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Κορνήλιος Καστοριάδης 
 

ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1956 
 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Β' ΕΚ∆ΟΣΗ 
 

Το αντικείµενο αυτής της µελέτης είναι η 
Ουγγρική Επανάσταση του Οκτώβρη 1956, η πρώτη 
µετά τον δεύτερο παγκόσµιο ιµπεριαλιστικό πόλεµο, 
προλεταριακή επανάσταση. Τα εξαιρετικά πολύτιµα 
για τις εργαζόµενες µάζες διδάγµατα απ' αυτήν 
εκτιθενται και αξιολογούνται σ' αυτήν την µελέτη από 
τον αναµφισβήτητα πιο αρµόδιο γιαυτό. Ο 
Καστοριάδης είναι αυτός που από το '46, από δέκα  
χρόνια δηλαδή πριν το '56  είχε  αποκαλύψει το µύθο 
του «Εργατικού» Κράτους, την ταξική φύση αυτής της 
εκµεταλλευτικής κοινωνίας και την ασυµφιλίωτη 
αντίθεση ανάµεσα στις εργαζόµενες µάζες και τη 
σταλινική γραφειοκρατία, αντίθεση που µε τη δύναµη 
φυσικού νόµου οδηγεί σε µια πάλη µέχρι θανάτου 
µεταξύ τους. Οι ούγγροι εργάτες µε το όπλο στο χέρι 
επαληθέψανε αυτήν την κριτική. 

 «Αποδείξανε µε τις πράξεις τους ότι η διαφορά 
µεταξύ των εργατών και του «εργατικού κράτους», 
είναι η διαφορά µεταξύ ζωής και θανάτου. Και ότι θα 
προτιµούσαν να πεθάνουν πολεµώντας το «εργατικό 
κράτος», παρά να ζούνε ως εργάτες κάτω από το 
«εργατικό κράτος»...». 

Η ουγγρική επανάσταση δεν αποκάλυψε µόνο 
την απάτη του «εργατικού κράτους» µε δεµένους και 
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φιµωµένους τούς εργάτες, αλλά απόδειξε για µια 
ακόµα φορά εκείνο που έχουν αποδείξει όλες οι 
πραγµατικά λαϊκές επαναστάσεις: την ικανότητα των 
λαϊκών µαζών να πάρουν αυτές οι ίδιες στα χέρια 
τους την υπόθεσή τους και να αναλάβουν αυτές οι 
ίδιες, δίχως µια δήθεν φωτισµένη και δήθεν κάτοχο 
των ιστορικών νόµων ηγεσία, την διεύθυνση της 
κοινωνίας. «Στην Ουγγαρία το κίνηµα των µαζών 
ήταν ισχυρό και τόσο ριζοσπαστικό που µέσα σε λίγες 
µέρες έκαµε κυριολεκτικά σκόνη και το κοµµουνιστικό 
κόµµα και ολάκερο τον  κρατικό  µηχανισµό . Ούτε 
καν  «δυαδική εξουσία».  Ο,τι υπήρχε ως εξουσία 
ήταν στα χέρια της ένοπλης νεολαίας και των 
εργατικών συµβουλίων. Το «Πρόγραµµα» των 
έργατικών συµβουλίων ήταν απολύτως ασυµβίβαστο 
µε την διατήρηση της γραφειοκρατικής δοµής της 
κοινωνίας. Αξίωνε την αυτοδιαχείριση των 
επιχειρήσεων, να καταργηθούν οι νόρµες εργασίας, 
τη δραστική µείωση των ανισοτήτων στούς µισθούς, 
το πρόσταγµα στις γενικές απόψεις του σχεδιασµού, 
τον έλεγχο στη σύνθεση της κυβέρνησης και 
καινούργιο προσανατολισµό της εξωτερικής 
πολιτικής... 

Η ελευθερία του λόγου και της οργάνωσης για 
όλους οποιεσδήποτε και αν είναι οι ιδιαίτερες 
πολιτικές γνώµες του καθενός θεωρήθηκε αµέσως 
αυτονόητη... 

Ποια είναι η ιστορική και κοινωνιολογική σηµασία 
αυτού του έκτακτου πολλαπλασιασµού κοµµάτων, 
όργανώσεων κλπ. µέσα σε λίγες µέρες; Είναι ακριβώς 
αυτό: µία αυθεντική επανάσταση έγινε. Παρόµοιος 
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πολλαπλασιασµός, ενώ ταυτόχρονα εκφράζονται µε 
όλες τις παραλλαγές τους οι αντίστοιχες ιδέες είναι, 
πράγµατι το διακριτικό σήµα της επανάστασης... όλοι 
οι τοµείς, όλα τα στρώµατα του έθνους αφήνουν την 
παθητικότητά τους και την κοµφορµιστική υποταγή 
τους στην παλαιά τάξη. Όλοι προσπαθούν να  
πάρουν ενεργό µέρος στο γκρέµισµά της και στη 
διαµόρφωση µιας νέας τάξης. Η κοινωνία 
καταπιεσµένη ίσαµε τότες, ολάκερη αδράχνει τη 
δυνατότητα να εκφράζεται, ο καθένας σηκώνεται και 
βροντοφωνάζει τις ιδέες και τις διεκδικήσεις του... 

Η επανάσταση είναι η κατάσταση εκείνη, 
υπερθέρµανσης και τήξης της κοινωνίας, που 
συνοδεύει τη γενική κινητοποίηση όλων των 
κατηγοριών και όλων των στρωµάτων και την 
κατεδάφιση όλων των κατεστηµένων φραγµών. Αυτό 
το χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι που κάνει 
κατανοητή την έκτακτη απελευθέρωση και τον 
έκτακτο πολλαπλασιασµό του δηµιουργικού 
δυναµικού της κοινωνίας κατά τις επαναστατικές 
περιόδους, το σπάσιµο των επαναλαµβανοµένων 
κύκλων της κοινωνικής ζωής και το ξαφνικό άνοιγµα 
της ιστορίας... 

Παρά τη µικρή της ζωη, η ουγγρική επανάσταση 
έθεσε κατ' αρχήν τις οργανωτικές µορφές και τα 
κοινωνικά νοήµατα που δηλώνουν µία 
κοινωνικοϊστορική θεσµική δηµιουργία. Η πηγή αυτής 
της δηµιουργίας ήταν η δραστηριότητα του ουγγρικού 
λαού: διανοουµένων, φοιτητών, εργατών... Κατά την 
αυτόνοµη δραστηριότητά του και µε τη βοήθειά της, ο 
λαός δηµιούργησε νέες θετικές αλήθειες. Τις ονοµάζω 
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θετικές γιατί ενσαρκώνονται σε πράξεις και σε 
οργαντωτικές µορφές µε προορισµό όχι µόνο ν' 
αγωνιστούν εναντίον της καταπίεσης και της 
εκµετάλλευσης της γραφειοκρατείας, αλλά επίσης και 
προ πάντός να υπηρετήσουν νέες µορφές 
οργάνωσης της κοινωνικής ζωής στη βάση νέων 
αρχών. Αυτές οι αρχές συνεπάγονται ριζική ρήξη µε 
τις κατεστηµένες κοινωνικές δοµές (στην Ανατολή όσο 
και στη ∆υση) και από τη στιγµή που διατυπώνεται 
ρητά κάνουν χωρίς νόηµα τη «θεωρία και την 
κληρονοµηµένη πολιτική «φιλοσοφία». Αυτό µε τη 
σειρά του, ανατρέπει την πατροπαράδοτη σχέση 
µεταξύ «θεωρίας και «πράξης» καθώς και µεταξύ 
«θεωρητικών» και απλών ανθρώπων. Στην ουγγρική 
επανάσταση - όπως και στα  άλλα ιστορικά 
παραδείγµατα - βρίσκουµε µια καινούργια αφετηρία, 
µια καινούργια πηγή, που µας αναγκάζει να 
στοχαστούµε εκ νέου πάνω στο πρόβληµα της 
πολιτικής - δηλαδή της συνολικής θέσµισης της 
κοινωνίας - στο σύγχρονο κόσµο και µας δίνει 
ταυτόχρονα µερικά από τα όργανα αυτού του 
στοχασµού». 

Παράθεσα αρκετά αποσπάσµατα από τη µελέτη 
αυτή του Καστοριάδη. Είναι από το µέρος εκείνο της 
µελέτης που θα πρέπει να συγκεντρώσει τη 
µεγαλύτερη προσοχή του αναγνώστη: τι είναι η 
Επανάσταση; Τι είναι το αυθόρµητο; Τι είναι αυτή η 
απότοµη απροειδοποίητη τροµακτική έκρηξη που 
ανατινάζει στον αέρα αιωνόβιους θρόνους και 
υπεραιωνόβιους θεσµούς; Τι αλλαγές συντελούνται 
στη συνείδηση, στη σκέψη, στην ψυχή αυτών των 
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µέχρι χθες αδιάφορων η φαινοµενικά αδιάφορων 
µαζών; Που βρίσκονται κρυµµένες και πως 
εξηγούνται οι απίστευτες πνευµατικές αρετές και οι 
ακόµα περισσότερο απίστευτες δηµιουργικές 
ικανότητες που αποκαλύπτουν σ' αυτές τις µεγάλες 
στιγµές; Σ' όλα αυτά ο αναγνώστης θα βρει µια θετική 
απάντηση στη µελέτη αυτή του Καστοριάδη. Και είναι 
µια απάντηση που δίνει πεποίθηση, θάρρος και 
ελπίδες για το µέλλον του κινήµατος των λαών, για τη 
χειραφέτησή τους. 

Ο,τι έχει µία πραγµατική αξία για τούς αγώνες 
των λαών για την απελευθέρωσή τους, αυτό το 
βρήκανε οι ίδιες οι επαναστατηµένες µάζες. Ο Μαρξ 
στο Κοµµουνιστικό Μανιφέστο γράφει για την 
ανύψωση της εργατικής τάξης σε άρχουσα τάξη. 
Τιποτα όµως για την µορφή της εξουσίας. Πως οι 
εργαζόµενες µάζες µπορούν να εξασφαλίσουν την 
κυριαρχία τους και πως µπορούν να προφυλάξουν 
τον εαυτό τους από τον πάντα υπαρκτό κίνδυνο να τις 
ξαναδώσουν και να τις ξαναβάλουν στο ζυγό οι ίδιοι 
οι αντιπρόσωποι; Αυτό που δεν σκέφτηκε η δεν 
µπόρεσε να βρει ο Μαρξ, το βρήκαν οι 
επαναστατηµένοι εργάτες στο Παρίσι τον Μαρτη του 
1871. 

Και ο Μαρξ έγραφε γιαυτό στο έργο του «Ο 
Εµφύλιος πόλεµος στη Γαλλία»: «Το πρώτο διάταγµα 
της Κοµµούνας ήταν η κατάργηση του µόνιµου 
στρατού και η αντικατάστασή του από το ένοπλο 
έθνος... Το συµβούλιο της κοµµούνας απαρτίζοταν 
από δηµοτικούς αντιπροσώπους εκλεγοµένους µε 
καθολική ψηφοφορία στα διάφορα διαµερίσµατα του 
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Παρισιού. Αυτοί ήταν υπεύθυνοι και  ανακλητοί  κάθε  
στιγµή... Από τα µέλη του συµβουλίου της κοµµούνας 
ως τον τελευταίο εργάτη, όλοι στις δηµόσιες 
υπηρεσίες πληρώνονταν µε τον ίδιο µισθό σαν απλοί 
εργάτες. Όλα τα προνόµια και οι ιδιαίτερες 
επιχορηγήσεις που προσφέρονταν στις υψηλές 
θέσεις του κράτους εξαφανίστηκαν µαζί µε τις 
θέσεις... Τιποτε δεν ήταν πιο ξένο στο πνεύµα της 
κοµµούνας από το να ζητήσει να αντικαταστήσει την 
καθολική ψήφο µε ένα καθεστώς ιεραρχικών 
διορισµών...» 

Και ο Έγκελς στον πρόλογό του σ' αυτό το έργο 
του Μαρξ γράφει: «Η Κοµµούνα ήταν υποχρεωµένη 
να αναγνωρίσει αµέσως, ότι η εργατική τάξη δεν 
µπορούσε να εξακολουθήσει τις κυβερνητικές 
λειτουργίες µε τον παλιό κρατικό µηχανισµό. Ότι για 
να µην χάσει πάλι την νεοαποχτηµένη κυριαρχία της, 
έπρεπε από το ένα µέρος να σαρώσει ολόκληρη την 
παλιά κατασταλτική µηχανή, που έως τότε είχε 
χρησιµοποιηθεί εναντίον της και από το άλλο να 
εξασφαλίσει απέναντι των δικών της αντιπροσώπων 
και υπαλλήλων καθιερώνοντας την αρχή ότι όλοι 
χωρίς εξαίρεση µπορούσαν σε κάθε στιγµή να 
ανακληθούν... Κατά της µοιραίας αυτής 
µεταµόρφωσης όλων των κυβερνητικών συστηµάτων 
που είχαν υπάρξει, δηλαδή της µεταµόρφωσης του 
κράτους και των οργάνων του από υπηρέτες σε 
κυβερνήτες της κοινωνίας, η Κοµµούνα 
χρησιµοποίησε δύο αποτελεσµατικά µέσα: Πρώτον 
διόριζε σ' όλες τις θέσεις... πρόσωπα εκλεγόµενα µε 
καθολική ψηφοφορία καθιερώνοντας συγχρόνως το 
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δικαίωµα ανάκλησης σε κάθε στιγµή για τούς 
εκλεγοµένους από τούς εκλογείς τους. ∆εύτερο 
πλήρωνε όλους τούς υπαλλήλους ανώτερους και 
κατώτερους µε το ίδιο ηµεροµίσθιο που έπαιρναν και 
οι εργάτες...» 

Αυτά δεν είναι θεωρητικά σχήµατα, αλλά η 
ακριβής περιγραφή της πραγµατικότητα εκείνου που 
δηµιουργήσανε οι επαναστηµένες µάζες για να 
προφυλάξουν την ελεύθερη κοινότητα που 
εγκατέστησαν από µία νέα τυραννία. Σ' όλα τα µεγάλα 
λαϊκά κινήµατα οι µάζες δεν εξεγερθήκανε µόνο 
εναντίον της εκµετάλλευσης και της καταπίεσης αλλά 
θέσανε και το πρόβληµα της νέας οργάνωσης της 
κοινωνίας. Η παρισινή Κοµµούνα του 1871, τα 
ρώσικα σοβιέτ το 1905 και 1917, τα εργατικά 
συµβούλια στη Γερµανία το 1919, οι εργατικές 
Επιτροπές στην Ισπανία το 1936, τα εργατικά 
συµβούλια στην Ουγγαρία το 1956 ήταν όργανα 
πάλης έναντίον των εκµεταλλευτών και του κράτους 
τους και νέες µορφές οργάνωσης των ανθρώπων 
στηριζόµενες σε αρχές αντίθετες απ' αυτές της 
εκµεταλλευτικής κοινωνίας.  

Αυτά τα µεγαλειώδη δηµιουργήµατα των 
επαναστατηµένων µαζών µένουν άγνωστα στούς 
ίδιους. Ποσοι ξέρουν τι λέγανε και τι κάνανε µε δική 
τους πρωτοβουλία και µε δική τους συλλογική δράση 
έξω από κοµµατικές εντολές οι εργάτες και χωρικοί 
της ρωσίας το 1917-18; Ποσοι ξέρουν για τα ελεύθερα 
σοβιέτ της Νοτιας Ουκρανίας; Ποσοι ξέρουν για τη 
διεύθυνση της παραγωγής από τούς εργάτες στη 
Βαρκελώνη το 1936; Ποσοι ξέρουν για τις ελεύθερες 
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κοµµούνες των αναρχικών χωρικών στη Λεβάντα, την 
Αραγωνία, την Ανδαλουσία, την Καστίλλη, για την 
πραγµατικά ανθρώπινη συλλογική τους ζωη; Πολύ 
λίγοι. 

Ο «αµερόληπτος» ιστορικός είναι ίσως το πιο 
σπάνιο είδος στον κόσµο µας. Ακόµη και αυτοί οι 
σπάνιοι, που είναι η που θεωρούνται αµερόληπτοι και 
σοβαροί, είναι πάντα τόσο επιεικείς στα εγκλήµατα 
των εκµεταλλευτών και των δηµίων που κυβερνούν 
τούς λαούς, όσο είναι αυστηροί για τούς λαούς όταν 
παίρνουν τα  όπλα εναντίον  των  δηµίων τους.  Αλλά  
οπωσδήποτε µπορείς να βρεις µερικές αλήθειες σ' 
αυτούς. Την ηρωϊκή ιστορία του Σπάρτακου δεν τη 
γράψανε δούλοι. Εκεί που δεν θα βρεις ούτε ίχνος 
αλήθειας είναι η ιστορία του εργατικού κινήµατος από 
το 1917 και ύστερα. Εκεί δεν υπάρχει τίποτε άλλο 
από πλαστογραφία και παραποίηση, από µύθους και 
απάτη. Ένα από τα πιο βασικά και πιο άµεσα αλλά 
και τα πιο δύσκολα καθήκοντα των επαναστατών 
σήµερα είναι η αποκατάσταση της αλήθειας για την 
ιστορία του εργατικού κινήµατος, για την ιστορία 
δηλαδή των µαχοµένων για τη χειραφέτησή τους 
προλεταριακών µαζών. 

Αυτή η κοινωνική, οικονοµική, πολιτική, 
πνευµατική χειραφέτησή τους, αυτά ήταν για αυτές, 
όπως και για τούς επαναστάτες ο Σοσιαλισµός. Και 
αυτή η χειραφέτηση δεν συµβιβάζεται µε κανενός 
είδους κηδεµονία και χειραγώγηση και δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί παρά από τις ίδιες τις µάζες και 
από κανέναν άλλον που ενεργεί δήθεν για λογαρισµό 
τους. Το πρώτο άµεσο έργο µιας νικηφόρου 
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σοσιαλιστικής επανάσταση είναι η ολοκληρωτική 
καταστοφή του κράτους και η ανάληψη όλων των 
εξουσιών από τις επαναστατηµένες µάζες µέσω των 
εργατικών συµβουλίων, οργάνων δηλαδή που 
εκλέγονται απ' αυτές στα εργοστάσια, στα ορυχεία, 
στα λιµάνια, στα ιδρύµατα, στα καράβια, στις σχολές, 
στις στρατιωτικές µονάδες, στα χωριά, που 
βρίσκονται κάτω από την άµεση εξάρτησή τους, που 
είναι υπεύθυνα απέναντί τους, που λογοδοτούν σ' 
αυτές και που ανακαλούνται οποτεδήποτε απ' αυτές. 
«Η ύπαρξη αυτών των αυτόνοµων οργάνων των 
µαζών (Συµβούλια, Επιτροπές, Κοµµούνες) δεν είναι 
απλώς µια µορφή εξουσίας αλλά αυτή η ίδια η 
Επανάσταση». 

Η ελευθερία του λόγου, του τύπου, της 
οργάνωσης, της συγκέντρωσης, της διαδήλωσης, της 
απεργίας είναι απεριόριστη. Είναι δίχως νόηµα η 
ουσιαστική κυριαρχία των µαζών δίχως αυτή την 
χωρίς όρια καίφραγµούς ελευθερία. Αυτή ακριβώς «η 
φυσική, ελεύθερη, ανεµπόδιστη εκτύλιξη της 
αυτόνοµης δηµιουργικής δραστηριότητας των µαζών 
που εγκαθιστούν νέες µορφές συλλογικής ζωής αυτή 
είναι η ουσία της σοσιαλιστικής αλλαγής». 

 «Οι επαναστατηµένες µάζες δεν µπορούν να 
πραγµατοποιήσουν τον αντικειµενικό σκοπό της 
επανάστασής τους, παρά εάν οικοδοµήσουν την ίδια 
τους την εξουσία σ' όλους τούς τοµείς της κοινωνικής 
τους δραστηριότητας». Εαν οι δυσκολίες κλονίσουν 
την εµπιστοσύνη τους στον εαυτό τους, εάν 
εµπιστευθούν την υπόθεσή τους στούς «αρχηγούς», 
στούς «ειδικούς», στο «κόµµα», η εκµετάλλευση και η 
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καταπίεση µοιραία θα ξαναγεννηθούν. Η ανάληψη της 
εξουσίας από το «κόµµα» αυτόµατα αναπαράγει και 
µε οξύτερη ακόµα µορφή, εκείνο που η επανάσταση 
κατάργησε και εκείνο που προκάλεσε την 
επανάσταση: την διαίρεση των ανθρώπων στούς 
λίγους που διευθύνουν και αποφασίζουν και στις 
λαϊκές µάζες που απλώς εκτελούν έκείνα που 
αποφάσισαν άλλοι για λογαριασµό τους. 
Αναπαράγεται δηλαδή το θεµέλιο πάνω στο οποίο 
µόνο µία εκµεταλλευτική κοινωνία είναι δυνατό να 
οικοδοµηθεί. 

  Οι δήθεν «ιστορικές κατακτήσεις» 
(κρατικοποιήσεις, σχέδιο) που υπερασπίζουν οι νέοι 
κύριοι της κοινωνίας αφού εκτοπίσανε τις µάζες από 
την εξουσία και αφού τις ξαναβάλαν στο ζυγό, δεν 
είναι παρά ο τύπος της εκµεταλλευτικής κονωνίας στο 
σηµερινό της στάδιο: στον γραφειοκρατικό 
καπιταλισµό. Και σ' αυτή τη µετατροπή δεν υπάρχει 
τίποτε το αντίθετο µε τη λογική της πάλης των τάξεων 
και τίποτε το ιστορικά παράδοξο. 

  «Η σύγχρονη κοινωνία είναι κοινωνία 
γραφειοκρατικού καπιταλσιµού. Στη ρωσία, στην Κινα 
και στις άλλες χώρες που περνιούνται για 
«σοσιαλιστικές» πραγµατώνεται η πιο καθαρή και η 
πιο ακραία µορφή του γραφειοκρατικού 
καπιταλισµού... 

  ... η γραφειοκρατία είναι µία νέα εκµεταλλευτική 
και καταπιεστική τάξη µε αυτόνοµες και αυτοφυείς  
ιστορικές βάσεις ... Η εθνικοποίηση των µέσων 
παραγωγής και η σχεδιοποίηση της οικονοµίας δεν 
έχουν σαν τίποτα, και από µόνες τους, καµία σχέση 
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µε το σοσιαλισµό, αντίθετα αποτελούν την πλήρη και 
ιδεώδη µορφή που επιτρέπει την απόλυτη 
συγκέντρωση της κοινωνικής, πολιτικής, οικονοµικής, 
ιδεολογικής εξουσίας στα χέρια µιας κυρίαρχης 
µειοψηφίας, που φυσικά δεν ασκεί την εξουσία αυτή 
παρά για τα δικά της συµφέροντα, για να αυξήσει τα 
προνόµιά της και να επεκτείνει τη δύναµή της».  

   «πρώτη µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο 
σοσιαλιστική επανάσταση πνίγηκε στο αίµα. Στην 
απόφαση του ουγγρικού λαού να διευθύνει ο ίδιος 
δίχως ανεξέλεγκτους κηδεµόνες την συλλογική του 
ζωη, το Κρεµλίνο εξαπέλυσε εναντίον του 2.500 τανκς 
και 200.000 στρατό. Κι αυτός ο στρατός, µε µία δίχως 
προηγούµενο λύσσα, γκρεµίζει, καταστρέφει, 
πυρπολεί, σκοτώνει και σφάζει δίχως διάκριση φύλου 
και ηλικίας. 30.000 νεκροί, 200.000 πρόσφυγες σε 
άλλες χώρες και αρκετές χιλιάδες - προ πάντος νέοι - 
φορτώνονται αλυσσοδεµένοι στα βαγόνια για τα βάθη 
της Σιβηρίας. Η Βουδαπέστη γίνεται ερείπια και 
νεκροταφείο. Αυτός είναι ο απολογισµός του έργου 
των σφαγέων του ουγγρικού λαού. 

Απ' όλες τις άρχουσες τάξεις, από όλους τούς 
εκµεταλλευτές και από όλους τούς δήµιους της 
ιστορίας, η πιο θηριώδης, η πιο κτηνώδης, η πιο 
αδίστακτη και η πιο κυνική είναι η «σοσιαλιστική» 
γραφειοκρατία. Αυτή υποδουλώνει λαούς και έθνη, 
αλλά αυτό πρέπει να πιστεύουν ότι το κάνει εν 
ονόµατι του Σοσιαλισµού. Κι αυτός ο µύθος του 
Σοσιαλισµού πρέπει να διατηρείται. Της είναι τόσο 
αναγκαίος για τούς ιµπεριαλιστικούς της σκοπούς, 
όσο είναι για τούς αµερικάνους η «υπεράσπιση της 
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δηµοκρατίας, και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των 
λαών». κάθε θαρραλέα πρωτοβουλία από το µέρος 
των λαών στη Ρωσική αυτοκρατορία για την 
απελευθέρωσή τους η ακόµα για τα πιο στοιχειώδη 
τους οικονοµικά συµφέροντα είναι και µία απειλή για 
την αποκάλυψη του µύθου του Σοσιαλισµού, για την 
αποκάλυψη δηλαδή της πιο µεγάλης και της πιο 
τερατώδους απάτης της Ιστορίας· της απάτης του 
«Εργατικού» Κράτους και του Σοσιαλισµού µε τις 
εργαζόµενες µάζες αποξενωµένες από τα µέσα 
παραγωγής και το προϊόν εργασίας τους, στερηµένες 
από κάθε δυνατότητα συµµετοχής στην πολιτική ζωη, 
στερηµένες από τα πολιτικά και δηµοκρατικά 
δικαιώµατα που µε ποτάµια αίµα είχαν κατακτήσει, 
σκλάβοι και άβουλα εκτελεστικά όργανα στα χέρια 
των εκµεταλλευτών τους, της «σοσιαλιστικής» 
γραφειοκρατίας. Αυτό το µύθο απεκάλυψε η εξέγερση 
του ουγγρικού λαού τον Οκτώβρη του '56. 
«Αποδείξανε µε τις πράξεις του ότι η διαφορά µεταξύ 
των εργατών και του «εργατικού κράτους» είναι η 
διαφορά µεταξύ ζωής και θανάτου και ότι προτίµησαν 
να πεθάνουν πολεµώντας το «εργατικό κράτος», 
παρά να ζούνε σαν εργάτες κάτω από το «εργατικό 
κράτος». 

        
       Φεβρουάριος 1980 
        ‘A. Στίνας 
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ΟΥΓΓΡΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

1956 
 
«Στα χρόνια που θα 'ρθουν, όλα τα προβλήµατα 

που έχουν βαρύνουσα σηµασία συνοψίζονται σε 
τούτο: Είστε υπέρ η κατά της δράσης και του 
προγράµµατος των ούγγρων εργατών;»1.  

Πρέπει να ζητήσω συγγνώµη που παραθέτω 
απόσπασµα από δικό µου κείµενο . Όµως, µετά από 
είκοσι χρόνια περιορίζοµαι σ' αυτές τις λίγες γραµµές 
-και πιο επίµονα, πιο άγρια, ίσως, απ' όσο την εποχή 
που τις έγραφα. Και δεν είναι ο,τι συντελέστηκε -η 
µάλλον ο,τι δεν συντελέστηκε- στην «σφαίρα των 
ιδεών» από τότε, δεν είναι η σιωπή που περιβάλλει 
την ουγγρική Επανάσταση του 1956 µέσα σ' όλη 
πράγµατι τη φιλολογία της «αριστεράς», της «νέας 
αριστεράς» και της «άκρας αριστεράς», που θα 
µπορούσε ν' αλλάξει τη στάση µου. Στ' αλήθεια, αυτή 
η σιωπή είναι ο αρκετά δυσοίωνος δείκτης και της 
ποιότητας αυτής της φιλολογίας και των λανθανόντων 
κινήτρων αυτών που εκλαµβάνουν τον εαυτό τους για 
«επαναστάτη». Και δεν είναι υπερβολή να πούµε πως 
αυτή η σιωπή είναι ένα από τα σηµάδια της 
κυριαρχίας των αντιδραστικών ιδεών στον σύγχρονο 
κόσµο. Σηµαίνει ότι η σταλινική γραφειοκρατία 
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εξακολουθεί, έστω και  λιγότερο  άµεσα, να 
αποφασίζει ποια θέµατα έπιτρέπεται να συζητιούνται 
και ποια απαγορεύεται (Σηµερα, οι κυρίως  
αντιδραστικές ιδέες είναι φυσικά οι ιδέες της 
γραφειοκρατίας - και όχι οι ιδέες του Ronald Reagan. 
Άλλωστε,  χωρίς πολλήν αµφιβολία,  ο Reagan και ο 
Μπρέζνιεφ θα βρίσκονταν σύµφωνοι όσον αφορά 
στην Ουγγαρία).       

Αυτονόητο πως δεν µπορούµε να εκτιµήσουµε 
µόνο µ' αυτό το κριτήριο την πραγµατική σύγκρουση 
και την πραγµατική επίδραση της Ουγγρικής 
Επανάστασης. Έναντι της ιδεολογικής καταστολής 
της ανάµνησης των γεγονότων του 1956 (και εδώ 
πρέπει να πάρουµε τη λέξη «καταστολή»  
(repression)»  µε  την ψυχαναλυτική  έννοια, που είναι 
και η έννοια της λέξης στα αγγλικά, µε την έννοια της 
«απώθησης»), είναι βέβαιο ότι η σηµασία τους δεν 
έπαψε να µεγαλώνει. 

Αφήνοντας κατά µέρος τις πιθανές υποχθόνιες 
συνέπειες στις  ανατολικές χώρες και στην ίδια την 
Ρωσία, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η πλατιά διάδοση 
της ιδέας της αυτοδιαχείρισης κατά τις δύο τελευταίες 
δεκαετίες πρέπει να συσχετιστεί µε τις 
παραδειγµατικές διεκδικήσεις των ουγγρικών  
εργαστικών  συµβουλίων. Επίσης, δεν είναι 
προφανώς τυχαίο το ότι οι πιο πολλές οργανώσεις 
που εκθειάζουν την «αυτοδιαχείριση» (ιδίως τα 
ρεφορµιστικά κόµµατα και τα συνδικάτα - µα δεν είναι 
τα µόνα) τηρούν σιγή για την Ουγγαρία και προτιµούν 
ν' αναφέρονται π.χ. στο πιο σεβαστό (και χωρίς 
περιεχόµενο) «µοντέλο» της Γιουγκοσλαβίας. 
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Χωρίζοντας έτσι την ιδέα της αυτοδιαχείρισης από την 
εξουσία των εργατικών συµβουλίων και της 
καταστροφής της υφιστάµενης τάξης, βρίσκουν τον 
τρόπο να παρουσιάζουν την αυτοδιαχείριση σαν ένα 
στοιχείο που θα µπορούσαµε να το προσθέσουµε 
απλώς, χωρίς πολλά δάκρυα, στο σηµερινό σύστηµα. 
∆εν είναι λιγότερο αλήθεια, ότι η διάδοση αυτής της 
ιδέας υποσκάπτει τα θεµέλια της κυριαρχίας της 
γραφειοκρατίας· και τίποτα δεν επιτρέπει να 
βεβαιώσουµε ότι οι ρεφορµιστές γραφειοκράτες θα 
καταφέρουν να την κάνουν απλό διακοσµητικό 
στοιχείο της κατεστηµένης τάξης.  

Μιλησα για τη σιωπή που περιβάλλει εδώ και 
χρόνια την ουγγρική Επανάσταση. Η βιβλιογραφία η 
σχετική µε τα γεγονότα του 1956 στην Ουγγαρία 
υπολογίζεται σήµερα σε πολλές χιλιάδες τόµους. Μα 
πρόκειται στην ουσία για γραπτά ειδικών, 
προορισµένα για ειδικούς. Εκείνο που φανερώνουν, 
είναι πιο πολύ η τεράστια επέκταση της αγοράς της 
παιδείας, του γραψίµατος και των εκδόσεων παρά η 
πραγµατική αναγνώριση της επαναστατικής σηµασίας 
του 1956. Κατά τις δεκαετίες µετά το 1789 η το 1917, 
είδαµε να εκδίδονται ελάχιστα κείµενα 
«πανεπιστηµιακά» η «επιστηµονικά» για τη γαλλική 
και τη ρωσική Επανάσταση. Αλλά βρεθήκαµε 
µπροστά σε µια ασυνήθιστη εµφάνιση όλο και 
περισσότερο πολιτικών κειµένων σχετικά µ' αυτές. 
Έγραφαν για να πάρουν θέση: ήταν υπέρ η κατά. 
Όσοι ήταν υπέρ έβλεπαν τα γεγονότα της Γαλλίας και 
της Ρωσίας ως παράδειγµα, καλούσαν τούς 
συµπατριώτες του να δράσουν όπως ο λαός του 
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Παρισιού η οι εργάτες του Πετρογκραντ, και 
προσπαθούσαν να εξηγήσουν και να υπερασπίσουν 
τη δράση των επαναστατών εναντίον των 
αντιδραστικών ιδεολόγων της έποχής τους. 

Βεβαια, η γαλλική και η ρωσική Επανάσταση 
υπήρξαν «νικηφόρες» (αν και για λίγο), και η ουγγρική 
Επανάσταση «ηττήθηκε» (µονολότι αυτή η ήττα 
οφείλεται µόνο στην κατάληψη της χώρας από τον 
ισχυρότερο στρατό του κόσµου) . Αλλά το 1871 και η 
Κοµµούνα του Παρισιού είχε τσακιστεί κι αυτή, όµως 
αυτό δεν εµπόδισε τούς επαναστάτες, επί µισόν 
αιώνα από τότε, κι ακόµα και σήµερα, να εξαίρουν το 
παράδειγµά της και να συζητούν τα διδάγµατά της. Το 
ότι ο ρωσικός στρατός συνέτριψε την ουγγρική 
Επανάσταση, αυτό εξηγεί ίσως τη µικρή απήχηση 
που είχε στα λαϊκά στρώµατα, όχι όµως τη 
συστηµατική σιωπή των «επαναστατών» και των 
«αριστερών διανοουµένων». Η µήπως οι ιδέες θα 
έπαυαν ν' αληθεύουν και να ισχύουν όταν τα ρωσικά 
άρµατα βαλθούν να πυροβολούν εναντίον τους; 

Τα πράγµατα, ωστόσο, γίνονται πιο ξεκάθαρα, 
όταν εξετάσουµε το περιεχόµενο, το νόηµα και τα 
αναγκαία επακόλουθα της ουγγρικής Επανάστασης. 
Μπορούµε τότε να καταλάβοµε αυτή τη σιωπή τι 
ακριβώς σηµαίνει: άµεση σύνέπεια του 
ριζοσπαστικού χαρακτήρα αυτής της επανάστασης, 
και απόπειρα να σβήσουν τη σηµασία της και την 
ανάµνησή της. 

Η σύγχρονη κοινωνία είναι κοινωνία 
γραφειοκρατικού καπιταλισµού. Στη Ρωσία, στην Κινα 
και στις άλλες χώρες που περνιούνται για 
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«σοσιαλιστικές» πραγµατώνεται η πιο καθαρή, η πιο 
ακραία µορφή - η ολοκληρωµένη µορφή - του 
γραφειοκρατικού καπιταλισµού. Η ουγγρική 
Επανάσταση του 1956 ήταν η πρώτη και, ίσαµε 
τώρα, η µόνη ολοκληρωµένη επανάσταση εναντίον 
του ολοκληρωµένου γραφειοκρατικού  καπιταλισµού, 
- η πρώτη που προαναγγέλει το περιεχόµενο και τον 
προσανατολισµό των µελλοντικών επαναστάσεων 
στη Ρωσία, στην Κινα και αλλού. ∆εκαετίες ολάκερες, 
οι «µαρξιστές», οι «αριστεροί διανοούµενοι», οι 
αγωνιστές κλπ. συζητούσαν -και συνεχίζουν- για το 
αν είναι σωστή η όχι η σταλινική πολιτική, για τις 
αιτίες και την ακριβή ηµεροµηνία του ρωσικού 
«Θερµιδώρ», για το βαθµό εκφυλισµού της ρωσικής 
επανάστασης, για τη κοινωνική φύση των 
καθεστώτων της Ρωσίας και της ανατολικής Ευρώπης 
(Εκφυλισµένα εργατικά κράτη; Εκφυλισµένα µη 
εργατικά κράτη; Σοσιαλιστικά κράτη µε καπιταλιστικές 
παραµορφώσεις; Καπιταλιστικά κράτη µε 
σοσιαλιστικές παραµορφώσεις;). Οι εργάτες και η 
ουγγρική νεολαία πήραν τα όπλα, και βάλανε µε την 
πράξη τους τελεία και παύλα σ' αυτές τις συζητήσεις. 
Αποδείξανε µε  τις πράξεις τους ότι η διαφορά µεταξύ 
εργατών και του «εργατικού κράτους» είναι η διαφορά 
µεταξύ ζωής και θανάτου· και ότι προτιµούσαν να 
πεθάνουν πολεµώντας το «εργατικό κράτος» παρά 
να ζούνε ως εργάτες κάτω από το «εργατικό κράτος».  

 Όπως ο µερικώς γραφειοκρατικός καπιταλισµός 
της ∆υσης, έτσι και ο ολοκληρωµένος γραφειοκρατικό 
καπιταλισµός της Ανατολής είναι γεµάτος αντιφάσεις 
και ξεσχίζεται από διαρκή κοινωνική σύγκρουση. 
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Αυτές οι αντιφάσεις, αυτή η σύγκρουση, παίρνουν 
περιοδικώς οξεία µορφή, και το σύστηµα βαδίζει προς 
µιάν ανοιχτή κρίση. Η η πίεση του πληθυσµού, που 
υφίσταται την εκµεταλλευση και την καταπίεση, 
µπορεί να φτάσει ως την έκρηξη. Η, πριν γίνει αυτό, η 
κυριαρχούσα γραφειοκρατία µπορεί να δοκιµάσει να 
κάµει στον εαυτό της µερικές «µεταρρυθµίσεις». Οι 
τοµείς όπου αντιφάσεις και σύγκρουση είναι πιο 
έκδηλες και πιο πιεστικές είναι φυσικά οι τοµείς της 
«οικονοµίας» και της «πολιτικής». Σχεδόν διαρκές 
οικονοµικό χάος, σύµφυες µε το γραφειοκρατικό 
«σχεδιασµό» (που, βαθύτερα, έχει τις ρίζες του στη 
σύγκρουση που γνωρίζει αδιαλείπτως η παραγωγή2), 
και πανταχού παρούσα πολιτική καταπίεση 
έµφανίζονται ως οι πιο ανυπόφορες όψεις του 
ολοκληρωτικού γραφειοκρατικού καπιταλισµού. 
Όψεις, φυσικά, πάρα πολύ αλληλοεξαρτώµενες και 
αλληλοπροσδιοριζόµενες - και που είναι και οι δύο το 
αναγκαίο προϊόν της κοινωνικής δοµής του 
συστήµατος. Πράγµατι, όσο αφάνταστο και αν είναι 
δυνατόν να φανεί, το σύνολο της διεθνούς 
«αριστεράς» δε φαίνεται να βλέπει εδώ παρά µόνο 
δευτερεύουσες ελλείψεις και αδυναµίες που µπορούν 
να βελτιωθούν. Έτσι, που οι «µεταρρυθµίσεις» που 
θα τις εξαλείψουν, διατηρώντας άθικτη την ουσία του 
συστήµατος, (νέα µεταµόρφωση του τετραγωνισµού 
του κύκλου), γίνονται ευµενώς  δεκτές  στη  ∆υση  
από  τούς  υποψήφιους - γραφειοκράτες και τούς 
φανερούς  η µεταµφιεµένους ιδεολόγους τους 
(«σοσιαλιστές»· «αιρετικούς» η και «ορθόδοξους», 
σήµερα, κοµµουνιστές, στην Ιταλία, στη Γαλλία κλπ.· 
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τροτσκιστές· προοδευτικούς» δηµοσιογράφους· 
διαφόρων τύπων συνοδοιπόρους διανοούµενους από 
χτεσινούς υπαρξιστές φιλόσοφους όπως ο Sartre και 
η οµάδα των Temps modernes, ίσαµε σηµερινούς 
«ριζοσπάστες οικονοµολόγους» όπως ο Nuti κλπ.). 
∆εν είναι δύσκολο να καταλάβουµε γιατί και πως 
αυτοί οι αλλόκοτοι οµοτράπεζοι βρέθηκαν λίγο πολύ 
οµόφωνοι στην υποστήριξή τους προς τον Γκοµούλκα 
το 1956-57 και στην «αντίθεσή» τους για την εισβολή 
στην Τσεχοσλοβακία το 1968, ενώ για ο,τι αγγίζει την 
ουγγρική Επανάσταση, επιδόθηκαν σε επαίσχυντες 
συκοφαντίες («κοµµουνιστές»), επιδοκίµασαν την 
τελική εισβολή (Sartre), είδανε αφ' υψηλού τις 
«σπασµωδικές», «στοιχειώδεις» και «αυθόρµητες» 
ένέργειες των ούγγρων εργατών (Mandel), η 
καταφύγανε στη σιωπή όσο πιο γρήγορα µπορούσαν. 
Το 1956, ο πολωνικός λαός δεν πήρε τα όπλα. 
Παρόλη την ανάπτυξή τους και την ενεργητικότητά 
τους, τα εργατικά συµβούλια ποτέ δεν είχανε θέσει 
ρητά υπό αµφισβήτηση την υφιστάµενη δοµή της 
εξουσίας. Το κοµµουνιστικό κόµµα κατάφερε στην 
ουσία - µε τίµηµα µια µικρή εκκαθάριση στις γραµµές 
του και µε µερικές µεταθέσεις προσωπικού - να 
ελέγχει την κατάσταση καθ' όλη την κρίσιµη περίοδο, 
και να καταπνίξει έτσι, στο τέλος, το µαζικό κίνηµα3. 
Τα πράγµατα ήταν ακόµα πιο ξεκάθαρα στην 
Τσεχοσλοβακία το 1968 - και οι διαµαρτυρίες της 
«αριστεράς» ακόµα πιο θορυβώδεις. Γιατί, σ' αυτήν 
την περίπτωση, βλέπετε, δεν υπήρχε κανένας 
κίνδυνος: Πράγµατι, κανένα σηµάδι αυτόνοµης 
δραστηριότητας των µαζών. Η νέα διεύθυνση του 
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Κ.Κ. ζητούσε να εισαγάγει κάποιες «δηµοκρατικές» 
µεταρρυθµίσεις και αποκέντρωση της οικονοµίας ως 
ένα βαθµό. Αυτονόητο πως ο λαός δεν µπορούσε 
παρά να ευνοεί αυτά τα µέτρα. Μια µεταρρύθµιση 
που έρχεται εκ των άνω, και µε την υποστήριξη του 
λαού, τι θαυµαστό όνειρο για τούς σηµερινούς 
«επαναστάτες». Όπως έλεγε ο Mandel, αυτό θα 
«επέτρεπε σε εκατοµµύρια προλετάριους να 
ταυτιστούν και πάλι µε το εργατικό κράτος».  

Σε παρόµοιες περιπτώσεις προφανώς 
συγχωρείται να µέµφεται κανείς τα ρωσικά άρµατα. 

Στην Ουγγαρία όµως, το κίνηµα των µαζών ήταν 
τόσο ισχυρό και τόσο ριζοσπαστικό που µέσα σε 
λίγες µέρες έκαµε κυριολεκτικά, σκόνη και το Κ.Κ. και 
ολάκερο τον κρατικό µηχανισµό. Ούτε καν «δυαδική 
εξουσία»: Ο,τι υπήρχε ως εξουσία ήταν στα χέρια της 
ένοπλης νεολαίας και των εργατικών συµβουλίων. Το 
«Πρόγραµµα»4 των εργατικών συµβουλίων ήταν 
απολύτως ασυµβίβαστο µε τη διατήρηση της 
γραφειοκρατικής δοµής της κοινωνίας. Αξίωνε την 
αυτοδιαχείριση των επιχειρήσεων, να καταργηθούν οι 
νόρµες έργασίας, την δραστική µείωση των 
ανισοτήτων στούς µισθούς, το πρόσταγµα στις 
γενικές απόψεις του σχεδιασµού, τον έλεγχο στη 
σύνθεση της κυβερνησης, και καινούργιο 
προσανατολισµό της εξωτερικής πολιτικής. Και όλα 
τούτα συνοµολογήθηκαν και διατυπώθηκαν καθαρά 
στο διάστηµα µερικών ηµερών. Σ' αυτό εδώ το 
κείµενο, θα ήταν γελοία άκαιρο να τονίζαµε ότι το τάδε 
σηµείο αυτών των διεκδικήσεων ήταν «σκοτεινό» και 
το δείνα «ανεπαρκές». Αν οι φονιάδες του Κρεµλίνου 
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δεν συντρίβανε την Επανάσταση, η ανάπτυξή της θα 
έφερνε υποχρεωτικά τις αναγκαίες «διευκρινίσεις» και 
«βελτιώσεις»· τα συµβούλια και ο λαός θα είχαν 
αποδείξει η όχι ότι µπορούσαν να βρούνε µέσα τους 
την ικανότητα και την δύναµη να δηµιουργήσουν µια 
καινούργια δοµή εξουσίας και µια καινούργια θέσµιση 
της κοινωνίας. 

Ταυτόχρονα, η Επανάσταση, θα ελευθέρωνε, θα 
αποδέσµευε όλες τις δυνάµεις και όλες τις τάσεις του 
ουγγρικού έθνους. Η ελευθερία του λόγου και της 
οργάνωσης για όλους, οποιεσδήποτε και αν είναι οι 
ιδιαίτερες πολιτικές γνώµες του καθενός, θεωρήθηκε 
αµέσως αυτονόητη. Και ήταν αυτονόητο επίσης το ότι 
οι διάφοροι εκπρόσωποι της «προοδευτικής 
ανθρωπότητας» δεν µπορούσαν να το θεωρήσουν 
ανεκτό αυτό το πράγµα. Στα µάτια τους, η ελευθερία 
λόγου  και  οργάνωσης  ήταν το σηµάδι του «µη 
καθαρού», «ετερόκλητου», «συγκεχυµένου» 
χαρακτήρα της ουγγρικής Επανάστασης - όταν δεν 
είδαν σ' αυτήν κυνικά την «απόδειξη» ότι η 
Επανάσταση δεν ήταν παρά µια «συνωµοσία του 
ιµπεριαλισµού». Θα µπορούσε κανείς να διερωτηθεί 
γιατί ο καπιταλιστικός ιµπεριαλισµός µπορεί τον 
περισσότερο καιρό να ανέχεται την ελευθερία του 
λόγου, και γιατί ο «σοσιαλιστικός» ιµπεριαλισµός δεν 
µπορεί να την ανεχθεί ούτε µια στιγµή. Αλλά ας 
αφήσουµε στην άκρη το πρόβληµα της ελευθερίας ως 
τέτοιο. Ποια είναι η ιστορική και κοινωνιολογική 
σηµασία αυτού του έκτακτου πολλαπλασιασµού 
κοµµάτων, οργανώσεων κλπ., µέσα σε λίγες µέρες; 
Είναι ακριβώς αυτό: µια αυθεντική Επανάσταση έγινε. 
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Παρόµοιος πολλαπλασιασµός, ενώ ταυτόχρονα 
εκφράζονται µε όλες τις παραλλαγές τους οι 
αντίστοιχες ιδέες, είναι, πράγµατι, το διακριτικό σήµα 
της επανάστασης. Αν αναγνωρίζουµε επανάσταση 
στα γεγονότα του 1956 στην Ουγγαρία, είναι όχι 
παρά, αλλά λόγω ακριβώς αυτής της απεριόριστης 
έκφρασης των πολιτικών τάσεων, αυτού του 
«χαοτικού» (για τούς γραφειοκράτες και τούς 
φιλισταίους) χαρακτήρα της κοινωνικής έκρηξης. Είναι 
κοινός τόπος - η µάλλον θα έπρεπε να είναι - το να 
πούµε πως µια αληθινή επανάσταση είνα πάντοτε 
εθνική: όλοι οι τοµείς, όλα τα στρώµατα ενός έθνους 
αφήνουν την παθητικότητά τους και την 
κοµφορµιστική υποταγή τους στην παλαιά τάξη. Όλοι 
προσπαθούν να πάρουν ενεργό µέρος στο γκρέµισµά 
της και στην διαµόρφωση µιας νέας τάξης. Η 
κοινωνία, καταπιεσµένη ίσαµε τότε, ολάκερη αδράχνει 
τη δυνατότητα να εκφράζεται, ο καθένας σηκώνεται 
και βροντοφωνάζει τις ιδέες και τις διεκδικήσεις του. 
(Το ότι εµείς µπορεί να αποδοκιµάζουµε πολλές απ' 
αυτές, και να το λέµε το ίδιο µεγαλόφωνα, είναι ένα 
εντελώς διαφορετικό θέµα). Αυτό έγινε µετά το 1789, 
κατά τη γαλλική Επανάσταση, και µετά το 
Φεβρουάριο του 1917, κατά τη ρωσική Επανάσταση. 
(Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι οι κριτικοί της ουγγρικής 
Επανάστασης θα καταδίκαζαν, µε την πρόφαση της 
«µη καθαρότητας», της «σύγχυσης» κλπ. και τον 
πολύ ύποπτον, αφόρητον κυκεώνα που προκάλεσαν 
οι δυο άλλες επαναστάσεις). Η επανάσταση είναι η 
κατάσταση εκείνη υπερθέρµανσης και τήξης της 
κοινωνίας, που συνοδεύει τη γενική κινητοποίηση 
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όλων των κατηγοριών και όλων των στρωµάτων και 
την κατεδάφιση όλων των κατεστηµένων φραγµών. 
Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι που κάνει 
κατανοητή την έκτακτη απελευθέρωση και τον 
έκτακτο πολλαπλασιασµό του δηµιουργικού 
δυναµικού της κοινωνίας κατά τις επαναστατικές 
περιόδους, το σπάσιµο των επαναλαµβανόµενων 
κύκλων της κοινωνικής ζωής - και το ξαφνικό άνοιγµα 
της ιστορίας. 

 
Παρά τη µικρή της ζωη, η ουγγρική Επανάσταση 

έθεσε κατ' αρχήν τις οργανωτικές µορφές και τα 
κοινωνικά νοήµατα που δηλώνουν µια 
κοινωνικοϊστορική θεσµική δηµιουργία. Η πηγή αυτής 
της δηµιουργίας ήταν η δραστηριότητα του ουγγρικού 
λαού: διανοουµένων, φοιτητών, εργατών. 
«Θεωρητικοί» και «πολιτικοί» ως τέτοιοι, αντί να 
συµβάλουν έστω και στο ελάχιστο, συνέχισαν να 
προσφέρουν στο λαο απάτη και φενακισµό. Βεβαια, 
οι διανοούµενοι έπαιξαν σηµαντικό θετικό ρόλο, γιατί, 
πολλούς µήνες πριν από την τελική έκρηξη, 
καταπιάστηκαν (στον Κυκλο Petofi και αλλού) να 
καταρρίψουν τούς «πολιτικούς», «ιδεολογικούς» και 
«θεωρητικούς» παραλογισµούς που επέτρεπαν στη 
σταλινική γραφειοκρατία να παρουσιάζει την 
ολοκληρωτική δικτατορία της σαν «λαϊκή 
δηµοκρατία», σαν «σοσιαλισµό». Αν έπαιξαν αυτό το 
ρόλο, αυτό το πέτυχαν όχι «κοµίζοντας στο λαο» µια 
καινούργια, ετοιµατζίδικη «αλήθεια», αλλά 
καταγγέλλοντας θαρραλέα τις παλιές ψευτιές γι' αυτό 
που ήταν. Κατά την αυτόνοµη δραστηριότητά του, και 
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µε τη βοήθειά της, ο λαός δηµιούργησε νέες θετικές 
αλήθειες. Τις ονοµάζω θετικές, γιατί ενσαρκώνονται 
σε πράξεις και σε οργανωτικές µορφές µε προορισµό 
όχι µόνο ν' αγωνιστούν εναντίον της καταπίεσης και 
της εκµετάλλευσης της γραφειοκρατίας, αλλά επίσης 
και προπαντός να υπηρετήσουν νέες µορφές 
οργάνωσης της κοινωνικής ζωής, στη βάση νέων 
αρχών. Αυτές οι αρχές συνεπάγονται ριζική ρήξη µε 
τις κατεστηµένες κοινωνικές δοµές (στην Ανατολή όσο 
και στη ∆υση), και απ' τη στιγµή που διατυπώνεται 
ρητά, κάνουν χωρίς νόηµα τη «θεωρία» και την 
κληρονοµηµένη πολιτική «φιλοσοφία». Αυτό, µε τη 
σειρά του, ανατρέπει την πατροπαράδοτη σχέση 
µεταξύ «θεωρίας» και «πράξης» καθώς και µεταξύ 
«θεωρητικών» και απλών ανθρώπων. Στην ουγγρική 
Επανάσταση - όπως και στα άλλα προηγούµενα 
ιστορικά παραδείγµατα - βρίσκουµε µια καινούργια 
αφετηρία, µια καινούργια πηγή, που µας αναγκάζει να 
στοχαστούµε εκ νέου πάνω στο πρόβληµα της 
πολιτικής - δηλαδή της συνολικής θέσµισης της 
κοινωνίας - στο σύγχρονο κόσµο, και µας δίνει 
ταυτόχρονα µερικά από τα όργανα αυτού του 
στοχασµού. 

Εδώ, θ' ακούσουµε ίσως διάφορους θορύβους 
και διαµαρτυρίες, εναντίον του «αυθορµητισµού» ως 
και της «σκοταδιστικής δηµαγωγίας». Ας ρίξουµε µια 
µατιά, πριν απαντήσοµε σ' αυτά, στη συµβολή 
ορισµένων διάσηµων πολιτικών και θεωρητικών πριν 
από τα γεγονότα του 1956 η κατά τη διάρκειά τους. 
Ας πάρουµε π.χ. τον Gyorgi Lukàcs. Ιδού ασφαλώς, 
ένας από τούς σπάνιους αληθινά δηµιουργικούς 
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µαρξιστές θεωρητικούς που έχουν φανεί από τον 
καιρό του Μαρξ. Ε λοιπόν, αυτός τι έκαµε; Από το 
1924 (περίπου) ως το 1956, εκάλυψε στον ιδεολογικό 
τοµέα, τον Στάλιν και τον σταλινισµό, τις δίκες της 
Μοσχας, το Γκούλαγκ, το «σοσιαλιστικό ρεαλισµό» 
και ο,τι έγινε στην Ουγγαρία από το 1945· εφάρµοσε 
διαδοχικά τις εντολές του Ζηνόβιεφ, του Μπουχάριν, 
του Ζντάντοφ, του Ρεβαί κλπ. Και το έκανε εν πλήρει 
επιγνώσει - γιατί ήξερε τόσο τα γεγονότα όσο και το 
µαρξισµό «την επαναστατικότερη αντίληψη που 
παρήγαγε ποτέ η ιστορία»5. Ποτε τόλµησε να µισοϊδεί 
το φως; Όταν οι µάζες αυθόρµητα ξεσπάσανε 
εναντίον των συνεπειών της θεωρητικής του 
διδασκαλίας. Ενώ πέρασε τη ζωη του, να επικαλείται 
τη List der Vernuft - το πολυµήχανο του νου - έγινε η 
άκρα προσωποποίηση της Unlist der brossen Vernuft 
- η τύφλωση του κοινού «νου». 

 Ας πάρουµε τώρα την περίπτωση του Ίµρε 
Ναγκυ, του «πολιτικού». Ποια ήταν η βοήθειά του, τι 
έκανε µε την «πολιτική» του ικανότητα ενάντια στις 
ύπουλες ψευτιές της ρωσικής γραφειοκρατίας; Βρήκε 
έστω και για µια στιγµή µέσα του τη διαύγεια να 
κατανοήσει, και το θάρρος να διακηρύξει: «Ότι κι αν 
συµβεί, µην πιστεύετε ποτέ τούς Ρωσους - κάτι ξέρω 
που το λέω»;  

Όχι. Πελάγωσε· και δοκίµασε να ζητήσει τη 
βοήθεια... των Ηνωµένων Εθνών! Η ιστορία 
δηµιουργούσε τον εαυτό της, το αιµατηρό δράµα της 
εξουσίας ήταν παρόν, αυτούσιο: άρµατα και κανόνια 
αντιµετώπιζαν τα χέρια και τα γυµνά στήθια 
εκατοµµυρίων ανθρώπων. Και ο Ναγκυ, ο 
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«πολιτικός», ο Realpolitiker, δεν µπορούσε να 
σκεφτεί άλλο παρά µόνο τα Ηνωµένα Έθνη, αυτό το 
απαίσιο γκινιόλ, όπου οι κακούργοι της Μοσχας και 
της Ουάσιγκτον, επιτίθενται ο ένας εναντίον του 
άλλου στούς δηµόσιους λόγους τους, και συµφωνούν 
για τις βρώµικες κοµπίνες τους στούς διαδρόµους. 

Αυτή ήταν η παραγωγή των επαγγελµατιών της 
θεωρίας και της πολιτικής, µη αυθόρµητο είδος, 
συνειδητό, σοφό και υψηλής ειδίκευσης. Οι µη-
επαγγελµατίες, αυτοί, παρήγαγαν µια ριζική 
επανάσταση - που δεν την πρόβλεψε, που δεν την 
προετοίµασε που δεν την οργάνωσε οποιοσδήποτε, 
άρα «αυθόρµητη» όπως όλες οι επαναστάσεις της 
ιστορίας. 

Ο ουγγρικός λαός δεν ενήργησε «αυθόρµητα» µε 
την έννοια που ένα µωρό κλαίει «αυθόρµητα» όταν 
πονάει. Ενήργησε από την κοινωνική και ιστορική 
πείρα του, και έτσι, έκαµε κάτι. Όταν αυτός που 
περιβάλλεται το γελοίο τίτλο του «θεωρητικού» η του 
«επαναστάτη» παρατηρεί αφ' υψηλού αυτό που 
ονοµάζει «αυθορµητισµό», να πιο αξίωµα κρύβει 
µέσα στο κεφάλι του: αδύνατον αυτός ο όχλος να 
µπορεί ποτέ να µάθει το παραµικρό για τη ζωη του, 
να βγάλει απ' αυτήν κάποιο συµπέρασµα κάπως 
σοβαρό, να περάσει από το «δύο και δύο» στο 
«τέσσερα» - αδύνατον, προπαντός, να βάλει µπρος 
νέες ιδέες και ν' αναζητήσει τις δικές του λύσεις στα 
δικά του προβλήµατα. ∆εν χρειάζεται να 
υπογραµµίσουµε την ουσιαστική ταυτότητα αυτού του 
αξιώµατος µε τα θεµελιώδη δόγµατα σχετικά µε τον 
άνθρωπο και την κοινωνία που ήταν τα δόγµατα των 
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διευθυντικών τάξεων εδώ και χιλιά δες χρόνια. 
Εδώ κρίνω αναγκαία µια µεγάλη παρένθεση. ∆εν 

είναι δυνατόν παρά να κάνει εντύπωση το ότι οι 
«µαρξιστές» και οι «αριστεριστές» επιµένουν να 
σπαταλούν τον καιρό και την ενεργητικότητά τους 
[στο] να γράφουν χωρίς τελειωµό για τη σχέση µεταξύ 
του «Πρώτου Βιβλίου» και του «Τρίτου Βιβλίου» του 
Κεφαλαίου, να σχολιάζουν και να δίνουν νέες 
ερµηνείες στο τάδε η στο δείνα σχόλιο για τον Μαρξ, 
που έκανε ο τάδε η ο δείνα ερµηνευτής του, να 
υποµνηµατίζουν χωρίς να κουράζονται βιβλία, χωρίς 
σχεδόν ποτέ να λογαριάζουν την αληθινή ιστορία, την 
πραγµατική δηµιουργία µορφών και νοηµάτων στη 
δραστηριότητα και µε τη δραστηριότητα των 
ανθρώπων. Ακόµα µια φορά, η ιστορία ανάγεται γι' 
αυτούς στην ιστορία των ιδεών - ειδικότερα στην 
ιστορία ενός πολύ µικρού αριθµού ιδεών. Μια από τις 
συνέπειες αυτού είναι ότι η ιστορία τείνει να είναι όλο 
και λιγότερο κατανοητή. Γιατί η ιστορία δεν είναι 
απλώς ο κατάλογος των ιστορικών «γεγονότων». 
Αυτό που λογαριάζεται, από επαναστατική αποψη, 
είναι η ερµηνεία αυτών των γεγονότων, που δεν 
µπορούµε να την αφήσουµε στούς ιστορικούς του 
πανεπιστηµιακού establishment. Αυτή η ερµηνεία 
είναι βέβαια λειτουργία των «θεωρητικών ιδεών» και 
του πολιτικού προτάγµατος του ερµηνευτή. Αλλά είναι 
ο οργανικός δεσµός ανάµεσα στα εξής τρία στοιχεία: 
το πρόταγµα, τις ιδέες και την αναγνώριση της 
πραγµατικής ιστορίας ως πηγής, (και όχι ως υλικού 
νεκρού), κι αυτό είναι που αποτελεί την ειδοποιό 
διαφορά της εργασίας ενός επαναστάτη 
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διανοούµενου και το µόνο που χαρακτηρίζει τη ριζική 
ρήξη της µε την πατροπαράδοτη και επικρατούσα 
αντίληψη της «θεωρητικής εργασίας». Λοιπόν 
σήµερα, αυτός ο δεσµός βρίσκεται πράγµατι 
κοµµένος, στο 99% της φιλολογίας της «αριστεράς». 

Μα αυτό που συζητούµε εδώ, πάει, πράγµατι 
πολύ πιο µακριά. Γιατί πρόταγµα και ιδέες έχουν τη 
ρίζα τους στην πραγµατική ιστορία, στη δηµιουργική 
δραστηριότητα των ανθρώπων στη σύγχρονη 
κοινωνία. Το επαναστατικό πρόταγµα δεν είναι η 
λογική συνέπεια µιας σωστής θεωρίας. Σ' αυτόν τον 
τοµέα, οι διαδοχικές θεωρίες είναι µάλλον δοκιµές 
γενικής διατύπωσης αυτού που είναι η µάζα των 
ανθρώπων - των εργατών, πρώτα πρώτα, έπειτα των 
γυναικών, των σπουδαστών, των εθνικών 
µειονοτήτων κλπ.- εκφράζουν εδώ και δυο αιώνες 
στην πάλη τους εναντίον των κατεστηµένων θεσµών 
της κοινωνίας - είτε κατά τις επαναστάσεις, στο 
εργοστάσιο, η στην καθηµερινή ζωη τους. 
«Ξεχνώντας» το αυτό, ο «επαναστάτης» 
διανοούµενος µπαίνει σε µια γελοία αντίφαση. 
∆ιακηρύσσει ότι η θεωρία του του επιτρέπει να 
καταλαβαίνει, και µάλιστα να κρίνει, την ιστορία - και 
φαίνεται ν' αγνοεί ότι η ουσιαστική πηγή αυτής της 
θεωρίας είναι η ιστορική δραστηριότητα του λαού στο 
παρελθόν. Έστι καταντάει τυφλός µπροστά σ' αυτή τη 
δραστηριότητα έτσι όπως εκδηλώνεται στο παρόν - 
τυφλός π.χ. µπροστά στην ουγγρική Επανάσταση. 

 Ας πάµε ως την άκρη της παρατήρησής µας: ας 
πάρουµε το έργο του Μαρξ. Αν ήταν απλώς και µόνο 
µια «σύνθεση» της γερµανικής κλασικής φιλοσοφίας, 



 29 

της αγγλικής πολιτικής οικονοµίας, και του γαλλικού 
ουτοπικού σοσιαλισµού, δεν θα ήταν παρά µια 
θεωρία µεταξύ πολλών άλλων. Αυτό που αποτελεί τη 
διαφορά είναι οι πολιτικές ιδέες που ενέπνεαν τον 
Μαρξ. Αλλά ποια είναι η πηγή αυτών των ιδεών; ∆εν 
υπάρχει, πράγµατι, τίποτα εκεί µέσα - τίποτα, εν πάση 
περιπτώσει, που να έχει ακόµα κάποιαν ανταπόκριση 
και κάποιαν αξία σήµερα - που να µπορούµε να το 
αποδώσουµε στον ίδιο τον Μαρξ. Στις ιδέες του, όλα 
η σχεδόν όλα, έχουν την πηγή τους στο εργατικό 
κίνηµα όπως ήταν µεταξύ 1800 και 1840. Όλα η 
σχεδόν όλα φαντάζουν ήδη άσπρα πάνω σε µαύρο 
στην εργατική φιλολογία αυτής της εποχής6. Και ποια 
είναι η µοναδική καινούργια πολιτική ιδέα που 
στάθηκε ικανός να συλλάβει ο Μαρξ µετά το 
Κοµµουνιστικό Μανιφέστο; Είναι η ιδέα της 
καταστροφής του µηχανισµού του Κράτους και της 
«δικτατορίας του προλεταριάτου» - «δίδαγµα» όπως 
υπογραµµίζει ο ίδιος, της Κοµµούνας του Παρισιού· 
δίδαγµα που ενσαρκώνεται στη δραστηριότητα των 
παρισινών εργατών και, κατά πρώτο λόγο, στην νέα 
µορφή θεσµού που δηµιούργησαν: στην ίδια την 
Κοµµούνα. Αυτή τη δηµιουργία, ο Μαρξ, παρά τη 
θεωρία του και τη µεγαλοφυία του, δε στάθηκε ικανός 
να την προβλέψει. Αλλά, όντας Μαρξ, και όχι 
µαρξιστής, µπόρεσε να την αναγνωρίσει - εκ των 
υστέρων7. 

Ας γυρίσουµε στην κυρίως συζήτησή µας. Τι θα 
µπορούσε να είναι το «µη-αυθόρµητο» στο οποίο 
αντιτάσσουµε το αυθόρµητο; Θα ήταν η «συνείδηση»; 
Αλλά ποιός τολµάει να πει οτι οι ούγγροι εργάτες, π.χ. 



 30 

ήταν µη-συνειδητοί; Με ποια έννοια; Ήταν υπνοβάτες, 
βρίσκονταν κάτω από την επίδραση του L.S.D. ; Η 
µήπως θα ήθελε να πει κανείς ότι δεν ήταν «αρκετά» 
σύνειδητοί η όχι συνειδητοί «µε το σωστό τρόπο»; 
Αλλά τι είναι «αρκετή» συνείδηση, ποιός είναι ο 
«σωστός τρόπος» να είναι κανείς συνειδητός; Ο 
τρόπος του κ. Mandel, µήπως; Η του κ.Sartre; Η 
µήπως πρόκειται για την απόλυτη Γνώση; Γνώση 
τίνος; Είναι κανείς εδώ γύρω που να ισχυρίζεται ότι 
την αντιπροσωπεύει; Και τι την κάνει; Ξερουµε, 
πάντως, τι την κάνανε ο Kautsky και ο Λενιν την δική 
τους τη γνώση. 

 Η το αντίθετο του «αυθόρµητου» βρίσκεται στην 
οργάνωση; Αλλά το ζήτηµα είναι ακριβώς: ποια 
οργάνωση, και οργάνωση τίνος; Η «αυθόρµητη» 
δράση των ούγγρων εργατών και του ουγγρικού λαού 
ήταν δράση που απέβλεπε στην οργάνωση, και κάτι 
παραπάνω: ο αυθορµητισµός τους ήταν ακριβώς 
αυτό, η αυτο-οργάνωσή του. Κι αυτό είναι ακριβώς 
εκείνο που ο γραφειοκράτης ψευτο«θεωρητικός» 
απεχθάνεται περισσότερο απ' το κάθε τι: το ότι οι 
εργάτες, αντί να περιµένουν, µε παθητικόν 
ενθουσιασµό, να έρθει να τούς «οργανώσει», 
οργανώνονται µόνοι τους σε εργατικά συµβούλια. Και 
πως τούς οργανώνει, όταν του δώσουν την ευκαιρία; 
Όπως το κάµανε οι κυρίαρχες τάξεις επί αιώνες στα 
εργοστάσια και στο στρατό. Και τούτο, όχι µόνον αν 
και όταν πάρει την εξουσία, παρά από πιο µπροστά: 
σ' ένα µεγαλο συνδικάτο π.χ. η σ' ένα «µπολσεβίκικο 
κόµµα», όπου οι εσωτερικές σχέσεις, από τη δοµή 
τους, τη µορφή τους και το περιεχόµενό τους, 
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αναπαράγουν απλώς τη δοµή της καπιταλιστικής 
κοινωνίας: ιεραρχία, χωρισµό σ' ένα στρώµα 
διευθυνόντων και µια µάζα εκτελεστών, πέπλο ψευτο-
«γνώσης» ριγµένο πάνω στην εξουσία µιας 
γραφειοκρατίας, που επανεκλέγει τον εαυτό της και 
διαιωνίζεται κλπ. ήτοι τη µορφή που ανταποκρίνεται 
στην αναπαραγωγή και στη διαιώνιση της πολιτικής 
αλλοτρίωσης (και, κατά συνέπεια, της αλλοτρίωσης 
καθ' όλου). Αν το αντίθετο του «αυθόρµητου», δηλ. 
της αυτο-δραστηριότητας και της αυτοοργάνωσης 
είναι η ετερο-οργάνωση - από τούς πολιτικούς, τούς 
«θεωρητικούς», τούς «επαγγελµατίες έπαναστάτες» 
κλπ. - τότε το αντίθετο του αυθόρµητου είναι 
ολοφάνερα η αντ-επανάσταση, η η συντήρηση της 
υφιστάµενης τάξης. 

Η Επανάσταση είναι ακριβώς η αυτο-οργάνωση 
του λαού. Αυτό και µόνο προϋποθέτει προφανώς ένα 
«γίγνεσθαι-συνειδητό» των ουσιαστικών 
χαρακτηριστικών και µηχανισµών του καθιδρυµένου 
συστήµατος, καθώς και του πόθου και της θέλησης 
να βρεθεί µια καινούργια λύση του προβλήµατος της 
θέσµισης της κοινωνίας. (Είναι σαφές, π.χ. ότι η 
κατανόηση που είχαν στην πράξη οι ούγγροι εργάτες 
του κοινωνικού χαρακτήρα της γραφειοκρατίας ως 
τάξης εκµεταλλευτικής και καταπιεστικής και των 
όρων της ύπαρξής της, ήταν, από θεωρητική άποψη, 
απείρως ανώτερη απ' όλες τις ψευτο-«θεωρητικές» 
αναλύσεις που περιέχονται σε τριάντα χρόνια 
τροτσκιστικής φιλολογίας και στα πιο πολλά απ' τ' 
άλλα γραπτά «µαρξιστών της αριστεράς».) 
Αυτοοργάνωση είναι εδώ αυτο-οργανούσθαι και 
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συνείδηση, συνειδητό-γίγνεσθαι· και στις δυο 
περιπτώσεις έχουµε ένα processus, όχι µια 
κατάσταση. Όχι πως ο λαός ανακάλυψε επιτέλους 
«την» κατάλληλη µορφή κοινωνικής οργάνωσης· 
αλλά ξεδιακρίνει ότι αυτή η «µορφή» είναι η 
δραστηριότητά του αυτοοργάνωσης, σε συµφωνία µε 
την κατανόηση που έχει της κατάστασης και των 
σκοπών που θέτει στον εαυτό του. Μ' αυτήν την 
έννοια, η επανάσταση δεν µπορεί παρά να είναι 
«αυθόρµητη» στην γέννησή της καθώς και στην 
ανάπτυξή της. Γιατί η επανάσταση είναι ρητή 
αυτοθέσµιση της κοινωνίας. «Αυθόρµητο» δε 
σηµαίνει τίποτε άλλο εδώ παρά την κοινωνικο-
ιστορική δηµιουργική δραστηριότητα, στην υψηλότερή 
της έκφραση, τη δραστηριότητα που έχει σκοπό την 
θέσµιση της ίδιας της κοινωνίας. Για' αυτό, όλες οι 
επαναστατικές εκρήξεις των νεοτέρων χρόνων 
προσφέρουν αδιαφιλονείκητα παραδείγµατα. 

Καµµιά ιστορική δράση δεν είναι «αυθόρµητη» 
αν µ' αυτό έννοήσουµε ότι θα ξεπηδούσε στο κενό, ότι 
θα ήταν απολύτως χωρίς σχέση µε τις συνθήκες, το 
περιβάλλον, το παρελθόν. Και κάθε µεγάλη ιστορική 
δράση είναι ακριβώς αυθόρµητη µε την αρχική 
σηµασία της λέξης: spons, «πηγή»8. Η ιστορία είναι 
δηµιουργία, που σηµαίνει: ξεπέταγµα εκείνου που δεν 
είναι εγγεγραµµένο ήδη µέσα στις «αιτίες» του, στούς 
«όρους» του κλπ. εκείνου που δεν είναι επανάληψη - 
ούτε υπό στενήν έννοια, ούτε ως παραλλαγή του ήδη 
δεδοµένου - εκείνου που είναι, απεναντίας, θέση 
νέων µορφών και σχηµάτων, νέων σηµασιών - 
δηλαδή αυτο-θέσµιση. Για να το πούµε µε όρους 
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στενούς πιο πραγµατιστικούς, πιο µαθηµατικούς: 
αυθόρµητο είναι το υπερβάλλον του 
«αποτελέσµατος» ως προς τις «αιτίες»9.  Οι ούγγροι 
εργάτες έδρασαν µε την πείρα τους, και η δραση τους 
υπήρξε επεξεργασία - µε τη λιγότερο αγοραία 
σηµασία της λέξης - αυτής της πείρας. Όµως αυτή η 
δράση δεν ήταν «αναγκαία» αντίδραση η απάντηση, 
αιτιακά προσδιορισµένη, σε µια δεδοµένη κατάσταση 
- πολύ περισσότερο, αυτή η επεξεργασία δεν ήταν το 
προϊόν µιας «λογικής» διαδικασίας αφαίρεσης 
συµπερασµού, κλπ. Εδώ και µερικά χρόνια, µισή 
ντουζίνα χώρες της Ανατολικής Ευρώπης - και η ίδια 
η Ρωσία πολύ πιο µπροστά - εγνώριζαν µια γενική 
κατάσταση ουσιαστικά όµοια µε κείνην, που θα 
µπορούσε να δοκιµάσει κανείς να καταλογίσει στην 
έκρηξη του 1956. Τουλάχιστον τα γεγονότα της 
Ανατολικής Γερµανίας το 1953, της Πολωνίας το 1956 
(και το 1970 και το 1976) της Τσεχοσλοβακίας το 
1968 καθώς και οι πιο περιορισµένες και λιγότερο 
γνωστές εξεγέρσεις στη Ρωσία (Νοβοτσερκάσκ, π.χ.) 
είναι η απόδειξη αυτής της ουσιαστικής οµοιότητας. 
Ωστόσο µόνο στην Ουγγαρία αυτή η λαϊκή 
δραστηριότητα έφτασε σ' εκείνη την ένταση που είναι 
ικανή να γεννήσει µιάν επανάσταση. Ότι η Ουγγαρία 
και ο λαός της έχει κάτι το ιδιαίτερο, τίποτε πιο 
βέβαιο. Το ίδιο και κάθε χώρα και και κάθε λαός. 
Ξεροµε πως κάθε ατοµική οντότητα είναι απολύτως 
µοναδική και, απ' αυτήν την άποψη, απολύτως όµοια 
µε τις άλλες. Οι «ιδιοµορφίες» της ουγγρικής ιστορίας 
κλπ. δε µας βοηθούν καθόλου όταν προσπαθούµε να 
εξηγήσουµε εξαντλητικά γιατί αυτή η ιδιαίτερη µορφή 
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επανάστασης έγινε σ' αυτήν την ιδιαίτερη χώρα και 
αυτή την ιδιαίτερη στιγµή10. Μια συγκεκριµένη 
ιστορική έρευνα µπορεί προφανώς να συµβάλει στο 
«να κάµει κατανοητό» (εκ των υστέρων, και δεν 
µπορούµε να ξεχάσουµε τα ατέλειωτα προβλήµατα 
που συνεπάγεται αυτή η ρήτρα) ένα σηµαντικό µέρος 
της αλληλουχίας των γεγονότων, των πράξεων των 
ανθρώπων, και των αντιδράσεών τους, κλπ. ∆εν 
επιτρέπει ποτέ να πηδάµε απ' αυτή την περιγραφή 
και απ' αυτή τη µερική κατανόηση των καταστάσεων, 
κινήτρων, δράσεων κλπ, στην «εξήγηση του 
αποτελέσµατος». 

Έτσι π.χ. µπορεί να πει κανείς: µια επανάσταση 
έχει «αιτία» την εκµετάλλευση και την καταπίεση. Μα 
αυτά υπάρχουν εδώ και αιώνες (και χιλιετηρίδες). 
Λενε τότε: πρέπει εκµετάλλευση και καταπίεση να 
φτάσουν ως ένα «ακραίο σηµείο». Αλλά ποιο είναι 
αυτό το «ακραίο σηµείο»; Και µήπως δεν το φτάσαµε 
αλλεπάλληλα, χωρίς ν' ακολουθήσει κάθε φορά 
επανάσταση; Συνεχίζουν: αυτό το «ακραίο σηµείο» 
εκµετάλλευσης και καταπίεσης πρέπει να συµπίπτει 
µε µια «εσωτερική κρίση» των διευθυντικών ταξεων, 
µε τη στειρότητα η τη διάλυση του καθεστώτος. Αλλά 
τι περισσότερο θέλετε, ως στειρότητα και διάλυση, 
απ' ότι πραγµατοποιήθηκε στις πιο πολλές χώρες της 
Ευρώπης µετά το 1918 η µετά το 1945; Τελος: οι 
µάζες πρέπει να έχουν φτάσει σ' ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο συνείδησης και µαχητικότητας. Και τι 
καθορίζει το επίπεδο συνείδησης και µαχητικότητας 
των µαζών; Η επανάσταση δεν έγινε, επειδή οι 
συνθήκες για µιάν επανάσταση δεν ήταν ώριµες. Η 
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πιο σηµαντική απ' αυτές τις συνθήκες είναι ένα 
επαρκές έπίπεδο συνείδησης και µαχητικότητας των 
µαζών. Επαρκές για τι; Μα, έπαρκές για να κάµει την 
επανάσταση. Με λίγα λόγια: ∆εν έγινε επανάσταση 
γιατί δεν έγινε επανάσταση. Αυτή είναι, στην 
περίπτωσή µας, η τελευταία λέξη της «µαρξιστικής» 
(η απλώς «ντετερµινιστικής», «επιστηµονικής») 
σοφίας.  

Τα πράγµατα είναι ακόµα πιο καθαρά όταν 
αντιµετωπίζοµε όχι την «εξέγερση», ως έκρηξη και 
καταστροφή της παλαιάς τάξης, αλλά την 
επανάσταση ως αυτοοργανωµένη δρατηριότητα που 
αποβλέπει στην θεσµιση µιας νέας τάξης. (Αυτή η 
διάκριση είναι, φυσικά, µια διαχωριστική αφαίρεση). 
Μ' άλλα λόγια, όταν εξετάζοµε το θετικό περιεχόµενο 
αυτού που το ονόµασα παραπάνω επεξεργασία της 
πείρας. Η παλαιά κατάσταση πραγµάτων, όσο 
αβάσταχτη κι αν ήταν θα µπορούσε να γεννήσει µόνο 
µια επί πλέον δόση καρτερίας, µιάν επίταση της 
θρησκοληψίας, η το αίτηµα για λίγο πολύ 
«µετριοπαθείς» µεταρρυθµίσεις. Αντίς γι' αυτό, το 
κίνηµα βραχυκύκλωσε όλες τις άλλες «λύσεις», και ο 
λαός βάλθηκε να πολεµήσει και να πεθάνει για τη 
γενική ανοικοδόµηση της κοινωνίας. Θα ήταν ζόρικο 
έργο, για τον θεωρητικό που θα ήθελε ν' αποδείξει 
πως ήταν η µόνη «λογική» και/η «πρακτικώς δυνατή» 
εκλογή για την Ουγγαρία του 1956. Πολλές χώρες 
στον κόσµο δώσανε, κι εξακολουθούν να δίνουν 
αναρίθµητα παραδείγµατα για το αντίθετο. Το θετικό 
περιεχόµενο της «απάντησης» - σύσταση εργατικών 
συµβουλίων, διεκδίκηση για αυτοδιαχείρηση και 
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κατάργηση στις νόρµες εργασίας κλπ. - δεν ήταν 
εξαγόµενο «συλλογισµού». ∆εν ήταν η εκλογή του 
«µόνου δυνατού άλλου όρου του διλήµµατος» κλπ. 
Ήταν µια επεξεργασία που υπερέβη το δεδοµένο (και 
ο,τι είναι δεδοµένο µαζί µε το δεδοµένο, συνέπειά του 
η περιεχόµενό του) και κατέληξε στο καινούργιο. Το 
ότι οι ρίζες αυτού του καινούργιου βυθίζονται µέσα σε 
µια βαθιά και οργανική σχέση µε τις προγενέστερες 
δηµιουργίες του εργατικού κινήµατος και µε το 
περιεχόµενο άλλων φάσεων της επανασταστικής 
δραστηριότητας, αυτό δε µειώνει τη σηµασία του· το 
αντίθετο µάλιστα. Υπογραµµίζει το ότι η ουγγρική 
Επανάσταση εγγράφεται στη σειρά των αγώνων που 
αποβλέπουν, εδώ και διακόσια περίπου χρόνια, σε 
µια ριζική ανοικοδόµηση της κοινωνίας. Σηµαδεύει 
στη δραστηριότητα του ουγγρικού λαού µια νέα 
στιγµή της ανάπτυξης του επαναστατικού 
προτάγµατος (projet) - και, ταυτόχρονα, βεβαιώνει ότι 
αυτές οι δηµιουργίες έχουν µια σηµασία που 
υπερβαίνει, και µάλιστα κατά πολύ, τη στιγµή και τούς 
όρους που προσιδιάζουν στη γέννησή τους. 

Οι µορφές οργάνωσης - τα συµβούλια - που 
δηµιούργησαν οι ούγγροι εργάτες είναι του ίδιου 
τύπου µε τις µορφές που δηµιούργησαν παλαιότερα 
και αλλού οι επαναστάτες εργάτες. Οι σκοποί και οι 
διεκδικήσεις που διακήρυξαν αυτά τα συµβούλια 
βρίσκονται πάνω στη γραµµή αυτών που πρόβαλε 
ολόκληρη η ιστορία του εργατικού κινήµατος - είτε 
πρόκειται για την ανοιχτή πάλη, είτε για τον άτυχο 
αγώνα που διεξάγεται µέρα µε τη µέρα σ' όλα τα 
εργοστάσια της υδρογείου - ενώ σε ορισµένα βασικά 
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σηµεία (αυτοδιαχείριση, κατάργηση των νορµών 
εργασίας) έχουν χαρακτήρα πιο ρητό και πιο ριζικό. 
Υπάρχει λοιπόν στον σύγχρονο κόσµο µια ενότητα 
του επαναστατικού προτάγµατος. Αυτή την ενότητα, 
µπρούµε να την κάνοµε «πιο κατανοητή» δείχνοντας 
αυτό που είναι ιστορική κληρονοµιά και ιστορική 
συνέχεια, αυτό που είναι οµοιότητα των συνθηκών - 
ιδιαίτερα στη ζωη και στην εργασία - µέσα στις οποίες 
το κοινωνικό σύστηµα τοποθετεί την εργατική τάξη. 
Αλλά, ακόµα µια φορά, όσο πρόσφοροι, όσο 
σηµαντικοί κι αν είναι αυτοί οι παράγοντες, δε θα 
µπορέσουν ποτέ να µας δώσουν το σύνολο των 
«αναγκαίων και επαρκών όρων» για την παραγωγή 
του περιεχοµένου των «απαντήσεων» του 1871, 
1905, 1917, 1915, 1936-1937, 1956 - η για την 
έλλειψη τέτοιες παραγωγής, σε άλλες περιπτώσεις. 
Γιάτί αυτό που έχοµε εδώ, είναι όχι µια 
«αντικειµενική» ενότητα, όχι µια ενότητα ως ταυτότητα 
µιας τάξης «αποτελεσµάτων» που προκύπτουν από 
µια τάξη «ταυτών αιτιών» - παρά µια ενότητα σε 
διαµόρφωση, που τώρα γίνεται, ενότητα που κάνει η 
ίδια τον εαυτό της (και, φυσικά, όχι ακόµα γινοµένη): 
ενότητα κοινωνικο-ιστορικής δηµιοργίας. 

 
Χωρίς να θέλω να µειώσω τη σηµασία πολλών 

άλλων πλευρών της ουγγρικής επανάστασης, θα 
ασχοληθώ ουσιαστικά εδώ µε τη σηµασία των 
εργατικών συµβουλίων και µε ορισµένους από τούς 
στόχους και τις διεκδικήσεις τους. Εξετάζοντας αυτό 
που θεωρώ ως το δυνάµει νόηµα των συµβουλίων 
και των διεκδικήσεών τους, ερµηνεύω: αυτό φυσικά 
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κάνει οποιοσδήποτε µιλάει γι' αυτό το θέµα - η για 
κάθε άλλο. Ερµηνεύω, λειτουργώντας µε τις δικές µου 
πολιτικές θέσεις και προοπτικές, και µε τις ιδέες που 
µπόρεσα να φτάσω. Ερµηνεύω τα γεγονότα της 
Ουγγαρίας του 1956, που είναι «ιδιόµορφα» και 
«ακραία». Παίρνω για γνωστό ότι σ' αυτήν την 
«ιδιοµορφία» σ' αυτό το «ακραίο» είναι που 
µπορούµε καλύτερα να διακρίνουµε, µέσα από το 
στρώµα ατµού του συνηθισµένου και του κοινού, τις 
καθαρές, συµπυκνωµένες, διαβρωτικές δυνάµεις της 
παρούσας ιστορικής κατάστασης. (Το ίδιο, ο Μαης 
του '68, στη Γαλλία, υπήρξε «ιδιόµορφος» και 
«ακραίος» - και εξαιτίας αυτού ήταν οριακή 
κατάσταση, νέες δυνατότητες αποκαλύφτηκαν, η 
µάλλον, δηµιουργήθηκαν κατά την πορεία των 
γεγονότων του Μαη, και χάρη σ' αυτά). Τελος, τα 
γεγονότα της Ουγγαρίας δε διαρκέσανε παρά µόνο 
µερικές εβδοµάδες. Λεω ότι αυτές οι εβδοµάδες - 
όπως και οι λίγες εβδοµάδες της Κοµµούνας του 
Παρισιού - δεν έχουν λιγότερη σπουδαιότητα και 
σηµασία για µας απ' όσο τρεις χιλιάδες χρόνια 
ιστορίας της Αιγύπτου των Φαραό. 

Και αν το λέω αυτό, είναι γιατί φρονώ πως ο,τι 
περικλείουν δυνάµει τα ουγγρικά εργατικά συµβούλια, 
στο σχηµατισµό τους και στούς σκοπούς τους, είναι η 
καταστροφή των κατά παράδοση, κληρονοµηµένων 
και θεσµισµένων κοινωνικών νοηµάτων, της πολιτικής 
εξουσίας, αφ' ένός, και, αφ' ετέρου, της παραγωγής 
και της εργασίας - δηλαδή το σπέρµα µιας νέας 
θέσµισης της κοινωνίας. Πράγµα που συνεπάγεται, 
ιδιαίτερα, ριζική ρήξη µε την κληρονοµηµένη 
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φιλοσοφία όσον αφορά στην πολιτική και την εργασία. 
Τα εργατικά συµβούλια γεννήθηκαν σχεδόν 

παντού, και η επέκτασή τους σ' όλη τη χώρα ήταν 
υπόθεση λίγων ωρών. Ο χαρακτήρας τους ως 
προτύπων δεν βγαίνει απ' το ότι ήταν «εργατικά»· δεν 
εξαρτάται ούτε από την «προλεταριακή σύνθεσή» 
τους, ούτε απ' το ότι γεννιούνταν µέσα σε 
«επιχειρήσεις παραγωγής», ούτε ακόµα από τις 
εξωτερικές όψεις της «µορφής» συµβούλιο ως 
τέτοιας. Η αποφασιστική σπουδαιότητα έγκειται: α) 
στην εγκαθίδρυση της άµεσης δηµοκρατίας, µ' άλλα 
λόγια της αληθινής πολιτικής ισότητας (της ισότητας 
ως προς την εξουσία). β) στο ρίζωµά τους σε 
συγκεκριµένες συλλογικότητες (που δεν είναι 
αναγκαίο να είναι µόνον των «εργοστασίων») γ) στα 
σχετικά αιτήµατά τους για αυτοδιαχείριση και για 
κατάργηση στις νόρµες εργασίας. Σ' αυτά τα τρία 
σηµεία, διαπιστώνουµε µια προσπάθεια να 
καταργηθεί η καθιδρυµένη διαίρεση της κοινωνίας και 
η ουσιαστική διάκριση µεταξύ των κύριων τοµέων της 
συλλογικής δραστηριότητας. ∆ιακυβεύεται εδώ, όχι 
µόνον η διαίρεση σε «τάξεις», αλλά και η διαίρεση σε 
«διευθύνοντες» και «διευθυνοµένους» (που µια 
µορφή της είναι η διαίρεση σε «αντιπροσώπους» και 
«αντιπροσωπευοµένους»)· η διαίρεση σε χωριστή 
«κυβέρνηση» η µια στενή «πολιτική» σφαίρα και, απ' 
την άλλη, στο υπόλοιπο της κοινωνικής ζωής, ιδίως 
την «εργασία» η την «παραγωγή»· η διαίρεση, τέλος 
σε άµεσα ενδιαφέρονται και καθηµερινές 
δραστηριότητες, και, απ' την άλλη, σε «γενική 
πολιτική». Η κατάργηση της διαίρεσης και της 
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ουσιαστικής διάκρισης δεν σηµαίνει, φυσικά, την 
έλευση µιας αδιαφόριστης «ταυτότητας» του καθενός 
και των πάντων, µιας «οµογενούς» κοινωνίας, κλπ. 
(Αυτό το δίληµµα: η κοινωνία διηρηµένη πάνω στη 
βάση του ανταγωνισµού, διαχωρισµένη µε τον ένα η 
τον άλλον τρόπο, η καθολική οµοιογένεια και απουσία 
οποιουδήποτε διαφορισµού, είναι ένα από τα 
κρυµµένα αξιώµατα της κληρονοµηµένης πολιτικής 
φιλοσοφίας. Ο Μαρξ το δέχτηκε κι αυτός, έχοντας την 
γνώµη ότι η κατάργηση της κοινωνικής διαίρεσης, της 
εξουσίας του Κράτους, της πολιτικής θα είναι 
αποτέλεσµα της οµοιογένειας της κοινωνίας που 
δηµιουργεί ο καπιταλισµός). Η κατάργηση της 
διαίρεσης και της διάκρισης εµπεριέχει την 
αναγνώριση των διαφορών µεταξύ των τοµέων της 
κοινότητας (η άρνησή τούς µέσω αφηρηµένων 
γενικών εννοιών - «πολίτης», «προλετάριος», 
«καταναλωτής» - δεν κάνει παρά να επιβεβαιώσει τη 
διάκριση που διαπερνάει κάθε άτοµο) και απαιτεί έναν 
άλλον τύπο άρθρωσης αυτών των τοµέων. 

 Στην οργάνωση του συµβουλίου, όλες οι 
αποφάσεις πρέπει κατ' αρχήν να λαµβάνονται, όποτε 
είναι πρακτικώς δυνατόν, από το σύνολο των 
ενδιαφεροµένων προσώπων, δηλαδή, από τη γενική 
συνέλευση του «πολιτικού σώµατος» (είτε πρόκειται 
για εργοστάσιο, για διοίκηση, για πανεπιστήµιο η για 
συνοικία). Μια οµάδα αντιπροσώπων εξασφαλίζει την 
εφαρµογή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης 
και τη συνέχεια της διαχείρισης που χωρίζει τις 
συνόδους της συνέλευσης. Οι αντιπρόσωποι 
εκλέγονται, και ανακαλούνται διαρκώς (εκτεθειµένοι 
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κάθε στιγµή σε ακαριαία ανάκληση). Αλλά ούτε αυτό 
το διαρκώς ανακλητό, ούτε και η εκλογή των 
αντιπροσώπων δεν είναι εδώ αποφασιστικά. Άλλα 
µέσα (µε τη σειρά, εκ περιτροπής) π.χ.) θα 
µπορούσαν να υπηρετήσουν τούς ίδιους σκοπούς. Το 
σηµαντικό σηµείο είναι ότι η εξουσία του αποφασίζειν 
ανήκει στη γενική συνέλευση, η οποία µπορεί να 
αναθεωρήσει τις αποφάσεις των αντιπροσώπων, και 
ότι αυτοί δεν έχουν παρά µια «εξουσία» υπολειµατική 
(residuel) δηλ. που δεν υπάρχει κατ' αρχήν παρά 
εφόσον η γενική συνέλευση δεν µπορεί να 
συνεδριάζει 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. 

Αυτή η εξουσία της γενικής συνέλευσης έχει ως 
άµεση σηµασία την κατάργηση της θεσµισµένης 
διαίρεσης της κοινωνίας σε «διευθύνοντες» και 
«διευθυνοµένους». Καταργεί ιδίως την επικρατούσα 
πολιτική φενάκη (που δεν είναι παλαιά, αλλά τυπικώς 
σύγχρονη), η οποία θέλει τη δηµοκρατία 
ισοδυναµούσα µε την αντιπροσώπευση - γι'αυτό 
εννοούν προφανώς την αντιπροσώπευση διαρκή. 
Όπου ανάθεση ανέκκλητη (ακόµα και αν είναι 
τυπικώς χρονικά περιορισµένη) της εξουσίας των 
«αντιπροσωπευοµένων» στούς «αντιπροσώπους», η 
αντιπροσώπευση είναι µορφή πολιτικής αποξένωσης. 
Αποφασίζω, σηµαίνει αποφασίζω εγώ ο ίδιος, όχι 
αποφασίζω ποιός θα αποφασίζει. Η νοµική µορφή 
των περιοδικών εκλογών δεν κάνει παρά να 
συγκαλύπτει αυτήν την απαλλοτρίωση. ∆εν είναι 
ανάγκη να επαναλάβουµε εδώ την πολύ γνωστή 
κριτική των «εκλογών» στα υφιστάµενα κοινωνικά και 
πολιτικά συστήµατα. Χωρίς άλλο ενδιαφέρει πιο πολύ 
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να υπογραµµίσουµε ένα σηµείο που γενικά το 
παραγνωρίζουν: η «πολιτική» αντιπροσώπευση τείνει 
να «διαπαιδαγωγήσει» - δηλαδή να 
ξεδιαπαιδαγωγήσει - τούς ανθρώπους στην 
πεποίθηση ότι δεν µπορούν να διαχειρίζονται τα 
προβλήµατα της κοινωνίας, ότι υπάρχει µια ειδική 
κατηγορία ανθρώπων προικισµένων µε την ειδικήν 
ικανότητα να «κυβερνούν». Η διαρκής 
αντιπροσώπευση πάει µαζί µε την «πολιτική ως 
επάγγελµα». Συντελεί έτσι στην πολιτική απάθεια, κι 
αυτή, µε τη σειρά της, µεγαλώνει µέσα στο πνεύµα 
των ανθρώπων το χάσµα ανάµεσα στην εκταση και 
στην πολυπλοκότητα των κοινωνικών προβληµάτων 
και την ικανότητα να καταπιαστούν µ' αυτά.  

∆ε χρειάζεται να προσθέσουµε πως ούτε η 
εξουσία της γενικής συνέλευσης, ούτε το ανακλητό 
των αντιπροσώπων, ούτε η ευθύνη τους ενώπιον της 
συνέλευσης, δεν είναι πανάκειες που «εγγυώνται» ότι 
είναι αδύνατος ένας γραφειοκρατικός η άλλος 
εκφυλισµός της επανάστασης. Η εξέλιξη των 
συµβουλίων, και κάθε άλλου αυτόνοµου οργανισµού, 
και η µελλοντική τους τύχη, εξαρτώνται από την αυτο-
κινητοποίηση και την αυτο-δραστηριότητα των µαζών, 
από το τι θα κάµουν η δε θα κάµουν οι άνθρωποι, 
από την ενεργό συµµετοχή τους στη ζωη των 
συλλογικών οργάνων, από τη θέλησή τους να ρίχνουν 
όλο τούς το βάρος σε κάθε στιγµή του processus: 
συζήτηση, επεξεργασία, απόφαση, εφαρµογή και 
έλεγχο. Θα ήταν αντίφαση στούς όρους ν' αναζητούµε 
µια θεσµική µορφή, η οποία µε την ισχύ της και µόνο 
θα εξασφάλιζε αυτή τη συµµετοχή και θα εξανάγκαζε 
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τα άτοµα να είναι αυτόνοµα, θα τα υποχρέωνε να 
δείχνουν αυτο-δραστηριότητα. Η µορφή του 
συµβουλίου - καθώς και οποιαδήποτε παρόµοια 
µορφή - δεν εγγυάται, και δεν µπορεί να εγγυηθεί, την 
ανάπτυξη τέτοιες αυτόνοµης δραστηριότητας· αλλά 
την κάνει δυνατή - ενώ οι καθιδρυµένες πολιτικές 
µορφές - είτε πρόκειται για την «αντιπροσωπευτική 
δηµοκρατία» είτε για την εξουσία, ήτοι την leadership, 
ενός κόµµατος εγγυώνται το αδύνατον µιας τέτοιας 
ανάπτυξης, και την κάνουν αδύνατη µε την ίδια την 
ύπαρξή τους. Εκείνο που κρίνεται εδώ είναι η 
«εξάλειψη του επαγγελµατισµού» στην πολιτική, η 
κατάργησή της ως ειδικής και χωριστής σφαίρας 
δραστηριότητας και αρµοδιότητας· και είναι, 
αντίστοιχα, η καθολική πολιτικοποίηση της κοινωνίας 
που σηµαίνει απλώς ότι οι υποθέσεις της κοινωνίας 
είναι στην πράξη και όχι στα λόγια, υπόθεση όλων. 
(Το ακριβώς αντίθετο του ορισµού της δικαιοσύνης 
που δίνει ο Πλάτων: Τα σεαυτού πράττειν και µη 
πολυπραγµονείν: να κοιτάζεις τη δουλειά σου και να 
µη γυρεύεις µπελάδες µε το ν' ανακατεύεσαι µ' ένα 
σωρό πράγµατα).  

  Μια επαναστατική φάση αρχινάει αναγκαστικά 
µε µιάν έξαρση της αυτόνοµης δραστηριότητας των 
ανθρώπων· αν ξεπεράσει το στάδιο της «εξέγερσης» 
η του «επαναστατικού επεισοδίου», οδηγεί στη 
δηµιουργία αυτόνοµων οργάνων των µαζών. ∆ράση, 
πάθος, αυταπάρνηση, «αυτοθυσία», όλα τούτα 
εκφράζονται αφειδώς· βρισκόµαστε µπροστά σε µια 
έκτακτη ανάλωση ενέργειας. Τα άτοµα ενδιαφέρονται 
τώρα ενεργά για τα δηµόσια πράγµατα σα να 
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επρόκειτο για δικές τους υποθέσεις - και είναι στ' 
αλήθεια δικές τους. Η επανάσταση εκδηλώνεται έτσι 
στην κοινωνία ως αποκάλυψη της ίδιας της 
απωθηµένης αλήθειας της. Αυτό το ξετύλιγµα 
συνοδεύεται, από άθλους και επιτεύγµατα, απίστευτα, 
σχεδόν θαυµαστά, σε κοινωνική πολιτική, πρακτική 
και τεχνική έµπνευση και ανακάλυψη. (Η ουγγρική 
Επανάσταση µας δίνει ακόµα το θάρρος και το 
ταλέντο µε τα οποία τα ουγγρικά εργατικά συµβούλια 
συνέχισαν να πολεµούν τον Καντάρ περισσότερο από 
ένα µήνα µετά τη δεύτερη εισβολή και ολοκληρωτική 
καταληψη της χώρας από έναν τεράστιο ρωσικό 
στρατό). 

 Η επιδίωξη και η κατοπινή ανάπτυξη της 
αυτόνοµης δραστηριότητας του λαού εξαρτώνται και 
αυτές από το χαρακτήρα και την ευρύτητα της 
εξουσίας των µαζικών οργάνων, από την σχέση 
µεταξύ των ζητηµάτων που εξετάζουµε και της 
συγκεκριµένης ύπαρξης των ανθρώπων, και από τη 
διαφορά που φέρνουν η όχι στη ζωη τους οι 
αποφάσεις που πάρθηκαν. (Μ' αυτήν την έννοια το 
κύριο πρόβληµα της µετεπαναστατικής κοινωνίας 
είναι η δηµιουργία θεσµών που θα επιτρέπουν την 
επιδίωξη και την ανάπτυξη αυτής της αυτόνοµης 
δραστηριότητας χωρίς να απαιτούν γι' αυτό 
ηρωισµούς 24 ώρες το εικοσιτετράωρο). Όσο 
περισσότερο κατανοούν µε την πραγµατική τους 
πείρα τα άτοµα ότι η καθηµερινή τους ύπαρξη 
εξαρτάται αποφασιστικά από την ενεργό συµµετοχή 
στην άσκηση της εξουσίας, τόσο περισσότερο θα 
επιδιωκουν να µετέχουν σ' αυτήν την άσκηση. Η 
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ανάπτυξη της αυτο-δραστηριότητας τρέφεται από την 
ίδια της την ουσία. Αντίθετα, κάθε περιορισµός της 
εξουσίας των µαζικών αυτόνοµων οργάνων, κάθε 
απόπειρα να µεταβιβαστεί ένα «µέρος» αυτής της 
εξουσίας σε άλλους φορείς (κοινοβούλιο, «κόµµα» 
κλπ) δεν µπορεί παρά να ευνοεί την αντίθετη κίνηση 
προς µια µικρότερη συµµετοχή, την ατονία του 
ενδιαφέροντος για τις υποθέσεις της κοινότητας και 
τέλος, την απάθεια. Η γραφειοκρατικοποίηση αρχίζει 
ότι οι αποφάσεις που αφορούν στις κοινές υποθέσεις 
ξεφεύγουν από την αρµοδιότητα των µαζικών 
οργάνων, και µε διάφορες δικαιολογίες αναθέτονται 
σε ειδικά όργανα. Αν αφήσουµε να συντελεστεί αυτή η 
µεταβίβαση, η λαϊκή συµµετοχή και η δραστηριότητα 
των µαζικών οργάνων θα εξασθενήσουν 
αναπόφευκτα. Το κενό που θα προκύψει έτσι, θα το 
καταλάβουν γραφειοκρατικοί φορείς όλο και 
περισσότεροι, που «δουλειά τους θα είναι» να 
παίρνουν αποφάσεις για όλο και περισσότερα 
ζητήµατα. Και οι άνθρωποι θα καταλήξουν να 
εγκαταλείψουν τα µαζικά όργανα, όπου για τίποτε 
σηµαντικό πλέον δεν παίρνεται απόφαση, και θα 
ξαναγυρίσουν σ' εκείνη την κατάσταση κυνικής 
αδιαφορίας για την «πολιτική», που δεν είναι µόνο 
ένα χαρακτηριστικό των σηµερινών κοινωνιών παρά 
ο ίδιος ο όρος της ύπαρξής τους. Τοτε, κοινωνιολόγοι 
και φιλόσοφοι θ' ανακαλύψουν σ' αυτήν την 
«αδιαφορία» την «εξήγηση» και την «δικαίωση» της 
γραφειοκρατίας (είναι ανάγκη, στο κάτω της γραφής, 
κάποιος να φροντίζει για τα κοινά)12. 

  Η συγκεκριµένη ζωη, λοιπόν, και η καθηµερινή 
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ύπαρξη των ανθρώπων εξαρτώνται αξεχώριστα και 
από το τι γίνεται στο «γενικό» κοινωνικό και πολιτικό 
επίπεδο και από το τι επισυµβαίνει στην ιδιαίτερη 
οµάδα όπου ανήκουν και στις ειδικές δραστηριότητες 
στις οποίες µετέχουν. Η διάκριση και ο ανταγωνισµός 
αυτών των δυο σφαιρών είναι µία από τις ουσιαστικές 
εκφράσεις της διάκρισης και της αλλοτρίωσης µέσα 
στη σηµερινή κοινωνία. Σ' αυτό έγκειται η σηµασία 
του αιτήµατος για αυτοδιεύθυνση των εργατικών 
συµβουλίων σ' όλους τούς τοµείς της εθνικής ζωής. 
Μια «συµµετοχή» στην γενική πολιτικήν εξουσία που 
αφήνει του ανθρώπους χωρίς εξουσία στο άµεσό 
τους περιβάλλον και στη διαχείριση των 
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων τους είναι προφανώς 
φενάκη. Το ίδιο ισχύει και για µια «συµµετοχή» η µιάν 
«αυτοδιαχείριση» που περιορίζεται, π.χ. στην 
επιχείριση, και εγκαταλείπει τη «γενική πολιτική 
εξουσία» σ' ένα ξεχωριστό στρώµα. Εκείνο που 
συνεπάγονται οι διεκδικήσεις των ουγγρικών 
εργατικών συµβουλίων, είναι η υπέρβαση αυτής της 
διάκρισης κι αυτής της αντίθεσης: οι άνθρωποι να 
διευθύνουν τις συγκεκριµένες οµάδες, στις οποίες 
ανήκουν - όχι µόνο µέσα στα «εργοστάσια», αλλά «σε 
όλους τούς τοµείς της κοινωνικής ζωής»· και να 
µετέχουν στην πολιτικήν εξουσία, όχι µ' ένα άλλο 
αποφόρι - σαν «πολίτες» που ψηφίζουν κλπ. αλλά 
ακριβώς µέσω των διευθυντικών οργάνων, που είναι 
η άµεση έκφρασή τους, δηλαδή, των συµβουλίων13. 
Έτσι εξαφανίζεται το αφηρηµένο δίληµµα διαίρεση / 
οµοιοµορφία της κοινωνίας· έτσι πορευόµαστε προς 
έναν τρόπο συναρµογής µεταξύ της συνολικής 
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κοινωνίας και των ιδιαίτερων τµηµάτων που την 
αποτελούν. 

Είναι έτσι δύνατον να αποκαλύψουµε, 
ανεξάρτητα από κάθε άλλη θεώρηση, τη φενάκη που 
κρύβουν τα γιουγκοσλαβικά «εργατικά συµβούλια» 
και η «αυτοδιαχείρισή τους των επιχειρήσεων». ∆εν 
µπορούν να έχουν «αυτοδιαχείριση των 
επιχειρήσεων» αν υπάρχουν χωριστά ένας κρατικός 
µηχανισµός και µια κρατική εξουσία. Ακόµα και µέσα 
στη στενή περιοχή της «αυτοδιαχείρισης της 
επιχείρησης» οι πρωτοβουλίες και οι δραστηριότητες 
των εργατών δεν µπορεί παρά να παραλύουν και, 
τέλος, να εκµηδενίζονται, αν είναι υποχρεωµένες να 
περιορίζονται σε µερικά δευτερεύοντα σηµεία, που 
αφορούν στη λειτουργία του εργοστασίου (και 
ουσιαστικά, στην αύξηση της παραγωγής του). Εν τω 
µεταξύ, η «Ένωση γιουγκοσλάβων κοµµουνιστών» 
διατηρεί όλη την εξουσία σ' όλους τούς σηµαντικούς 
τοµείς, και έτσι, τελικά και σ' ο,τι γίνεται µέσα στα ίδια 
τα εργοστάσια. Αντίστοιχα, είναι εξίσου δυνατόν να 
καταλάβουµε γιατί η εξουσία των συµβουλίων, η 
άλλων αναλόγων οργάνων (π.χ. των Σοβιετ στη 
Ρωσία µετά τον Οκτώβριο του 1917) δεν µπορεί 
παρά να γίνει γρήγορα µια µορφή κενή, αν την 
περιορίσουµε µόνο στα «πολιτικά» ζητήµατα µε τη 
στενή και τρέχουσα σηµασία της λέξης. (Αυτή ήταν η 
γραµµή που εγκωµίαζε ο Λενιν στο χαρτί, όταν 
µιλούσε για «εξουσία των Σοβιέτ»· στην 
πραγµατικότητα έκαµε ο,τι µπορούσε για να πάρει το 
µπολσεβικικό κόµµα όλη την εξουσία - και το πέτυχε). 
Γιατί τότε επανεισάγουµε και επανακαταφάσκουµε τη 
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διαίρεση ανάµεσα σε µια σφαίρα «πολιτική» µε την 
πατροπαράδοτη έννοια και στη συγκεκριµένη ύπαρξη 
των ανθρώπων. Αν συµβούλια η Σοβιέτ καλούνται 
µόνο και µόνο να ψηφίζουν νόµους και διατάγµατα, 
να διορίζουν τούς κοµµισάριους, δεν έχουν παρά το 
αφηρηµένο φάντασµα της εξουσίας, ξεκοµµένα έτσι 
από την καθηµερινή ζωη και από την εργασία του 
λαού, όλο και πιο µακριά από τα ενδιαφέροντα και τις 
ασχολίες των συγκεκριµένων οµάδδων, κοιτάζοντας 
(η µάλλον νοµίζοντας πως κοιτάζουν) τα µακρινά και 
γενικά κυβερνητικά προβλήµατα, τα Σοβιέτ ήταν 
καταδικασµένα να γίνουν γρήγορα, στα µάτια του 
λαού (και τούτο, και αν ακόµα το µπολσεβικικό κόµµα 
δεν τα εξουσίαζε και δεν τα χειραγωγούσε) απλά 
«επίσηµα όργανα» ανάµεσα σε άλλα, που δεν του 
ανήκουν και δε νοιάζονται για τις δικές τους 
έγνοιες14. 

 
Αν µιλώ για «αυτόνοµα» µαζικά όργανα, δεν είναι 

µόνον επειδή, π.χ., δεν υπακούουν σε άτοµα, σε 
κόµµατα η σε «κυβέρνηση». Τα ονοµάζω έτσι διότι 
και καθόσον δεν δέχονται την καθιδρυµένη θέσµιση 
της κοινωνίας. Αυτό σηµαίνει, ειδικότερα: πρώτον ότι 
αρνούνται κάθε νοµιµότητα σε µια εξουσία που δεν 
πηγάζει απ' αυτά τα ίδια· και δεύτερον, ότι 
αποκρούουν στούς κόλπους τους τη διαίρεση 
ανάµεσα σ' εκείνους που αποφασίζουν και σ' εκείνους 
που εκτελούν. Το πρώτο σηµείο δε συνεπάγεται µόνο 
ότι δηµιουργούν µια κατάσταση «δυαδικής εξουσίας» 
η ακόµα ότι τείνουν να αναλάβουν όλη την εξουσία· 
αλλά ότι τα αυτόνοµα όργανα θέτουν τα ίδια τον εαυτό 
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τους ως τη µόνη νόµιµη πηγή αποφάσεων, κανόνων, 
ρυθµίσεων και νόµων, δηλ. ως όργανα και 
ενσαρκώσεις µιας νέας θέσµισης της κοινωνίας. Το 
δεύτερο σηµείο συνεπάγεται ότι καταργούν µε τις 
πράξεις τους τη διαίρεση ανάµεσα σε «σφαίρα της 
πολιτικής» η της «κυβέρνησης», και «σφαίρα της 
καθηµερινής ζωής», ως ουσιαστικά χωριστές και 
ανταγωνιστικές - ότι καταργούν, µ' άλλα λόγια την 
διαίρεση ανάµεσα στούς ειδικούς του γενικού, και 
στούς ειδικούς των εξορύξεων, των γεωτρήσεων, της 
µολυβδουργίας, της γεωργίας κλπ. Πράγµατι, αυτό το 
δεύτερο σηµείο είναι η συγκεκριµένη εφαρµογή του 
πρώτου στον άµεσα πιο σηµαντικό τοµέα. Γιατί, εδώ 
και χιλιάδες χρόνια, η θεσµιση των «ιστορικών» 
κοινωνιών στον τοµέα της πολιτικής - καθώς επίσης 
και το πυρηνικό σχήµα της θέσµισης των κοινωνικών 
σχέσεων σ' όλους τούς άλλους τοµείς - υπήρξε η 
θέσµιση µιας ιεραρχίας, αναµεσα στούς ανθρώπους. 
Αυτή η θεσµιση υπήρξε, ταυτόχρονα και αξεχώριστα, 
θέσµιση «πραγµατική υλική» - ενσαρκωµένη σε 
κοινωνικά πλέγµατα και ατοµικές θέσεις, 
εγγεγραµµένη σε ιδιοκτησίες, προνόµια, δικαιώµατα, 
«σφαίρες αρµοδιότητας», εργαλεία και όπλα - και 
θέσµιση µιας κοινωνικής φαντασιακής σηµασίας - η 
µάλλον ενός µάγµατος από κοινωνικές φαντασιακές 
σηµασίες, που ο πυρήνας του διαφέρει κατά τις 
κοινωνίες - δυνάµει της οποίας οι ανθρωποι 
ορίζονται, νοούνται και «δρουν» αµοιβαίως και για τον 
εαυτό τους, ως «ανώτεροι» και «κατώτεροι» 
σύµφωνα µε µια η περισσότερες σχέσεις κατάταξης 
κοινωνικά θεσµισµένες. Η εσωτερική παραδοχή 
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(interiorisation) από τον καθέναν χωριστά και από 
όλους αυτού του διατακτικού ιεραρχίας, και ακόµα: η 
αδυναµία, σχεδόν, για κάθε άτοµο να σκεφτεί τον 
εαυτό του και τούς άλλους, ήτοι να υπάρξει κοινωνικά 
και ψυχολογικά, χωρίς να τοποθετήσει τον εαυτό του 
σ' ένα οποιοδήποτε σηµείο (έστω και το κατώτερο) 
αυτής της ιεραρχίας, υπήρξε και παραµένει 
ακρογωνιαίος λίθος της θέσµισης των «ιστορικών» 
κοινωνιών. Ο σύγχρονος γραφειοκρατικός 
καπιταλισµός τείνει να ωθήσει ως τα άκρα την 
ιεραρχική οργάνωση και να της δώσει την 
καθολικότερη µορφή της και την καθαρότερη έκφρασή 
της, θέτοντάς την ως την κατ'εκοχήν «ορθολογική» 
οργάνωση15. Η ιεραρχική και πυραµιδοειδής 
κοινωνία, αντικαθιστά την κατά παράδοση διµερή 
σύνθεση της καπιταλιστικής κοινωνίας σε δυο κύριες 
τάξεις την έχει πλήρως αντικαταστήσει εδώ και 
περισσότερο από πενήντα χρόνια στη Ρωσία, και ένα 
τέταρτο του αιώνα στην ανατολική Ευρώπη και στην 
Κινα. Αυτή είναι η δεσπόζουσα µορφή των σχέσεων 
εκµετάλλευσης και καταπίεσης στο σύγχρονο 
κόσµο16.  

Αυτή τη δοµή, και τις συµφυείς της σηµασίες, τις 
αρνούνται και τις ανατρέπουν οι οργανώσεις του 
τύπου «συµβούλιο». Μολις όλοι οι ενδιαφερόµενοι 
ιδούν τον εαυτό τους περιβεβληµένον µε την εξουσία 
- αµέσως καταστρέφεται η ιεραρχική δοµή, και 
καταργείται η διαίρεση ανάµεσα σ' αυτούς που 
διευθύνουν και σ' εκείνους που τούς περιορίζουν σε 
εκτελεστικά καθήκοντα. Αυτή η απόδοση της εξουσίας 
στον καθένα υλοποιεί λοιπόν την πλήρη πολιτικην 
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ισότητα. Οι αποφάσεις δεν παίρνονται ούτε από 
ειδικούς των ειδικοτήτων ούτε από ειδικούς του 
γενικού. Παίρνονται από την κοινότητα αυτών που 
είναι να τις εκτελέσουν - και που είναι, γι' αυτό το λόγο 
ακριβώς, στην καλύτερη δυνατή θέση να κρίνουν όχι 
µόνο την αφηρηµένη «άριστη προσφορότητα» των 
µέσων ως προς τούς σκοπούς, αλλά και τούς 
συγκεκριµένους όρους αυτής της εκτελεσης και, πάνω 
απ' όλα, το πραγµατικό κόστος: τον κόπο τους, την 
εργασία τους. Αυτό συνεπάγεται, στη σφαίρα της 
παραγωγής π.χ., ότι οι αποφάσεις για θέµατα που 
αφορούν έναν ιδιαίτερο τόπο εργασίας - ας πούµε ένα 
τµήµα εργοστασίου - και δεν έχουν επιπτώσεις στις 
δραστηριότητες άλλων τµηµάτων, πρέπει να 
παίρνονται από τούς εργαζοµένους στο τµήµα αυτό. 
Το ίδιο, οι αποφάσεις για θέµατα που αφορούν 
περισσότερα τµήµατα, η ένα διαµέρισµα, πρέπει να 
παίρνονται άπό τούς εργαζοµένους σ' αυτά τα 
τµήµατα η σ' αυτό το διαµέρισµα· και οι αποφάσεις 
που αφορούν το εργοστάσιο στο σύνολό του, από τη 
γενική Συνέλευση των εργαζοµένων του εργοστασίου, 
η από τούς εκλεγµένους και ανακλητούς 
αντιπροσώπους των. Έτσι, οι κυρίως ενδιαφερόµενοι 
µπορούν, µέσα σε ελάχιστο χρόνο και µε ελάχιστο 
κόστος, να εκτιµήσουν αν οι αποφάσεις που 
πάρθηκαν είναι εκείνες που έπρεπε, αν είναι σωστές 
η όχι. Έτσι επίσης µπορεί να αρχίσει να δηµιουργείται 
µια εµπειρία τόσο ως προς τα θέµατα αυτά όσο και 
για την πραγµατική άσκηση της άµεσης δηµοκρατίας. 
Αυτό αποτελεί µιάν άλλη διευκρίνιση αυτού που 
ονοµάζω άρθρωση (articulation). «Καµιά φορολογία 
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χωρίς βουλή»: αυτό το σύνθηµα της γεννώµενης 
αστικής τάξης έναντι της µοναρχίας εκφράζει τέλεια 
και βαθιά το πνεύµα και τις δοµές του κόσµου που η 
αστική τάξη δηµιουργούσε τότε στην κλασική της 
χώρα. Καµιά εκτέλεση χωρίς ίση συµµετοχή όλων 
στην απόφαση, αυτό είναι µια από τις βασικές αρχές 
µιας αυτοδιοικούµενης κοινωνίας, που βγαίνει άµεσα 
από τις διεκδικήσεις και τη δραστηριότητα των 
ούγγρων εργατών.  Η κατάργηση της διαίρεσης και 
του ανταγωνισµού µεταξύ ειδικών και µη ειδικών δεν 
σηµαίνει προφανώς την εξαφάνιση της διαφοράς 
τους. Η αυτοδιοίκηση δεν αξιώνει να 
παραγνωρίζουµε, να µη λογαριάζουµε καθόλου την 
«αρµοδιότητα» και την ειδικευµένη «γνώση», παντού 
όπου υπάρχουν και έχουν νόηµα. Εντελώς το 
αντίθετο. (Στην πραγµατικότητα, στη σηµερινή 
κοινωνική δοµή είναι που δεν τις υπολογίζουν, και οι 
αποφάσεις που παίρνονται, εξαρτώνται πρώτα 
πρώτα από τη διαµάχη ανάµεσα στις κλίκες και τις 
φατρίες, που η κάθε µια τούς χρησιµοποιεί τούς 
«δικούς της» ειδικούς για σκοπούς δικαιολογίας και 
κάλυψης). Οι ειδικοί δεν εξαλείφονται ως τέτοιοι. Για 
να περιοριστούµε στην περίπτωση του εργοστασίου, 
τεχνικοί, µηχανικοί, λογιστές κλπ. ανήκουν στην 
κοινότητα· µπορούν και πρέπει να ακούγονται και ως 
µέλη της κοινότητας και ως κάτοχοι ειδικής τεχνικής 
ικανότητας. Μια γενική συνέλευση είναι απολύτως σε 
θέση ν' ακούσει ένα µηχανικό που της λέει: «Αν 
θέλετε το Α οι µόνοι τρόποι που ξέρω για να το 
κατασκευάσετε είναι ο Χ και ο Ψ· και σας υπενθυµίζω 
ότι η εκλογή του Χ θα έχει ως συνεπακόλουθο το Ω, η 
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εκλογή του Ψ θα έχει ως συνεπακόλουθα [τα] Τ και 
Φ». Όµως στη συνέλευση, και όχι στο µηχανικό, 
απόκειται να αποφασίσει να κατασκευάσει η να µην 
κατασκευάσει το Α, και να διαλέξει ανάµεσα στο Χ και 
στο Ψ. Ασφαλώς, ενδεχόµενο να απατάται. Μα θα της 
ήταν δυσκολο ν' απατηθεί πιο πολύ απ' όσο, π.χ., η 
Panamerican Airways, της οποίας η διεύθυνση, 
στηριζόµενη στην πραγµατογνωµοσύνη εκατοντάδων 
τεχνικών, στατιστικών, θεωρητικών των 
πληροφοριών, οικονοµοµέτρων, ειδικών της 
οικονοµίας των µεταφορών, κλπ, αρκέστηκε να πάρει 
ως ισχύουσα και για το µέλλον την καµπύλη της 
ζήτησης αεροπορικών µεταφορών του 1960 - σφάλµα 
που δε θα το έκανε ένας πρωτοετής φοιτητής µέσης 
διανοητικότητας - για να καταλήξει σε µια σχεδόν 
χρεωκοπία, από την οποία χρειάστηκε να τη σώσει η 
αµερικανική κυβέρνηση.  

Εκείνο που κρίνεται εδώ, είναι κάτι πολύ 
περισσότερο από τις κατά παράδοση διατυπώσεις για 
τα όρια κάθε αρµοδιότητας η τεχνικής και ειδικής 
γνώσης, που στηρίζονται στη διάκριση µεταξύ 
«µέσων» και «σκοπών» (οµολογη, λίγο πολύ, µε τη 
διάκριση µεταξύ των «αξιών», απ' τη µια µεριά, και 
των ουδέτερων η «ελεύθερων» από αξίες «οργάνων» 
από την άλλη). Παρόµοια διάκριση είναι αφαίρεση, και 
έχει κάποιαν αξία µόνο σε επί µέρους και 
συνηθισµένους τοµείς, πέρα από τούς οποίους γίνεται 
απατηλή. ∆ε λέµε ότι οι άνθρωποι πρέπει να 
αποφασίζουν τι να κάµουν. Λεµε: αφού ακούσουν 
τούς τεχνικούς, οι άνθρωποι αποφασίζουν τι να 
κάµουν και πως να το κάµουν. Γιατί το «πως» δεν 
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είναι ουδέτερο, ούτε το «τι» άσαρκο πνεύµα. «Τι» και 
«πως» ούτε ταυτίζονται, ούτε το ένα είναι έξω απ' το 
άλλο. Μια τεχνική «ουδέτερη» είναι ασφαλώς 
αυταπάτη. Μια αλυσίδα συναρµολόγησης συνδέεται 
µ' έναν τύπο παραγωγής και µε έναν τύπο 
παραγωγού - και αντιστρόφως17. Το αίτηµα των 
ουγγρικών εργατικών συµβουλίων να καταργηθούν οι 
νόρµες εργασίας, εκτός αν αποφασίσουν το αντίθετο 
οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, µας επιτρέπει να ιδούµε αυτό 
το πρόβληµα από µιάν άλλην οπτική γωνία και µε 
τρόπο πιο συγκεκριµένο - ενώ ταυτόχρονα φέρνει εν 
σπέρµατι µια καινούργια αντίληψη για την εργασία, 
τον άνθρωπο και τις σχέσεις τους. Αν, αφού 
αποφασίσουµε τι θα κάνουµε, πάρουµε ως δεδοµένα 
τα διάφορα τεχνικά «µέσα», - µηχανήµατα, υλικά, κλπ 
- τότε και η ίδια η ζωντανή εργασία φαίνεται να είναι 
απλώς ένα µέσο αναµεσα στ' άλλα, που πρέπει να το 
χρησιµοποιήσουµε πιο «ορθολογικά» και πιο 
«αποτελεσµατικά». Φαίνεται αυτονόητο ότι το «πως» 
αυτής της χρησιµοποίησης πηγάζει από την 
αρµοδιότητα των ενδιαφεροµένων τεχνικών, στούς 
οποίους απόκειται να καθορίσουν «τον µόνο καλόν 
τρόπο» να γίνει η εργασία, καθώς και τον χρόνο που 
της παρέχεται. Γνωρίζουµε τον παραλογισµό των 
αποτελεσµατων που προκύπτουν και τη διαρκη 
σύγκρουση που εισάγεται έτσι στη διαδικασία της 
εργασίας. Αλλά δε σκοπεύουµε να κάνουµε εδώ την 
κριτική του ανορθολογικού χαρακτήρα του 
τεϋλορισµού και της καπιταλιστικής (και 
«σοσιαλιστικής») «ορθολόγησης» (rationalisation) της 
διαδικασίας της εργασίας. Και η αξίωση να 
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καταργηθούν οι νόρµες εργασίας δεν είναι πια απλώς 
ένα µέσο για τούς εργάτες να προστατέψουν τον 
εαυτό τους εναντίον της εκµεταλλευσης, της 
επιτάχυνσης των ρυθµών, κλπ. Αυτή η διεκδίκηση 
φέρνει και στοιχεία θετικά υψίστης σπουδαιότητας. 
Σηµαίνει ότι αυτοί που είναι επιφορτισµένοι να 
βγάλουν πέρα µια εργασία, είναι εκείνοι που έχουν το 
δικαίωµα να αποφασίζουν για το ρυθµό της εργασίας. 
Αυτός ο ρυθµός, θεωρούµενος «ορθολογικός», µέσα 
στο καπιταλιστικό πλαίσιο, ως µια από τις στιγµές της 
εκτέλεσης µιας απόφασης, ως µέρος των «µέσων» 
δεν είναι φυσικά καθόλου έτσι: είναι ουσιαστική 
διάσταση της ζωής του εργάτη στην εργασία, δηλαδή 
της ζωής του µ' ένα λόγο. Και οι εργαζόµενοι δεν 
µπορούν να αντισταθούν στην εκµετάλλευση χωρίς 
να κάνουν κάτι θετικό σχετικά µε την ίδια την 
παραγωγή. Αν οι επιβεβληµένες έξωθεν νόρµες 
καταργηθούν, πάλι θα είναι ανάγκη να κανονιστεί, µε 
τον ένα η τον άλλο τρόπο, ο ρυθµός της εργασίας, 
αφού ο χαρακτήρας της συγχρονης παραγωγής είναι 
συλλογικός, συνεργατικός. Το µόνο νοητό όργανο 
που µπορεί να υπαγορεύσει αυτούς τούς κανόνες 
είναι τότε η κοινότητα των ίδιων των εργαζοµένων. Οι 
οµάδες εργατών και οι κοινότητες του τµήµατος, του 
διαµερίσµατος, του εργοστασίου είναι που θα 
εγκαθιδρύσουν τη δική τους την πειθαρχία και θα 
εξασφαλίσουν το σεβασµό της (όπως άλλωστε το 
κάνουν κι όλας σήµερα, άτυπα και «µη-νόµιµα»). 
Πράγµα που συνεπάγεται την κατηγορηµατική 
απόκρουση της ιδέας ότι «ο άνθρωπος προσπαθεί ν' 
αποφεύγει την εργασία[...]. Ο άνθρωπος είναι ζώο 
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οκνηρό» (Τρότσκι: Τροµοκρατία και Κοµµουνισµός) 
και ότι η πειθαρχία στην εργασία δεν είναι παρά 
αποτέλεσµα εξωτερικού καταναγκασµού και 
οικονοµικών κινήτρων. Στα εκµεταλλευτικά 
συστήµατα, δεν είναι η καταναγκαστική οργάνωση 
της εργασίας που αποτελεί απάντηση στην 
«ανθρώπινη οκνηρία» - αλλά αυτή η «οκνηρία» 
φυσική και κατανοητή απάντηση στην εκµετάλλευση 
και στην απαλλοτρίωση της εργασίας18.  Μπορούµε 
επίσης να διακρίνουµε σε µιάν άλλη σειρά σχέσεων 
τον εµβρυακό χαρακτήρα των διεκδικήσεων όσον 
αφορά στην αυτοδιοίκηση και την κατάργηση στις 
νόρµες. Μια και δεχτούµε την αρχή της εξουσίας των 
ενδιαφεροµένων πάνω στις δικές τους τις 
δραστηριότητες και την απόρριψη της διάκρισης 
µεταξύ «µέσων» και «σκοπών», δεν µπορούµε να 
θεωρούµε ως δεδοµένα εξοπλισµούς, εργαλεία και 
µηχανές· δεν µπορεί πια να υπάρχει θέµα να 
επιβάλλονται αυτά τα όργανα πάνω σ' αυτούς που τα 
χρησιµοποιούν από τούς µηχανικούς, τούς τεχνικούς 
κλπ, οι οποίοι θα τα έβλεπαν αποκλειστικά µε το 
σκοπό να «αυξηθεί η αποδοτικότητα της 
παραγωγής», πράγµα που, στ' αλήθεια, πάει να πει: 
να µεγαλώσει ακόµα πιο πολύ η κυριαρχία του 
σύµπαντος των µηχανών πάνω στούς ανθρώπους. 
Μια ριζική αλλαγή στις σχέσεις των εργαζοµένων µε 
την εργασία τους συνεπάγεται ριζική αλλαγή στη 
φύση των οργάνων παραγωγής. Πρώτα πρώτα 
υπονοεί ότι η άποψη αυτών που τα χρησιµοποιούν 
αυτά τα όργανα είναι αυτή που υπερισχύει στο 
processus της σύλληψης και της κατασκευής τους. 
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Ένας σοσιαλισµός της αλυσίδας συναρµολόγησης θα 
ήταν φενάκη στούς όρους, αν δεν ήταν µια απαίσια 
φενάκη. Πρέπει να προσαρµόζουµε τη µηχανή στον 
άνθρωπο, και όχι τον άνθρωπο στη µηχανή. Αυτό 
οδηγεί προφανώς στην αποβολή των βασικών 
χαρακτηριστικών της σηµερινής τεχνολογίας - 
αποβολή που απαιτεί επίσης και τις αναγκαίες 
αλλαγές στη φύση των τελικών προϊόντων της 
βιοµηχανίας. Στη σηµερινή µηχανή αντιστοιχεί το 
σηµερινό χαµηλής ποιότητας προϊόν, κι αύτο το 
χαµηλής ποιότητας προϊόν απαιτεί αυτόν τον τύπο 
µηχανής. Και τα δυο συνεπάγονται και τείνουν να 
αναπαράγουν έναν ορισµένον τύπο ανθρώπου. 

 
Είναι προφανές ότι προβλήµατα πολλά, και 

καθόλου συνηθισµένα, ανακύπτουν σ' αυτήν την 
πορεία. Αλλά, όσο µακριά κι αν µπορεί να βλέπει 
κανείς, τίποτε δεν τα κάνει ανυπέρβλητα. Εν πάση 
περιπτώσει, δεν είναι περισσότερο ανυπέρβλητα απ' 
όσο αυτά που γεννάει κάθε µέρα η σηµερινή 
ανταγωνιστική θέσµιση της κοινωνίας. Αν, π.χ., οι 
οµάδες εργατών ορίζουν για τον εαυτό τους το ρυθµό 
εργασίας τους, εµφανίζεται το πρόβληµα και της 
«ισότητας» των ρυθµών µεταξύ των διαφόρων 
οµάδων - µ' άλλα λόγια, της δικαιοσύνης, και της 
ένταξης των διαφόρων αυτών ρυθµών στη συνολική 
διαδικασία της παραγωγής. Αυτά τα δυο προβλήµατα 
υφίστανται σήµερα, και στην πραγµατικότητα, δεν 
έχουν «λυθεί». Θα είναι σηµαντική πρόοδος όταν 
διατυπωθούν και συζητηθούν ανοιχτά. Και είναι 
πιθανον ότι όχι µόνον ιδέες ισότητας, αλλά και η 
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αλληλεξάρτηση των διαφόρων σταδίων της 
διαδικασίας της εργασίας (καθώς και, σε µια βαθµίδα 
που σύντοµα θα ακολουθήσει, η εναλλαγή των 
ατόµων µεταξύ τµηµάτων, υπηρεσιών κλπ.) θα 
οδηγήσουν την κοινότητα των εργαζοµένων να µην 
ανέχεται οµάδες που θα είχαν την τάση να κάνουν τη 
ζωη τους πολύ εύκολη. Με ανάλογον τρόπο, η 
κατασκευή των µηχανών σύµφωνα µε την άποψη 
αυτών που τις χρησιµοποιούν θα απαιτούσε στενή και 
µόνιµη συνεργασία µεταξύ αυτών και των εργατών 
που κατασκευάζουν τις µηχανές. Γενικότερα, µια 
συλλογική οργάνωση της παραγωγής - και όλων των 
άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων - συνεπάγεται 
φυσικά ένα µεγάλο βαθµό κοινωνικής ευθύνης και 
αµοιβαίου ελέγχου. Θα πρέπει οι διάφοροι τοµείς της 
κοινότητας να συµπεριφέρονται κατά τρόπον 
υπεύθυνο και να δέχονται να παίζουν το ρόλο τους 
στην άσκηση του αµοιβαίου ελέγχου. Μια πλατιά και 
διαρκής δηµόσια συζήτηση των κοινών 
προβληµάτων, καθώς και η δηµιουργία δικτύων 
αντιπροσώπων των οργανώσεων βάσης, φαίνεται, 
προφανώς, να είναι τα ενδεδειγµένα όργανα και 
φορείς για τον συντονισµό των κοινωνικών 
δραστηριοτήτων. 

∆εν είναι εδώ η θέση να συζητήσουµε τα ακόµα 
πιο γενικά, πιο σηµαντικά και πιο δύσκολα 
προβλήµατα που θα αντιµετωπίσει µια κοινωνία, 
κολλεκτιβική, κοινοτική, σχετικά, π.χ., µε την 
ολοκλήρωση και τον προσανατολισµό της «συνολικής 
οικονοµίας» - η των άλλων κοινωνικών 
δραστηριοτήτων - µε την αλληλεξάρτησή τους, µε τον 
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γενικό προσανατολισµό της κοινωνίας, και ούτω 
καθεξής. Πράγµατι, όπως προσπάθησα να το 
υπογραµµίσω εδώ και πολύν καιρό, το καίρο 
πρόβληµα µιας µετεπαναστικής κοινωνίας δεν είναι το 
πρόβληµα της «διαχείρισης της παραγωγής» ούτε της 
οργάνωσης της οικονοµίας. Είναι το κυρίως πολιτικό 
πρόβληµα - αυτό που θα µπορούσαµε να το 
ονοµάσουµε το αρνητικό του προβλήµατος του 
Κράτους: ήτοι, η ικανότητα της κοινωνίας να 
εγκαθιδρύσει και να διατηρήσει την ρητή και 
συγκεκριµένην ενότητά της χωρίς ένα χωριστό και 
σχετικά αυτόνοµο όργανο - ο µηχανισµός του 
Κράτους - να έχει αναλάβει αυτό το «καθήκον». Αυτό 
το πρόβληµα - κάνουµε µια παρένθεση - ο κλασικός 
µαρξισµός και ο ίδιος ο Μαρξ πράγµατι το αγνόησαν. 
Μαζί µε την ιδέα της αναγκαιότητας της καταστροφής 
του Κράτους, ως διακεκριµένου και οιωνεί αυτονοµου 
µηχανισµού, δεν έλαβαν θετικά υπόψη και το πολιτικό 
πρόβληµα. Το πρόβληµα, µάλλον το «εξαφάνισαν» 
(µυθικά, εννοείται) µέσα στην προοπτική της έκδηλης, 
«υλικής» ενοποίησης και οµοιοµορφίας, που η 
ανάπτυξη του καπιταλισµού θα γεννούσε δήθεν στην 
κοινωνία. Η «πολιτική» για τον Μαρξ, τον Λενιν κλπ, 
είναι η πάλη, εναντίον της αστικής τάξης, η συµµαχία 
µε τις άλλες τάξεις κλπ, µε λίγα λόγια, η εξαφάνιση 
των «υπολοίπων του παλαιού κόσµου». ∆εν είναι η 
θετική θέσµιση και οργάνωση του καινούργιου 
κόσµου. Για τον Μαρξ, σε µια κοινωνία 100% 
προλεταριακή, δε θα υπήρχε και δε θα µπορούσε να 
υπάρξει πολιτικό πρόβληµα (εδώ βρίσκεται µια απόι 
τις σηµασίες της άρνησής του να προπαρασκευάσει 
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«συνταγές για τις σοσιαλιστικές κουζίνες του 
µέλλοντος»). Αυτό το χαρακτηριστικό έχει τις ρίζες 
του βαθιά µέσα στην φιλοσοφία του της ιστορίας: 
σοσιαλισµός η βαρβαρότητα, ίσως· άλλά αν δεν 
έχουµε βαρβαρότητα, τότε έχουµε σοσιαλισµό - και ο 
σοσιαλισµός είναι προσδιορισµένος. Η ειρωνία της 
ιστορίας θέλησε η πρώτη νικηφόρα επανάσταση να 
γίνει σε µια χώρα όπου ο πληθυσµός, είναι το 
λιγότερο που µπορούµε να πούµε, δεν έγινε «ενιαίος 
και πειθαρχηµένος από την ίδια τη διαδικασία της 
καπιταλιστικής παραγωγής». Και πέφτει στο 
µπολσεβικικό κόµµα και στην ολοκληρωτική 
τροµοκρατία του Στάλιν η φροντίδα να κάµει ενιαία και 
οµοιόµορφη τη ρωσική κοινωνία. Ευτυχώς, η επιτυχία 
τους δεν υπήρξε ολοκληρωτική. 

Όµως εµείς, δεν µπορούµε να βρούµε την 
απάντηση στο πρόβληµα της ενότητας της 
µετεπαναστατικής κοινωνίας σε µιάν ανύπαρκτη 
διαδικασία «αντικειµενική-υποκειµενική», που φέρνει 
την οµοιοµορφία. ∆ε θα µπορουσαµε, άλλωστε, 
ακόµα και αν υπήρχε. ∆εν είναι ποτέ δυνατόν να 
εξαφανίσουµε το πολιτικό πρόβληµα ως τέτοιο. Η 
ενότητα της µετεπαναστατικής κοινωίας δε θα µπορεί 
να πραγµατοποιηθεί - δηλαδή να αναδηµιουργείται 
σταθερά - παρά µέσω της διαρκούς ενοποιητικής 
δραστηριότητας των συλλογικών οργάνων. Και αυτό 
προϋποθέτει, φυσικά, την καταστροφή κάθε χωριστού 
«κρατικού µηχανισµού» - αλλά και την ύπαρξη και τη 
συνεχή ανάπλαση των πολιτικών θεσµών - π.χ. τα 
συµβούλια και τα δίκτυά τους - που δεν θα είναι 
ανταγωνιστικοί της «πραγµατικής κοινωνίας», µα ούτε 
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και ταυτοί µε αυτήν. Και πάνω σ' αυτόν τον δρόµο, δε 
βρίσκουµε καµιά µαγική εγγύηση ότι θα επιτευχθεί 
εύκολα µια κοινωνική οµοφωνία και ότι όλες οι τυχόν 
προστριβές µεταξύ τοµέων της κοινότητας θα 
εξαφανιστούν. Τιποτε δε βεβαιώνει ότι, - και µε τη 
βοήθεια τάσεων που θα έβγαιναν από τούς 
υφιστάµενους κοινωνικούς ανταγωνισµούς, - δεν θα 
εµφανιζόταν ένα νέο στρώµα που θα ζητούσε να 
καταλάβει µόνιµα πόστα εξουσίας, προετοιµάζοντας 
έτσι την παλινόρθωση και της διαίρεσης µεταξύ 
διευθυνόντων και  εκτελεστών, και ενός χωριστού 
κρατικού µηχανισµού. Αλλά, για όλα αυτά,  δ�ν 
µπορούµε να πάµε πιο πέρα από την εξής θέση του 
ζητήµατος: 

Η τα αυτόνοµα συλλογικά όργανα του λαού θα 
µπορέσουν να βρουν µια λύση, η µάλλον µια 
διαδικασία λύσεων, στο πρόβληµα της διατήρησης 
της κοινωνίας ως διαφορισµένης ενότητας, 

Η, αν οι µάζες αποδειχτούν ανίκανες να 
προχωρήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, λύσεις 
«υποκατάστασης» θα επιβληθούν αναγκαία - µε τις 
µορφές π.χ. της εξουσίας ενός «επαναστατικού 
κόµατος» και την επανασυγκρότηση µιας µόνιµης 
γραφειοκρατίας. Ο «παλιός κυκεώνας» θα 
ανασταινότανε τότε ipso facto. Όχι πως εµείς δεν 
ξέρουµε τον δρόµο. ∆εν υπάρχει δρόµος· δρόµος 
που να είναι ήδη χαραγµένος. Θα τον ανοίξει η 
συλλογική και αυτόνοµη δραστηριότητα των 
ανθρώπων, αν είναι τέτοια. Ξερουµε όµως ποιός δεν 
είναι ο δρόµος, και ξέρουµε ποιός είναι ο δρόµος που 
οδηγεί σε µιάν ολοκληρωτική γραφειοκρατική 
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κοινωνία. 
  Η ουγγρική Επανάσταση δεν είχε ούτε το χρόνο 

ούτε τη δυνατότητα ν' αντιµετωπίσει αυτά τα 
προβλήµατα. Παντως, στο µικρό διάστηµα της 
ανάπτυξής της, όχι µόνον αφάνισε την ποταπή απάτη 
του σταλινικου «σοσιαλισµού» αλλά και έθεσε µειρικά 
από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα που έχει ν' 
αντιµετωπίσει η επαναστατική ανοικοδόµηση της 
ανθρώπινης κοινωνίας, και έδωσε µερικά πρώτα 
σπέρµατα απαντήσεων σ' αυτά. ∆εν οφείλουµε µόνο 
να τιµούµε τον ηρωικό αγώνα του ουγγρικού λαού: 
στην κρίση του και την απόφασή του να διευθύνει ο 
ίδιος τη συλλογική ζωη του και, γι' αυτό το σκοπό, ν' 
αλλάξει ριζικά θεσµούς της κοινωνίας που ανάγονται 
στην αρχή των ιστορικών χρόνων, οφείλουµε να 
αναγνωρίσουµε µιάν από τις δηµιουργικές πηγές της 
σύγχρονης ιστορίας. 

 
 Αύγουστος 1976 
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  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
  1. «Η προλεταριακή επανάσταση εναντίον της 

γραφεικρατίας», Socialisme ou Barbarie, No 20 
(∆εκέµβριος 1956)· αναδηµοσιεύεται στο La Société 
bureaucratique, vol. 2, Paris 10/18, 1973, σελ. 277-
278. Το παρόν κείµενο προϋποθέτει εκ µέρους του 
αναγνώστη κάποιαν εξοικείωση µε τα κύρια γεγονότα, 
που σχετίζονται µε τα συµβάντα του 1956 στην 
Ουγγαρία, και, ιδίως, τη, σύνθεση, τις δραστηριότητες 
και τις διεκδικήσεις των εργατικών συµβουλίων. Τα 
τεύχη 20 και 21 (Μαρτης 1957) του Socialisme ou 
Barbarie είναι κυρίως αφιερωµένα στα γεγονότα του 
1956 στην Ουγγαρία και στην Πολωνία και περιέχουν 
ντοκουµέντα και κείµενα οφειλόµενα σε πρόσφυγες 
που είχαν λάβει µέρος στην ουγγρική Επανάσταση. 
Για ορισµένες βιβλιογραφικές παραποµπές, βλ. La 
société Bureaucratique οπ. κ.π. σελ. 265. 

  2. Πρβλ. το άρθρο µου, που παραπέµπω, στη 
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σηµείωση 1, ιδίως σελ 278-307· επίσης «Sur le 
contenu du Socialisme. II La tutte des ouvriers contre 
l' organisation ou l' entreprise capitaliste» S. ou B No 
23 (Ιανουάριος 1958)· αναδηµοσιεύεται στο L' 
Expérience du moubement ouvrier τοµ. 2 Paris 10/18, 
1974 σελ. 9-88. Το έκτακτο βιβλίο του ούγγρου Miklos 
Harasjuti, Salair aux pièces. Ouvrier dans un pays 
socialiste, Paris, Ed. du Seuil, 1976, αποδείχνει 
ακόµα µια φορά την πλήρη ταυτότητα της φύσης των 
σχέσεων παραγωγής και της οργάνωσης της 
διαδικασίας της εργασίας µεταξύ των 
«καπιταλιστικών» εργοστασίων της ∆υσης και των 
«σοσιαλιστικών» εργοστασίων της Ανατολής. 

  3. Συζήτησα στον καιρό τους τα γεγονότα της 
Πολωνίας στο «La voie polonaise de la 
bureaucratisation». S. ou B. No 21 (Μαρτιος 1957), 
αναδηµοσιευµένο στο La Société Bureaucratique, 
τοµ. 2 σελ. 339-371.Αξίζει να παραθέσουµε ένα 
αµίµητο λίγο µακρό κείµενο του E. Mandel· έτσι ο 
αναγνώστης θα πεισθεί πως δεν αφήνω τον εαυτό 
µου να φτάσει σε υπερβολή πολεµικής: «Η 
σοσιαλιστική δηµοκρατία θα έχει να δώσει κι άλλες 
µάχες στην Πολωνία. Όµως η κύρια µάχη, αυτή που 
επέτρεψε σε εκατοµµύρια προλετάριους να 
ξαναταυτιστούν µε το εργατικό Κράτος, έχει ήδη 
κερδηθεί». Και παρακάτω: «Η πολιτική επανάσταση 
που συντάραξε εδώ κι ένα µήνα την Ουγγαρία 
γνώρισε ένα ξετύλιγµα πιο σπασµωδικό και πιο 
ανισόµετρο απ' όσο η πολιτική επανάσταση στην 
Πολωνία. ∆εν φτερούγισε όπως αυτή από νίκη σε 
νίκη (Sic)... Κι αυτό, γιατί, αντίθετα απ' ο,τι έγινε στην 



 65 

Πολωνία, η ουγγρική επανάσταση είχε µια στοιχειακή 
και αυθόρµητη έκρηξη. Η λεπτή αλληλεπίδραση 
µεταξύ των αντικειµενικών και των υποκειµενικών 
παραγόντων, µεταξύ της πρωτοβουλίας των µαζών 
και της ανοικοδόµησης µιας νέας ηγεσίας, µεταξύ της 
πίεσης εκ των κάτω και της κρυστάλλωσης µιας 
αντιπολιτευτικής οµάδος επάνω στην κορυφή του 
κοµµουνιστικού κόµµατος, αλληλεπίδραση που 
εξασφάλισε την πολωνική (;!) νίκη, έλειψε στην 
Ουγγαρία». Quatième internationale, ∆εκέµβριος 
1956, σελ. 22-23 (οι υπογραµµίσεις δικές µου). 
Σπάνια εκφράστηκαν µε µεγαλύτερη σαφήνεια - και 
σε πιο ευτάπελο ύφος - η γραφειοκρατική ουσία του 
τροτσκισµού, η φύση του ως εξόριστης φράξιας του 
σταλινισµού, ο πόθος του ν' αποκαταστήσει το 
µηχανισµό του κόµµατος µε την ευκαιρία µιας 
φραξιονιστικής πάλης στούς κόλπους του και µιας 
«πίεσης της βάσης». 

  4. Αναφέροµαι στα σηµεία που θεωρώ πιο 
σηµαντικά, έτσι όπως διατυπώθηκαν ήδη στις 28-29 
Οκτωβρίου 1956. Όσο απίστευτο κι αν µπορεί να 
φανεί, οι διεκδικήσεις των συµβουλίων µετά την 11η 
Νοεµβρίου (δηλαδή µετά την ολοκληρωτική κατάληψη 
της χώρας από τον ρωσικό στρατό και µετά τη σφαγή 
χιλιάδων προσώπων) ήταν ακόµα πιο ριζικές, γιατί 
περιλάµβαναν τη συγκρότηση οπλισµένων εργατικών 
πολιτοφυλακών και τη δηµιουργία συµβουλίων σε 
όλους τούς κλάδους δραστηριότητας, ακόµα και στις 
κυβερνητικές λειτουργίες. 

  5. ∆ε µιλάω εδώ για τα πρόσωπα ως τέτοια παρά 
για το νόηµα της συµπεριφοράς τους. Σ' αυτά εδώ 
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που λέω, δεν έχει θέση η προσωπική τραγωδία του 
Lukàcs (η του Nagy κλπ). Ειδικότερα όσον αφορά 
στον Lucàcs, τον εγελιανό µαρξιστή, θα πήγαινε 
πραγµατικά πάρα πολύ να τον κατηγορήσει κανείς, 
παρά να κλάψει γία το «υποκειµενικό του δράµα». 

  6. Το Υλικό που βρίσκουµε στο E.P. Thompson, 
The Making of the English Working Class (Gollancj), 
1963·édition revue Penguin, 1968) φωτίζει αρκετά 
αυτό το σηµείο. 

  7. Κανει µεγαλύτερη εντύπωση η παρατήρηση ότι, 
παρόλο αυτό το προηγούµενο, και παρά την 
αναγνώριση από τον Μαρξ της βασικής σηµασίας της 
µορφής της Κοµµούνας, η πρώτη αντίδραση του 
Λενιν στην αυθόρµητη εµφάνιση των Σοβιέτ κατά την 
Επανάσταση του 1905 ήταν αρνητική και εχθρική. Ο 
λαός δρούσε διαφορετικά από κείνο που αυτός, ο 
Λενιν, είχε κρίνει - µε βάση τη «θεωρία» του - ότι 
έπρεπε να κάνει ο λαός. 

  8. Υποθετική αντικατάσταση µιας αρχικής έννοιας 
που δεν επιβεβαιώνεται άµεσα. Στα λατινικά, spons 
δεν είναι εν χρήσει στην ονοµαστική· στις άλλες 
πτώσεις συνήθως αποδίδεται µε το «βούληση». Αλλά 
το ελληνικό σπένδω (απ' όπου σπονδή) σηµαίνει 
χύνω υγρό, κάνω υγρή θυσία (όπως το χιττιτiκό 
sipant, ispant)· η αρχική του έννοια δύσκολα µπορεί 
να διαφοριστεί από το λείβω, χέω Βλ. Ε. Βenvestiste 
Λεξικό...τοµ. 2 σελ. 209 και 224. 

    9. Η αρχή της «ταυτότητας», πάνω στην οποία 
στηρίζεται όλη η κληρονοµηµένη φιλοσοφική και 
επιστηµονική σκέψη, ισοδυναµεί µε τη βεβαίωση ότι 
ένα τέτοιο «πέραν», αν και όταν υφίσταται, πάντα δεν 
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είναι παρά «ο βαθµός της άγνοιάς µας». Την 
συνοδεύει η πεποίθηση ότι µπορούµε, de jure, να 
ελαττώσουµε αυτόν τον βαθµό στο µηδέν. Η πιο 
σύντοµη απάντηση σ' αυτό είναι: Ιδού η Ροδος, ιδoύ 
και το πήδηµα. Μπορούµε µε πλήρη εµπιστοσύνη να 
καθίσουµε και να περιµένουµε την ηµέρα που η 
διαφορά ανάµεσα στο Τριστάνος και Ιζόλδη και στο 
σύνολο των «αιτιών» του και των «όρων» του (αστική 
κοινωνία του 1850, εξέλιξη των οργάνων και της 
ορχήστρας, υποσυνείδητο του Wagner κλπ.) θα 
µειωθεί στο µηδέν.       

10. Μονολότι θα µπορούσαµε, φυσικά, να 
«εξηγήσουµε» γιατί αυτός ο τύπος επανάστασης δεν 
πραγµατοποιήθηκε το 1956 στην Αίγυπτο, στο Ιράν η 
στην Ιαβα. 

  11. Για µιάν άλλη διασαφήνιση αυτού του τύπου 
«επιχειρηµάτων»: είναι ακριβές ότι µια από τις κύριες 
διαφορές µεταξύ Πολωνίας και Ουγγαρίας του 1956 
έγκειται στην ικανότητα του πολωνικού Κ.Κ. να 
«προσαρµοστεί» στα γεγονότα - ενώ το ουγγρικό 
Κ.Κ. δεν µπόρεσε να το κάνει. Αλλά γιατί το πολωνικό 
Κ.Κ. επέτυχε εκεί όπου το ουγγρικό Κ.Κ. απέτυχε; 
∆ιότι στην Πολωνία, ακριβώς, το κίνηµα δεν πήγε 
αρκετά µακριά, πράγµα που επέτρεψε στο Κ.Κ. να 
συνεχίσει να υπάρχει και να παίζει το ρόλο του - ενώ 
στην Ουγγαρία η βιαιότητα και ο ριζοσπαστικός 
χαρακτήρας του κινήµατος πολύ γρήγορα 
εκµηδενίσανε το Κ.Κ. Και αυτό «εξηγεί» επίσης, ως 
ένα σηµείο, τη διαφορετική στάση του Κρεµλίνου σε 
κάθε µια από τις δυο περιπτώσεις. Όσο το 
γραφειοκρατικό κόµµα στην Πολωνία επιζούσε και 
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κρατούσε, κουτσά στραβά, τα ηνία, η γραφειοκρατία 
της Μοσχας πίστευε, και όχι άδικα, ότι µπορούσε να 
απόσχει από µιάν ένοπλη επέµβαση και να 
µανουβράρει, εν όψει της βαθµιαίας αποκατάστασης 
της γραφειοκρατικής δικτατορίας - πράγµα που στο 
τέλος έτσι έγινε. Παρόµοια µανούβρα φαινόταν 
αδύνατη στην Ουγγαρία, όπου το Κ.Κ. είχε αφανιστεί, 
και τα εργατικά συµβούλια επιβεβαίωναν καθαρά την 
πρόθεσή τους να διεκδικήσουν την εξουσία και να την 
ασκήσουν. 

  12. Ο καθένας, στη σηµερινή κοινωνία, είχε τη 
δυνατότητα, σε περιορισµένη κλίµακα να 
παρατηρήσει αυτό το σπείρωµα του γραφειοκρατικού 
εκφυλισµού και της απάθειας στη ζωη των πολιτικών 
και συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

  13. Είναι αλήθεια ότι στην Ουγγαρία, υπήρξαν 
αιτήµατα για ελεύθερες εκλογές για την ανάδειξη νέου 
κοινοβουλίου - και ότι αυτά τα αιτήµατα είχαν, 
φαίνεται την υποστήριξη των συµβουλίων. Αυτό ήταν, 
ολοφάνερα µια κατανοητή αντίδραση στην 
προηγούµενη κατάσταση πραγµάτων, στην 
κατάσταση της γραφειοκρατικής δικτατορίας. Το 
πρόβληµα των αντίστοιχων ρόλων και εξουσιών 
αυτού του κοινοβουλίου και των συµβουλιών, αν η 
Επανάσταση είχε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, µένει 
φυσικά ανοιχτό. Κατά τη γνώµη µου η ανάπτυξη της 
εξουσίας και των δραστηριοτήτων των συµβουλίων 
θα κατέληγε, είτε στη βαθµιαία ατροφία του 
κοινοβουλίου, είτε σε αντιπαράθεση µεταξύ αυτούκαί 
των συµβουλίων. 

  14. Πβλ. το άρθρο µου «Socialisme ou Barbarie» 
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στο Socialisme ou Barbarie, No 1, Mαρτιος 1949, 
αναδηµοσιευµένο τώρα στο La Sociètè 
Bureaucratique, τοµ. 1, ιδίως σελ. 164-173. Επίσης 
«Le rôle de l' ideologie bolchevique dans la naissance 
de la bureaucratique» στο S. ou B. No 35, Ιανουάριος 
1964 αναδηµοσιευµένο τώρα στο L' Expérience du 
mouvement ouvrier ,τοµ. 2 σελ. 384-416. Όσο 
απίστευτο κι αν µπορεί να φαίνεται, ο Λενιν και ο 
Τρότσκι βλέπανε στην οργάνωση της εργασίας, στη 
διεύθυνση της παραγωγής κλπ. προβλήµατα 
καθαρώς τεχνικα, που δεν είχαν τίποτε να κάνουν, 
κατά τη γνώµη τους, µε τη «φύση της πολιτικής 
εξουσίας», η οποία παρέµενε «προλεταριακή», 
εφόσον την ασκούσε το «κόµµα του προλεταριάτου». 
Ηχώ αυτού είναι ο ενθουσιασµός τους για την 
καπιταλιστική «ορθολόγηση» της παραγωγής, τον 
τεϋλορισµό, την εργασία µε το κοµµάτι κλπ. Ότι αυτή 
η στάση ανταποκρίνεται πράγµατι στη σκέψη του 
ίδιου του Μαρξ στα βαθύτερά της στρώµατα, 
προσπάθησα να το δείξω στο δεύτερο απ' τα άρθρα 
που ανάφερα παρά πάνω και σε πολλά άλλα κείµενα. 

  15. Προσπάθησα να δείξω ότι αυτή η 
«ορθολογική» οργάνωση είναι πράγµατι, απ' την 
ουσία της και τη φύση της, ανορθολογική, γεµάτη 
αντιφάσεις και ασυνέπειες, στο «Sur le contenu du 
sociaslisme, II», S. ou B No 22 Ιούλιος 1957· «Sur le 
contenu du sociaslisme, IIΙ», που αναφέρω στη 
σηµείωση 2 παραπάνω, «Le mouvement 
revoloutionnaire sous le capitalisme moderne, II» S. 
ou B. No 32 Απρίλιος 1961. ∆εν µπορεί να υπάρξει 
«ορθολογική» βάση για µια ιεραρχική-γραφειοκρατική 
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οργάνωση στις συγχρονες συνθήκες (εν αντιθέσει, 
πχ. µε τις συνθήκες του «µανταρινάτου της Κινας»). 
«Γνώση», «ταλέντο», «πείρα» έπρεπε να είναι τα 
κριτήρια επιλογής και διορισµού: και δεν µπορούν να 
είναι. Οι «λύσεις» των προβληµάτων που 
αντιµετωπίζει η οργάνωση (επιχείρηση, διοίκηση, 
κόµµα κλπ) καθορίζονται από τα ασταθή 
αποτελέσµατα της πάλης για την εξουσία, που 
µονίµως κάνουν µεταξύ τους ανταγωνιστικές 
γραφειοκρατικές οµάδες, η µάλλον κλίκες και φατρίες, 
που είναι, όχι τυχαία η ανεκδοτικά φαινόµενα, παρά 
κεντρικά στοιχεία στη λειτουρία του γραφειοκρατικού 
µηχανισµού. Η ιδέα µιας «τεχνοδοµής» ως τέτοιας 
είναι φενάκη: είναι αυτό που η γραφειοκρατία θα 
ήθελε να πιστεύει ο κόσµος. Αυτοί που είναι στην 
κορυφή, είναι αυτού όχι ως ειδικοί σ'εναν τεχνικό 
τοµέα, αλλά ως είδική στην τέχνη ν' αναρριχώνται όλη 
την κλίµακα της γραφειοκρατίας. Κατά την επέκτασή 
του, ο γραφειοκρατικός µηχανισµός είναι 
αναγκασµένος να αναπαράγει στούς κόλπους του τη 
διαίρεση της εργασίας που επιβάλλει όλο και 
περισσότερο στο σύνολο της κοινωννίας.Έτσι γίνεται 
χωρισµένος, ξένος προς τον εαυτό του, και προς την 
δηµιουργική ουσία των προβληµάτων. Καθε 
«ορθολογική» σύνθεση γίνεται έτσι αδύνατη. Ωστόσο 
πρέπει βέβαια να υπάρξει κάποια σύνθεση. Πρέπει 
βέβαια στο τέλος να ληφθούν αποφάσεις. Και 
λάµβάνονται - στο οβάλ Γραφείο (η κάτω από τούς 
τρούλους του Κρεµλίνου, αντιστοίχως) ανάµεσα 
στούς Νιξον τους Έρλιχµαν, τούς Χαλντεµαν και 
άλλους µικροεγκληµατίες νοηµοσύνης κάτω απ' το 
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κανονικό. Είναι η αποθέωση της «τεχνοδοµής» της 
«επιστηµονικής διοίκησης» κλπ. - όπως οι 
επιδοτήσεις του Λοκχηντ είναι η αποθέωση του 
«τελείως τέλειου συναγωνισµού», της «άριστης 
λειτουργίας µε τούς µηχανισµούς της ελεύθερης 
αγοράς» και λοιπά, προσφιλή στούς καθηγητές της 
οικονοµίας. 

  16. Αυτό είναι ανίκανοι να το ιδούν οι σηµερινοί 
µαρξιστές, που επιµένουν να µιλάνε για «παραγωγή 
εµπορευµάτων» στην ∆υση και για σοσιαλισµό», όσο 
«εκφυλισµένος» και «παραµορφωµένος» κι αν είναι, 
στην Ανατολή. 

  17. Η ιδέας µιας τεχνικής «ουδέτερης», καθώς και 
η ιδέα ότι η καπιταλιστική «ορθολόγηση» είναι 
ορθολόγηση χωρίς εισαγωγικά, είναι κεντρική, αν και 
λίγο πολύ κρυµµένη στη σκέψη του Μαρξ. Πβλ. τα 
κείµενα που αναφέρω στις σηµειώσεις 13 και 14 
παραπάνω. 

  18. Φτάνουµε στα ίδια συµπεράσµατα όταν 
εξετάζουµε την πραγµατικότητα της παραγωγής, 
δηλαδή τη συµπεριφορά και τούς αγώνες των 
εργαζοµένων σ' όλο τον βιοµηχανικό κόσµο, στην 
Ανατολή όσο και στη ∆υση. Εναντίον της 
καταναγκαστικής «οργάνωσης» και της «πειθαρχίας 
στην εργασία», που επιβάλλονται απ' έξω, οι εργάτες 
αγωνίζονται σταθερά, παντού. Αυτός ο αγώνας δεν 
είναι, και δεν µπορεί να είναι, αποκλειστικά 
«αρνητικός»· δεν είναι µόνο αγώνας «εναντίον της 
εκµετάλλευσης», είναι αναγκαστικά, και ταυτόχρονα, 
αγώνας για µιάν άλλη οργάνωση της παραγωγής. Οι 
εργαζόµενοι µάχονται εναντίον της εκµετάλλευσης 
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µέσα στην παραγωγή, δηλαδή ως εργάτες, πάνω 
στην εργασία τους, και για να µπορούν να κάνουν την 
εργασία τους (άλιώς χάνουν η τη θέση τους η 
χρήµατα). Για να το κάνονυ αυτό, πρέπει το µισό 
χρόνο να εργάζονται εναντίον των κανόνων - γιατί το 
να εργάζονται σύµγωνα µε τούς κανόνες (working to 
rule, «απεργία ζήλου») είναι το καλύτερο µέσο να 
προκαλέσουν αµέσως χάος στην παραγωγή (ακόµα 
ένα ωραίο δείγµα της «ορθολογικότητας» της 
καπιταλιστικής παραγωγής). Έτσι οι άτυπες οµάδες 
εργατών έχουν από τώρα να ορίσουν και να 
εφαρµόσουν, όχι απλή αλλά διπλή «πειθαρχία στην 
εργασία»· πειθαρχία που αποβλέπει ταυτόχρονα να 
«πολεµήσει τον εργοδό τη» και να προετοιµάσει µια 
«δίκαιη ηµέρα εργασίας» (a fair day's work). 

  19. Εξέτασα µερικά απ' αυτά τα προβλήµατα - τα 
πιο «άµεσα» κατά τη γνώµη µου - στο «Sur le 
contenu du socialisme II» Ιούλος 1957, που ανάφερα 
στη σηµ. 14 παραπάνω 


