινοτική, σχετικά π.χ. μέ τήν όλοκλήρωση καί τόν 
προσανατολισμό τής «συνολική οικονομία» -ή άλλων κοινωνικών 
δραστηριοτήτων- μέ τήν άλληλεξάρτησή τους, μέ τόν γενικό προσα
νατολισμό τής κοινωνίας καί οϋτω καθέξής.19 Πράγματι, δπως,προσ- 
πάθησα νά τό υπογραμμίσω έδώ καί πολύν καιρό, τό καίριο πρόβλη
μα μιάς μετεπαναστατικής κοινωνίας δέν είναι τό πρόβλημα τής 
«διαχείρισης τής παραγωγής» ούτε τής όργάνωσης τής οικονομίας. 
Είναι τό κυρίως πολιτικό πρόβλημα -αύτό πού θά μπορούσαμε νά τό 
όνομάσομε τό άρνητικό -.ον προβλήματος τον Κράτους: ήτοι, ή Ικα
νότητα τής κοινωνίας νά έγκαθιδρύσει καί νά διατηρήσει τή ρητή καί 
συγκεκριμένην ένότητά της χωρίς νά έχει άναλάβει αύτό τό «καθή
κον» ένα χωριστό καί σχετικά αύτόνομο όργανο -ό μηχανισμός τού 
Κράτους. Αύτό το πρόβλημα -κάνομε μιά παρένθεση- ό κλασικός 
μαρξισμός καί ό ίδιος ό Μάρξ πράγματι τό άγνόησαν. Μαζί μέ τήν 
ιδέα τής άναγκαιότητας τής καταστροφής τού Κράτους, ως διακεκρι
μένου καί οίονεί αύτόνομου μηχανισμού, δέν έλαβαν θετικά υπόψη 
καί τό πολιτικό πρόβλημα. Τό πρόβλημα μάλλον τό «έξαφάνισαν» 
(μυθικά, έννοεϊται) μέσα στήν προοπτική τής έκδηλης, «υλικής» ένο- 
ποίησης καί όμοιομορφίας πού ή άνάπτυξη τού καπιταλισμού θά 
γεννούσε δήθεν στήν κοινωνία. Ή  «πολιτική» γιά τόν Μάρξ, τόν Λέ- 
νιν κλπ. είναι ή πάλη έναντίον τής άστικής τάξης, ή συμμαχία μέ τίς 
άλλες τάξεις κλπ., μέ λίγα λόγια ή έξαφάνιση τών «υπολοίπων τού 
παλιού κόσμου». Δέν είναι ή θετική θέσμιση καί όργάνωση τού και
νούριου κόσμου. Γιά τόν Μάρξ, σέ μιά κοινωνία 100% προλεταριακή 
δέν θά υπήρχε καί δέν θά μπορούσε νά ύπάρξει πολιτικό πρόβλημα 
(έδώ βρίσκεται μιά άπό τίς σημασίες τής άρνησής του νά προπαρα
σκευάσει «συνταγές γιά τίς σοσιαλιστικές κουζίνες τού μέλλοντος»). 
Αύτό τό χαρακτηριστικό έχει τίς ρίζες του βαθιά μέσα στή φιλοσοφία 
του τής Ιστορίας: σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα, ίσως- άλλά άν δέν 
έχομε βαρβαρότητα, τότε έχομε σοσιαλισμό -καί ό σοσιαλισμός είναι 
προσδιορισμένος. Ή  ειρωνεία τής Ιστορίας θέλησε νά γίνει ή πρώτη 
νικηφόρα έπανάσταση σέ μιά χώρα όπου ό πληθυσμός, είναι τό λιγό
τερο πού μπορούμε νά πούμε, δέν έγινε «ένιαίος καί πειθαρχημένος 
άπό τήν ίδια τή διαδικασία τής καπιταλιστικής παραγωγής». Καί 
έπωμίζεται τό μπολσεβίκικο κόμμα καί ή όλοκληρωτική τρομοκρατία 
τού Στάλιν μέ τή φροντίδα νά κάμει ένιαία καί όμοιόμορφη τή ρωσι
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κή κοινωνία. Ευτυχώς, ή έπιτυχία τους δέν υπήρξε δλοκληρωτική.
'Ωστόσο έμεϊς δέν μπορούμε νά βρούμε τήν άπάντηση στό πρόβλη

μα τής ένότητας τής μετεπαναστατικής κοινωνίας σέ μιάν άνύπαρκτη 
διαδικασία «άντικειμενική-ύποκειμενική» πού φέρνει τήν όμοιομορ- 
φία. Δέν θά μπορούσαμε άλλωστε, άκόμα καί άν υπήρχε. Δέν είναι 
ποτέ δυνατόν νά έξαφανίσομε τό πολιτικό πρόβλημα καθαυτό. Ή  
ένότητα τής μετεπαναστατικής κοινωνίας δέν θά μπορεί νά πραγμα
τοποιηθεί -δηλαδή νά άναδημιουργεϊται σταθερά- παρά μέσω τής 
διαρκούς ένοποιητιχής δραστηριότητας των συλλογικών όργάνων. 
Καί αυτό προϋποθέτει, φυσικά, τήν καταστροφή κάθε χωριστού 
«κρατικού μηχανισμού» -άλλά καί τήν ύπαρξη καί τή συνεχή άνά- 
πλαση τών πολιτικών θεσμών, π.χ. τά συμβούλια καί τά δίκτυά τους, 
πού δέν θά είναι άνταγωνιστικοί μέ τήν «πραγματική κοινωνία», μά 
ούτε καί ταντοί μέ τήν κοινωνία αυτήν. Καί άπ’ αύτή τήν άποψη δέν 
βρίσκομε καμιά μαγική έγγύηση δτι θά έπιτευχθεϊ εύκολα μιά κοινω
νική όμοφωνία, καί δτι δλες οί τυχόν προστριβές μεταξύ τομέων τής 
κοινότητας θά έξαφανιστούν. Τίποτε δέν βεβαιώνει δτι -καί μέ τή 
βοήθεια τάσεων πού θά έβγαιναν άπό τούς υφιστάμενους κοινωνι
κούς άνταγωνισμούς- δέν θά έμφανιζόταν ένα νέο στρώμα πού θά 
ζητούσε νά καταλάβει μόνιμα πόστα έξουσίας, προετοιμάζοντας έτσι 
τήν παλινόρθωση καί τής διαίρεσης μεταξύ διευθυνόντων καί έκτελε- 
στών καί ένός χωριστού κρατικού μηχανισμού. Άλλά, γιά δλα αύτά, 
δέν μπορούμε νά πάμε πιό πέρα άπό τήν έξής θέση τού ζητήματος:

Ή  τά αύτόνομα συλλογικά όργανα τού λαού θά μπορέσουν νά 
βρούν μιά λύση, ή μάλλον μιά διαδικασία λύσεων, στό πρόβλημα τής 
διατήρησης τής κοινωνίας ώς διαφορισμένης ένότητας.

7/, άν οί μάζες άποδειχτούν άνίκανες νά προχωρήσουν πρός αυ
τήν τήν κατεύθυνση, θά έπιβληθούν άναγκαϊα λύσεις «υποκατάστα
σης» -μέ τίς μορφές π.χ. τής έξουσίας ένός «έπαναστατικού κόμμα
τος» καί τής έπανασυγκρότησης μιάς μόνιμης γραφειοκρατίας. Ό  
«παλιός κυκεώνας» θά άναστηνόταν τότε ipso facto.

’Οχι πώς έμεϊς δέν ξέρομε τό δρόμο. Δέν υπάρχει δρόμος· δρόμος 
πού νά είναι ήδη χαραγμένος, θ ά  τόν άνοίξει ή συλλογική καί αυτό
νομη δραστηριότητα τών άνθρώπων, άν είναι τέτοια. Ξέρομε δμως 
ποιός δέν είναι ό δρόμος καί ξέρομε ποιός είναι ό δρόμος πού όδηγεί 
σέ μιάν όλοκληρωτική γραφειοκρατική κοινωνία.

Ή  ουγγρική έπανάσταση δέν είχε ούτε τό χρόνο ούτε τή δυνατότη
τα ν’ άντιμετωπίσει αύτά τά προβλήματα. Πάντως, στό μικρό διάστη
μα τής άνάπτυξής της, δχι μόνον άφάνισε τήν ποταπή άπάτη τού 
σταλινικού «σοσιαλισμού» άλλά καί έθεσε μερικά άπό τά πιό σημα
ντικά προβλήματα πού έχει ν’ άντιμετωπίσει ή έπαναστατική άνοικο- 
δόμηση τής άνθρώπινης κοινωνίας, καί έδωσε μερικά πρώτα σπέρμα
τα άπαντήσεων σ’ αύτά. Δέν όφείλομε μόνο νά τιμούμε τόν ήρωικό
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άγώνα τοϋ ουγγρικού λαού: στην κρίση του καί την άπόφασή του νά 
διευθύνει ό ίδιος τή συλλογική ζωή του καί, γι’ αύτόν τό σκοπό, ν’ 
άλλάξει ριζικά θεσμούς τής κοινωνίας πού άνάγονται στήν άρχή των 
Ιστορικών χρόνων, όφείλομε νά άναγνωρίσομε μιάν άπό τίς δημιουρ
γικές πηγές τής σύγχρονης Ιστορίας.

Αύγουστος 1976
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. «Ή  προλεταριακή έπανάσταση έναντίον τής γραφειοκρατίας», S. ou Β, 
άρ. 20 (Δεκέμβριος 1956)' άναδημοσιεύεται στό La Société bureaucratique, 
τόμ. 2, Παρίσι, 10/18, 1973, σ. 277-278. Τό παρόν κείμενο προϋποθέτει έκ μέ
ρους τού άναγνώστη κάποιαν έξοικείωση μέ τά κύρια γεγονότα πού σχετίζο
νται μέ τά συμβάντα τού 1956 στήν Ούγγαρία καί, Ιδίως, τή σύνθεση, τις δρα
στηριότητες καί τίς διεκδικήσεις τών έργατικών Συμβουλίων. Τά τεύχη 20 καί 
21 (Μάρτιος 1957) τού S. ou Β. είναι κυρίως άφιερωμένα στά γεγονότα τού 
1956 στήν Ούγγαρία καί στήν Πολωνία καί περιέχουν ντοκουμέντα καί κείμε
να πού όφείλονται σέ πρόσφυγες πού είχαν λάβει μέρος στήν ούγγρική έπανά
σταση. Γιά βρισμένες βιβλιογραφικές παραπομπές, 6λ. La Société bureaucrati
que, δ .π ., σ. 265.

2. Πρβλ. τό άρθρο όπου παραπέμπω στή σημείωση 1, ιδίως σ. 278-307' έπί- 
σης «Sur le contenu du Socialisme, III: La lutte des ouvriers contre l'organisa
tion ou l'entreprise capitaliste», S. ou B., άρ. 23 ('Ιανουάριος 1958)' άναδημο- 
σιεύεται στήν Πείρα τοΰ έργατικού κινήματος, τόμ. 2, Παρίσι, 10/18, 1974, σ. 
9-88. Τό έκτακτο βιβλίο τού Ούγγρου Miklos Harasjti, Salaire aux pièces. Ouv
rier dans un pays socialiste, Παρίσι, έκδ. Seuil, 1976, άποδείχνει άκόμα μιά φο
ρά τήν πλήρη ταυτότητα  τής φύσης τών σχέσεων παραγωγής καί τής όργάνω- 
σης τής διαδικασίας τής έργασίας μεταξύ τών «καπιταλιστικών» έργοστασίων 
τής Δύσης καί τών «σοσιαλιστικών» έργοστασίων τής ’Ανατολής.

3. Συζήτησα στόν καιρό τους τά γεγονότα τής Πολωνίας ατό «La voie polo
naise de la bureaucratisation», S. ou B., άρ. 21 (Μάρτιος 1957), άναδημοσιευ- 
μένο στό La Société bureaucratique, τόμ. 2, σ. 339-371. 'Α ξίζει νά παραθέσομε 
ένα άμίμητο, λίγο μακρύ κείμενο τού Ε. Μαντέλ- έτσι ό άναγνώστης θά πει- 
σθεΐ πώς δέν άφήνω τόν έαυτό μου νά φτάσει σέ ύπερβολή πολεμικής: «Ή  σο
σιαλιστική δημοκρατία θά έχει νά δώσει κι άλλες μάχες στήν Πολωνία. Ή  κύ
ρια μάχη όμως, αύτή πού έπέτρεψε σέ έκατομμύρια προλετάριους νά ξανα- 
ταυτιστοΰν μ έ  τό έργατιχό Κράτος, έχει ήδη κερδηθεΐ.» Καί παρακάτω: «Ή  
πολιτική έπανάσταση πού συντάραξε έδώ κι ένα μήνα τήν Ούγγαρία γνώρισε 
ένα ξετύλιγμα πιό σπασμωδικό καί πιό άνισόμετρο άπ’ δσο ή πολιτική έπανά
σταση στήν Πολωνία. Δέν φτερούγισε δπως αύτή άπό νίκη σέ νίκη [sic]. (...) 
Κι αύτό, γιατί, άντίθετα άπ’ δ,τι έγινε στήν Πολωνία, ή ούγγρική έπανάσταση 
είχε μιά στοιχειακή καί αύθόρμητη έκρηξη. Ή  λεπτή άλληλεπίδραση μεταξύ 
τών άντικειμενικών καί τών ύποκειμενικών παραγόντων, μεταξύ τής πρωτο
βουλίας τών μαζών καί τής οίκούόμησης μ ιας νέας ήγεσίας, μεταξύ τής πίεσης 
έκ τών κάτω καί τής χρυστάλλωσης μ ιας άντιπολιτεντικής όμάδας έπάνω στήν 
κορυφή τοΰ κομμουνιστικού κόμματος, άλληλεπίδραση πού έξασφάλισε τήν 
πολωνική (;!] νίκη, έλειψε στήν Ούγγαρία.» Quatiime internationale, Δεκέμ
βριος 1956, σ. 22-23 (οί ύπογραμμίσεις δικές μου). Σπάνια έκφράστηκαν μέ 
μεγαλύτερη σαφήνεια -κα ί σέ πιό εύτράπελο ύφος- ή γραφειοκρατική ούσία 
τού τροτσκισμού, ή φύση του ώς έξόριστης φράξιας τού σταλινισμού, ό πόθος 
του νά άποκαταστήσει τό μηχανισμό τοΰ κόμματος μέ τήν εύκαιρία μιας φρα
ξιονιστικής πάλης στούς κόλπους του καί μιας «πίεσης τής βάσης».

4. Ά ναφέρομαι στά σημεία πού θεωρώ πιό σημαντικά, έτσι δπως δ ιατυπώ
θηκαν ήδη στις 28-29 'Οκτωβρίου 1956. "Οσο άπίστευτο κι άν φανεί, οί διεκ
δικήσεις τών Συμβουλίων μετά τήν 11η Νοεμβρίου (δηλαδή μετά τήν όλοκλη- 
ρωτική κατάληψη τής χώρας άπό τόν ρωσικό στρατό καί μετά τή σφαγή χιλιά-
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δων προσώπων) ήταν Ακόμα π ιό ριζικές, γιατί περιλάμβαναν τή συγκρότηση 
όπλισμένων έργατιχών πολιτοφυλακών καί τή δημιουργία Συμβουλίων σέ 
όλους τούς χλάόους δραστηριότητας, άχόμα κα ί στίς κυβερνητικές λειτουρ
γίες.

5. Δέν μιλάω έδώ γιά τά πρόσωπα καθαυτά παρά γιά τό νόημα τής συμπε
ριφοράς τους. Σ’ αύτά έδώ πού λέω δέν έχει θέση ή προσωπική τραγωδία τού 
Λούκατς (ή τού Νάγκι χλπ). Ειδικότερα, όσον άφορά τόν Λούχατς, τόγ έγε- 
λιανό μαρξιστή, θά πήγαινε πραγματικά πάρα πολύ νά τόν κατηγορήσει κα
νείς πάρα νά χλάψει γιά τό «υποκειμενικό του δράμα».

6. Τό υλικό πού βρίσκομε στό Ε.Ρ. Thompson, The Making o f  the English 
Working Class (Gollancj, 1963· έχδ. Πένγχουιν, 1968) φωτίζει άρχετά αυτό τό 
σημείο.

7. Κάνει μεγαλύτερη έντύπωση ή παρατήρηση δτι, παρόλο αύτό τό προη
γούμενο καί παρά τήν άναγνώριση άπό τόν Μάρξ τής βασικής σημασίας τής 
μορφής τής Κομμούνας, ή πρώτη Αντίδραση τού Λένιν στήν αυθόρμητη έμφά- 
νιση τών Σοβιέτ κατά τήν έπανάσταση τού 1905 ήταν Αρνητική καί έχθρική. 
Ό  λαός δρούσε διαφορετικά άπό κείνο πού αύτός, δ Λένιν, είχε κρίνει -  μέ 
βάση τή «θεωρία» του -  δτι έπρεπε νά κάνει ό λαός.

8. 'Υποθετική άντικατάσταση μιας Αρχικής έννοιας πού δέν έπιβεβαιώνε- 
ται άμεσα. Στά λατινικά spons δέν είναι έν χρήσει στήν όνομαστική' στίς άλ
λες πτώσεις συνήθως άποδίδεται μέ τό «βούληση». ’Αλλά τό έλληνικό σπένόω 
(Απ’ δπου σπονδή) σημαίνει χύνω ύγρό, κάνω υγρή θυσία (όπως τό χιττιτικό 
sipani, ispant)■ ή Αρχική του έννοια δύσκολα μπορεί νά διαφοριστεϊ άπό τό 
λείβω, χέω. Βλ. Ε. Benvenisie Λεξικό..., τόμ. 2, σελ. 209 καί 224.

9. Ή  άρχή τής «ταυτότητας», στήν όποία στηρίζεται όλη ή κληρονομημένη 
φιλοσοφική καί έπιστημονική σκέψη, Ισοδυναμεϊ μέ τή βεβαίωση ότι ένα τέ
τοιο «πέραν», άν καί όταν ύφίσταται, πάντα είναι μόνον «ό βαθμός τής 
άγνοιάς μας». Τή συνοδεύει ή πεποίθηση ότι μπορούμε, de jure, νά έλαττώσο- 
με αυτόν τό βαθμό στό μηδέν. Ή  πιό σύντομη Απάντηση σ’ αύτό είναι: Ιδού  ή 
Ρόδος, Ιδού κα ί τό πήδημα. Μπορούμε μέ πλήρη έμπιστοσύνη νά καθίσομε 
καί νά περιμένομε τήν ήμέρα πού ή διαφορά Ανάμεσα στό Τριστάνος καί 
Ίζόλδη  καί στό σύνολο τών «αίτιών» του καί τών «όρων» του (Αστική κοινω
νία τού 1850, έξέλιξη τών δργάνων καί τής όρχήστρας, υποσυνείδητο τού Βά- 
γκνερ κλπ.) θά μειωθεί στό μηδέν.

10. Μολονότι θά μπορούσαμε φυσικά νά «έξηγήσουμε» γιατί αύτός ό τύπος 
έπανάστασης δέν πραγματοποιήθηκε τό 1956 στήν Αίγυπτο, στό ’Ιράν ή στήν 
Ιά βα .

11. Γιά μιάν άλλη διασαφήνιση αύτού τού τύπου «έπιχειρημάτων»: είναι 
Ακριβές ότι μιά Από τίς κύριες δ ιαφορές μεταξύ Πολωνίας καί Ούγγαρίας τού 
1956 έγκειται στήν Ικανότητα τού πολωνικού Κ.Κ. νά «προσαρμοστεί» στά γε
γονότα -ένώ τό ουγγρικό Κ.Κ. δέν μπόρεσε νά τό κάμει. ’Αλλά γ ια τί τό πολω
νικό Κ.Κ. έπέτυχε έχεϊ δπου τό ουγγρικό Κ.Κ. άπέτυχε; Διότι στήν Πολωνία, 
Ακριβώς, τό κίνημα δέν πήγε  Αρκετά μακριά, πράγμα πού έπέτρεψε στό Κ.Κ. 
νά συνεχίσει νά υπάρχει καί νά παίζει τό ρόλο του -ένώ στήν Ούγγαρία ή 
βιαιότητα καί ό ριζοσπαστικός χαρακτήρας τού κινήματος πολύ γρήγορα έκ- 
μηδενίσανε τό Κ.Κ. Καί αύτό «έξηγεΐ» έπίσης, ώς ένα σημείο, τή διαφορετική 
στάση τού Κρεμλίνσυ σέ καθεμιά Από τίς δυό περιπτώσεις. Ό σ ο  τό γραφειο
κρατικό χόμμα στήν Πολωνία έπιζούσε καί κρατούσε, κουτσά στραβά, τά 
ήνία, ή γραφειοκρατία τής Μόσχας πίστευε, καί όχι άδικα, ότι μπορούσε νά 
άπόσχει Από μιάν ένοπλη έπέμβαση χαί νά μανουβράρει, ένόψει τής βαθμιαί
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ας Αποκατάστασης τής γραφειοκρατικής δικτατορίας -πράγμα πού στό τέλος 
έτσι έγινε. Παρόμοια μανούβρα φαινόταν άδύνατη στήν Ουγγαρία, όπου τό 
Κ.Κ. είχε Αφανιστεί καί τά έργατικά Συμβούλια έπιβεβαίωναν καθαρά τήν 
πρόθεσή τους νά  διεκδικήσονν τήν έξουσία καί νά τήν Ασκήσουν.

12. 'Ο  καθένας, στή σημερινή κοινιυνία, είχε τή δυνατότητα, σέ περιορι
σμένη κλίμακα, νά  παρατηρήσει αύτό τό σπείρωμα τού γραφειοκρατικού έκ- 
φυλισμού καί τής Απάθειας στή ζωή τών πολιτικών καί συνδικαλιστικών όρ- 
γανώσεων.

13. Ε ίναι άλήθεια δτι στήν Ούγγαρία υπήρξαν αίτήματα γιά έλεύθερες 
έκλογές γιά τήν άνάδειξη νέου Κοινοβουλίου -κα ί δτι αύτά τά αίτήματα εί
χαν, φαίνεται, τήν υποστήριξη τών Συμβουλίων. Αύτό ήταν όλοφάνερα μιά 
κατανοητή Αντίδραση στήν προηγούμενη κατάσταση πραγμάτων, στήν κατά
σταση τής γραφειοκρατικής δικτατορίας. Τό πρόβλημα τών Αντίστοιχων ρό
λων καί έξουσιών αύτού τού Κοινοβουλίου καί τών Συμβουλίων, άν ή έπανά- 
σταση είχε τή δυνατότητα νά Αναπτυχθεί, μένει φυσικά Ανοιχτό. Κατά τή 
γνώμη μου ή Ανάπτυξη τής έξουσίας καί τών δραστηριοτήτων τών Συμβου
λίων θά κατέληγε είτε στή βαθμιαία Ατροφία τού Κοινοβουλίου είτε σέ Αντι
παράθεση μεταξύ τού Κοινοβουλίου καί τών Συμβουλίων.

14. Πρβ. τό Αρθρο μου «Socialisme ou Barbarie» στό S. ou Β., Αρ. 1, Μάρ
τιος 1949, Αναδημοσιευμένο τώρα στό La Société bureaucratique, τόμ. 1, Ιδίως 
σ. 164-173. ’Επίσης «Le râle de l’idéologie bolchevique dans la naissance de la 
bureaucratie» στό S. ou B., Αρ. 35, ’Ιανουάριος 1964, Αναδημοσιευμένο τώρα 
στήν Πείρα τού έργατικον κινήματος, τόμ. 2, σ. 384-416. 'Οσο Απίστευτο κι 
Αν φαίνεται, 6 Λένιν καί ό  Τρότσκι βλέπανε στήν όργάνωση τής έργασίας, στή 
διεύθυνση τής παραγωγής χλπ. προβλήματα καθαρώς τεχνικά πού δέν είχαν 
τίποτε νά κάνουν, κατά τή γνώμη τους, μέ τή «φύση τής πολιτικής έξουσίας», 
ή όποία παρέμενε «προλεταριακή», έφόσον τήν Ασκούσε τό «κόμμα τού προ
λεταριάτου». ’Ηχώ αύτού είναι δ  ένθουσιασμός τους·γιά τήν καπιταλιστική 
«όρθολόγηση» τής παραγωγής, τόν τείλορισμό, τήν έργασία μέ τό κομμάτι 
κλπ. "Οτι αύτή ή στάση Ανταποκρίνεται πράγματι στή σκέψη τού ίδιου τού 
Μάρξ στά βαθύτερά της στρώματα, προσπάθησα νά τό δείξω στό δεύτερο Από 
τά Αρθρα πού Ανέφερα παραπάνω καί σέ πολλά Αλλα κείμενα.

15. Προσπάθησα νά δείξω δτι αύτή ή «όρθολογική» όργάνωση είναι πράγ
ματι, ά π ’ τήν ούσία της καί τή φύση της, άνορθολογική, γεμάτη Αντιφάσεις 
καί Ασυνέπειες, στό «Γιά τό περιεχόμενο τού σοσιαλισμού, II», S. ou Β., άρ. 
22, Ιούλ ιος 1957- «Γιά τό περιεχόμενο τού σοσιαλισμού, III», πού Αναφέρω 
στή σημείωση 2 παραπάνω· «Le mouvement révoloutionriaire sous le capitali
sme moderne, II», S. ou B., άρ. 32, ’Απρίλιος 1961. Δέν μπορεί νά υπάρξει 
«όρθολογική» βάση γιά  μιά ίεραρχικογραφειοκρατική όργάνωση στίς σύγχρο
νες συνθήκες (έν Αντιθέσει π.χ. μέ τίς συνθήκες τού «μανταρινάτου τής Κί
νας»), «Γνώση», «ταλέντο», «πείρα» έπρεπε νά είναι τά κριτήρια έπιλογής καί 
διορισμού -κα ί δέν μπορούν νά  είναι. ΟΙ «λύσεις» τών προβλημάτων πού 
Αντιμετωπίζει ή όργάνωση (έπιχείρηση, διοίκηση, κόμμα κλπ.) καθορίζονται 
Από τά Ασταθή Αποτελέσματα τής πάλης γιά τήν έξουσία, πού μονίμως κά
νουν μεταξύ τους Ανταγωνιστικές γραφειοκρατικές όμάδες, ή μάλλον κλίκες 
καί φατρίες, πού είναι, Αχι τυχαία ή Ανεκδοτικά φαινόμενα, Αλλά κεντρικά 
στοιχεία στή λειτουργία τού γραφειοκρατικού μηχανισμού. Ή  Ιδέα μιας «τε
χνοδομής» καθαυτήν είναι φενάκη: είναι αύτό πού θά ήθελε ή γραφειοκρατία 
νά πιστεύει δ κόσμος. Αύτοί πού είναι στήν κορυφή είναι αύτού όχι ώς είδι- 
κοί σ’ έναν τεχνικό τομέα. Αλλά ώς ειδικοί στήν τέχνη ν’ άναρριχώνται σέ δλη
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τήν κλίμακα τής γραφειοκρατίας. Κατά τήν έπέκτασή του, ό γραφειοκρατικός 
μηχανισμός είναι άναγκασμένος νά άναπαράγει ατούς κόλπους του τή διαίρε
ση τής έργασίας πού Επιβάλλει δλο καί περισσότερο στό σύνολο τής κοινω
νίας. "Ετσι καταλήγει νά είναι χωρισμένος, ξένος πρός τόν έαυτό του και 
πρός τή δημιουργικήν ούσία τών προβλημάτων. Κάθε «όρθολσγική» σύνθεση 
γίνεται έτσι άδύνατη. 'Ωστόσο πρέπει βέβαια νά υπάρξει κάποια σύνθεση. 
Πρέπει βέβαια στό τέλος νά ληφθούν άποφάσεις. Καί λαμβάνονται -στό όβάλ 
Γραφείο (ή κάτω άπό τούς τρούλους τού Κρεμλίνου, άντκττοίχως) άνάμεσα 
στούς Νίξον, τούς Έ ρλιχμαν, τούς Χάλντεμαν καί άλλους μικρό εγκληματίες 
μέ νοημοσύνη κάτω άπ’ τό κανονικό. Είναι ή άποθέωση τής «τεχνοδομής» τής 
«έπιστημονικής διοίκησης» κλπ. -Λπως οί έπιδοτήσεις τής Λόκχιντ ε/ναι ή 
άποθέωση τού «τελείως τέλειου συναγωνισμού», τής «άριστης λειτουργίας μέ 
τούς μηχανισμούς τής έλεύθερης άγοράς» κλπ., προσφιλή στούς καθηγητές 
τής οικονομίας.

16. Αύτό είναι άνίκανοι νά τό (δουν οί σημερινοί μαρξιστές πού έπιμένουν 
νά μιλάνε γιά «παραγωγή έμπορευμάτων» στή Δύση, καί γιά  «σοσιαλισμό», 
όσο «έκφυλισμένος» καί «παραμορφωμένος» κι άν είναι, στήν ’Ανατολή.

17. Ή  Ιδέα μιας τεχνικής «ουδέτερης», καθώς καί ή Ιδέα δτι ό καπιταλιστι
κός «έξορθολογισμός» είναι έξορθολογισμός χωρίς είσαγωγικά, είναι κεντρι
κή, άν καί λίγο πολύ κρυμμένη στή σκέψη τού Μάρξ. Πβλ. τά κείμενα πού 
άναφέρω στίς σημ. 13 καί 14 παραπάνω.

18. Φτάνομε στά Ιδια συμπεράσματα όταν έξετάζομε τήν πραγματικότητα 
τής παραγωγής, δηλαδή τή συμπεριφορά καί τούς άγώνες τών έργαξομένων 
σέ δλο τόν βιομηχανικό κόσμο, στήν ’Ανατολή δσο καί στή Δύση. ’Εναντίον 
τής καταναγκαστικής «όργάνωσης» καί τής «πειθαρχίας στήν έργασία», πού 
έπιβάλλονται άπέξω, οί έργάτες άγωνίζονται σταθερά, παντού. Αύτός ό άγώ- 
νας δέν είναι, καί δέν μπορεί νά είναι, άποκλειστικά «άρνητικός»' δέν είναι 
μόνον άγώνας «έναντίον τής έκμετάλλευσης», είναι άναγκαοτικά, καί ταυτό
χρονα, άγώνας γιά μιάν άλλη όργάνωση τής παραγωγής. ΟΙ έργαζόμενοι μά
χονται έναντίον τής έκμετάλλευσης μέσα  στήν παραγωγή, δηλαδή ώς έργάτες 
πάνω  στήν έργασία τους, καί γιά νά μπορούν νά κάνουν τήν έργασία τους 
(άλλιώς χάνουν ή τή θέση τους ή χρήματα). Γιά νά τό κάνουν αύτό, πρέπει 
τόν μισό χρόνο νά έργάζονται έναντίον τών κανόνων -γ ιατί τό νά έργάξονται 
σύμφωνα μέ τούς κανόνες (working to rule, «άπεργία ζήλου») είναι τό καλύτε
ρο μέσο νά π ροχαλίσουν άμέσως χάος στήν παραγωγή (άκόμα ένα ωραίο 
δείγμα τής «όρθολογικότητας» τής καπιταλιστικής παραγωγής). Έ τσ ι οί άτυ
πες όμάδες έργατών έχουν άπό τώρα νά όρίσουν καί νά έφαρμόσουν, άχι 
άπλή άλλά διπλή «πειθαρχία στήν έργασία»' πειθαρχία πού άποβλέπει ταυτό
χρονα νά «πολεμήσει τόν έργοδότη» καί νά προετοιμάσει μιά «δίκαιη ήμέρα 
έργασίας» (a fair day’s work).

19. ’Εξέτασα μερικά ά π’ αυτά τά  προβλήματα -τά  πιό «άμεσα» κατά τή 
γνώμη μου -  στό «Γιά τό περιεχόμενο τού σοσιαλισμού, II», ’Ιούλιος 1957, πού 
άνάφερα στή σημ. 15 παραπάνω.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ*

I have weighed these times, and found them wanting
Τά άνθρώπινα γονίδια, άπ’ δσο γνωρίζουμε, δέν έχουν ύποστεί 

φθορά -πρός τό παρόν τουλάχιστον. Αντίθετα, ξέρουμε δτι οΐ «πο
λιτισμοί», οί κοινωνίες είναι θνητές καί δτι δ θάνατός τους δέν είναι 
κατ’ άνάγκην άκαριαϊος. Ή  σχέση τού θανάτου μιας κοινωνίας μέ 
μιά καινούρια ζωή, τής όποιας μπορεί νά είναι καί προϋπόθεση, 
άποτελεϊ κάθε φορά ένα μοναδικό αίνιγμα. Ή  «παρακμή τής Δύσης» 
είναι ένα παλιό θέμα πού συνίσταται σ’ ένα ψευδοπρόβλημα. Σάν 
σύνθημα άποσκοποΰσε βέβαια καί στό νά άποκρύψει τίς δυνατότητες 
γιά έναν καινούριο κόσμο πού θέτει καί άπελευθερώνει ή άποσύνθε- 
ση τής «Δύσης», έν πάση δμως περιπτώσει στό νά συγκαλύψει τό 
πρόβλημα αύτού τού κόσμου καί νά καταπνίξει τό πολιτικό πράττειν 
χρησιμοποιώντας μιά μεταφορά άπό τή βοτανική. Δέν μάς ένδιαφέ- 
ρει έδώ νά διαπιστώσουμε δτι τό λουλούδι αύτό, δπως καί τά άλλα, 
θά μαραθεί, μαραίνεται ή είναι ήδη μαραμένο. ’Επιδιώκουμε νά κα
τανοήσουμε τί είναι αύτό πού μέσα στόν κοινωνικοϊστορικό κόσμο 
πεθαίνει, πώς πεθαίνει καί, εί δυνατόν, γιατί πεθαίνει. Προσπαθού
με άκόμα νά βρούμε τί είναι αύτό πού ίσως άρχίζει νά γεννιέται.

Αύτές οί σκέψεις δέν είναι ούτε άπό τή μιά πλευρά τους ούτε άπό 
τήν άλλη αύθαίρετες, ούδέτερες ή άνιδιοτελείς. Τό ζήτημα τού «πολι
τισμού» άντιμετωπίζεται έδώ σάν διάσταση τού πολιτικού προβλήμα
τος μέ τόν ίδιο τρόπο πού θά μπορούσαμε νά πούμε δτι τό πολιτικό 
πρόβλημα είναι μιά συνιστώσα τού θέματος πολιτισμός μέ τήν εύρύ- 
τερη έννοια. (Λέγοντας έδώ «πολιτικό» δέν έννοώ βέβαια ούτε τό 
έπάγγελμα τού κ. Νίξσν, ούτε τίς δημοτικές έκλσγές. Τό πολιτικό 
πρόβλημα είναι τό πρόβλημα τής συνολικής θέσμισης τής κοινωνίας.) 
ΟΙ σκέψεις αύτές είναι δσο γίνεται πιό άντι-«έπιστημονικές». 'Ο 
συγγραφέας δέν κινητοποίησε καμιά στρατιά βοηθούς ούτε κατανά
λωσε δεκάδες ώρες μέ τόν ήλεκτρονικό ύπολογιστή γιά νά διαπιστώ

* Συντάχτηκε γιά τό Sociologie et Sociétés τού Μόντρεαλ, Δεκέμβρης 1978.
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σει έπιστημονικά αυτό που όλος ό κόσμος ήδη γνωρίζει έκ τών προ- 
τέρων: π.χ. δτι οί λεγάμενες συναυλίες σοβαρής μουσικής δέν παρα- 
κολουθούνται παρά μόνο άπό βρισμένες κοινωνικοεπαγγελματικές 
κατηγορίες τού πληθυσμού. Είναι έπίσης γεμάτες παγίδες καί κινδύ
νους. Είμαστε βυθισμένοι μέσα σ’ αυτόν τόν κόσμο καί προσπαθούμε 
νά τόν καταλάβςυμε, άκόμά καί νά τόν άξιολογήσουμε. Εννοείται 
δτι αύτά τά λέει ό συγγραφέας- μέ ποιά όμως Ιδιότητα; Μέ τήν Ιδιό
τητα άκριβώς τού τοποθετημένου, τού άτόμου πού συμμετέχει σ’ αυ
τόν τόν κόσμο- μέ τήν ίδια Ιδιότητα πού τόν έξουσιοδοτεί νά έκφρά- 
ζει τίς πολιτικές του άπόψεις, νά έπιλέγει αύτό πού καταπολεμά καί 
αύτό πού ύποστηρίζει στην κοινωνική ζωή τής έποχής του.

Αύτό πού ψυχορραγεί σήμερα -ή πού τουλάχιστον άμφισβητεϊται 
βαθιά- είναι ό «δυτικός» πολιτισμός. Καπιταλιστικός πολιτισμός, 
πολιτισμός τής καπιταλιστικής κοινωνίας, πού ξεπερνά δμως κατά 
πολύ τό κοινωνικοϊστορικό αύτό καθεστώς, διότι περιλαμβάνει καί 
δ,τι αύτό μπόρεσε καί θέλησε νά έπαναπροσλάβει άπό τίς προηγού
μενες έποχές καί ίδιαίτερα μέσα άπό τό «έλληνοδυτικό τμήμα» τής 
παγκόσμιας ιστορίας, τό όποιο πεθαίνει σάν σύνολο άπό νόρμες καί 
άξιες, σάν μορφές κοινωνικοποίησης καί πολιτισμικής ζωής, σάν κοι- 
νωνικοϊστορικός τύπος άτόμων, σάν σημασία τής σχέσης τής συλλο- 
γικότητας μέ τόν έαυτόν της, μέ τίς συνιστώσες της, μέ τό χρόνο καί 
μέ τά ίδια της τά έργα.

Αύτό πού έδώ καί πάνω άπό δύο αιώνες έχει άρχίσει νά γεννιέται, 
μέ κόπο, άποσπασματικά καί άντιφατικά, είναι τό πρόταγμα μιάς 
καινούριας κοινωνίας, τό πρόταγμα τής κοινωνικής καί άτομικής αύ- 
τονομίας. "Ενα πρόταγμα πού είναι πολιτική δημιουργία μέ τή βαθύ
τερη έννοια- πρόταγμα πού οί άπόπειρες πραγμάτωσης του, είτε ξέ- 
φυγαν άπό τό δρόμο τους είτε άπέτυχαν, έχουν ήδη πληροφορήσει τή 
σύγχρονη ιστορία. ("Οποιος συμπεραίνει άπό αύτές τίς έκτροπές καί- 
άποτυχίες δτι τό πρόταγμα μιας αύτόνομης κοινωνίας δέν είναι ύλο- 
ποιήσιμο παραλογίζεται. Δέν ήξερα δτι ή δημοκρατία είχε έκτραπεΐ 
άπό τούς σκοπούς της κάτω άπό τόν άσιατικό δεσποτισμό ούτε δτι 
είχαν έκφυλιστεϊ οί έργατικές έπαναστάσεις στούς Bororos.) Δημο
κρατικές έπαναστάσεις, έργατικοί άγώνες, κινήματα γυναικών, νέων, 
μειονοτήτων «πολιτισμικών», έθνικών, τοπικών -δλα αύτά μαρτυ
ρούν τήν άνάδυση καί τή ζωντάνια αύτοϋ τού προτάγματος γιά αυτο
νομία. Ποιό θά είναι τό μέλλον τους καί πού ήά «καταλήξουν» -τό 
ζήτημα τού κοινωνικού μετασχηματισμού μέ μιά ριζοσπαστική έν
νοια- είναι έρωτήματα πού παραμένουν άνοιχτά. ’Ανοιχτό έπίσης 
παραμένει, ή μάλλον πρέπει νά ξανατεθεί, ένα πρόβλημα, βεβαίως 
καθόλου πρωτότυπο, άλλά πού πάντα συγκαλύφθηκε άπό τούς κλη
ρονομημένους τρόπους σκέψης, άκόμα καί δταν παρουσιάζονταν 
«έπαναστατικοί»: τό πρόβλημα τής πολιτισμικής δημιουργίας μέ τήν
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αυστηρή έννοια του δρου, τής φαινομενικής διάστασης Ανάμεσα στό 
πολιτικό πρόταγμα γιά φύτονομία καί ένα πολιτισμικό περιεχόμενο, 
τών συνεπειών καί κυρίως τών πολιτισμικών προϋποθέσεων ένός ρι
ζοσπαστικού μετασχηματισμού τής κοινωνίας. Αυτή είναι ή προβλη- 
ματολογία πού έπιδιώκεται νά διευκρινιστεί, μερικά καί Αποσπα
σματικά, στίς άκόλουθες σελίδες.

Εκλαμβάνω έδώ τόν δρο «πολιτισμό» μέ μιά έννοια ένδιάμεση, 
άνάμεσα στό τρέχον νόημα πού έχει στή γαλλική γλώσσα (τά «έργα 
τού πνεύματος» καί ή πρόσβαση πού έχει τό άτομο σ’ αύτά) καί τό 
νόημά του στήν άμερικάνικη άνθρωπολογία (πού καλύπτει τήν όλό- 
τητα τού δεσμού τής κοινωνίας, ότιδήποτε διαφοροποιεί καί άντιπα- 
ραθέτει κοινωνία, άπό τή μιά, ζωικότητα καί φύση άπό τήν άλλη). 
Μέ τόν δρο «πολιτισμό» έννοώ έδώ καθετί πού στό θεσμό μιας κοι
νωνίας ξεπερνά τή συνολιστική-ταυτιστική (λειτουργική-έργαλειακή) 
διάσταση καί τόν όποιο τά μέλη τής κοινωνίας αυτής έπενδύουν θετι
κά σάν «άξια» μέ τήν εύρύτερη έννοια τού δρου: μέ λίγα λόγια πρό
κειται γι’ αύτό πού οί "Ελληνες όνομάζουν παιδεία. "Οπως δείχνει 
καί ή λέξη, ή παιδεία περιλαμβάνει έπίσης άναπόσπαστα τίς θεσμι- 
σμένες διαδικασίες μέσω τών όποιων τό άνθρώπινο δν, κατά τή 
διάρκεια τής κοινωνικής διαμόρφωσής του ώςάτόμου,όδηγείται στό 
νά Αναγνωρίσει καί νά έπενδύσει θετικά τίς άξιες τής κοινωνίας. ΟΙ 
άξιες αυτές δέν δόθηκαν άπό κάποια έξωκοινωνική άρχή ούτε Ανα
καλύφθηκαν άπό τήν κοινωνία μέσα σέ φυσικά κοιτάσματα ή στόν 
ούράνιο θόλο τής Λογικής. Δημιουργούνχαι κάθε φορά άπό τή θεω
ρούμενη κοινωνία ώς πυρήνες τής θέσμισής της καί άποτελούν τά 
έσχατα καί άπερίσταλτα γεωδεσιακά σημεία σημαντικότητας, τούς 
πόλους προσανατολισμού τού κοινωνικού πράττειν καί τού κοινωνι
κού παριστάνειν. Είναι λοιπόν άδύνατο νά μιλά κανείς γιά κοινωνι
κό μετασχηματισμό, χωρίς νά βρεθεί Αντιμέτωπος μέ τό ζήτημα τού 
πολιτισμού μ’ αυτή του τήν έννοια. Καί στήν πραγματικότητα δλοι τό 
Αντιμετωπίζουν καί άναγκάζονται νά «άπαντήσσυν» δ,τι καί νά κά
νουν. ("Ετσι στή Ρωσία μετά τόν ’Οκτώβριο τού 1917, ό σχετικός πα- 
ραλογισμός τού Proletkult συνεθλίβη άπό τόν άπόλυτο παραλογισμό 
τής άφομοίωσης τού καπιταλιστικού πολιτισμού, πράγμα πού άποτέ- 
λεσε μιά άπό τίς συνιστώσες τής συγκρότησης τού όλικού καί όλοκλη- 
ρωτικού γραφειοκρατικού καπιταλισμού πάνω στά έρείπια τής έπα- 
νάστασης.)

Μπορούμε νά διασαφηνίσουμε περαιτέρω τή στενή σχέση άνάμεσα 
στήν πολιτισμική δημιουργία καί τήν κοινωνική προβληματική τού 
καιρού μας. Μπορούμε νά τό κάνουμε μέ τή βοήθεια όρισμένων έρω- 
τημάτων, τών προϋποθέσεων τους, τού τί συνεπάγονται καί τού τί 
έπισύρουν σάν έμπρακτες διαπιστώσεις, άν καί συζητήσιμες, ή σάν
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άρθρώσεις νοήματος.
Τό πρόχαγμα μιας κοινωνίας αυτόνομης (δσο καί ή άπλή Ιδέα ένός 

αυτόνομου άτόμου) δέν παραμένει κατά μιά έννοια «τυπικό» ή «κα
ντιανό», καθόσο φαίνεται νά μήν άποδέχεται άλλη άξια άπό τήν ίδια 
τήν αυτονομία; Πιό συγκεκριμένα: μιά κοινωνία μπορεί νά «θέλει» 
νά είναι αυτόνομη γιά νά είναι πύτόνομη; Ή  άκόμα: αύτοκυβέρνηση 
-βεβαίως, άλλά γιά ποιό σκοπό; Ή  παραδοσιακή άπάντηση είναι συ
νήθως: γιά νά Ικανοποιηθούν καλύτερα οΐ άνάγκες. Ή  άπάντηση 
στήν άπάντηση είναι: ποιές άνάγκες; "Οταν δέν διακινδυνεύει πιά 
κανείς νά πεθάνει άπό πείνα, τί σημαίνει τό νά ζεί;

-  Μιά αυτόνομη κοινωνία θά μπορούσε «καλύτερα νά πραγματώ
σει» τίς άξιες -ή «νά πραγματώσει άΜες άξιες» (υπονοείται καλύτε
ρες)· ποιές δμως; Καί τί θά πεί καλύτερες άξιες; Πώς νά άξιολογη- 
θούν οί άξιες; ’Ερώτηση πού τό πλήρες νόημά της τό παίρνει άπό τήν 
έξής άλλη «πραγματική» έρώτηση: υπάρχουν άκόμα άξιες στή σύγ
χρονη κοινωνία; Μπορούμε άκόμη νά μιλάμε, δπως ό Μάξ Βέμπερ, 
γιά σύγκρουση άξιων, γιά «πάλη τών θεών», ή μήπως ή πολιτισμική 
δημιουργία καταρρέει σταδιακά καί έπέρχεται αύτό πού δέν σημαίνει 
δτι είναι όπωσδήποτε λάθος, έπειδή έχει γίνει κοινός τόπος, δηλαδή 
ή άποσύνθεση τών άξιών;

-  Δέν είναι βέβαια δυνατό νά πούμε δτι ή σύγχρονη κοινωνία εί
ναι μιά «κοινωνία χωρίς άξιες» (ή χωρίς πολιτισμό). Μιά κοινωνία 
χωρίς άξιες είναι άπλούστατα άδιανόητη. Είναι πρόδηλο δτι ύπάρ- 
χουν πόλοι προσανατολισμού τού κοινωνικού πράττειν τών άτόμων 
καί σκοπιμότητες στίς όποιες υποτάσσεται ή λειτουργία τής θεσμι- 
σμένης κοινωνίας, συνεπώς υπάρχουν άξιες μέ τή διιστορικά ουδέτε
ρη καί άφηρημένη έννοια πού άναφέραμε πιό πάνω (μέ τήν έννοια 
δτι τό νά σκοτώσεις σέ μιά φυλή κυνηγών κεφαλών είναι μιά άξία 
χωρίς τήν όποια αυτή ή φυλή δέν θά ήταν αύτό πού είναι). ’Αλλά οί 
«άξιες» τής σύγχρονης θεσμισμένης κοινωνίας φαίνονται νά είναι, 
καί είναι πράγματι, άσυμβίβαστες μέ αύτό πού άπαιτεί ή θέσμιση 
μιας αυτόνομης κοινωνίας. ’Εάν τό πράττειν τών άτόμων προσανα
τολίζεται κατά κύριο λόγο πρός τήν άνταγωνιστική μεγιστοποίηση 
τής κατανάλωσης, τής έξουσίας τού status καί τού γοήτρου (τά μόνα 
άντικείμενα έπένδυσης πού έχουν σήμερα κοινωνική σπουδαιότητα)· 
έάν ή λειτουργία τού κοινωνικού συστήματος είναι υποταγμένη στή 
φαντασιακή σημασία τής άπεριόριστης έπέκτασης τής «όρθολογικής» 
κυριαρχίας (τεχνική, έπιστήμη, παραγωγή, όργάνωση σάν αυτοσκο
ποί)· έάν αυτή ή έπέκταση είναι, δπως πασιφανώς είναι, συγχρόνως 
καί μάταιη καί κενή καί μέ έσωτερικές άντιφάσεις καί έάν οί άνθρω
ποι τήν ύπηρετούν μόνο μέ τήν κινητοποίηση, τήν καλλιέργεια καί 
τήν κοινωνικά άποτελεσματική χρήση κινήτρων στήν ούσία τους 
«έγωιστικών», στά πλαίσια ένός τρόπου κοινωνικοποίησης δπου συ
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νεργασία καί κοινότητα δέν θεωρούνται καί δέν υπάρχουν παρά μό
νο κάτω άπό ένα πρίσμα έργαλειακό καί ωφελιμιστικό' μέ λίγα λό
για, έάν ό μόνος λόγος γιά τόν όποιο δέν σκοτώνουμε ό Ινας τόν άλ
λο, δταν αυτό μάς βολεύει, είναι ό φόβος τών ποινικών κυρώσεων 
-τότε, όχι μόνο δέν τίθεται θέμα νά πούμε δτι μιά καινούρια κοινω
νία θά μπορούσε «νά πραγματοποιήσει καλύτερα» ήδη κατεστημένες, 
άναμφισβήτητα άπό δλους παραδεκτές άξιες, άλλά θά πρέπει νά 
άντιληφθούμε δτι ή έγκαθίδρυσή της προϋποθέτει τή ριζική κατα
στροφή τών σύγχρονων «άξιων» καί μιά καινούρια πολιτισμική δη
μιουργία, συνακόλουθη μιάς άπέραντης μεταμόρφωσης τών ψυχικών 
καί νοητικών δομών τών κοινωνικοποιημένων άτόμων.

Ό τι ή ίδρυση μιάς αυτόνομης κοινωνίας θά άπαιτούσε τήν κατα
στροφή τών «άξιών» πού τώρα προσανατολίζουν τό άτομικό καί κοι
νωνικό πράττειν (κατανάλωση, δύναμη, status, γόητρο -άπεριόριστη 
έπέκταση τής «όρθολογικής» κυριαρχίας) δέν μού φαίνεται νά χρειά
ζεται ιδιαίτερη συζήτηση. Αύτό πού έπί τού προκειμένου χρειάζεται 
συζήτηση είναι μέχρι ποιού βαθμού έχει προχωρήσει ή καταστροφή 
καί ή φθορά αύτών τών «άξιών» καί μέχρι ποιού βαθμού οί καινού
ριοι τρόποι συμπεριφοράς πού παρατηρούνται, άσφαλώς άποσπα- 
σματικά καί μεταβατικά, σέ άτομα καί δμάδες (Ιδιαίτερα νέων) είναι 
προάγγελοι καινούριων προσανατολισμών καί καινούριων τρόπων 
κοινωνικοποίησης. Έδώ δέν θά ύπεισέλθω σ’ αύτό τό κεφαλαιώδες 
καί άπειρα δύσκολο πρόβλημα.

Ό  δρος δμως «καταστροφή τών άξιών» μπορεί νά σοκάρει καί νά 
φανεί άπαράδεκτος, δταν πρόκειται γιά τόν «πολιτισμό» στήν ειδικό
τερη καί αύστηρότερη Ιννοιά του, δηλαδή γιά τά «έργα τού πνεύμα
τος» καί τή σχέση τους μέ τήν πραγματική κοινωνική ζωή. Είναι φα
νερό πώς δέν προτείνω νά βομβαρδίσουμε τά μουσεία ή νά κάψουμε 
τίς βιβλιοθήκες. Ή  θέση μου είναι μάλλον δτι ή καταστροφή τού πο
λιτισμού, μ’ αυτή τήν αύστηρή καί είδική έννοιά του, συντελείται 
κιόλας σέ μεγάλη έκταση στή σύγχρονη κοινωνία, δτι τά «έργα τού 
πνεύματος» έχουν ήδη εύρύτατα μεταμορφωθεί σέ στολίδια ή νεκρι
κά μνημεία, δτι μόνο ένας ριζικός μετασχηματισμός τής κοινωνίας θά 
μπορέσει νά μετατρέψει τό παρελθόν σέ κάτι διαφορετικό άπό ένα 
νεκροταφείο πού τό έπισκέπτονται τελετουργικά, άνώφελα καί δλο 
καί πιό σπάνια μερικοί μανιακοί καί άπαρηγόρητοι γονείς.

Ή  καταστροφή τού ύπάρχοντος πολιτισμού (πού συμπεριλαμβάνει 
καί τό παρελθόν) συντελείται ήδη στό βαθμό άκριβώς πού καταρρέει 
ή πολιτιστική δημιουργία τής θεσμισμένης κοινωνίας. Εκεί δπου δέν 
ύπάρχει παρόν, πολύ περισσότερο δέν υπάρχει καί παρελθόν. Ή  
σύγχρονη δημοσιογραφία άνακαλύπτει κάθε τρίμηνο μιά καινούρια 
ίδιοφυΐα καί μιά καινούρια «έπανάσταση» στόν ένα ή στόν άλλο το
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μέα. ’Εμπορικές προσπάθειες, άποτελεσματικές στό νά δίνουν ώθηση 
στη βιομηχανία πολιτισμικών άγαθών, άνίκανες δμως νά συγκαλύ- 
ψουν ένα έξώφθαλμο γεγονός: δτι δ σύγχρονος πολιτισμός, σέ πρώτη 
προσέγγιση, είναι §να μηδενικό. "Οταν μιά έποχή δέν έχει τούς μεγά
λους άνδρες της, τούς έφευρίσκει. Τί άλλο συμβαίνει σήμερα στούς 
διάφορους τομείς τού «πνεύματος»; Ύποβοηθούμενοι άπό την 
άγνοια ένός ύπερεκπολιτισμένου καί νεοαναλφάβητου κοινού, Ισχυ
ρίζονται δτι κάνουν έπαναστάσεις άντιγράφοντας καί μιμούμενοι κα
κότεχνα τίς τελευταίες μεγάλες δημιουργικές στιγμές τού δυτικού πο
λιτισμού, δ,τι δηλαδή έπιτεύχθηκε έδώ καί περισσότερο άπό μισόν 
αιώνα (άνάμεσα στά 1900 καί τό 1925-1930). ΟΙ Σένμπεργκ, Βέμπερν 
καί Μπέργκ είχαν δημιουργήσει τήν άτονική καί σειριακή μουσική 
πρίν άπό τό 1914. Πόσοι άνάμεσα στούς θαυμαστές τής άφηρημένης 
ζωγραφικής γνωρίζουν τίς ήμερομηνίες γέννησης τού Καντίνσκι 
(1866) καί τού Μοντριάν (1872); Τό νταντά καί ό ύπερρεαλισμός 
υπήρχαν ήδη τό 1920. Ποιόν μυθιστοριογράφο θά μπορούσαμε νά 
προσθέσουμε στήν άπαρίθμηση τών Προύστ, Κάφκα, Τζόις; Τό σύγ
χρονο Παρίσι, πού τόν έπαρχιωτισμό του δέν τόν φτάνει παρά μόνο 
ή υπερφίαλη υπεροψία, χειροκροτεί μανιωδώς τολμηρούς σκηνοθέτες 
πού άντιγράφουν τούς μεγάλους καινοτόμους τού 1920: Ράινχάρτ, 
Μέγιεντορφ, Πισκατόρ κλπ. Μιά μόνο παρηγοριά αισθάνεται κανείς 
κοιτάζοντας τά προϊόντα τής σύγχρονης άρχιτεκτονικής: τή σκέψη 
δτι, έτσι καί δέν πέσουν άπό μόνα τους σέ συντρίμμια ύστερα άπό 
τριάντα χρόνια, θά κατεδαφιστούν έτσι κι άλλιώς σάν άπαρχαιωμέ- 
να. Καί δπως ξέρουμε, δλα αύτά τά έμπορεύματα πουλιούνται στό 
δνομα τού «νεοτερισμού» -ένώ τό άληθινά μοντέρνο έχει ήδη ήλικία 
τριών τετάρτων τού αιώνα.

Βέβαια έδώ καί έκεϊ έμφανίζονται άκόμα έργα μεγάλης έντασης. 
Μιλώ δμως γιά τόν συνολικό άπολογισμό μισού αιώνα. 'Υπάρχει -ή 
υπήρχε; Ή  τζάζ, αύτή ή μεγάλη δημιουργία, λαϊκή καί λόγια συγ
χρόνως, φάνηκε νά έχει ήδη έξαντλήσει τόν κύκλο τής ζωής της στίς 
άρχές τής δεκαετίας τού ’60. Ό  κινηματογράφος πάλι θέτει άλλα 
προβλήματα μέ τά όποια δέν μπορώ νά καταπιαστώ έδώ.

Κρίσεις αυθαίρετες καί υποκειμενικές θά πει κανείς. ’Αναμφίβο
λα. Ωστόσο, θά πρότεινα άπλώς στόν άναγνώστη τό άκόλουθο πνευ
ματικό πείραμα: νά φανταστεί δτι θέτει εύθέως στούς πιό διάσημους 
καί περισσότερο άναγνωρισμένους άπό τούς σύγχρονους δημιουρ
γούς τήν άκόλουθη έρώτηση: θεωρείτε είλικρινά τόν έαυτό σας στό 
ίδιο υψηλό έπίπεδο μέ τούς Μπάχ, Μότσαρτ, Μπετόβεν, Βάγκνερ, μέ 
τούς Γιάν βάν Έικ, Βελάσκουεθ, Ρέμπραντ, Πικάσσο, Μπρουνελλέ- 
σκι, Μιχαήλ Άγγελο, μέ τόν Φράνκ Λόιντ Ράιτ ή μέ τούς Σέξπιρ, Ρε- 
μπό, Κάφκα, Ρίλκε; "Ας προσπαθήσει τώρα ό άναγνώστης νά φαντα
στεί ποιά θά ήταν ή άντίδρασή του, άν ό έρωτώμενος τού άπαντούσε 
καταφατικά.
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”Ας άφήσουμε στήν άκρη τήν ’Αρχαιότητα, τόν Μεσαία)να, τούς 
έξωευρωπαϊκούς πολιτισμούς καί άς θέσουμε τό ζήτημα διαφορετι
κά. Ά πό τά 1400 μέχρι τά 1925, σέ έναν κόσμο άσύγκριτα πιό άραιο- 
κατοικημένο καί πολύ λιγότερο «πολιτισμένο» καί «γραμματισμένο» 
άπό τόν δικό μας (στήν πραγματικότητα: σέ μιά μόλις δεκάδα εύρω- 
παϊκές χώρες πού ό συνολικός πληθυσμός τους στις άρχές τού ΧΙΧου 
αίώνα ήταν άκόμα τής τάξης τών 100 έκατομμυρίων) συναντούμε μιά 
δημιουργική ίδιοφυία πρώτου μεγέθους κάθε πενταετία. Καί νά πού 
έδώ καί μιά πεντηκονταετία, ένας κόσμος τριών ή τεσσάρων δισεκα
τομμυρίων άνθρώπων μέ μιά χωρίς προηγούμενο εύκολία πρόσβασης 
σέ δλα αυτά πού θά μπορούσαν προφανώς νά έμπλουτίσουν καί νά 
ένορχηστρώσουν τίς φυσικές προδιαθέσεις τών άτόμων -τύπος, βι
βλία, ραδιόφωνο, τηλεόραση κλπ.- δέν·παρήγαγε παρά έναν μηδαμι
νό άριθμό άπό έργα γιά τά όποια θά μπορούσε νά σκεφτεϊ κανείς δτι 
ύπάρχει πιθανότητα μετά άπό πενήντα χρόνια νά θεωρούνται σημα
ντικά.

Αυτό δέν θά μπορούσε φυσικά νά τό παραδεχτεί ή έποχή. Έτσι, 
όχι μόνο έπινοεϊ τίς πλασματικές της ιδιοφυίες, άλλά καί έχει καινο- 
τομήσει σ’ έναν άλλο χώρο: κατέστρεψε τήν κριτική λειτουργία. Αύτό 
πού στόν σύγχρονο κόσμο έμφανίζεται σάν κριτική είναι άπλή προώ
θηση πωλήσεων -πράγμα άπόλυτα δικαιολογημένο, δεδομένου τού 
είδους τής παραγωγής πού διατίθεται πρός πώληση. Στόν τομέα τής 
καθαρά βιομηχανικής παραγωγής οί καταναλωτές άρχισαν έπιτέλους 
νά άντιδρούν- τούτο όφείλεται στό δτι οΐ ποιότητες τών προϊόντων 
έπιδέχονται κατά κάποιο τρόπο άντικειμενοποίηση καί μέτρηση. 
Πώς δμως είναι δυνατό νά έχεις έναν Ράλφ Νάντερ τής λογοτεχνίας, 
τής ζωγραφικής ή τών προϊόντων τής γαλλικής Ιδεολογίας; Ή  
«προωθητική» αυτή κριτική, ή όποια είναι καί ή μόνη πού ύφίσταται, 
έξακολουθεϊ κατά τά άλλα νά άσκεϊ μιά λειτουργία διακρίσεων. 
’Ανεβάζει στά σύννεφα ότιδήποτε παράγει ή μόδα τής σεζόν καί κα
τά τά λοιπά δέν άποδοκιμάζει άλλά σωπαίνει, θάβοντας στή σιωπή. 
Ό  κριτικός, άναθρεμμένος μέ τή λατρεία τής «πρωτοπορίας» 
(«avant-garde»), πιστεύοντας στό μάθημά του δτι σχεδόν πάντοτε τά 
μεγάλα έργα ξεκινούν μέ τό νά είναι άκατανόητα καί μή παραδεκτά 
καί έχοντας κύριο έπαγγελματικό προσόν τήν άπουσία κάθε προσω
πικής κρίσης, δέν τολμά ποτέ νά άποδοκιμάσει. Καθετί πού τού πα
ρουσιάζεται, περιπίπτει άμέσως στή μιά ή στήν άλλη άπό τίς.δύο κα
τηγορίες: είτε είναι κάτι τό άκατανόητο πού έχει ήδη γίνει παραδε
κτό καί άντικείμενο κολακειών -σ’ αύτή τήν περίπτωση θά τό έπαινέ- 
σει- είτε είναι ένα καινούριο άκατανόητο, όπότε θά σωπάσει άπό 
φόβο μήπως κάνει λάθος πρός τή μιά ή τήν άλλη κατεύθυνση. Τό 
έπάγγελμα τού σύγχρονου κριτικού είναι ταυτόσημο μέ τό έπάγγελμα 
τού χρηματιστή, πού τόσο καλά μάς δρισε ό Κέινς: μαντεύει αύτό
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πού ή μέση κοινή γνώμη σκέπτεται πώς ή μέση κοινή γνώμη θά σκε- 
φτεϊ.

Αυτά τά έρωτήματα δέν τίθενται μόνο άναφορικά μέ τήν «τέχνη»· 
άφοροϋν έξίσου τήν πνευματική δημιουργία μέ τήν αύστηρή της έν
νοια. ’Εδώ δέν μπορούμε νά κάνουμε τίποτα περισσότερο άπό τό νά 
θίξουμε τό θέμα θέτοντας μερικά έρωτηματικά. Ή  έπιστημονικοτε- 
χνική άνάπτυξη άναμφισβήτητα συνεχίζεται, ίσως μάλιστα καί κατά 
μιά έννοια νά έπιταχύνεται. Προχωρεί δμως πέρα άπό αυτό πού θά 
μπορούσαμε νά όνομάσουμε έφαρμογή καί έπεξεργασία τών πορι
σμάτων τών ήδη άποκτημένων μεγάλων ιδεών; Βρέθηκαν φυσικοί 
έπιστήμονες πού έκριναν δτι ή μεγάλη δημιουργική έποχή τής σύγ
χρονης φυσικής βρίσκεται ήδη πίσω μας -άνάμεσα στά 1900 καί 1930. 
Δέν θά μπορούσαμε άραγε νά πούμε δτι καί σ’ αύτόν τόν τομέα δια
πιστώνεται, τηρουμένων τών άναλογιών, ή ίδια άντίθεση πού παρα- 
τηρεϊται καί στό σύνολο τού σύγχρονου πολιτισμού άνάμεσα σέ μιά 
δλο καί εύρύτερη άνάπτυξη τής παραγωγής μέ τήν έννοια τής έπανά- 
ληψης (περιορισμένης ή εύρείας), τής κατασκευής, τής έκτέλεσης, τής 
έπεξεργασίας, τής έκτεταμένης συναγωγής πορισμάτων καί στή συρ
ρίκνωση τής δημιουργικότητας, στήν έξάντληση τών μεγάλων καί 
καινούριων παραστασιακών φαντασιακών σχημάτων (δπως υπήρξαν 
οί γόνιμες διαισθήσεις τού Πλάνκ, τού ’Αϊνστάιν, τού Χάιζεν- 
μπεργκ), πού θά έπέτρεπαν άλλες καί διαφορετικές συλλήψεις τού 
κόσμου; Καί δσον άφορά τήν καθαυτό σκέψη, δέν θά ήταν θεμιτό νά 
άναρωτηθούμε γιατί, μετά τόν Χάιντεγκερ, άλλά καί μέ αύτόν ήδη, 
μετατρέπεται δλο καί περισσότερο σέ έρμηνεία, έρμηνεία πού φαίνε
ται έξάλλου νά έκφυλίζεται πρός τό σχόλιο καί τό σχόλιο τού σχο
λίου; Δέν πρόκειται γιά τό δτι μιλάμε άκατάπαυστα γιά τόν Φρόιντ, 
τόν Νίτσε, τόν Μάρξ- γι’ αύτούς μιλάμε δλο καί λιγότερο, γιά νά μι
λήσουμε γι’ αύτό πού έλέχθη γι’ αύτούς, γιά νά συγκρίνουμε «άνα- 
γνώσεις» καί άναγνώσεις άναγνώσεων.

Τί είναι αύτό πού πεθαίνει σήμερα;
Καταρχήν τό άξιολογικό έδαφος δπου μπορεί νά βλασταίνουν τά 

δημιουργήματα τού πολιτισμού καί τά όποια μέ τή σειρά τους τό 
άνατροφοδοτούν καί τό έπανεμπλουτίζουν. ΟΙ σχέσεις έδώ είναι πα
ραπάνω άπό πολυδιάστατες, είναι άπερίγραπτες. Νά μιά προφανής 
πλευρά τού θέματος: μπορεί νά ύπάρξει δημιουργία έργων σέ μιά 
κοινωνία ή όποια δέν πιστεύει σέ τίποτα; "Ολα τά μεγάλα έργα πού 
γνωρίζουμε, δημιουργήθηκαν σ’ ένα κλίμα «θετικής» άναφοράς σέ 
«θετικές» αξίες. Δέν πρόκειται γιά μιά ήθικοπλαστική ή έποικοδομη- 
τική λειτουργία τού έργου -άπεναντίας. Ό  «σοσιαλιστικός ρεαλι
σμός» θέλει νά είναι έποικοδομητικός -γι’ αύτό καί τά προϊόντα του 
είναι μηδενικά. Ούτε πάλι πρόκειται άπλώς γιά τήν άριστοτελική κά
θαρση. ’Από τήν Ίλιάόα μέχρι τόν Πύργο, περνώντας άπό τόν Μάχ-
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βεθ, τό Ρέκβιεμ ή ιόν Τριστάνο, τό έργο διατηρεί μέ τίς άξιες τής 
κοινωνίας την παράξενη αυτή σχέση πού είναι περισσότερο καί άπό 
παράδοξη: τίς άποδέχεται τήν ίδια ώρα πού άμφιβάλλει γι’ αύτές καί 
τίς άμφισβητεί. Ή  έλεύθερη έπιλογή τής άρετής καί τής δόξας μέ τί
μημα τό θάνατο όδηγούν τόν Άχιλλέα στή διαπίστωση δτι άξίζει πε
ρισσότερο νά είσαι πάνω στή γή σκλάβος ένός φτωχού άγρότη άπό τό 
νά βασιλεύεις σ’ δλους τούς νεκρούς τού "Αδη. Ή  πράξη πού έπιδιώ- 
κει νά είναι θαρραλέα καί έλεύθερη κάνει τόν Μάκβεθ νά άντιληφθεϊ 
δτι είμαστε κακόμοιροι ήθοποιοί πού χειρονομούν πάνω σέ μιά πα
ράλογη σκηνή. 'Η μεστή άγάπη πού 6 Τριστάνος καί ή Ίζόλδη έζη- 
σαν στήν πληρότητά της δέν μπορούσε νά τερματιστεί παρά μέσα στό 
θάνατο καί μέ τό θάνατο. Τό σόκ πού προκαλεϊ τό έργο είναι άφύ- 
πνιση. Ή  έντασή του καί τό μεγαλείο του είναι άδιαχώριστα άπό 
έναν κλονισμό καί μιά ταλάντευση τού κατεστημένου νοήματος. Κλο
νισμός καί ταλάντευση πού δέν μπορούν νά έπέλθουν παρά μόνο μέ 
τήν άποκλειστική προϋπόθεση δτι αύτό τό νόημα έχει καθιερωθεί, 
δτι ot άξιες έχουν ισχυρό κύρος καί βιώνονται έξίσου Ισχυρά. Τό 
έσχατο παράλογο τού πεπρωμένου μας καί των προσπαθειών μας, ό 
συσκοτισμός τής όξυδέρκειάς μας δέν συνέθλιβαν άλλά «έξύψωναν» 
τό κοινό τού ΟΙδίποδα Τυράννου ή τού 'Άμλετ -μαζί καί δσους άπό 
μάς πού άπό Ιδιορρυθμία, συγγένεια ή παιδεία έξακολουθούμε νά 
άποτελούμε μέρος τού κοινού αυτού- στό βαθμό πού ζούσε σ’ έναν 
κόσμο στόν όποιο ή ζωή (καί θά τολμούσα νά προσθέσω: δικαιολο
γημένα) ήταν συγχρόνως έντονα έπενδεδυμένη καί καταξιωμένη. Αύ
τό τό ίδιο παράλογο, άγαπημένο θέμα σέ δ,τι καλύτερο έχει νά δώσει 
ή σύγχρονη λογοτεχνία καί τό θέατρο δέν μπορεί πιά νά έχει τήν ίδια 
σημασία, ούτε ή άποκάλυψή του μπορεί νά έχει τήν άξία κλονισμού, 
διότι άπλούστατα δέν συνιστά πιά παράλογο, δέν ύπάρχει κανένας 
πόλος μή παραλόγου σέ άντίθεση μέ τόν όποιο θά μπορούσε νά άπο- 
καλυφθεί έντονα σάν παράλογο. Δέν είναι παρά μαύρο, βαμμένο πά
νω σέ μαύρο. ’Από τίς λιγότερο λεπτές μέχρι καί τίς πιό έκλεπτυσμέ- 
νες μορφές της, άπό τό θάνατο τοϋ έμποράκον μέχρι τό Τέλος τού 
παιχνιδιού, ή σύγχρονη λογοτεχνία δέν κάνει τίποτε άλλο άπό τό νά 
έπαναλαμβάνει μέ περισσότερη ή λιγότερη ένταση αύτό πού καθημε
ρινά ζούμε.

’Ακολούθως -άλλη δψη τοϋ ίδιου νομίσματος- πεθαίνει ή ούσια- 
στική σχέση τού έργου καί τού δημιουργού του μέ κάποιο κοινό. Ή  
Ιδιοφυία τού Αίσχύλου καί τού Σοφοκλή είναι άδιαχώριστες άπό τήν 
Ιδιοφυία τού άθηναϊκού δήμον, δπως ή Ιδιοφυία τού Σέξπιρ είναι 
άδιαχώριστη άπό τήν Ιδιοφυία τού λαού τής έλισαβετιανής έποχής. 
Γενετικά προνόμια; "Οχι, τρόπος τοϋ ζεϊν καί τού θεσμίζεσθαι, τρό
πος συμμετοχής στήν αύτοθέσμιση τών κοινωνικοϊστορικών συνόλων 
-καί ειδικότερα τρόπος ένταξης τού άτόμου καί τού έργου στή συλ
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λογική ζωή. Πολύ περισσότερο, αύτή ή βασική σχέση δέν συνεπαγό
ταν μιά είδυλλιακή κατάσταση, τήν άπουσία προστριβών, τήν άμεση 
άναγνώριση τού άτόμου-δημιουργού άπό τό κοινωνικό σύνολο. 
"Οταν οΐ πολίτες τής Λιψίας προσέλαβαν τόν Μπάχ, τόν προσέλαβαν 
άπελπισμένοι πού δέν μπόρεσαν νά έπιτύχουν νά ’χουν τίς υπηρεσίες 
τού Τέλεμαν. Παραμένει δμως τό γεγονός δτι πάντως προσέλαβαν 
τόν Μπάχ καί δτι ό Τέλεμαν ήταν ένας μουσικός πρώτης τάξεως. "Ας 
άποφύγουμε μιάν άκόμη παρεξήγηση: δέν λέω δτι οΐ προγενέστερες 
κοινωνίες ήσαν «πολιτισμικά άδιαφοροποίητες», δτι σέ δλες τίς περι
πτώσεις τό «κοινό» συνέπιπτε μέ όλόκληρη τήν κοινωνία. ΟΙ tenants 
τού Lancashire δέν πήγαιναν στό θέατρο τού Globe καί ό Μπάχ δέν 
έπαιζε γιά τούς δούλους τής Πομερανίας. Αυτό πού μού φαίνεται 
σημαντικό είναι τό συνανήκειν τού συγγραφέα καί ένός κοινού πού 
σχηματίζει ένα «συγκεκριμένο» κοινωνικό σύνολο, αύτή ή σχέση πού, 
άν καί κοινωνική, δέν είναι έντονα «άνώνυμη», δέν είναι μιά άπλή 
συμπαράθεση. Έδώ δέν είναι ό κατάλληλος χώρος γιά νά έπιχειρή- 
σουμε έστω καί ένα γρήγορο σχεδιάγραμμα τής έξέλιξης αύτής τής 
σχέσης στίς «ιστορικές» κοινωνίες. Αρκεί νά διαπιστώσουμε δτι μέ 
τό θρίαμβο τής καπιταλιστικής άστικής τάξης, άπό τόν 19ο αιώνα, 
έμφανίζεται μιά καινούρια κατάσταση. Τήν Ιδια έποχή πού διακη
ρύσσεται τυπικά τό «πολιτισμικό άδιαφοροποίητο» τής κοινωνίας 
(καί πού σύντομα θά τό στηρίζουν είδικοί θεσμοί, Ιδιαίτερα ή γενική 
έκπαίδευση), έγκαθιδρύεται ένας πλήρης διαχωρισμός, ένα σχίσμα 
άνάμεσα σ’ ένα «καλλιεργημένο κοινό», στό όποιο άπευθύνεται μιά 
«λόγια» τέχνη, καί ένα «λαό» ό όποιος μέσα στίς πόλεις καταντάει νά 
τρέφεται μέ μερικά ψιχία πεσμένα άπό τό πολιτισμικό τραπέζι τών 
άστών καί τού όποιου οί τρόποι έκφρασης καί παραδοσιακής δη
μιουργίας παντού, τόσο στήν πόλη δσο καί στήν ύπαιθρο, γρήγορα 
άποσυντίθενται καί καταστρέφονται. Μέσα στό πλαίσιο αύτό έξακο- 
λουθεϊ νά ύφίσταται γιά λίγον καιρό άκόμα -έστω καί άν έχει άρχίσει 
νά διεισδύει κάποια παρεξήγηση- μιά κοινότητα σημείων έπισήμαν- 
σης, άναφορών, νοηματικού όρίζοντα άνάμεσα στό άτομο-δημιουργό 
καί ένα καθορισμένο κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον. Αύτό τό 
κοινό τρέφει τόν δημιουργό -δχι μόνο μέ τήν υλική έννοια- καί τρέ
φεται άπό τόν δημιουργό. Σύντομα δμως τό σχίσμα γίνεται σέ λίγο 
κονιορτοποίηση. Γιατί; Τεράστιο έρώτημα πού δέν μπορεί νά άπα- 
ντηθεί μέ τίς μαρξιστικές ταυτολογίες (ή άστική τάξη γίνεται άντι- 
δραστική μόλις καταλάβει τήν έξουσία κλπ.) άλλά καί πού δέν μπο
ρώ παρά νά τό άφήσω άνοιχτό. 'Απλώς μπορούμε νά διαπιστώσουμε 
δτι αύτή ή κονιορτοποίηση, πού έπήλθε ύστερα άπό έξι αιώνες άνή- 
κουστα πλούσιας «άστικής» πολιτισμικής δημιουργίας (Παράξενε 
Μάρξ! Μέσα στό μίσος του γιά τήν άστική τάξη καί τήν ύποτέλειά 
του στίς υπέρτατες άξιες της, τήν έπαινεΐ γιά τήν άνάπτυξη τών πα
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ραγωγικών δυνάμεων καί δέν στέκεται μιά στιγμή γιά νά δει δτι δλος 
ό δυτικός πολιτισμός άπό τόν 12ο αίώνα καί ύστερα όφείλεται σ’ αυ
τήν), συμπίπτει μέ τή χρονική στιγμή κατά τήν όποια οί άστικές άξιες 
προοδευτικά κινούμενες έκ τών ένδον έκτίθενται τελικά σέ δλη τή 
ρηχότητά τους πού θά τίς χαρακτηρίζει έφεξής. Άπό τό τελευταίο 
τρίτο τού 19ου αίώνα τό δίλημμα είναι σαφές. Ά ν  ό καλλιτέχνης έξα- 
κολουθήσει νά μοιράζεται αυτές τίς άξιες, δποια καί άν είναι ή «είλι- 
κρίνειά» του, μοιράζεται καί τή ρηχότητά. "Αν ή ρηχότητά τού είναι 
άνυπόφορη, δέν μπορεί παρά νά τίς άψηφήσει καί νά τούς έναντιω- 
θεί. Ό  Πόλ Μπουρζέ ή ό Ριμπό, ό Ζόρζ ’Ονέ ή ό Έντουάρ Μανέ. 
Καί υποστηρίζω δτι αυτός ό τύπος άντίθεσης δέν συναντάνται σέ 
πρωτύτερες έποχές τής ιστορίας. Ό  Μπάχ δέν είναι ό Σένμπεργκ 
ένός Σέντ-Σάνς τής έποχής του.

Έτσι έμφανίζεται ό καταραμένος καλλιτέχνης, ή Ιδιοφυία πού δέν 
κατανοεϊται -καί αύτό έξ άνάγκης καί δχι έκ τύχης- ή καταδικασμέ
νη νά δουλεύει γιά ένα κοινό έν δυνάμει παγκόσμιο άλλά στήν πραγ
ματικότητα άνύπαρκτο καί ουσιαστικά μεταθανάτιο. Σύντομα τό 
φαινόμενο έξαπλώνεται (σχετικά) καί γενικεύεται: συγκροτείται ή 
όντότητα «πρωτοποριακή τέχνη» καί δημιουργεί ένα καινούριο «κοι
νό». Άύθεντικά, διότι τό έργο τού καλλιτέχνη τής πρωτοπορίας βρί
σκει άνταπόκριση σέ πολλά άτομα. Μή αυθεντικά, διότι δέν χρειάζε
ται πολύς χρόνος γιά νά διαπιστωθεί δτι τά τερατουργήματα τού χτές 
είναι τά άριστουργήματα τού σήμερα. Παράξενο κοινό πού κατάγε
ται άπό μιά κοινωνική άποστασία -τά άτομα πού τό συναποτελούν 
προέρχονται σχεδόν άποκλειστικά άπό τήν άστική τάξη καί τά παρα
πλήσια στρώματα- πού δέν μπορεί νά ζήσει τή σχέση του μέ τήν τέ
χνη πού πατρονάρει παρά μέ διπλοπροσωπία, άν δχι κακή πίστη, 
πού τρέχει πίσω άπό τόν καλλιτέχνη άντί νά τόν συνοδεύει, πού πρέ
πει κάθε φορά νά βιάζεται άπό τό έργο άντί νά άναγνωρίζει τόν έαυ- 
τό του σ’ αύτό, πού, δσο πολυάριθμο καί νά είναι, παραμένει πάντα 
κονιορτοποιημένο καί μοριακό καί γιά τό όποιο θά μπορούσαμε τελι
κά νά πούμε δτι τό μόνο σημείο άναφοράς πού έχει μέ τόν καλλιτέχνη 
είναι άρνητικό: ή μόνη άξια είναι τό «καινούριο» καί έτσι άναζητεϊ- 
τάι, ένα έργο τέχνης πρέπει νά είναι πιό «προχωρημένο» άπό τά προ
γενέστερα.

’Αλλά «προχωρημένο» σέ σχέση μέ τί; Ό  Μπετόβεν είναι πιό 
«προχωρημένος» άπό τόν Μπάχ; Ό  Βελάσκουεθ είναι πιό όπισθο- 
δρομικός σέ σχέση μέ τόν Τζιόττο; ΟΙ παραβάσεις μερικών άκαδη- 
μαϊκών ψευτοκανόνων (οί κανόνες τής κλασικής άρμονίας, π.χ., πού 
οί μεγάλοι συνθέτες, άρχίζοντας άπό τόν ίδιο τόν Μπάχ, συχνά «πα
ραβίασαν», ή οί κανόνες τής «νατουραλιστικής» άπεικόνισης στή ζω
γραφική πού τελικά κανένας μεγάλος ζωγράφος δέν σεβάστηκε ποτέ) 
άποκτούν αύταξία -σέ πλήρη παραγνώριση τών στενών σχέσεων πού
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συνδέουν πάντα σ’ ένα μεγάλο έργο τή μορφή τής έκφρασης καί αυτό 
πού έκφράζεται, άν μιά τέτοια διάκριση είναι δυνατή. Ήταν δηλαδή 
ό Σεζάν ένας παλαβός πού ζωγράφιζε μήλα δλο καί πιό κυβιστικά, 
διότι ήθελε νά τά κάνει νά μοιάζουν δλο καί πιό πολύ μέ μήλα, δλο 
καί πιό πολύ στρογγυλά; Μήπως διότι είναι άτονικά, μερικά άτονικά 
έργα είναι πραγματική μουσική; Δέν γνωρίζω σ’ δλη τήν παγκόσμια 
λογοτεχνική πρόζα παρά ένα μόνο έργο πού είναι άπόλυτη δημιουρ
γία, δημιουργία ένός άλλον κόσμου· έργο πού φαινομενικά παίρνει 
δλα τά υλικά του μέσα άπό τούτον δώ τόν κόσμο καί, έπιβάλλοντας 
στή διάταξή τους καί στή «λογική» τους μιά άνεπαίσθητη καί άσύλ- 
ληπτη άλλοίωση, φτιάχνει άπό αύτά έναν κόσμο πού δέν μοιάζει μέ 
κανέναν άλλο καί πού χάρη σ’ αυτόν άνακαλύπτουμε έκθαμβοι καί 
πανικόβλητοι δτι ίσως πάντοτε νά κατοικούσαμε σ’ αύτόν τόν κόσμο 
κρυφά. Τό έργο αύτό είναι ό Πύργος, ένα μυθιστόρημα κλασικής 
μορφής, κοινής θά έλεγα. Οί περισσότεροι όμως άπό τούς σύγχρο
νους λογοτέχνες πασχίζουν μέ κάθε μέσο νά άνακαλύψουν καινού
ριες μορφές ένώ δέν έχουν τίποτα νά πούν, ούτε καινούριο ούτε πα
λιό. Καί δταν τό κοινό τους τούς χειροκροτεί, πρέπει νά άντιληφθοϋ- 
με δτι αύτό πού χειροκροτεί είναι κατορθώματα ταχυδακτυλουργών.

Αύτό τό κοινό τής «πρωτοπορίας», πού συγκροτήθηκε κατ’ αύτό 
τόν τρόπο, έπενεργεί άνακλαστικά (καί σέ συνεργία μέ τό πνεύμα 
τών καιρών) στούς καλλιτέχνες. Τίποτα δέν συνδέει κοινό καί καλλι
τέχνες παρά μόνο ή «ψευδονεοτεριστική» άναφορά, άπλή άρνηση 
πού δέν τρέφει παρά τήν έμμονή τής καινοτομίας πού έπιδιώκεται 
πάση θυσία καί σάν αύτοσκοπός. Δέν υπάρχει καμιά άναφορά πρός 
τήν όποια νά μετριέται καί νά άξιολογείται τό καινούριο. 'Αλλωστε 
πώς θά μπορούσε νά ύπάρξει άληθινά κάτι καινούριο, άν δέν υπάρ
χει άληθινή παράδοση, ζωντανή παράδοση; Καί πώς θά μπορούσε ή 
τέχνη νά έχει σάν μόνη άναφορά τήν ίδια τήν τέχνη, χωρίς άμέσως νά 
μετατραπεί σ’ ένα άπλό στολίδι ή παιχνίδι μέ τήν πιό κοινή έννοια 
τού δρου; 'Ως δημιουργία νοήματος, ένός νοήματος πού δέν ύπόκει- 
ται μόνο στόν διεξοδικό λόγο -κατ’ ουσίαν καί δχι κατά τύχη άμετά- 
φραστου στήν καθημερινή γλώσσα καί τό όποιο δημιουργεί έναν τρό
πο τού είναι, άπρόσιτο καί άδιανόητο γι’ αυτήν- ή τέχνη μάς φέρνει 
άντιμέτωπους μέ ένα άκραίο παράδοξο. Τελείως αυτάρκης, χωρίς νά 
έξυπηρετεί τίποτα, δέν ύφίσταται έπίσης παρά σάν παραπομπή στόν 
κόσμο καί τούς κόσμους, σάν άποκάλυψή του ώς ένα διηνεκές καί 
άνεξάντλητο πρός-τό-είναι μέσω τής έμφάνισης έκείνου πού μέχρι τό
τε δέν ήταν ούτε δυνατό ούτε άδύνατο: τού άλλου. 'Οχι παρουσίαση 
μέσα στήν παράσταση τών ’Ιδεών τού Λόγου, μή παραστατών διά 
τού διεξοδικού λόγου, δπως τό ήθελε ό Κάντ, άλλά δημιουργία ένός 
νοήματος πού δέν είναι ούτε ’Ιδέα ούτε Λόγος, πού είναι όργανωμέ- 
νο χωρίς νά είναι «λογικό» καί πού δημιουργεί τήν ίδια του τήν άνα-
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φορά σάν πιό «πραγματική» άπό καθετί τό «πραγματικό» πού θά 
μπορούσε νά «άναπαρασταθεΐ».

Αύτό τό νόημα δέν μπορεί νά θεωρηθεί «άδιαχώριστο» άπό μιά 
μορφή, διότι είναι μορφή (είδος)· δέν ύπάρχει παρά μόνο μέσα καί 
χάρη στή μορφή (τούτο δέν έχει καμιά σχέση μέ τή λατρεία μιάς κε
νής μορφής καθαυτήν, χαρακτηριστικό τού άνεστραμμένου άκαδη- 
μαίσμού, δπως είναι ό σύγχρονος «νεοτερισμός»). Αύτό δμως πού 
σήμερα πεθαίνει είναι οί ίδιες οΐ μορφές καί ίσως οί κληρονομημένες 
κατηγορίες (γένη) τής δημιουργίας. Δέν θά μπορούσαμε λοιπόν δι
καιολογημένα νά άναρωτηθούμε άν ή μορφή μυθιστόρημα, ή μορφή 
πίνακας, ή μορφή θεατρικό έργο έπιβιώνουν τού έαυτού τους; Ή  ζω
γραφική, Ανεξάρτητα άπό τόν συγκεκριμένο τρόπο υλοποίησής της 
(πίνακας, τοιχογραφία κλπ.), παραμένει ζωντανή; Αυτές οί έρωτή- 
σεις δέν θά πρέπει νά μάς έξοργίζουν τόσο εύκολα. Ή  έπική ποίηση 
έχει πεθάνει έδώ καί αιώνες, άν όχι χιλιετηρίδες. Μήπως υπήρξε με
τά τήν ’Αναγέννηση μεγάλη γλυπτική έκτός άπό μερικές πρόσφατες 
έξαιρέσεις (Ροντέν, Μαγιό, Άρσιπένκο, Τζιακομέττι...). Ό  πίνακας, 
δπως τό μυθιστόρημα, δπως τό θεατρικό έργο, έμπεριέχει στήν όλό- 
τητά του τήν κοινωνία μέσα στήν όποια έμφανίζεται. Ά ς πάρουμε 
σάν παράδειγμα τό μυθιστόρημα- ποιά είναι ή σημερινή κατάσταση 
σχετικά μ’ αύτό; ’Από τήν έσωτερική φθορά τής γλώσσας μέχρι τήν 
κρίση τού γραπτού λόγου, άπό τή διασκέδαση καί τήν ψυχαγωγία, 
τόν τρόπο μέ τόν όποιο τό σύγχρονο άτομο ζεΐ ή μάλλον δέν ζεϊ, τό 
χρόνο μέχρι τίς ώρες πού δαπανώνται μπροστά στήν τηλεόραση, τά 
πάντα δέν συνωμοτούν γιά τό ίδιο άποτέλεσμα; Κάποιος πού πέρασε 
τήν παιδική καί έφηβική ήλικία του κοιτάζοντας τηλεόραση σαράντα 
ώρες τήν έβδομάδα θά μπορούσε νά διαβάσει τόν ’Ηλίθιο ή έναν 
σύγχρονο 'Ηλίθιο; θ ά  μπορούσε νά συμμετάσχει στή μυθιστορηματι
κή ζωή, στόν μυθιστορηματικό χρόνο, νά πάρει τήν άναγκαία στάση 
δεκτικότητας ή έλευθερίας γιά νά τόν συνεπάρει ένα μεγάλο μυθιστό
ρημα, κάνοντάς το συγχρόνως κάτι γιά τόν έαυτό του; ’Αλλά ίσως, 
έπίσης, νά πεθαίνει αύτό άκριβώς πού μάθαμε νά άποκαλούμε τό ίρ· 
γο τον πολιτισμού: τό «άντικείμενο» πού άντέχει στό χρόνο, πού ή 
άρχή του ή ίδια τό προορίζει γιά μιά ύπαρξη χρονικά άπροσδιόρι- 
στη, τό έξατομικεύσιμο έκεϊνο άντικείμενο πού Αποδίδεται τουλάχι
στον de jure σ’ έναν συγκεκριμένο δημιουργό, σ’ ένα περιβάλλον, σέ 
μιά συγκεκριμένη έποχή. 'Υπάρχουν δλο καί λιγότερα έργα καί δλο 
καί περισσότερα προϊόντα τά όποια μοιράζονται μαζί μέ τά άλλα 
προϊόντα τής έποχής τήν ίδια μεταβολή στόν προσδιορισμό τής χρο- 
νικότητάς τους: προορισμένα δχι γιά νά διαρκέσουν άλλά γιά νά μή 
διαρκέσουν. Μοιράζονται έπίσης τήν ίδια μεταβολή στόν προσδιορι
σμό τής καταγωγής τους: δέν υπάρχει πιά τίποτα τό ούσιαστικό στή 
σχέση τους μέ έναν συγκεκριμένο δημιουργό. Μοιράζονται τέλος τήν
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ίδια μεταβολή status ύπαρξης: δέν είναι πιά μοναδικά έξατομικεύσι- 
μα άλλά άντίτυπα τού ίδιου τύπου πού μπορούν νά άναπαραχθοϋν 
άπεριόριοτα. Ό  Μάκβεθ είναι βέβαια μιά περίπτωση τής κατηγορίας 
τραγωδία, είναι δμως κυρίως μιά μοναδική όλότητα: ό Μάκβεθ (τό 
θεατρικό έργο) είναι ένα μοναδικό άτομο -πδπως οί καθεδρικοί ναοί 
τής Ρέμς ή τής Κολωνίας είναι μοναδικά άτομα. Ένα κομμάτι τυχαιι- 
κής μουσικής, οί πύργοι πού βλέπω άπό τήν άλλη πλευρά τού Ση
κουάνα δέν είναι μοναδικά άτομα παρά μόνο μέ τήν «άριθμητική» 
έννοια, όπως λένε οί φιλόσοφοι.

Προσπαθώ νά περιγράφω τίς μεταβολές. Ίσως νά κάνω λάθος, έν- 
τούτοις δέν μιλώ άπό νοσταλγία μιας έποχής στήν όποια μιά ίδιοφυία 
όνομαστικά προσδιορισμένη δημιουργούσε έργα μοναδικά μέ πλήρη 
άναγνώριση άπό τήν κοινότητα δπου άνήκε (μιά κοινότητα πού πολύ 
άσχημα όνομάζουν συχνά «όργανική»). Αύτδς ό τρόπος ύπαρξης τού 
δημιουργού, τού έργου του, τής μορφής τού έργου του καί τού κοινού 
του είναι φυσικά καί ό ίδιος μιά κοινωνικοϊστορική δημιουργία ή 
όποία μπορεί χοντρικά νά τοποθετηθεί στό χώρο καί στό χρόνο. Ε μ
φανίζεται στίς «Ιστορικές» κοινωνίες, μέ τήν αυστηρή έννοια τού 
δρου, χωρίς άμφιβολία ήδη στίς κοινωνίες τού «άνατολικού δεσποτι- 
σμού», όπωσδήποτε άπό τήν Ελλάδα καί μετά («"Ομηρος» καί ή συ
νέχεια) καί κορυφώνεται στόν έλληνοδυτικό κόσμο. Δέν είναι ό μο
ναδικός τρόπος καί όπωσδήποτε δέν είναι -άκόμα καί άπό τήν πιό 
αύστηρή πολιτισμική άποψη- ό μόνος πού άξίζει. Ή  νεοελληνική δη
μοτική ποίηση είναι άντάξια τού 'Ομήρου, δπως τό φλαμέγκο ή τό 
ganelan άξίξουν δσο καί κάθε μεγάλη μουσική, οί άφρικανοί χοροί 
καί οί χοροί τού Μπαλί ύπερτερούν κατά πολύ τού δυτικού μπαλέ
του, καί τό πρωτόγονο ειδώλιο δέν υστερεί άπό κανένα σύγχρονο 
άγαλματίδιο. Άκόμα: ή λαϊκή δημιουργία δέν περιορίζεται στήν 
«προϊστορία». Συνεχίστηκε γιά μεγάλο χρονικό διάστημα παράλληλα 
μέ τή «λόγια» δημιουργία, στή σκιά της, τροφοδοτώντας την, χωρίς 
άμφιβολία, τόν περισσότερο καιρό. Ή  σύγχρονη έποχή καταστρέφει 
καί τίς δυό δημιουργίες.

Πού πρέπει νά τοποθετηθεί ή διαφορά άνάμεσα σέ μιά λαϊκή τέχνη 
καί σ’ αύτό πού γίνεται σήμερα; "Οχι βέβαια στήν άτομικότητα πού 
συνδέεται όνομαστικά μέ τήν προέλευση τού έργου -άγνωστη στή 
λαϊκή τέχνη· ούτε στή μοναδικότητά της -πράγμα στό όποιο δέν 
όφείλει τήν άξια της. 'Η λαϊκή δημιουργία, «πρωτόγονη» ή μεταγενέ
στερη, δχι μόνο έπιτρέπει άλλά καί καθιστά ένεργά δυνατή μιάν άπε- 
ριόριστη ποικιλία πραγματώσεων, δπως καί παραχωρεί μιά Ιδιαίτερη 
θέση στό έξαιρετικό ποιόν τού έρμηνευτή πού δέν είναι ποτέ άπλός 
έρμηνευτής άλλά δημιουργικός στόν τονισμό, δπως δ τραγουδιστής, 
ό βάρδος, δ χορευτής, δ άγγειοπλάστης ή ή κεντίστρα. Αύτό δμως 
πού τή χαρακτηρίζει πάνω άπ’ δλα είναι τό είδος τής σχέσης πού τη
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ρεί μέ τό χρόνο. Ακόμα καί όταν δέν προοριζόταν γιά νά διαρκέσει, 
διαρκεΐ παρ’ δλα αυτά. Ή  άντοχή της στό χρόνο είναι ένσωματωμένη 
στόν τρόπο μετάδοσης τών «υποκειμενικών Ικανοτήτων» δπου βασί
ζεται, στόν τρόπο ύπαρξης τού ίδιου τού κοινωνικού συνόλου. Έτσι, 
τοποθετείται στόν άντίποδα τής σύγχρονης παραγωγής.

’Αλλά ή ιδέα τού άνθεκτικού στό χρόνο δέν είναι ούτε καπιταλι
στική ούτε έλληνοδυτική. Οί είκόνες τών σπηλαίων Altamira καί Las- 
caux, τά προϊστορικά ειδώλια μαρτυρούν γι’ αύτό. Γιατί δμως θά 
πρέπει νά υπάρχουν τέτοια έργα; Μόλις φτάνει κανείς γιά πρώτη φο
ρά στή Μαύρη Ήπειρο, δ «προϊστορικός» χαρακτήρας τής ’Αφρικής 
πριν τόν άποικισμό της χτυπάει στά μάτια: καμιά κατασκευή άπό 
σκληρά ύλικά έκτός άπό έκεϊνες πού έγιναν άπό τούς Λευκούς ή μετά 
άπό αύτούς. Καί γιατί θά έπρεπε πάση θυσία νά υπάρχουν κατα
σκευές άπό σκληρά ύλικά; 'Ο άφρικανικός πολιτισμός άποδείχτηκε 
δτι άντέχει στό χρόνο δσο καί όποιοσδήποτε άλλος, άν δχι περισσό
τερο: μέχρι σήμερα οί συνεχείς προσπάθειες τών Δυτικών γιά νά τόν 
καταστρέφουν δέν πέτυχαν άπόλυτα. ’Αντέχει μ’ έναν τρόπο διαφο
ρετικό, μέ άλλα μέσα καί κυρίως μέ άλλους δρους· καταλύοντάς 
τους, ή εισβολή τής Δύσης κατορθώνει νά δημιουργεί σήμερα αυτή 
τήν τερατώδη κατάσταση δπου ή ήπειρος άπογυμνώνεται άπό τόν 
πολιτισμό της χωρίς νά άποκτά έναν καινούριο. Τό γεγονός δτι άνθε- 
ξε, δπου αύτό συνέβη, όφείλεται στό δτι οί διάφορες έθνότητες έξα- 
κολουθούν νά έπενδύουν τίς δικιές τους άξιες καί κοινωνικές φαντα- 
σιακές σημασίες οί όποιες συνεχίζουν νά κατευθύνουν τό κοινωνικό 
τους πράττειν καί παριστάνειν.

'Ωστόσο -πρόκειται τώρα γιά τήν άλλη δψη τών «άρνητικών» δια
πιστώσεων πού διατυπώθηκαν πιό πάνω σχετικά μέ τόν έπίσημο καί 
λόγιο πολιτισμό τής έποχής μας- φαίνεται δχι μόνο δτι ένας βρισμέ
νος άριθμός προϋποθέσεις γιά μιά καινούρια πολιτισμική δημιουργία 
έχει σήμερα συγκεντρωθεί άλλά καί δτι ένας τέτοιος πολιτισμός «λαϊ
κού» τύπου άναδύεται ήδη. ’Απειράριθμες όμάδες νέων μέ μερικά 
δργανα παράγουν μιά μουσική πού τίποτα δέν τή διακρίνει -άν δχι 
τό τυχαίο τής έμπορικής προώθησης- άπό τή μουσική τών Στόουνς ή 
τών Τζέφερσον Έαρπλέιν. Κάθε άνθρωπος μέ στοιχειώδες γούστο 
πού έχει κοιτάξει πίνακες ζωγραφικής καί φωτογραφίες μπορεί νά 
φτιάξει φωτογραφίες πιό ωραίες καί άπό τίς πιό ωραίες. "Οπως έπί- 
σης, μιά καί μιλήσαμε γιά κατασκευές άπό σκληρά ύλικά, τίποτα δέν 
μάς έμποδίζει νά φανταστούμε ύλικά πού θά φουσκώνουν καί θά 
έπιτρέπουν στόν καθένα νά κατασκευάζει τό σπίτι του καί νά τό άλ- 
λάζει, άν τό θελήσει, κάθε έβδομάδα. (Πληροφορούμαι δτι αυτές οί 
δυνατότητες πού παρέχονται άπό πλαστικά ύλικά δοκιμάζονται ήδη 
στίς ΗΠΑ.) ’Αφήνω τίς γνωστές καί πολυσυζητημένες ύποσχέσεις 
τού φτηνού ήλεκτρονικού έγκεφάλου οικιακής χρήσης, πού ήδη βρί
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σκεται στό δρόμο τής υλοποίησης: καθένας θά φτιάχνει τή δίκιά του 
μουσική, τυχαιική ή μή. Δέν θά είναι δύσκολο νά προγραμματίσουμε 
τή σύνθεση καί τήν έκτέλεση μιας άπομίμησης ένός Νόμου τού Ξενά- 
κη ή μιας φούγκας τού Μπάχ (κάτι τέτοιο θά ήταν δυσκολότερο γιά 
τόν Σοπέν).

’Εντούτοις θά ήταν σάν νά ξεγελούσαμε τούς έαυτούς μας καί τούς 
άλλους άν προσπαθούσαμε νά έξισορροπήσουμε τό κενό τής σημερι
νής λόγιας κουλτούρας μέ τό κενό πού τείνει νά γεννηθεί σάν διακε- 
χυμένη λαϊκή κουλτούρα. Καί τούτο όχι μόνο διότι αύτή ή καταπλη- 
τική διεύρυνση τών δυνατοτήτων καί τών δεξιοτήτων τροφοδοτεί 
έπίσης καί κατά κύριο λόγο τήν έμπορική «πολιτιστική» παραγωγή 
(άπό πλευράς λήψης εικόνας καί μόνο, ή πενιχρότερη ταινία τού Λε- 
λούς δέν είναι κατώτερη άπό τίς ταινίες πού άντιγράφει), άλλά γιατί 
δέν μπορούμε νά παρακάμψουμε τό μυστήριο τής πρωτοτυπίας καί 
τής έπανάληψης. Έδώ καί σαράντα χρόνια μέ βασανίζει αυτό τό 
πρόβλημα: γιατί τό ίδιο κομμάτι, άς πούμε ή Σονάτα άρ. 33 τού Μπε- 
τόβεν, άν είχε γραφτεί άπό κάποιον σύγχρονο, θά θεωρείτο κάτι τό 
άπλώς εύχάριστο, καί, άν άνακαλυπτόταν έξαφνα σέ κάποια σοφίτα 
τής Βιέννης, άθάνατο άριστούργημα; (Βέβαια ή σειρά πού κορυφώ- 
νεται στό Opus 111 δέν έξαντλεϊ κατά κανέναν τρόπο τίς δυνατότητες 
αύτού πού ό Μπετόβεν «άνακάλυπτε» στό τέλος τής ζωής του -καί 
πού έμεινε χωρίς συνέχεια στήν Ιστορία τής μουσικής.) Δέν είδα κα
νέναν νά καθίσει νά σκεφτεϊ σοβαρά τό πρόβλημα πού τέθηκε μέ τήν 
άνακάλυψη, έδώ καί μερικά χρόνια, τής σειράς τών «πλαστών Βέρ 
Μέερ» πού είχαν ξεγελάσει γιά πολύ χρόνο δλους τούς είδικούς. Τί 
ήταν λοιπόν αύτό πού ήταν «ψεύτικο» σ’ αύτούς τούς πίνακες, έκτός 
άπό τήν ύπογραφή πού δέν ένδιαφέρει παρά μόνο τούς έμπόρους καί 
τούς δικηγόρους; Μέ ποιά έννοια ή ύπογραφή άποτελεί τμήμα τού 
έργου ζωγραφικής.

Δέν γνωρίζω τήν άπάντηση σ’ αύτό τό έρώτημα. Ίσως οί ειδικοί 
έκαναν λάθος διότι έκριναν μέ πολλή συνέπεια τό «στιλ» τού Βέρ 
Μέερ, άλλά δέν είχαν μάτια γιά τή φλόγα. Καί ίσως αύτή ή φλόγα 
σχετίζεται μέ αύτό πού μάς κάνει -χωρίς «οί συνθήκες τής ζωής μας 
έπί τής γής νά τό έπιβάλλουν»- νά θεωρούμε τούς έαυτούς μας «άνα- 
γκασμένους νά κάνουμε τό καλό, νά είμαστε λεπτοί, άκόμα καί εύγε- 
νεϊς», πού κάνει τόν «άθεο καλλιτέχνη» νά αίσθάνεται «υποχρεωμέ
νος νά ξαναρχίσει έκατό φορές ένα κομμάτι γιά τό όποιο ό θαυμα
σμός πού θά προκαλέσει θά ένδιαφέρει πολύ λίγο τό φαγωμένο άπό 
τά σκουλήκια σώμα του, δσο καί τό κίτρινο κομμάτι τοίχου πού ζω
γράφισε μέ τόση γνώση καί λεπτότητα ένας καλλιτέχνης πού θά μεί
νει γιά πάντα άγνωστος, μετά βίας ταυτισμένος μέ τό άνομα Βέρ 
Μέερ». Ό  Προύστ -παίρνοντας σχεδόν κατά λέξη ένα έπιχείρημα 
τού Πλάτωνα- πίστευε δτι έβρισκε σ’ αύτό τήν ένδειξη μιας προηγσύ-
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, μενης καί μεταγενέστερης ζωής καί ψυχής. Σ’ αυτό έγώ βλέπω άπλώς 
τήν άπόδειξη δτι 6έν γινόμαστε άληθινά άνθρωποι παρά μόνο άφιε- 
ρωνόμενοι σέ κάτι άλλο άπό τήν άτομική μας ύπαρξη. Καί άν αύτό τό 
άλλο πράγμα δέν ύπάρχει παρά μόνο γιά μάς ή γιά κανέναν -τό ίδιο 
κρνει- τότε δέν βγήκαμε άπό τήν άτομική μας ύπαρξη, άπλώς είμα
στε τρελοί. Ό  Βέρ Μέερ ζωγράφιζε γιά νά ζωγραφίζει -αυτό σημαί
νει: γιά νά δώσει ύπαρξη σέ κάτι πού προορίζεται γιά κάποιον ή κά
ποιους, γιά τούς όποιους αύτό τό πράγμα θά ήταν ζωγραφική. Καί 
ένδιαφερόμενος αύστηρά μόνο γιά τόν πίνακά του, ένθρόνιζε σέ μιά 
θέση άπόλυτης άξίας καί τό άμεσο κοινό του καί, συγχρόνως, τίς 
άτελϊίωτες καί αίνιγματικές γενεές τού μέλλοντος.

Ό  «έπίσημος» καί «λόγιος» σημερινός πολιτισμός έχει διχαστεί 
άνάμεσα σ’ αύτό πού έχει διατηρήσει άπό τήν ιδέα τού έργου ώς άν- 
θεκτικοϋ ατό χρόνο καί στην πραγματικότητά του πού δέν κατορθώ
νει νά έπωμισθεΐ: τή μαζική παραγωγή καταναλώσιμων καί φθαρτών 
προϊόντων. Έτσι περιπίπτει στην άντικειμενική υποκρισία καί τή 
κακή συνείδηση πού έπιδεινώνουν τή στειρότητά της. Πρέπει νά πα
ριστάνει δτι δημιουργεί άθάνατα έργα καί συγχρόνως νά άνακηρύσ- 
σει «έπαναστάσεις» μέ έπιταχυνόμενη συχνότητα (ξεχνώντας δτι κάθε 
έπανάσταση καλώς έννοουμένη ξεκινά άπό τήν έμπρακτη άπόδειξη 
τής θνητότητας τών έκπροσώπων τού Παλαιού Καθεστώτος). Γνωρί
ζει πολύ καλά δτι τά κτίρια πού χτίζει δέν φτάνουν σχεδόν ποτέ (ού
τε άπό αίσθητική ούτε άπό λειτουργική πλευρά) ένα ίνγκλού ή μιά 
κατοικία τού Μπαλί -θά αισθανόταν δμως χαμένος άν τό παραδεχό
ταν.

ΟΙ ’Αθηναίοι, δταν έπέστρεψαν στήν πόλη τους μετά τή Σαλαμίνα, 
βρήκαν τό Έκατόμπεόον καί τούς άλλους ναούς τής ’Ακρόπολης 
πυρπολημένους καί κατεστραμμένους άπό τούς Πέρσες. Δέν βάλθη- 
καν νά τούς άναστηλώσουν. Χρησιμοποίησαν δ,τι άπέμεινε γιά νά 
Ισοπεδώσουν τήν έπιφάνεια τού βράχου καί νά γεμίσουν τά θεμέλια 
τού Παρθενώνα καί τών καινούριων ναών. 'Αν ή Παναγία τών Παρι- 
σίων είχε καταστραφεϊ άπό βομβαρδισμούς, δέν θά ήταν δυνατό, ού
τε γιά μιά στιγμή, νά φανταστούμε τούς Γάλλους νά κάνουν κάτι άλ
λο άπό τό νά μαζεύουν μέ εύλάβεια τά συντρίμμια, άποπειρώμενοι 
μιά άναστήλωση ή νά άφήνουν τά έρείπια δπως είναι. Καί θά είχαν 
δίκιο. Διότι περισσότερο άξίζει ένε. έλάχιστο συντρίμμι τής Πανα
γίας τών Παρισίων άπό δέκα πύργους Πομπιντού.

Καί τό σύνολο τού σύγχρονου πολιτισμού είναι διχασμένο άνάμεσα 
σέ μιά έπανάληψη, πού δέν μπορούσε νά είναι παρά άκαδημαϊκή καί 
άδεια έφόσον είναι ξεκομμένη άπό αύτό πού άλλοτε έξασφάλιζε τή 
συνέχιση/παραλλαγή μιάς ζωντανής παράδοσης ούσιαστικά συνδεδε- 
μένης μέ τίς ουσιαστικές άξιες τής κοινωνίας, καί σέ μιά ψευτοκαινο- 
τομία άρχιακαδημαΐκή στόν προγραμματισμένο καί έπαναληπτικό
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«άντ(.ακαδημαϊσμό» της, πιστή άντανάκλαση, γιά μιά φορά, τής κα
τάρρευσης τών κληρονομημένων ουσιαστικών άξιων. Καί αυτή ή σχέ
ση ή έλλειψη σχέσης μέ τίς ουσιαστικές άξιες είναι έπίσης Ινα άπό τά 
έρωτηματικά πού βαρύνουν τόν σύγχρονο νεολαίκό πολιτισμό.

Κανείς δέν μπορεί νά προείπει ποιές θά είναι οί άξιες μιας καινού
ριας κοινωνίας ή νά τίς δημιουργήσει άντί γι’ αύτήν. ’Οφείλουμε 
δμως νά παρατηρούμε «μέ ξεκάθαρο μυαλό» αύτό πού ύφίσταται, νά 
άποδιώχνουμε τίς αυταπάτες, νά λέμε μέ σθένος αύτό πού θέλουμε, 
νά βγαίνουμε άπό τά δίκτυα παρασκευής καί διάδοσης τών ήρεμιστι- 
κών, έν άναμονή τής στιγμής πού θά μπορέσουμε νά τά τσακίσουμε.

’Αποσύνθεση τού «πολιτισμού»· καί πώς όχι, έφόσον γιά πρώτη 
φορά στήν Ιστορία ή κοινωνία δέν έχει τίποτα νά σκεφτεί καί τίποτα 
νά πεί γιά τόν έαυτό της, γι’ αύτό πού είναι καί γι’ αύτό πού θέλει, 
γιά τό τί άξίζει γι’ αύτήν καί τί δέν άξίζει -καταρχήν γιά τό άν θέλει 
τόν έαυτό της σάν κοινωνία καί σάν ποιά κοινωνία; Τίθεται σήμερα 
ζήτημα έκκοινωνισμού καί τρόπου έκκοινωνισμού καί τί συνεπάγεται 
αύτό γιά τήν ουσιαστική κοινωνικότητα. Οί έξωτερικοί τρόποι όμως 
έκκοινωνισμού τείνουν όλο καί περισσότερο στό νά γίνουν τρόποι 
«έσωτερικού» άποκοινωνισμού. Πενήντα έκατομμύρια οικογένειες 
άπομονωμένες καθεμιά στήν κατοικία της παρακολουθώντας τηλεό
ραση έκπροσωπούν συγχρόνως τόν π ιό προχωρημένο, άπ’ όσους γνω
ρίσαμε μέχρι σήμερα, «έξωτερικό» έκκοινωνισμό καί τόν «έσωτερικό» 
άποκοινωνισμό, τήν πιό άκρα ία ιδιωτικοποίηση, θ ά  ήταν άπατηλό 
νά πούμε ότι ύπεύθυνη είναι ή τεχνική φύση, αύτή καθαυτήν, τών μέ
σων έπικοινωνίας. Βέβαια αυτή ή τηλεόραση ταιριάζει σάν γάντι σ’ 
αυτή τήν κοινωνία, καί θά ήταν παράλογο νά πιστεύουμε ότι θά άλ- 
λάζαμε κάτι μεταβάλλοντας τό «περιεχόμενο» τών έκπομπών. Ή  τε
χνική καί ή χρήση της είναι άδιαχώριστες άπό έκεϊνο τού όποιου άπο- 
τελούν τούς φορείς. Πρόκειται γιά τήν άνικανότητα/άδυναμία τής 
σημερινής κοινωνίας όχι μόνο, καί όχι τόσο, νά φαντάζεται, νά άνα- 
καλύπτει καί νά καθιερώνει μιά άλλη χρήση τής τηλεόρασης, άλλά νά 
μετατρέψει τήν τηλεοπτική τεχνική έτσι ώστε νά μπορεί νά χρησιμο
ποιηθεί γιά τήν έπικοινωνία μεταξύ τών άτόμων, τά όποια θά συμμε
τέχουν σ’ ένα δίκτυο άνταλλαγών -άντί νά τά συγκεντρώνει παθητι
κά γύρω άπό μερικούς πόλους έκπομπής. Καί γιατί θά πρέπει νά γί
νει αύτό; Διότι ήδη άπό καιρό ή κρίση διάβρωσε τήν Ιδια τή θετική 
κοινωνικότητα σάν ούσιαστική άξια.

’Ακολούθως υπάρχει τό ζήτημα τής Ιστορικότητας. Ή  έτερονομία 
μιάς κοινωνίας -όπως καί ένός άτόμου- έκφράζεται καί ένοργανώνε- 
ται στή σχέση πού έγκαθιδρύει μέ τήν Ιστορία της καί τήν Ιστορία. Ή  
κοινωνία μπορεί νά είναι κολλημένη στό παρελθόν της, νά τό έπανα- 
λαμβάνει -νά πιστεύει ότι τό έπαναλαμβάνει -άτελεύτητα, όπως οί
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άρχαϊκές κοινωνίες ή οί περισσότερες άπό τίς «παραδοσιακές» κοι
νωνίες. 'Υπάρχει δμως ένας άλλος τρόπος έτερονομίας πού γεννιέται 
κάτω άπό τά μάτια μας: ή δήθεν «tabula rasa» τού παρελθόντος πού 
στην πραγματικότητα συνιστά -διότι δέν ύπάρχει ποτέ καθ’ όλοκλη- 
ρίαν- άπώλεια τής ζωντανής μνήμης τής κοινωνίας, τή στιγμή μάλι
στα πού ύπερτροφεϊ ή νεκρή της μνήμη (μουσεία, βιβλιοθήκες, ταξι
νομημένα μνημεία, τράπεζες δεδομένων κλπ.), άπώλεια μιας σχέσης 
ουσιαστικής καί όχι υπόδουλης στό παρελθόν της, στήν ιστορία της, 
στήν Ιστορία, σάν νά λέμε: άπώλεια τού έαυτού της. Αύτό τό φαινό
μενο πού δέν άποτελεϊ παρά μιά όψη τής κρίσης τής Ιστορικής συνεί
δησης τής Δύσης είναι έπακόλουθο ένός Ιστορικού προοδευτισμού 
έξωθημένου ως τόν παραλογισμό (στή φιλελεύθερη ή στή μαρξιστική 
μορφή του). Ζωντανή μνήμη τού παρελθόντος καί πρόταγμα γιά ένα 
καταξιωμένο μέλλον έξαφανίζονται μαζί. Τό πρόβλημα τής σχέσης 
άνάμεσα στήν πολιτισμική δημιουργία τού παρόντος καί τά έργα τού 
παρελθόντος είναι, μέ τή βαθύτερη έννοια, τό ίδιο μέ τό πρόβλημα 
τής σχέσης άνάμεσα στή δημιουργική αύτοθεσμίζουσα δραστηριότη
τα μιάς κοινωνίας αύτόνομης καί τό ήδη δεδομένο τής Ιστορίας, πού 
δέν πρέπει ποτέ νά θεωρείται άπλή άντίσταση, άδράνεια ή ύποτέ- 
λεια. Στόν ψεύτικο νεοτερισμό δπως καί στόν ψεύτικο άνατρεπτισμό 
(είτε έκφράζεται στά σούπερ-μάρκετ είτε στίς άγορεύσεις μερικών 
παραπλανημένων άριστεριστών) έχουμε νά άντιτείνουμε μιά έκ νέου 
άνάληψη καί μιά έπαναδημιουργία τής ίστορικότητάς μας, τού δικού 
μας τρόπου ίστορικοποίησης. Δέν θά ύπάρξει ριζικός κοινωνικός με
τασχηματισμός, καινούρια κοινωνία, αυτόνομη κοινωνία, παρά μόνο 
μέσα καί χάρη σέ μιά καινούρια Ιστορική συνείδηση πού συνεπάγεται 
συγχρόνως μιά παλινόρθωση τής άξίας τής παράδοσης καί μιά άλλη 
τοποθέτηση άπέναντι σ’ αύτή τήν παράδοση, μιά άλλη διάρθρωση 
άνάμεσα σ’ αύτή καί τά καθήκοντα τού παρόντος μέλλοντος.

Ρήξη μέ τήν υποδούλωση στό παρελθόν καθαυτό, ρήξη μέ τίς άνοη- 
σίες τής «tabula rasa», ρήξη έπίσης μέ τή μυθολογία τής «άνάπτυξης», 
τά φαντάσματα τής όργανικής αύξησης, τίς αύταπάτες τής συσσώ
ρευσης τών άγαθών. ’Αρνήσεις πού δέν είναι παρά ή άλλη όψη μιάς 
θέσης: τής κατάφασης στήν ουσιαστική κοινωνικότητα καί Ιστορικό
τητα σάν άξιες μιάς αύτόνομης κοινωνίας. "Οπως πρέπει νά άναγνω- 
ρίζουμε στά άτομα, στίς όμάδες, στίς έθνότητες τήν αυθεντική τους 
έτερότητα (πράγμα πού δέν συνεπάγεται δτι θά πρέπει καί έμείς νά 
προσαρμοστούμε σ’ αύτή τήν έτερότητα διότι αύτό θά ήταν ένας άκό- 
μη τρόπος νά τήν παραγνωρίσουμε ή νά τήν καταλύσουμε) καί νά όρ- 
γανώσουμε ξεκινώντας άπό αύτή τήν άναγνώριση μιά άληθινή συνύ
παρξη, μέ τόν ίδιο τρόπο τό παρελθόν τής δικιάς μας κοινωνίας καί 
τών άλλων κοινωνιών μάς προσκαλεϊ νά τίς δούμε, στό βαθμό (άβέ- 
βαιο καί άνεξάντλητο) πού μπορούμε νά τό κάνουμε, σάν κάτι άλλο
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άπό ένα παράδειγμα πρός μίμηση ή πρός άποφυγή. Αυτή ή έπιλογή 
είναι άδιαχώριστη άπό την έπιλογή πού μάς κάνει νά έπιθυμοΰμε 
μιάν αυτόνομη καί δίκαιη κοινωνία δπου αυτόνομα, έλεύθερα καί 
ισότιμα άτομα ζούν μέσα στήν άμοιβαία άναγνώριση. ’Αναγνώριση 
πού δέν είναι μιά άπλή νοητική λειτουργία άλλά έπίσης καί κυρίως 
αίσθημα.

Καί έδώ άς έπανασυνδέσουμε τόν δικό μας δεσμό μέ τήν παράδο
ση:

«’Έοικε όέ καί τάς πόλεις σννέχειν ή φιλία, καί οί νομοθέχαι μάλ
λον περί αυτήν σπουόάζειν ή τήν δικαιοσύνην... Καί φίλων μέν 
δντων ούόέν δει δικαιοσύνης, δίκαιοι ό’ δντες προσδέονται φιλίας, 
καί τών δικαίων τό μάλιστα φιλικόν είναι δοκει... Είσί δ ’ ουν ai είρη- 
μέναι φιλίαι (sic, ai τέλειαι) tv Ισότητι... Καθ’ δσον όέ κοινωνοϋσιν, 
έπί τοσοϋτον έστι φιλία ■ καί γάρ τό δίκαιον καί ή παροιμία “κοινά τά 
φίλων"», όρθώς- έν κοινωνίφ γάρ ή φιλία. ('Ηθικών Νικομαχειών, θ, 
I, 6, 9)

Ή  φιλία τού ’Αριστοτέλη δέν είναι ή «φιλία» τών μεταφραστών 
καί τών ήθικολόγων. Είναι τό γένος τού όποιου είδη είναι ή φιλία, ό 
έρωτας, ή στοργή τών γονέων ή τών παιδιών κλπ. Φιλία είναι ό δε
σμός άμοιβαίας συμπάθειας καί καταξίωσης. Καί ή άνώτερη μορφή 
της δέν μπορεί νά υπάρξει παρά στήν Ισότητα -ή όποια στήν πολιτι
κή κοινωνία συνεπάγεται τήν έλευθερία, δηλαδή αύτό πού όνομάσα- 
με αυτονομία.

Δεκέμβριος 1978
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