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Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΣΑΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΠΑ

Το έργο του Μαρξ, το πιο αξιόλογο ίσως σχέδιο για την
απομυθοποίηση των αστικών κοινωνικών σχέσεων, έχει μετα-
τραπεί κι αυτό στην πιο πανούργα μυθοποίηση του καπιταλι-
σμού στην εποχή ικκ, Δεν αναφέρομαι σε κάποιον λανθάνο-
ντα "θετικισμό" των Μαρξιανών γραπτών ούτε σε κάποια ανα-
δρομική αναγνώριση των "ιστορικών ορίων" τοικ. Μια σοβα-
ρή κριτική του Μαρξισμού πρέπει να ξεκινάει αιι την εσώτα-
τη φύση του σαν το πιο εξελιγμένο προϊόν - στην πραγματι-
κότητα το αποκορύφωμα - του αστικού Διαφωτισμού. Δεν
αρκεί πια να θεωρούμε το έργο του Μαρξ σαν αφετηρία για
μια νέα κοινωνική κριτική, ν· αποδεχόμαστε τη "μέθοδό" του
σαν έγκυρη, παρά το περιορισμένο περιεχόμενο των όσων α-
πέδωσε στην εποχή του, να εκθειάζουμε τουτ; στόχους του
σαν απελευθερωτικούς διαχωρίζοντάς τους σπ ' τα μέσα του,
να αντιμετωπίζουμε το σχέδιο σαν να εκφυλίστηκε ση' τους
αμφιλεγόμενους κληρονόμους ή οπαδούς του.

Πράγματι, η "αηοτιιχία" του Μαρξ ν ' αναπτύξει μια ριζο-
σπαστική κριτική του καπιταλισμού και μια επαναστατική
πρακτική, δεν εμφανίζεται καν σαν μια αποτυχία με την έν-
νοια ενός εγχειρήματος που δεν επαρκεί για την εκπλήρωση
των στόχων του. Ακριβώς το αντίθετο. Στην καλύτερη περί-
πτωση, το έργο του Μαρξ είναι μια εγγενής αυταπάτη που
ενσωματώνει αδιάκριτα τις πιο αμφισβητούμενες δοξασίες
της σκέψης του Διαφωτισμού στην ίδια του την αισθαντικό-
τητα και παραμένει εκπληκτικά ευάλωτο στις αστικές τους
επιπτώσεις. Στη χειρότερη, προσφέρει την πιο πανούργα α-
πολογίαμιας νέας ιστορικής εποχής όπου η "ελεύθερη άγορά"
συγχωνεύτηκε με τον οικονομικό σχεδισσμό. η ατομική ιδιο-
κτησία με την εθνικοποιημένη ιδιοκτησία, ο ανταγωνισμός
με τον ολιγοπωλιακό έλεγχο της παραγωγής και της κατανά-
λωσης, η οικονομία με το κράτος - κοντολογής, της σύγχρο-
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νης εποχής του κρατικού καπιταλισμού. Η εκπληκτική σύγκλι-
ση του "επιστημονικού σοσιαλισμού" του Μαρξ - ενός σοσια-
λισμού που έθετε σαν ουσιαστικά στοιχεία του εησναστατικού
σχεδίου τους 'στόχους της οικονομικής ορθολόγισης, της σχε-
διασμένης παραγωγής και του "προλεταριακού κράτους" - με
τη νομοτελειακή εξέλιξη του καπιταλισμού προς το μονοπώ-
λιο, τον πολιτικό έλεγχο κι ένα υποτιθέμενο "Κράτοο Πρό-
νοιας", έχει ήδη οδηγήσει σε θεσμοποιημένες Μαρξιανές τά-
σεις όπως η Σοσιαλδημοκρατία κι ο Ευρωκομμουνισμός, σ'
ανοιχτή συνεργασία για τη σταθεροποίηση μιας υπερορθολο-
γισμένης εποχής του καπιταλισμού. Πράγματι, με μια ασήμα-
ντη αλλαγή προοπτικής, μπορούμε άνετα να χρησιμοποιήσου-
με τη Μαρξιανή ιδεολογία για να περιγράψουμε αυτή την κρσ-
τικοκαπιταλιστική εποχή σαν "Σοσιαλιστική".

Μπορεί μια τέτοια αλλαγή προοπτικής ν" απορριφθεί σαν
"εκχυδαϊσμός" ή "προδοσία" του Μαρξιανού σχεδίου; Ή μή-
πως αποτελεί την ίδια την πραγμάτωση των πιο θεμελιακών
προϋποθέσεων του Μαρξισμού - μια λογική που δεν μπορού-
σε ίσως να δει ούτε ο ίδιος ο Μαρξ; Όταν ο Λένιν περιγράφει
το σοσιολισμό σαν "τίποτε άλλο από ένα κρατικοκαπιταλιστι-
κό μονοπώλιο προς όφελοο όλου του λαού", δεν παραβιάζει
την ακεραιότητα του Μαρξιανού σχεδίου με τους δικοϊκ του
"εκχυδαϊσμούο": Ή μήπως ξεσκεπάζει τις βασικές αρχές της
μαρξιανής θεωρίας που την έκαναν ιστορικά την πιο προωθη-
μένη ιδεολογία του αναπτυγμένου καπιταλισμού; Βασικά, ε-
κείνο που διακυβεύεται με τη διατύπωση αυτών των ερωτη-
μάτων είναι το αν όλοι οι Μαρξιστές συμμερίζονται κάποιες·
πεποιθήσεις πού όντως παρέχουν τις πραγματικές προϋπο-
θέσειτ για την πρακτική των Σοσιαλδημοκρατών και των Ευ-
ρωκομμουνιστών και για τη μελλοντολογία του Λένιν. Μια
θεωρία που τόσο εύκολα "εκχυδαϊζετσι", "προδίδεται" ή,
άκόμη χειρότερα, θεσμοποιείται σε γραφειοκρατικές μορφέο
εξουσίας απ' όλους σχεδόν τους οπαδούς της, μπορεί κάλλι-
στονο είναι μια θεωρία που ο φ υ σ ι ο λ ο γ Ι κ ό ς ό Ρ ο ς
ύ π α Ρ ξ ή ς τ η ς είναι το να προσφέρεται για τέτοιους "εκ-
χυδαϊσμούτ;", "προδοσίες" και γραφειοκρατικές μορφές. Αυ-
τά που στο θερμό φως των δογματικών έριδων εμφανίζονται
σαν "εκχυδαϊσμοί", "προδοσίες" και γραφειοκρατικές εκδη-
λώσεισ των αρχών της, ίσως κάτω από το ψυχρό φως των ι-
στορικών εξελίξεων, ν' αποδειχθεί ότι είναι η εκπλήρωσή
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τους. Όπως και νάναι, σήμερα, φαίνεται σαν να χει γίνει
μια ολότελα κακή διανομή όλων των ιστορικών ρόλων. Αντί
ν' ανανεώνεται ο Μαρξισμός ώστε να μπορεί να συμβαδίζει
με τις πιο προηγμένες φάσεις του σύγχρονου καπιταλισμού,
στις πιο παραδοσιακές αστικές χώρες, οι πιο προηγμένες
φάσεις του σύγχρονου καπιταλισμού δε συμβαδίζουν με το
Μαρξισμό σαν την πιο προωθημένη ι δ ε ο λ ο γ Ι Κ ή προσδο-
κία της καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Ας μην θεωρηθεί πως κάνω κάποιο ακαδημαϊκό λογοπαί-
γνιο. Η πραγματικότητα έχει να μας επιδείξει πολύ πιο εκπλη-
κτικά παράδοξα απ" ότι η θεωρία. Η κόκκινη Σημαία κυματί-
ζει πάνω από έναν ολόκληρο κόσμο αντιμαχόμενων Σοσιαλι-
στικών χωρών, ενώ στην περιφέρειά του διάφορα Μαρξιανά
κόμματα, αποτελούν απαραίτητα στηρίγματα ενός διευρυνό-
μενου κρατικοκαπιταλιστικού κόσμου ο οποίος, τι ειρωνεία!,
κάνει το διαιτητή στους αντιμαχόμενους Σοσιαλιστές γείτονές
του ή συμμαχεί μαζί τοικ. Το προλεταριάτο, σαν roυς αντί-
στοιχούς του πληβείους του αρχαίου κόσμου, συμμετέχει
ενεργητικά σ" ένα σύστημα που θεωρεί σαν τη μεγαλύτερη
απειλή γι" αυτό μια διάσπαρτη μάζα διανοούμενων, κατοί-
κων πόλεων, φεμινιστριών, ομοφυλόφιλων, περιβαλλοντολό-
γων - κοντολογής, έναν υπερταξικό "λαό", που εξακολουθεί
να εκφράζει τα ου τοπικά ιδεώδη των δημοκρατικών επανα-
στάσεων του μακρινού παρελθόντος. Το να λέμε πως ο Μαρ-
ξισμός σήμερα αγνοεί απλώς αυτή την ολότελα μη μαρξιανή
συμμαχία, είναι σαν να είμαστε υπερβολικά γενναιόφρονες
απέναντι σε μια ιδεολογία που έχει γίνει το "επαναστατικό"
προσωπείο της κρατικοκαπιταλιστικής αντίδρασης. Ο Μαρξι-
σμόο είναι περίτεχνα κατασκευασμένος για να σ υ σ κ ο τ ί-
ζ ε ι αυτές τις νέες σχέσειο, να διαστρεβλώνει το νόημά τους
και, όταν όλα τ' άλλα αποτυχαίνουν, να τις υποβιβάζει στις οι-
κονομίστικες κατηγορίες του.

Οι σοσιαλιστικές χώρες και κινήματα, με τη σειρά τους, '
είναι πιο "σοσιαλιστικά" εξαιτίας των "διαστρεβλώσεών" τοικ
παρά των υποθετικών "επιτευγμάτων" τους. Πράγματι, οι
"διαστρεβλώσεις" τους αποκτάνε μεγαλύτερη σημασία απ'
ότι τα "επιτεύγματά" τους ακριβώς επειδή αποκαλ ύπτουν
αποστομωτικά τον ιδεολογικό μηχανισμό που χρησιμεύει
για τη μυθοποίηση του κρατικού καπιταλισμού. Έτσι τώρα,
περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαίο να διερευνηθεί αυτός ο
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μηχανισμός, ν ανακαλυφθούν οι ρίζες του, ν·αποκαλυφθεί
η λογική του και να εξορκιστεί το πνεύμα του απ ' το σύγχρο-
νο επαναστατικό σχέδιο. Απ· τη στιγμή που θα εκτεθεί στο
καθάριο φως της κριτικής θα φανεί αυτό που αληθινά είναι:
όχι σαν ''ανολοκλήρωτος'', "εκχυδαϊσμένος" ή "τιροδομένοο"
αλλά μάλλον σαν η ιστορική ουσία της αντεπανάστασης, της
αντεπανάστασης όντως εκείνης που έχει χρησιμοποιοσει ενα-- --.- ---
ντια στην απελευθέρωση κάθε απελευθερωτικό όραμα, πιο
αποτελεσματικά απ ' οποιαδήποτε άλλη ιστορική ιδεολογία
μετά τον Χριστιανισμό.

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡιΑΡΧΙΑ

Ο Μαρξισμός συγκλίνει με την ιδεολογία του αστικού
Διαφωτισμού στο σημείο όπου φαίνονται κι οι δυο τους να
συμμερίζονται μια επιστημονική αντίληψη της πραγματικό-
τηταο, Ωστόσο, αυτό που συνήθως διαφεύγει από πολλούς
κριτικούς του Μαρξιανού επιστημονισμού, είναι η έ κ τ α σ η
στην οποία ο "επιστημονικός σοσιαλισμός" αντικειμενοποιεί
το επαναστατικό σχέδιο, απογυμνώνοντάς το έτσι, αναγκαστι-
κά, από κάθε ηθικό περιεχόμενο και στόχο. Πρόσφατες από-
πειρες νεομαρξιστών να προσδώσουν ένα ψυχολογικό, πολι-
τισμικό και γλωσσολογικό περιεχόμενο στον Μαρξισμό, τον
αμφισβητούν με δικούο του όρους, δίχως ν ' ασχοληθούν ει-
λιιφινά με την εσώτερη φύση του. Συνειδητά ή όχι, συμμετέ-
χουν στο μυθοποιημένο ρόλο του Μαρξισμού, όσο χρήσιμο
κι αν είναι το έργο τους από καθαρά θεωρητική άποψη. Στην
πραγματικότητα, σ' ότι αφορά την επιστημονική μεθοδολογία,
ο Μαρξ μπορεί να διαβαστεί με πολλούς τρόπους. Ο ηερίφη-
μος "παραλληλισμός" του στόν Πρόλογο του "Κεφάλοιου",
του φυσικού που αναπαράγει πειραματικά τα φυσικά φαινό-
μενα στην "καθαρή τους μορφή" κι η επιλογή του της Αγγλίας
σαν "locus cla.ssicus" του βιομηχανικού καπιταλισμού της ε-
ποχής του, αποκαλύπτει κατάφωρα μια επιστημονίστικη προ-
κατάληψη, που ενισχύεται παραπέρα απ τον ισχυρισμό του
ότι το "Κεφάλαιο" αποκαλύπτει τους "φυσικούς νόμους"
της "οικονομ ικής κίνησης" στον κσηιταλισμό ' ότι τελικά το
έργο εξετάζει "τον οικονομικό σχηματισμό της κοινωνίας (όχι
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μόνο του καπιταλισμού - Μ.Μπ.) ... σαν μια διαδικασία της φμ-
σικής ιστορίας ..." Απ· την άλλη μεριά, τέτοια; διατυπώσεις
μπορούν ν· αντισταθμιστούν απ ' το διαλεκτικό χαρακτήρα
των "Grundrisse" και του ίδιου του "Κεφάλσιου", από μια
διαλεκτική που ερευνά τους εσωτερικούς μετάσχηματισμούς
της καπιταλιστικής κοινωνίας από μια σκοπιά οργανική κι
"εκ των ένδον" που ελάχιστα συμφωνεί με τη σύλληψη της
πραγματικότητας ση ' τον φυσικό.

Ωστόσο, αυτό που ενώνει αποφασιστικά τον εηιστημονι-
σμό της φυσικής και την Μαρξιανή διαλεκτική, είναι η έννοια
της ίδιας της "νομοτελειακότητας" - η προκατάληψη πως η
κοινωνική πραγματικότητα κι η πορεία της μπορούν να εξηγη·
θούν με όρους που αφαιρούν απ την κοινωνική διαδικασία τ
ανθρώπινα οράματα, τις πολιτισμικές ειιιρροέο και, το σημα-
ντικότερο, τοικ; ηθικούς στόχους. Στην πραγματικότητα, ο
Μαρξισμός ρίχνει φως στη λειτουργία αυτών των πολιτισμι-
κών, ψυχολογικών κι ηθικών "δυνάμεων" με όρους που τις
κάνουν να εξαρτώνται από "νόμουτ;" που η δράση τους είναι
ανεξάρτητη σιι τη θέληση των ανθρώπων. Οι ανθρώπινες
θελήσεις, μέσα από τις αμοιβαίες τους επιδράσεις κι αντιθέ-
σεις "αλληλοαναιρούνται" κι αφήνουν ελεύθερο τον "οικο-
νομικό παράγοντα" να ρυθμίζει τις ανθρώπινες υποθέσεις.
.Η, για να χρησιμοποιήσουμε τη μνημειώδη διατύπωση του
. Εγκελς, αυτές οι θελήσεις αποτελούνται από "αμέτρητεο
αλληλοτεμνόμενεο δυνάμεκ, μια ατέλειωτη σειρά παραλλη-
λογράμμων από δυνάμεις* που δίνουν μια συνισταμένη - το
ιστορικό γεγονός". 'Ετσι. μακροπρόθεσμα, "οι οικονομικές
(δυνάμεις) είναι σε τελευταία ανάλυση καθοριστικές" (νράμ-
μα στον Τζ. Μπλοχ). Δεν είναι πάντως ξεκάθαρο αν ο Μαρξ,
που πρόβαλε σαν παράδειγμα το εργαστήριο του φυσικού, .
είχε διαφωνήσει με την κοινωνική γεωμετρία του 'Ενκελ«.
Οπωσδήποτε, το αν οι κοινωνικοί "νόμοι" είναι διαλεκτικοί
ή όχι, είναι εκτός θέματος. Είναι όμως γεγονός ότι συνιστούν
μια συνεκτική α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή βάση για την κοινωνική
ανάmυξη, που αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της
προσέγγισης της πραγματικότητας σπ ' το Διαφωτισμό.

Θα πρέπει να σταθούμε εδώ για να σταθμίσουμε όλες τκ;
επιπτώσεις αυτής της καμπής σ' ότι θα μπορούσαμε ν· σποκα-

• Τρόπος διανυσματικής άθροισης των δυνάμεων. (Σ.τ.Μ.).
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Η σκέψη του Διαφωτισμού διατήρησε το ηθικό όραμα μιας
ηθικής ανθρωπότητας που θα μπορούσε να εκπαιδευτεί για
να ζήσει σε μια ηθική κοινωνία. Αυτό το όραμα. με τη γενναιό-
φρονη αφοσίωσή του στην ελευθερία, την ισότητα και την
ορθολογικότητα, έμελλε ν' αποτελέσει την πηγή του ουτοπι-
κού σοσιαλισμού και του αναρχισμού του επόμενου αιώνα.

Σαν ειρωνεία, ο Μαρξ ολοκλήρωσε τη σκέψη του Δια-
φωτισμού εισάγοντας τον κ ό σ μ ο του Λαπλάς στην κοινω-
νία - όχι, βέβαια, σαν χυδαίος μηχανιστής, αλλά οπωσδήπο-
τε σαν επιστήμονας, που βρισκόταν σε αντίθεση με κάθε μορ-
φή κοινωνικού ουτοπισμού. Πολύ πιο σημαντικό απ' την πε-
ποίθηση του Μαρξ πως είχε θεμελιώσει το σοσιαλισμό επιστη-
μονικά, είναι το γεγονός ότι θεμελίωσε επιστημονικά το "πε-
πρωμένο" της κοινωνίας. Συνακόλουθα, Ο~UIJ1.Ql.:...&nβε

ΠE;.)lΘ-ΘεtJ:)'βQιJ-v.:rαL(-Υ.l~.α/1.Q.L.μ_ΩlJοιQQ.Q.U.lJε1α ίδια τα λόγια
του Μαρξ στoν-HHρό1'<Θγ~τoυ "Κεφάλαιου") "πgοσωπο-
riOιήσε~,....0~Κ0ν()μ~κών_.!<q'Εηγορ~ φορείς εΠψέρoυ~ι-
κciJv'Qυμφερόντων" κι όχι όΤ'Ομ'απουδΊαθε"fOuiT βi5Uλ[jσr:Ι.!5Ι
~~ _πρooρισμΘ~ Μ~l:ιορφώθη!SQY. σε α.Y.C.lκείμενατo~ι-
νωνικού νόμου, ενός νόμου τόσο απογυμνωμένου από ηθικό
περιεχόμενο -όσο κι οκσσμικός ΙJδ-μος-του' i'\αΠΛOς. Η επιστή-
μη έγινε όχι μόνο ένα μέσο περιγραφής της κοινωνίας, αλλά η
ίδια της η μοίρα.

Το σημαντικό σ' αυτή την υπονόμευση του ηθικού περιε-
χομένου του νόμου - στην πραγματικότητα, σ' αυτή την υπο-
νόμευση της διαλεκτικής - είναι ο τρόπος που η κυριαρχία
εξυψώνεται στο επίπεδο ενόο φυσικού γεγονότος. Η κυριαρ-
~llQοσαQτάΤΟ-LE.την _α.πε&θ~Qω.Qη, σαν πp.oϋ..πQβεση τος
κοινω~ς.Xf!~έτησης. Ο Μαρξ, ενώ ίσως συμπορευόταν
με τον Χέγκελ σ' στι Οφορά την προσήλωση στη συνείδηση
και την ελευθερία, σαν πραγμάτωση των ανθρώπινων δυνα-
τοτήτων, δεν έχει κάποιο έ μ φ υ τ ο ηθικό ή πνευματικό κρι-
τήριο για να επιβεβαιώσει αυτή τη μοίρα. Ολόκληρη η θεωρία
τ~ είναι δέσμια της υπoβάθJ:l~σης της _ηθΙKή~O,j: νόμο, τηου-
ποκει~εν~Q.:[ητ.qς_. σε αντικειμενικότητα, της ελευθερίας σε
αΥg,γκα~ότη~α. Η KUQ!QQx!Q. γίνεται τώρα αποδεκτή σαν "προο··ι
πόθεση" της ~~.LL~P!l!.σl]ς, Q... ~.αUΙΤ~b!Ος σαν :~ϋπό· ι

θεση _~QιαλΙΟ:IJ9iι.,_0 σ.υ_γ$εYτρωτισμQς σαν .::Ι!.ροϋπόθε- ι
ση" της αιιοκέντρωοηο, το κράτοο o.qy "προϋπόθεση" rou--κoμ- \
μουνισμού. Θα ήταν αρκετό να πούμε πως η υλική και τεχνί-

ι:

λέσουμε μαρξιανή "θεωρία της γνώσης". Η Ελληνική σκέψη
είχε επίσης μια έννοια του νόμου, μια έννοια όμως που βασι-
ζόταν μάλλον σε μια αντίληψη του "πεπρωμένου" ή μ ο ί Ρ α ς
παρά της "αναγκαιότητας", με τη σύγχρονη έwοια του όρου.
Η μ ο ί Ρ α ενσάρκωνε την αντίληψη της ''αναγκαιότητας'' που
διεπόταν απ' το ν ό η μ α, έναν ηθικά προκαθορισμένο στό-
χο που είχε τεθεί απ' το "πεπρωμένο". Η πραγματική εκπλή-
ρωση του "πεπρωμένου" διεπόταν απ- τη δικαιοσύνη ή δ ί-
κ η, που διατηρούσε την παγκόσμια τάξη, περιορίζοντας
το καθένα απ- τα κοσμικά στοιχεία μέσα στα καθορισμένα
του όρια.' Η μυθική φύση αυτής της αντίληψης του "νόμου"
δε θα 'πρεπε να μας εμποδίσει να δούμε το υψηλό ηθικό της
περιεχόμενο. Η "αναγκαιότητα" δεν ήταν απλώς καταναγκα-
σμός αλλά η θ ι κ ό ς καταναγκασμός, με ν ό η μ α και
σ κ ο π ό. Στο μέτρο που η ανθρώπινη γνώση έχει δικαίωμα
να υποθέσει πως ο κόσμος έχει μια τάξη - μια υπόθεση που η
σύγχρονη επιστήμη συμμερίζεται με τις μυθικές κοσμολογίες,
έστω και για να δημιουργήσει απλώς τις προϋποθέσεις της
γνώσης - έχει το δικαίωμα να υποθέσει και πως αυτή η τάξη
είναι καταληπτή, έχει νόημα. Μπορεί να μεταφραστεί απ' την
ανθρώπινη σκέψη σ' ένα εντελεχές σύνολο σχέσεων. Απ' την
uπoνooύμενη αντίληψη του σκοπού που είναι εγγενής σε ο-
ποιαδήποτε ιδέα ενός σύμπαντος που έχει τάξη, η Ελληνική
φιλοσοφία αντλούσε το δικαίωμα να μιλάει για "δικαιοσύνη"
και "διαμάχη" στην κοσμική τάξη, για "έλξη" και "απώθηση",
για "αδικία" κι "ανταπόδοση". Δοσμένης της αναπόφευκτης
ανάγκης για μια φυσική φιλοσοφία που θα μας οδηγήσεί σε
μια βαθύτερη αίσθηση της οικολογικής διόρασης μέσα σ' αυ-
τή τη διαστρεβλωμένη μας σχέση με το φυσικό κόσμο, δεν έ-
χουμε διόλου απαλλαγεί από μια λιγότερο μυθική ανάγκη
ν' αποκαταστήσουμε αυτή την Ελληνική αισθαντικότητα.

Ο Διαφωτισμότ. απογυμνώνοντας το νόμο από κάθε ηθι-
κό περιεχόμενο, γέννησε έναν αντικειμενικό κ ό σ μ ο που είχε
τάξη δίχως νόημα. Ο Λαπλάς, ο μεγαλύτερος αστρονόμος του
Διαφωτισμού, στην περίφημη απάντησή του στον Ναπολέο-
ντα, εξαφάνισε όχι μόνο το Θεό απ' τη δική του περιγραφή
του κόσμου (cosmos) αλλά και το κλασικό ή θ ο ς που καθο-
δηγούσε το σύμπαν. Ο Διαφωτισμός, όμως, άφηνε ανοιχτό
ένα πεδίο γι' αυτό το ή θ ο ς - το κοινωνικό πεδίο, ένα χώρο
όπου η τάξη είχε ακόμη νόημα κι η αλλαγή είχε ακόμη σκοπό.
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κή ανάπτυξη είναι προϋποθέσεις τηο ελευθερίας, αλλά ο Μαρξ,
όπως θα δούμε, λέει πολύ περισσότερα και με τρόπους που
έχουν ολέθριες επιπτώσεις για την πραγμάτωση της ελευθε-
ρίαο. Οι περιορισμοί, που η ουτοπική σκέψη στο απόγειό της
έθετε σε κάθε υπέρβαση των ηθικών ορίων της δράσης, απορ-
ρίπτονται σαν "ιδεολογία". Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι ο
Μαρξ θα δεχόταν μια ολοκληρωτική κοινωνία, σαν οτιδήπο-
τε άλλο έξω από μια κακόβουλη διαστρέβλωση των αντιλή-
ψεών του αλλά ότι στο θεωρητικό του εξοπλισμό δεν υπάρ-
χουν έ μ φ υ τ ε ς ηθικέο θεωρήσεις που ν" αποκλείουν την
κυριαρχία απ" την κοινωνική του ανάλυση. Μέσα σ" ένα Μαρ-
ξιανό πλαίσιο, έναο τέτοιοο αποκλεισμός θα έπρεπε να απορ-
ρέει από κάποιον αντικειμενικό κοινωνικό νόμο - την πορεία
της "φυσικής ιστορίας" - κι αυτός ο νόμοο είναι ηθικά ουδέ-
τεροο, Έτσι, η κυριαρχία δεν μπορεί ν" αμφισβητείται στη βά-
ση μιας ηθικήο προικισμένης μ' ένα έμφυτο αίτημα για δικαιο-
σύνη κι ελευθερία" μπορεί ν" αμφισβητείται - ή να επιβεβαιώ·
νεται - μόνο από αντικειμενικούς νόμους που είναι έγκυροι
από μόνοι τοικ. που υπάρχουν πίσω από τις πλάτες των "αν-
θρώπων" και πέρα απ" την εμβέλεια τηο "ιδεολογίας". Αυτό
τοψεγάδι, που υπερβαίνει το ζήτημα του ''επιστημονισμού''
του Μαρξ, είναι μοιραίο, γιατί ανοίγει την πόρτα στην κυριαρ-
χία σαν τον αθέατο δαίμονα του Μαρξιανού σχεδίου σ' όλεο
τκ; μορφέτ; και κστοιιινέτ; εξελίξεις του.

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Ο αντίκτυπος αυτού του ψεγαδιού γίνεται κατάφωρος απ"
τη στιγμή που εξετάζ9υμε τις αρχές του Μαρξιανού σχεδίου
στο πιο θεμελιακό τουο επίπεδο, γιατί σ" αυτό το επίπεδο βρί-
σκουμε πως η κυριαρχία "καθοδηγεί" κυριολεκτικά το σχέδιο
και του δίνει νόημα. Πολύ πιο σημαντική απ" τη μαρξιανή α-
ντίληψη τηο κοινωνικής ανάπτυξης σαν "ιστορίας της πάλης
των τάξεων' είναι το δράμα, όπως το βλέπει, της απελευθέ-
ρωσης της ανθρωπότητας απ" τη ζωϊκότητα και της μετάβασής
τηο στην κοινωνικότητα, τηο "απαγκίστρωσης" της σνθρωπό-
τητσο απ' την κυκλική "αιωνιότητα" τηο φύσης και τηο μετά-
βασής ~ης στη γραμμική χρονικότητα τηο ιστορίαο.
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Για τον Μαρξ, η ανθρωπότητα κοινωνικοποιείται μόνο στο
βαθμό που οι "άνθρωποι" αποκτούν τον τεχνικό εξοπλισμό
και τκ θεσμικέτ δομέο που κάνουν εφικτή την "κατάκτηση"
τηο φύσηο, μια "κατάκτηση" που συνεπάγεται την αντικατά-
σταση της τοπικά προσδιορισμένης φυλής απ" την "οικου·
μενική" ανθρωπότητα, των δεσμών αίματος συγγένειας απ"
τις οικονομικέο σχέσεις, τηο συγκεκριμένης απ' την αφηρη-
μένη εργασία, τηο φυσικήο απ" την κοινωνική ιστορία. Εδώ
βρίσκεται ο "ετιανοοτατικότ;" ρόλοο του καπιταλισμού σαν
μισο κοινωνική; περιόδου. ~H αστική .ιτερjοδος τηο μ~ΊορίQf;
πρέπει να δημιουργήσει_την υλι~_~CJI] του.JSαινQ..ύΡΥ-ΙΟ.υ_κό-
σμΌυ - απ" τη μία' μεQιά, τον .πQY.κόQμMLεπαwΑJ..Q_θ_~μελιω·

j!εvη--στηv αμ91β_Q.ΤΟ=εξόρτ~η~Q~τω.Υ-9\{θ.Ρili!J.ω.ν,...κα~_τα,μέσα Q υ-
τής τηο ετιαφήτ; κι απ" την άλλη, την ανάπτυLI1...l<Ω.'LJΊαΡ,Ο-Υ,ιΡ-
γLKίi.ίν·δuvά-μεω~ ανθριbπoυ .!5Q!·:roμετασχημαπσμό_ΤJ.15:; υ-
λικής ΠαραΎώ7rΊς ..σε_μίΞ- έUισIημOYΙ~ι') κ.u.ριαρχίQ.π.ά\lω_σ.Τ~Qυ_ς
φυοικούτ; ~yovr~c,_ γράφει ο Μαρξ στα "Μελλοντικi: α-
πο~tσμQτα_ τ.ης...Αν_Υ-Μ!<ής,κιφιαΡ'χίας στι~δίες"._(loύλιoς
1853). "Η αστus.!Ί _βιομηχανία.J5...~ΤΟ _εμπ~ριo δημιουργούν
αυτούς τοικ υλικούςόρους ενόο καινούριου κόσμου, με τον
ίδία τρόπο που όΓ γΈΞωλογικές επαναστάσειςδημισύργησαν
την .ε.l}ιφάνεια της νηο. Μόνο όταν μια μεγάλη κοινωνική ετια-
νάσταση θα εξουσιάζει τα αποτελέσματα τηο αστικήο εηοχήο,
την παγκόσμια αγορά και τκ σύγχρονες παραγωγικές δυνά-
με«; και θα τις έχει υποτάξει στον κοινό έλεγχο των πιο ανα-
πτυγμένων λαών, θα πάψει η ανθρώπινη πρόοδοι; να μοιάζει
μ" εκείνο το αποτρόπαιο παγανιστικό είδωλο, που δεν έπινε
το νέκταρ παρά μόνο μέσα απ" τα κρανία των σφσνμένων".

Η αφοριστική φύση των θέσεων του Μαρξ - το. εξελικτι-
κό τοικ σχήμα, η χρήση γεωλογικών αναλογιών νια τηLεl.ιj·
γηση -της ιστορική; εξέλιξης, η χϋδarαΈ~.!J.ldQ'Lίσ_τικη_.QYl!.-
μετώπιση των κοινωνικών φαινομ-ένων-:- η αντικειμενοποίηση
της ανθρώπινης δράσης σαν σφαίρσο πέρα από IηνηθΤKη~α-
ξιολόγηση και την άσκηση τητ; ανθρώπινηςβ'ο'ύλησης - nRo-
καλεί ακόμη μεγαλ'ύ_τερη κατάπλη(η, αν αναλογιστούμε-Ίην
περίοδο που νράφτηκαν αυτές .9Ι γραμμές _(περίοδος των
"Gnιndrisse"). Πρό-κaλεί έπίσης κατάπληξη, εξαιτίας τηο
ιστορικής "αποστολής" που αποδίδει ο Μαρξ στην Αγγλική
κυριαρχία στ«; Ινδίεο, την "κατσστροφή" του αρχαίου τρόπου
ζωής των lνδών ("Η Εξαφάνιση της παλιάς Ασιατικής Κοινω-
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νίας") και την "αναγέwηση" των Ινδιών σαν αστικού έθνους
("δημιουργία των υλικών βάσεων της Δυτικής κοινωνίας στην
Ασία"). Η συνέπεια του Μαρξ σ' όλα αυτά τα πεδία είναι άξια
σεβασμού κι όχι μιας κακόγουστης αναθέρμανσης των κλασι-
κών ιδεών μ- εκλεκτικές ερμηνείες κι ένα θεωρητικό εξωρα'ί-
σμό ή "εκσυγχρονισμό" του Μαρξ με συμπεράσματα - τσόντες
δανεισμένα από ολότελα ξένα συστήματα ιδεών. Ο_Μαρξ είναι
πιο αυστηρός στην αντίληψή του περί ιστορική; προόδου σαν
κατάκτησης της φύσης απ' ότι οι μεταγενέστεροι οπαδοί του
και. πιο τιρόσφατα, οι νεομαρξιοτές. Σχεδόν πέντε χρόνια αρ-
γότερα. στα "Gnιndrίsse". θα περιέγραφε "τη μεγάλη εκπο-
λιτιστική επίδραση του κεφαλοιου" μ' έναν τρόπο που συμφω-
νεί απόλυτα με την άποψή του για την "αποστολή" των Άγ-
γλων στκ lνδίες: "η παραγωγή (απ' το κεφάλαιο) ενός κοινω-
νικού σταδίου που συγκρινόμενα μαζί του. όλα τα προγενέστε-
ρα στάδια δε φαίνονται παρά σαν τ οπ ι κ ή π Ρ ό ο δ ο ς κι
ειδωλολατρεία της φύσης. Η φύση γίνεται για πρώτη φορά
απλά αντικείμενο για την α~Tητα. τίϊ'fi5Tε παραπάνω
από ένα χρ~σιμΌ υλικό' ~αύεϊνααναγνωρίζεται σαν αυτόνο-
μη -δύναμη κι ή θεωρητική γνώση των ανεξάρτητων νόμων
της δεν εμφανίζεται παρά σαν στρατήγημα μηχανευμένο για
vg. την υπo'τά~ει στις σνθρώηινεο απαιτήσεις είτε σαν αντικεί-
μενο κατανάλωσης είτε σαν μέσο παραγωγής. Ακολουθώ-
ντας αυτή την τάοη, το κεφάλαιο έχει προωθηθεί πέρα από
εθνικά σύνορα και ΠΡOKατOλ~ις. περα απ~τη θεοποίηση
της φύσης και την κληρονομημένη, αυτάρκηικανοποίηση
υφιστάμενων αναγκών. περιορισμένων μέσα ό:-ευδιάκριτα
όρια κα; την αναπαραγωγή τοο παραδοσιακού ΤΡόπου ζωής.
Τα καταστρέφει όλα αυτά και πάντα εηανσστατικό, καταρρί-
πτει κάθε εμπόδιο που αποτελεί τροχοπέδη ar'JV ανάπτυξη
των παραγωγικών δυνάμεων, την επέκταση των αναγκών.
την ποικιλία τηο παραγωγής και την εκμετάλλευση κι ανταλ-
λαγή φυσικών και πνευματικών δυνάμεων:'. .

Αυτά τα λόγια θα μπορούσαν να έχουν παρθεί σχεδόν κα-
τά γράμμα απ' την αντίληψη του Χόλμπαχ για τη φύση σαν
"τεράστιο εργαστήριο". απ' τους παιάνες του Ντ ' Αλαμπέρ
για τη νέα επιστήμη που σαρώνει "καθετί προγενέστερό τηο ...
σαν ποτάμι που έσπασε το φράγμα του", απ' την υποστασιο-
ποίηση τηο τεχνικής στην ανθρώπινη πρόοδο. απ' τον Ντιντε-
ρό, απ' την επιδοκιμαστική εικόνα της λεηλατημένης φύσηο,
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απ' τον Μοντεσκιέ - μια εικόνα που. προσεκτικά συνταιρια-
σμένη με τη μεταφορά του Ουίλιαμ Πέτυ για τη φύση σαν
"μητέρα" και την εργασία σαν "πατέρα" όλων των εμπορευμά-
των. αποκαλύπτει ξεκάθαρα ότι η μήτρα της μαρξιανής αντίλη-
ψης είναι ο Διαφωτισμός. Όπως συμπέραινε ο Ερνστ Κασίρερ
σε μια αξιολόγηση του πνεύματoc; του Διαφωτισμού: "Ολό-
κληρος ο 180ς αιώνας διαποτίζεται απ' αυτή την πεποίθηση.
δηλαδή. ότι στην ιστορία της ανθρωπότητας είχε φτάσει η
στιγμή να στερήσουμε τη φύση απ' τα προσεχτικά φυλαγμέ-
να μυστικά τηο, να μην την αφήσουμε άλλο στο σκοτάδι θαυ-
μάζοντάς την σαν ακατάληπτο μυστήριο αλλά να την φέρου-
με κάτω απ' το λαμπρό φως του λόγου και να την αναλύ-
σουμε μαζί με όλες τις θεμελιακές της δυνάμεις". ("Η Φιλο-
σοφία του Διαφωτισμού").

Αφήνοντας κατά μέρος το γεγονός ότι ο Μαρξισμός έχει
τκ; ρίζες του στον Δισφωτισμό, η άποψη πως η φύση είναι
"αντικείμενο" προς χρήση των ανθρώπων. οδηγεί όχι μόνο
στην πλήρη αποπνευματοποίηση της φύσης αλλά και στην
πλήρη αποπνευματοποίηση του "ανθρώπου". Στην πραγμα-
τικότητα. σ"~έ\lα_μεγαλύτ~ρQ.. βαθμό απ' ότι ήτ~ έτοιμος να
πdραQ~χ.r.εί ο.-ΜJJρ_ς,...Q.uσ-ι:.ρeικ'ές διαδικασιες κινουνται εξίσου
τυφλά με τις φυσικέο, με την έwοια ότι ΤΟυς λείπε~Γ(ΣϊΊVΕίδη:
ση. Η κοινωνική τάξη αναπτύσσεται -κότω απ-;"τ;;ν Kα~κα-
σμό νόμων που είναι τόσο υπερανθρώπινοι όσο κι η φυσική
τάξη. Η Μαρξιανή θεωρία βλέπει τον "άνθρωπο" σαν ενσάρκω-
ση δυο όψεων της υΛικής πραγμCΙΤΙKότητας: πρώTO.σαiTtίό-
ρα~γQ.ΠOυ-='KαθOP-&;ΓTOν .,gΟυτό του με πιν ι;ρyασια-;-δciιτε-
ρο, σαν, κο_ινων,ικό....QY.l!9υοι λειτουργίες του είναι τιρωταρχι-
κά οικονομικέο, Όταν ο_Μα.ρJ;_διακηρύσσει ότι "οι άνθρωποί
μπο'ρεί VOQlQ(j)έQOUVαπ" τα ζώα εξαιτίας "ΤηςσυνεΙδησης. της
θρησκείαο ή οτιδήποτε άλλο θέλετε ιΌλλαΤΌρχίζουν να δια-
-t<p'iVovrat ο-ι ίδιοϊ απ' 'αυτά. μόλ«; -όταv-aΡΧίζOυν να παρΌ\,60ν
τα μέσα για-την 7πίβίωσή τους"Τ'Κ Γερμανικ-ή-ΙδεολΟγίΟ").
αντιμεrωπlζει βααΊκά την σνθρωπότητα σαν μια "δύναρη+μέ-
αα στην παραγωγική δϊαδικασία-πόυδιαφέρει απ' τιςά7,λες
υλικές "δυνάμεις:. μόνο στο μέτρο ll.όv Ο "άνθρωπος" μΠΟΡfί
να εwοιοποιεί τις παραγωγικές λειτουργίες που ίΟ ζώα εκτε-
&C)~ό -έΥ..,.στ;Κτο.Είναι 'δύσκολο--;αντιληφθούμε πόσο απο-
φασιστικά απομακρύνεται απ' την κλασική αντίληψη αυτή η
έwοια του ανθρώπινου. Γ.!9 τQY.....Αριστοτέλη, οι "άνθρωποι"
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πραΥ~ναl.!Υ το ανθp-ώπ~νό τo~ς, Ξ_~α βαθμό παυ μπαραύν να
ζαύνε_~lli..9.-Ω..-Q.λ..υ_." και να_πραγμCir.iliY.C5ίjϊΓτα·'ευ~ειν". Η
Ελληνική σκέψη στα σύναλό της διάκρινε τους "ανθρώπαυς"
απ' τα ζώα στη βάση των λαγικών τοικ ικανοτήτων. _Αν έ·
νας "τρόπας παραγωγής" δε θεωρείται απλά σαν μέσα επι-
βίωοηο αλλά και' σ_αν «σψνκεκριμένοο τ Ρ ό πδ ς ζ ω ή ς",
τέταιος ώστε οι "άνθρωπαι" να είναι "ό, τ ι παράγουν κι α
τρ 6- π(Γξ~ίΊ()υ χο_ποράγαυν" "("Η Γερ μανίκ ή Τδ.εσλσγία") ,
τότε η ανθρωπότητα, μπαρεί να θεωρηθεί, στην ουσία, σαν

"ένα εργαλεία Τrαf?-αγωγής. Η "κυριαρχία qyθ..RώΠαυ πάνω σε
όΥθρωπα" γίνεται πρωταρχικά περισσότερα ένα τ ε Χ ν ι κ ό
ηαρσ ένα Ο θ ι κ ό φοινόμενο. Μέσα σ' αυτό τόcii1ίθανα α-
ναγωγικό πλαίσια, τα αν είναι θεμιτό για τον "άνθρωπο." να
κυριαρχεί πάνω στον "άνθρωπο." κρίνεται κύρια απ' την άπα-
ψη τεχνικών αναγκών και δυνατοτήτων, όσα απατρόπαιο κι
αν θα φαινόταν αυτό τα κριτήριο ακόμα και στον ίδιο τον
Μαρξ, αν τα έβλεπε σ' όλη του την ωμότητα. Η κυριαρχία
επίσης, γίνεται ένα τεχνικό φαινόμενα παυ στηρίζει τα πεδία
της ελευθερίας, όπως θα δαύμε στα δοκίμιο του 'Εγκελι;
"Περί εξαυσίας".

Η κοινωνία, με τη σειρά της, γίνεται ένας τρόπας εργασίας
παυ πρέπει να κρίνεται με βάση την ικανότητά του να ικανο-
παιεί υλικές ανάγκες. Η ταξική κοινωνία παραμένει αναπόφευ-
κτη στα μέτρα παυ α "τρόπας παραγωγής" δεν κατορθώνει
να πρασφέρει τον ελεύθερο χρόνο. και την υλική αφθονία για
την ανθρώπινη χειραφέτηση. Μέχρι να επιτευχθεί τα κατάλλη-
λα τεχνικό επίπεδα, η εξελικτική ανάπτυξη του "ανθρώηου"
παραμένει ανολοκλήρωτη. Πραγματικά, τα λαϊκά κομμουνι-
στικά οράματα προγενέστερων εποχών δεν είναι παρά απλή
ιδεαλαγία, γιατί "μόνα η έ λ λ ε ι Ψ η γενικεύεται" απ' τκ
πρώιμες πρασπάθειες για την επίτευξη μιας καινωνίας ισότη-
τας, "και μαζί με την έλλειψη θα ανσπαραχθεί αναγκαστικά
και η πάλη για τα αναγκαία κι όλα τα παλιά σκατά". ("Η Γερ-
μανική Ιδεολογία").

Τέλος, ακόμη κι εκεί όπαυ η τεχνική φτάνει σ' ένα σχετι-
κά υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, "το πεδίο της ελευθερίας δεν
αρχίζει παρά με την υπέρβαση του σημείου όπου απαιτείται
εργασία κάτω απ' τον εξαναγκασμό της αναγκαιότητας και της
εξωτερικής χρησιμότητας. "Ονταο μέσα στην ίδια τη φύση των
πραγμάτων, βρίσκεται πέρα απ' τη σφαίρα της υλικής ιταρανω-
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γής με τη στενη έννοια του όρου. -Οπως ακριβώς α όνριοο
πρέπει να παλεύει με τη φύση για να ικαναπαιεί τις ανάγκες
ταυ, πρακειμένου να συντηρεί και ν' αναπαράγει τη ζωή ταυ,
έτσι κι α παλιτισμένας άνθρωπας είναι αναγκασμένας να τα
κάνει και πρέπει να το κάνει σε κάθε μαρφή καινωνίας και σε
κάθε δυνατό τρόπο. παραγωγής. Με την ανάπτυξή του τα πε-
δία της φυσικής αναγκαιότητας επεκτείνεται, γιατί αυξqνα-
νται οι ανάγκες ταυ' ταυτόχρονο όμως αυξάνονται κι οι πα-
ραγωγικές δυνάμεις με τις απαίες ικαναπαιούνται αυ τές οι .
ανάγκες. Η ελευθερία σ' αυτό το πεδία δενμπαρεί να συνί-
σταται σε τίποτε άλλα έξω απ' το νενονόε ότι οι κοινωνικό-
παιημέναι άνθρωπαι, οι ενωμένοι παραγωγαί ρυθμίζουν λα-
γικά τκ ανταλλαγές ταυς με τη φύση, βάζαντάς την κάτω απ'
τον κοινό τους έλεγχα, αντί να κυριαρχούνταί απ' αυτήν σαν
από κάπαια τυφλή δύναμη' ότι εκπληρώναυν το καθήκον ταυς
με τη μικρότερη δαπάνη ενέργειας και κάτω από συνθήκες παυ
αφενός ταιριάζουν περισσότερα στην ανθρώπινη φύση τοικ;
ενώ σφετέρου της αξίζαυν περισσότερα. Ωστόσο. παραμένει
πάντα ένα πεδία της αναγκαιότητας. Πέρα απ' αυτό αρχίζει
εκείνη η ανάπτυξη της ανθρώπινης δύναμης, παυ αποτελεί
κι αυτοσκοπό τηο, τα αληθινό πεδίο της ελευθερίας παυ, ω-
στόσο, δεν μπορεί ν' ανθίσει παρά μόνο έχοντας σαν βάση
ταυ εκείνα το πεδία της αναγκαιότητας. "Η μείωση της εργά-
σιμης μέρας είναι η θεμελιακή αρχή του" ("Κεφάλαιο", τόμοο
Ι Ι Ι). Τα αστικό ενναιολαγικό πλαίσιο φτάνει εδώ στα απόγειό
του, με ε~όνες όπως ταυ'ί(ιγριouπαυ πp1:IίετναπcιΛείιει "με
τη- φύση", της-α~εe.ιΟρϊστης εΠέκταά'ης των αναγ~νπoUΒρί-
σκεται σε αντίθεση με τα "ίδέOλ~oγΙKά" ό"Qιατης ανάγκης (δη-
λαδή, οι EλλΉVΙKές -αν-=rιλήψεις του μέτ~υ, της ισσρρomaς
και της_ αυ τά ΡΚgQςΙ_ της~Qρθαλό-γϊση-ς- τή-ς;αραγωγής Kαϊτiϊ<;'
εργασίας, σαν συτοσκοηών καθαρά τεχνικης φυσης, τ:....~-σα-
φαύς διχα:rόμηQης-μετ.α.ξύελευθεριας_κι.-ο.ν.αγ..κα.ιό_ΠΙΙQ.ς--κrn
π)ς διαμάχης με τη.,φύση.-σαν_πραϋ,πόΘεα!"jς-τ.qς-Κ-Θινωv.ι.κής
ζμJή.ς σ' όλες τηι; τ_ις_μQQ.ψ-ές- TQ.ξ!l5.!iiι αταξική, με ατομική
ιδιοκτηοία ή..κ<?~μ~~rΊ. -

Συνακόλαυθα, ο σασιαλισμός κινείται τώρα σε μια τραχιά
όπου, για να χρησιμαποιήσαυμε τη διατύπωση ταυ Μαξ Χορ-
κχάιμερ, "Η κυριαρχία πάνω στη φύση συνεπάγεται την κυ-
ριαρχία πάνω στον άνθρωπο." - όχι μόνα την "καθυπόταξη
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της εξωτερικής φύσης, ανθρώπινης και μη ανθρώπινης", αλ-
λά και της ανθρώπινης φύσης ("Η 'Εκλειψη του Λόγου").
Μετά την απόσχισή του σττ' το φυσικό κόσμο, ο "άνθρωπος"
δεν μπορεί να ελπίζει σε μια λύτρωση σπ την ταξική κοινω-
νία και την εκμετάλλευση προτού μπορέσει ο ίδιος, σαν μια
τεχνική δύναμη ανάμεσα στιο τεχνικές που γέννησε η δική
του ευφυία, να υπερβεί την αντικειμενοποίησή του. Η προϋ-
πόθεση γι ' αυτή την υπέρβαση είναι ποσοτικά μετρήσιμη:
"Η μείωση της εργάσιμης μέρας είναι η θεμελιακή της αρχή".
Μέχρι να εκπληρωθούν συτέο οι προϋποθέσεις, ο "άνθρωπος"
παραμένει κάτω αιι' την τυραννία του κοινωνικού νόμου, του
εξαναγκασμού τηο ανάγκης και τηο επιβίωσης. Το ηρολετα-
ριάτο, όχι λιγότερο από οποιαδήποτε άλλη τάξη στην ιστορία,
είναι δέσμιο των απρόσωπων ιστορικών διαδικασιών (proces-
ses). Πράγματι, όντας η πιο ολοκληρωτικά απανθρωποποιη-
μένη τάξη απ τκ αστικέο συνθήκες, μπορεί να υπερβεί την α-
ντικειμενοποιημένη του κατάσταση μόνο διαμέσου της "εηεί-
γουσας, όχι πια μεταμφιέσιμης, απόλυτα επιτακτικής αγά-
γκης". Για τον Μαρξ, "Το ζήτημα δεν είναι το τι θ ε ω Ρ ε ί
κάποια στιγμή, σαν σκοπό- του ο άλφα ήο "βήτα ΠροΛετάριος
ή ακόμα κι ολόκληρο το προλεταριάτο. Το ζήτη-rra-ε-ίναι τ ι
ε ί ν α ι τ ο π Ρ ο λ ε τ α Ρ ι ά τ ο και ουνακόλουθα τι είναι
αναγκασμένο να κάνει εξαιτίας αυτού που ε ί ν α ι". ("Η Αγία
Οικογένεια"). Το "είναι" του εδώ, είναι το είναι ενός αντι-
κειμένου κι ο κοινωνικός νόμοι; λειτουργεί όχι σαν "πεπρω-
μένο" αλλά σαν ε ξ α ν α γ κ α σ μ ό ς. Η υποκειμενικότητα
του προλεταριάτου παραμένει προϊόν 'τητ αντικειμενικότητάς
του - μια έννοια που, τι ειρωνεία, επαληθεύεται σε κάποιο
βαθμό απ το γεγονός πως κάθε ριζοσπαστική επίκληση μόνο
των αντικειμενικών παραγόντων που υπεισέρχονται στη δια-
μόρφωση τηο "προλεταριακής συνείδησης" ή ταξικής συνεί-
δησηο, χτυπάει σαν μπούμεραγκ το Σοσιαλισμό με τη μορφή
μιας εργατικής τάξης "που εξαγοράστηκε απ τον καπιταλι-
σμό", που απαιτεί το μερίδιο τητ; στην αφθονία που προσφέ-
ρει το σύστημα, . Ετσι, εκεί όπου η αντίδραση είναι η ιιρονμα-
τική βάση της δράσης κι η ανάγκη είναι η βάση της ενεργο-
ποίησης, το αστικό πνεύμα γίνεται το "παγκόσμιο πνεύμα" του
Μαρξισμού.

Η αφαίρεση του μαγικού πέπλου της φύσης οδηγεί στην
αφαίρεση τ?υ μαγικού πέπλου τηο ανθρωπότητας. Ο "όνθρω-
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πος" εμφανίζεται σαν ένα σύμπλεγμα συμφερόντων κι η ταξι-
κή συνείδηση σαν η γενίκευση αυτών των συμφερόντων στο
επίπεδο της συνείδησης. Στο βαθμό που η κλασική άποψη
της αυτοπραγμάτωσης διαμέσου της Π ό λ ε ω ς σβήνει μπρο-
στά στη Μαρξιανή άποψη της αυτοσυντήρησης διαμέσου του
Σοσιαλισμού, το αστικό πνεύμα γίνεται τόσο εκλεπτυσμένο
που κάνει τους προγενέστερους εκπροσώπους του (Χομπς,
Λοκ) να φαίνονται σπλοϊκοί. Ο εφιάλτης της κυριαρχίας α-
ποκαλύπτει τώρα πλήρως την εξουσιαστική του λογική. ·0-
πως ακριβώς η αναγκαιότητα γίνεται η βάση τηο ελευθερίας
έτσι κι η εξουσία γίνεται η βάση του ορθολογικού συντονι-
σμού, Αυτή η ιδέα, που ήδη υπονοείτο στο στυγνό Μαρ-
ξιανό διαχωρισμό ανάμεσα στο βασίλειο της αναγκαιότητας
και το βασίλειο της ελευθερίας - ένας διαχωρισμός που α-
ντιμαχόταν με πάθος ο Φουριέ - εκφράζεται ρητά στο δοκί-
μιο του 'Ενκελτ; "Περί Εξουσίας" . .c.ιQJQν~~ς, το εργο-
στάσιο είναι ένα φυσικό γεγονός της τεχνικής KlOχιεVi:rc;
ειδΙ~.=-@ΤU<'~-ΤΡ~~.2ρθΟλογισηςΤή-ς -έργασί-ας'-θβ-υπάρ-..
χείλοιπόν και στον κομμουνισμό όπωζKςJΙ QτοV-καmiαλίσμό.
Θα διατηρείται "ανεξgρτητα από κάθε KoινωνΙK~ ορνάνωση«.
Για να συντονιστούν οι δραστηριότητεο ενός έργοστασίοϋ
απαιτείται "ττλήρηο υπα-κοη", στην οποία 'τα εργατικά χέρια
στερούϊ7ται κάθε. "αωονομίας". Είτε σε ταξική είτε σε Όταξική
κοινωνία, το βασίλειο της αναγκαιότητας είναι και βασίλειο
διαταγών κι υπακοής, εξουσιαστών κι εξουσιαζόμενων. Μ·
έναν τρόπο απόλυτα σύμφωνο με όλους τοικ ταξικούς ιδεο-
λόγους σπ τιτ; απαρχές της ταξικής κοινωνίας, ο . Εγκελς
παντρεύει το Σοσιαλισμό με τη διαταγή και την κυριαρχία
σαν να πρόκειται για κάποιο φυσικό γεγονός. Η κυριαρχία
μετατρέπεται από κοινωνικό φαινόμενο σε προϋπόθεση
της αυτοσυντήρησης σε μια τεχνικά αναπτυγμένη κοινωνία.

ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

Το να δομήσουμε το επαναστατικό σχέδιο μ επίκεντρο
έναν "κοινωνικό νόμο" που στερείται ηθικού περιεχομένου,
μια τάξη που στερείται νοήματοο, μια στυγνή αντίθεση ανάμε-
σα στον "άνθρωπο" και τη φύση, τον εξαναγκασμό μάλλον
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παρά τη συνείδηση - όλ' αυτά, μαζί με την κυριαρχία σαν
προϋπόθεση της ελευθερίας, υποβαθμίζουν την έννοια της
ελευθερίας και τη μετατρέπουν στο αντίθετό της, τον κατα-
ναγκασμό. Η συνείδηση γίνεται η αποδοχή της έλλειψης αυ-
τονομίας, όπως ακριβώς κι η ελευθερία γίνεται η αποδοχή
της αναγκαιότητας. 'Ετσι αναδύεται μια πολιτική "απελευθέ-
ρωσητ;". που αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της αναπτυγμένης
καπιταλιστικής κοινωνίας σε εθνικοποιημένη παραγωγή,
σχεδιασμό, συγκεντρωτισμό, ορθολογισμένο έλεγχο τητ;
φύσης - και ορθολογισμένο έλεγχο των "ανθρώπων". Ε<ρό-
σον το ιιρολεταριάτο •. δεν μπορεί να καταλάβει από μόνο
'του τον "uροοΡισμ.ό~Q.!J,_έΥα κόμμαιιοψ μιλάει στ' όνομά

~τoΙ:;, νομιμοποιείται σαν η αυθεντική έκφρσση αυτής της -συ-
,! νείδησηο, ακόμη ..κι ον.αυτό βρίσκεται σε αντίθεση με ταίδω
Ι. το τιρολετσριάτο. Αν ο καπιταλισμός είναι το ιστορικό "μέσο

με το οποίο η ανθρωπότητα πραγματοποιεί την κατάκτηση
της φύσης, οι τεχνικές της αστικής βιομηχανίας δε χρειάζε-
ται παρά ν' αναδιοργανωθούν για να υπηρετήσουν τους σκο-
πούς του Σοσιαλισμού. Αν η ηθική δεν είναι παρά ιδεολογία,
οι Σοσιαλιστικοί στόχοι είναι το τιροϊόν της ιστορίας μάλλον
παρά (Ου στοχασμού κι εμείς δεν πρέπει να προσδιορίσουμε
τα προβλήματα των σκοπών και των μέσων, με το λόγο και
τη συζήτηση αλλά με κριτήρια που καθόρισε η ιστορία.

Φαίνεται ότι στα γραπτά του Μαρξ υπάρχουν αποσπάσμα-
τα που θα μπορούσαν ν' αντισταθμίσουν αυτή τη φρικτή ει-
κόνα του Μαρξιανού Σοσιαλισμού. Η ομιλία στην επέτειο της
Ε φ η μ ε Ρ ί δ α ς τ ο υ Λ α ο ύ (Απρίλιος του 1856), του
Μαρξ, λογουχάρη, περιγράφει την υποδούλωση "ανθρώπου"
από "άνθρωπο" στην προσπάθεια καθυπόταξης της φύσης,
σαν "όνειδοο", Το "καθάριο φως της επιστήμης φαίνεται α-
νίκανο να φωτίσει κάτι παραπάνω από ένα σκοτεινό υπόβα-
θρο της άγνοιας" και τα τεχνικά ματ; επιτεύγματα "φαίνονται
τελικά σαν να προικίζουν με πνευματική ζωή τκ υλικές δυνά-
μεις και να υποβιβάζουν την ανθρώπινη ζωή σε υλική δύνα-
μη". Αυτή η ηθική αξιολόγηση συναντάται στα γραπτά του
Μαρξ περισσότερο σαν εξήγηση της ιστορικής εξέλιξης, παρά
σαν δικαιολόγηση που της δίνει νόημα. Ο Άλφρεντ Σμιθ,
όμως, που το παραθέτει λεπτομερειακά στο "Μαρξιανή Αντί-
ληψη της Φύσηο", ξεχνάει να μσο πει πως ο Μαρξ θεωρούσε
συχνά τέτοια; ηθικές αξιολογήσεις σαν απόδειξη ανώριμου
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συναισθηματισμού. Ο "λόγος" χλευάζει εκείνους που "θρη-
νούν" για τη δυστυχία που φέρνει η πρόοδος της επιστήμης
και της τεχνικής. "Από τη μεριά ματ;", διακηρύσσει ο Μαρξ,
"δεν απατώμαστε αναφορικά με τη μορφή του πανούργου
πνεύματος (θα μπορούσαμε ίσως δικαιολογημένα να μετα-
φράσουμε το "πανούργο πνεύμα" σαν "δόλο του λόγου"
- Μ.Μπ.), που εξακολουθεί να σημαδεύει όλες αυτέτ τκ α-
ντιφάσεις. Γνωρίζουμε πως για να λειτουργήσουν καλά οι
σύγχρονες κοινωνικές δυνάμεις, δε χρειάζεται παρά να διευ-
θύνονται από σύγχρονους ανθρώπους - και τέτοιοι είναι οι
εργάτες". Πράγματι, η ομιλία τελειώνει μ' έναν ύμνο στη σύγ-
χρονη βιομηχανία κι ιδιαίτερα στους' Αγγλους προλετάριους
σαν τους "πρωτότοκους γιούς της σύγχρονης βιομηχανίας".

Ακόμη κι αν θεωρήσουμε τις ηθικές κλίσεις του Μαρξ σαν
αυθεντικές, δεν είναι παρά περιθωριακές σ' ότι αφορά την ου-
σία των γραπτών του. l:f",από.πεΙΡ_Qαποδ_έ_σμευ_(π:ιςτg.!L.M.Qρ5
=.Ι-!έρους των Υραπτών του απ' τη ~oγΙKή_ ζ!]ς_~'5.έψηs..!S..αιejfJ fJ
του έργου του, γίνεται ιδεΟλογική~:tΦιατ~_παρ~μποδίζει .Η.ια .,ίv'ό:'.l

~q5Ciϊρίί<~δίερεύν~η τOυ~.π~;εΧΟ~.~~Ο~.~3u._~αe~ι~μ?}ΙΞαν KΡ~
πρακτικης και του βαθμου στον οποιο μια"ταξΙΚ!l αναλυση" ...----:--;--- - - - _.. _.- - ._.. tΊ !) ,
μπΟQε.ί....Υ·~.απΩΚ.αλύψειτις πηγές της ανθΡ'ώπινης καταπίεσης. . \
~ •. - -->.. - "-.,. - -"",'. ,;>", "~_. -. •••••••

Εδώ, φτάνουμε σ' ένα θεμελιακό σχίσμα μέσα στους κόλπους ο )t~,

του Σοσιαλισμού στο σύνολό του: τα όρια μιας τοξικής ανά-
λυσης, η ικανότητα μιας θεωρίας βασισμένης στις τοξικές κι
ιδιοκτητικές σχέσεις να ερμηνεύσει την ιστορία και τη σύγχρο-
νη κρίση.

Βασική για τον αντιεξουσιαστικό Σοσιαλισμό - ιδιαίτερα
για τον Αναρχοκομμουνισμό - είναι η ιδέα πως η ιεραρχία κι
η κυριαρχία δεν είναι υποδεέστερες της ταξικής κυριαρχίας
κΟΙ της οικονομικής εκμετάλλευσης, ότι.στην πραγματικότητα,
είναι πιο θεμελιακές για την κατανόηση του σύγχρονου επα-
ναστατικού σχεδίου. Προτού ο "άντραο" αρχίσει να εκμεταλ-
λεύεται τον "άντρα", άρχισε να κυριαρχεί πάνω στη γυναίκα'
ακόμη νωρίτερα - αν δεχτούμε την άποψη του Πωλ Ραντέν -
ο γέρος άρχισε να κυριαρχεί πάνω στο νέο διαμέσου μιας ιε-
ραρχίας ηλικιακών ομάδων, γεροντοκρατιών και προγονολα-
τρείας. Η εξουσία ανθρώπου πάνω σ' άνθρωπο υπήρξε πολύ
προγενέστερη τ ο υ ί δ ι ο υ τ ο υ σ Χ η μ α τ ι σ μ ο ύ τ ω ν
τ ά ξ ε ω ν κ α ι τ ω ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν τ Ρ ό π ω ν κ ο ι-
ν ω ν ι κ ή ς κ α τ α π ί ε σ η ς. Αν "η ιστορία όλων των ως
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τώρα κοινωνιών είναι η ιστορία της πάλης των τάξεων", πριν
απ' αυτή την ιστορική διαδοχή υπάρχει μια προγενέστερη,
ακόμη πιο θεμελιακή αντίθεση: η κοινωνική κυριαρχία από
γεροντοκρατίες, η πατριαρχία, ακόμη και η γραφειοκρατία.
Η διερεύνηση της εμφάνισης της ιεραρχίας και της κυριαρ-
χίας υπερβαίνει κατάφωρα τα όρια αυτού του έργου. Με συ-
τήν έχω ασχοληθεί αρκετά εκτεταμένα στο υπό έκδοση βι-
βλίο μου "Η Οικολογία της Ελευθερίας". * Μια τέτοια διε-
ρεύνηση θα μας οδηγούσε πέρα απ' την πολιτική οικονομία,
στη σφαίρα της οικιακής οικονομίαο, απ' τη δημόσια σφαίρα
στην οικογενειακή, απ' την ταξική σφαίρα στη σφαίρα των
φύλων. Θα μας εφοδίαζε με μια ολότελα νέα σειρά ψυχοκοι-
νωνικών ερεισμάτων για να ερμηνεύσουμε τη φύση της αν-
θρώπινης καταπίεσης και θα άνοιγε ολότελα νέους ορίζοντες
για να κρίνουμε τοαληθινό νόημα της ανθρώπινης ελευθερίας.
Θα έπρεπε οπωσδήποτε να απορρίψουμε τη λειτουργία που ο
Μσρξ αποδίδει στο συμφέρον και την τεχνική σαν κοινωνικούς
παράγοντες - πράγμα που δε σημαίνει νΆ αρνηθούμε τον ι-
στορικό τους ρόλο αλλά να διερευνήσουμε μη οικονομικούς
παράγοντες όπως το κοινωνικό γόητρο, η τάξη, η αναγνώρι-
ση, δηλαδή, δικαιώματα και καθήκοντα που μπορεί να είναι
ακόμα και επαχθή υλικά για τα κυρίαρχα στρώματα της κοι-
νωνίας. Αυτό προπάντων είναι φανερό: δεν μπορούμε πια να
ισχυριζόμαστε πως μια αταξική κοινωνία, απαλλαγμένη απ'
την υλική εκμετάλλευση, θα είναι αναγκαστικά μια απελευθε-
ρωμένη κοινωνία. Δεν υπάρχει τίποτε στο κοινωνικό μέλλον
που να δείχνει πως η γραφειοκρατία, η κυριαρχία πάνω στις
γυναίκες, τοικ νέοικ, τις εθνότητες ή ακόμη και τα επαγγελ-
ματικά στρώματα, είναι ασυμβίβαστη με μια αταξική κοινωνία.

Αυτές οι ιδέες αποκαλύπτουν τα όρια του ίδιου του έργου
του Μαρξ, την ανικανότητά του να συλλάβει έναν τομέα της
ιστορίας που είναι ζωτικός για την κατανόηση της ίδιας της
ελευθερίας. Τόσο τυφλός είναι ο Μαρξ απέναντι στην εξουσία
καθεαυτή, που τη θεωρεί σαν ένα απλό τεχνικό χαρακτηριστι-
κό της παραγωγής, ένα "φυοικό γεγονός" στο μεταβολισμό
του "ανθρώπου" με τη φύση. Κι η γυναίκα, επίσης, γίνεται
ένα εκμεταλλευόμενο ον όχι γιατί έγινε πειθήνια απ' τον άντρα

• Έχει ήδη κυκλ οφορήαει και μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Ελπί-
ζουμε να το εκδώσουμε στο μέλλον και στα ελληνικά. (Σ.τ.Ε.).
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(ή "αδύναμη", για να χρησιμοποιήσω έναν όρο που ο Μαρξ
θεωρούσε σαν το πιο ελκυστικό της χαρακτηριστικό) αλλά
γιατ..ί η εργασία της έχει υποδουλωθεί απ' τον άντρα. Τα παι-
διά παραμένουν απλώς "ηαιδάρια", η έκφραση της ατιθάσευ-
της κι απειθάρχητης "ανθρώπινης φύσης". Η φύση, περιττό
να το πούμε, παραμένει ένα απλό χρήσιμο αντικείμενο, ενώ
οι νόμοι της πρέπει να εξουσιάζονται και να χαλιναγωγούνται
στα πλαίσια μιας κατακτητικής εξόρμησης. Δεν μπορεί να
υπάρξει Μαρξιανή θεωρία της οικογένειας. του φεμινισμού
ή της οικολογίας, γιατί ο Μαρξ αρνείται την ύπαρξη των προ-
βλημάτων που θέτουν ή, ακόμη χειρότερα, τα μετατρέπει
σε οικονομικά. Έτσι, απόπειρες δημιουργίας ενός Μαρξιανού
φεμινισμού τείνουν να εκφυλίζονται σε "μισθό για τις νοικο-
κυρέο", μιας Μαρξιανής ψυχολογίας σε μια Μαρκουζιανή ανά-
γνωση του Φρόυντ και μιας Μαρξιανής οικολογίας στο "η ρύ-
πανση είναι επικερδής". Απέχοντας πολύ απ' το να αποσαφη-
νίζουν τα προβλήματα που μπορούν ίσως να βοηθήσουν στον
ορισμό του επαναστατικού σχεδίου, αυτές οι νόθες απόπειρες
τα συγκαλύπτουν, εμποδίζοντάς μας να δούμε ότι κι οι γυναί-
κες της "άρχουσας τάξης" εξουσιάζονται απ' τους άντρες της
"άρχουσας τάξης", πως ο Φρόυντ δεν είναι παρά ο άλλος
εαυτός του Μαρξ, πως η οικολογική ισορροπία προϋποθέτει
μια νέα αισθαντικότητα κι ηθική που όχι μόνο είναι διαφορε-
τικές απ' τον Μαρξισμό αλλά και τελείως αντίθετες μ' αυτόν.

Το έργο του Μαρξ είναι όχι μόνο η πιο πανούργα ιδεολο-
γία του κρατικού καπιταλισμού αλλά επιπλέον αποτελεί τρο-
χοπέδη για μια αληθινά επαναστατική σύλληψη της ελευθε-
ρίαο. Αλλοιώνει την αντίληψή μας για τα κοινωνικά ζητήμα-
τα με τέτοιο τρόπο που να μην μπορούμε ουσιαστικά να θε-
μελιώσουμε το επαναστατικό σχέδιο στις σεξουαλικές σχέ-
σεις, την οικογένεια, την κοινότητα, την εκπαίδευση και την
ανάπτυξη μιας αληθινά επαναστατικής αισθαντικότητας κι
ηθικής. Σε κάθε σημείο αυτού του εγχειρήματος εμποδιζό-
μαστε από οικονομίστικες κατηγορίες που διεκδικούν μια πιο
θεμελιακή προτεραιότητα, ανατρέποντας έτσι το εγχείρημα
στην αφετηρία του. Το να διορθώσουμε ή να τροποποιήσουμε
απλώς αυτές τιτ; οικονομίστικες κατηγορίες, είναι σαν ν' ανα-
γνωρίζουμε την κυριαρχία τους πάνω στην επαναστατική συ-
νείδηση με αλλαγμένη μορφή κι όχι ν' αμφισβητούμε τη σχέ-
ση τοικ; με πιο θεμελιακές κατηγορίες. Είναι σαν να ξεκινά-
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με την αναζήτησή μας έχοντας ενσωματώσει σ' αυτή το σκο-
ταδισμό , Η ανάπτυξη ενός επαναστατικού σχεδίου πρέπει ν'
α Ρ Χ ί σ ε ι με την απόρριψη των Μαρξιανών κατηγοριών ε-
ξαρχής, με την επιλογή πιο βασικών κατηγοριών, δημιουργη-
μένων απ' τις απαρχές της ιεραρχικής κοινωνίας και, πολύ
περισσότερο, με την τοποθέτηση των οικονομικών κατηγο-
ριών στο κατάλληλο πλαίσιο τους. Δε θέλουμε πια να κατα-
στρέψουμε μόνο τον καπιταλισμό αλλά κι έναν παλιότερο
και πιο αρχαϊκό κόσμο που επιβιώνει σε βάρος του τωρινού
- την κυριαρχία ανθρώπου από άνθρωπο, τη λογική της ιε-
ραρχίας σαν τέτοιας.

Φεβρουάριος 1979
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ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟΜΑΡΞΙΣΜΟ, ΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΩΜΑ*

Την ιστορική αποτυχία του προλεταριακού σοσιαλισμού,
ιδιαίτερα της Μαρξιανής του μορφήτ, να προσφέρει στην ε-
ποχή μας μια επαναστατική θεωρία και πρακτική, ακολούθη-
σε μια υπεραφηρημένη μορφή σοσιαλιστικής θεωρίας, που
βρίσκεται σε κραυγαλέα αντίθεση με την ίδια ακριβώς την
έννοια του επαναστατικού σχεδίου - της θεωρίας, δηλαδή,
που προτίθεται να προσφέρει μ'ια βιώσιμη επαναστατική πρα- .
κτική.

Αν αυτή η κρίση φαίνεται αυστηρή, μόλις που αποκαλύ-
πτει το βαθμό στον οποίο αυτή καθεαυτή η θεωρία έχει γίνει
μια σημαντική πολιτισμική βιομηχανία. Η υποχώρηση του σο-
σιαλισμού απ' το εργοστάσιο στην ακαδημία - ένα παράδοξο
φαινόμενο που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με τη θεώρηση
της "ννώσηο" σαν τεχνικής δύναμης στην κοινωνία - αρνή-
θηκε στο σοσιαλισμό το δικαίωμα μιας έντιμης αποχώρησης,
διαιωνίζοντάς τον σαν μια επαγγελματοποιημένη ιδεολογία,
Ο σοσιαλισμός, όντας μια αποδυναμωμένη θεωρία, απογυμνω-
μένη εδώ και καιρό από τα μεγαλεπήβολα απελευθερωτικά
της αιτήματα, έχει μετατραπεί από κοινωνικό φαινόμενο σε
ακαδημαϊκό κλάδο, από ιστορική πραγματικότητα σε απλό
δείγμα της πνευματικής ιστορίασ, που καλλιεργείται όλο και
πιο περίτεχνα για ν' αποκρύψει την ανάγκη μιας ολότελα νέας
αντίληψης της θεωρίας και της πρακτικής.

Πραγματικά, στο βαθμό που κι η ίδια η ακαδημία α π 0-

σ υ ν δ έ ε τ α ι όλο και περισσότερο απ' την κοινωνία, χρησι-
μοποιεί τη σοσιαλιστική θεωρία για να ικανοποιήσει τκ χειρό-
τερες διανοητικές της συνήθειες. Τα κατάλοιπα ενός κάποτε

• Το σώμα των πολιτών με την αρχαία ελληνική έννοια του όρου, τ η ς
π ο λ ι τ ε ί α ς, των πολιτών που μετέχουν ενεργά στα κοινά. (Σ.τ.Μ.).
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εξεγερσιακού κινήματος προσφέρανε τη διανοητική τροφή
για ολότελα ξένα προς αυτό ακαδημαίκά εννοιολογικά πλαί-
σια - ένα επίπεδο διαλόγου, ένα φάσμα αντιλήψεων, μια ο-
ρολογία κι ένα σώμα διανοητικών προφάσεων που ενισχύουν
αμοιβαία την αναγώγή της ακαδημαίκής ιδεολογίας σε σοσια-
λισμό και του σοσιαλισμού σε ιδεολογία. Θα έπρεπε κανείς
ν' αφήσει στη συνείδηση των ακαδημσϊκ ών σοσιαλιστών το
ν αναρωτηθούν κατά πόσο η Μαρξιανή θεώρηση της κοινωνι-
κής εξέλιξης σαν ιστορίας της πάλης των τάξεων μπορεί να
μεταφραστεί σε ιστορία της "διαστρεβλωμένης επικοινωνίας" ι,
η κριτική του της πολιτικής οικονομίας σ" ένα συγκεκριμένο
παράδειγμα "διυποκεψενικότητας" κι οι παραγωγικές σχέσεις
σε "συμβολικά μεσολαβημένες μορφές κοινωνικής αλληλεπί-
δρασηο". Μια προγενέστερη γενιά Μαρξιανών θεωρητικών,
παρά τις σοβαρέο ανεπάρκειές της, θα είχε αποκλείσει τον ίδιο
τον όρο "κοινωνιολογία" απ" το λεξιλόγιο των ριζοσπαστικών
ιδεών, για να μη μιλήσουμε ιδιαίτερα για τις αφυδατωμένες
κατηγορίες της και τις βδελυρές προφάσεις της για ακριβολο-
γία. Σήμερα αυτό το λεξιλόγιο έχει αντικατασταθεί από κά-
ποιο, πιο πλαδαρό, όπου κοινωνικά ουδέτεροι όροι και έν-
νοιεο, απογυμνωμένοι απ" τη σάρκα και το αίμα της εμπειρίας,
στροβιλίζονται σαν πιρουέτες, η μια γύρω απ" την άλλη.σ ένα
διανοητικό μπαλέτο που τους προσδίνει μια σχεδόν ονειρική,
υπερβατική ποιότητα. . Ετσι, αναπτύσσονται πιο περίτεχνες
στρατηγικές για την υποδήλωση του προφανούς - ο επιστη-
μονισμός, ο οικονομισμός του Μαρξ και οι ρίζες τους στο
Διαφωτισμό - για να δημιουργήσουν μια διχοτόμηση ανά-
μεσα στη θεωρία και την πραγματικότητα, που στην ουσία κά-
νει τις έννοιες άτρωτες στη δοκιμασία της εμπειρίας.

Εν μέρει σαν αντίδραση σ" αυτή την τάση, η ίδια η εμπει-
ρία υποστασιοποιείται σε βάρος της θεωρητικής συνοχής
- σ' ένα σημείο, όπου, κατά καιρούς, η ζωογόνος αμεσότη-
τα της πρανματικότητοο καλλιεργεί ένα σεβασμό για τα ανε-
πεξέργαστα δεδομένσ της "αντίληψης", δηλαδή, για την αυθε-
ντία του επεισοδιακού και του ανέκδοτου. Απομένει λοιπόν να
δούμε αν η υπερφορμαλιστική θεωρία του Χάμπερμας μπορεί
ν" αποκτήσει κάποια πραγματική κοινωνική ουσία διαμέσου
των ερευνών των συνεργατών του στο Στάρνμπεργκ ή αν οι
διάφορες φαινομενολογικές και δομικές τάσεις που συσσω-
ρεύονται στο Μαρξισμό, μπορούν να οδηγήσουν το σοσιαλι-
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σμό σε μια ουσιαστική ανrιπαράθεση με το σημερινό βιομη-
χανικό καπιταλισμό. Σ· όλες αυτές τις περιπτώσεις όμως, η
θεωρητική κριτική διακρίνεται για την έλλειψη ριζοσπαστι-
κής αναδημιουργίας. Ούτε η μεταγενέστερη γενιά "κριτικών
θεωρητικών" ούτε οι αντίπαλοί τηο, όπως εκφράζονται από
νεώτερα μορφώματα του Μαρξισμού, έδωσαν ουσία στα ορά-
ματά τους για ελευθερία και πρακτική. Επειδή είναι μορφο-
ποιημένος σε ακαδημαϊκά καλούπια όπως καταστάσεις ομι-
λιών, θεωρία συστημάτων VERSTEHEN (κατανόηση) και έ-
ρευνες σύμφωνα με τα τεχνικά κοινωνιολογικά κριτήρια, ο
σοσιαλισμός έχει δυστυχώς μετατραπεί από μια κάποτε ζω-
ντανή κοινωνική πραγματικότητα σε "ιδέα" του σοσιαλισμού,
με την ίδια περίπου έννοια που ο Κόλλινγκγουντ εξέτασε την
"ιδέα" της φύσης. Η θεωρητική συνοχή δε γλίτωσε την εκδί-
κηση της έλλειψης εμπειρίας, λιγότερο ση ότι η εμπειρία γλί-
τωσε την εκδίκηση της έλλειψης θεωρητικής συνοχής. Έχουν
γίνει κι οι δυο εξίσου αφηρημένες στη μονομέρεια και τη με-
ροληψία τουο,

Το πιο ανησυχητικό αυτής της αυτοαπορρόφησης τόσων
πολλών απ" αυτές τιο θεωρητικές κι εμπειρικές τάσεις - τα-
σεισ που μπr ρούν γενικά να περιγραφούν σαν "νεομαρξια-
νές" - είναι ο επιπόλαιος τρόπος με τον οποίο ανακατεύουν
ολότελα αντίθετους ριζοσπαστικούς στόχους και παραδόσεις.
Ελευθεριακές έννοιες κι εξουσιαστικές, ατομικιστικές και κολ-
λεκτιβιστικές, οικονομίστικες και πολιτισμικές. επιστημονικές
κι ηθικέο, έχουν όλες μετατραπεί σ" έναν οικουμενικό "ριζο-
σπαστισμό", που στερείται τη συνέπεια που απαιτεί μια σοβα-
ρή επαναστατική πρακτική. Οι κλασικές μαρξιανές τάσειο,
λειτουργώντας κάτω απ" τις επιταγές οργάνωμένων πολιτι-
κών κινημάτων, αναγκάστηκαν να συμπιέσουν τη λογική των
αρχών τοικ ωο το σημείο μιας μαχητικής κοινωνικής εμπλο-
κής στην αστική πραγματικότητα. Ο νεομαρξισμός απολαμβά-
νει την πολυτέλεια των θεωρητικών ονειροπολήσεων, όπου
θεμελιακά ασυμβίβαστα οράματα της ελευθερίας αναμιγνύο-
νται και γίνονται ομιχλώδη και σκοτεινά. Ας διατυπώσω αυτό
το πρόβλημα συγκεκριμένα: οι διαφορές ανάμεσα στο συγκε-
ντρωτισμό και την αποκέντρωση είναι απλώς διαφορές βαθ-
μού ή είδους; Θα έπρεπε άραγε να επιδιώξουμε κάποια αινιγ-
ματική εξισορρόπησή τους ή μήπως είναι θεμελιακά ασυμβί-
βαστες μεταξύ τους; Σε μια "μαζική κοινωνία" (για να χρησι-
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μοποιήσω τη συναρπαστική έκφραση του Μαρκούζε όταν ε-
ξέτασε αυτό το ζήτημα) η άμεση δημοκρατία είναι αδύνατη
δίχως την ανάθεση τηο εξουσίας σε αντιπροσώπους ή μήπως
πρέπει να είναι κυριολεκτικά άμεση, πρόσωπο-μ ε-πρόσωπο,
σαν εκείνη τηο Αθηναϊκής πόλεως, των Γαλλικών επαναστα-
τικών τομέων του 1793 και των Συνελεύσεων Πόλης τηο Νέας
Αγγλίας; Μπορεί η άμεση δημοκρατία να εξομοιωθεί με τα
εργατικά συμβούλια, τα σοβιέτ, τα γερμανικά Rate (συμβού-
λια), μια ταύτιση που κάνουν όχι μόνο οι νεομαρϊιστέο κι οι
συμβουλιακοί κομμουνιστές αλλά και πολλοί αναρχοσυνδι-
καλιστές; . Η μήπως αυτέτ; οι βασικά εκτελεστικέτ; μορφέο
είναι ασυμβίβαστες με τιτ; κομμούνες και τκ λαϊκέτ; συνελεύ-
σεις που υποστηρίζουν οι αναρχοκομμουνιστές; Μπορεί η κά-
θε λογής γραφειοκρατία να συνυπάρχει με τουο ελευθερια-
κούς θεσμούς ή είναι ασυμβίβαστα αντίθετη μ' αυτούς;

Αναμφίβολα, αυτά τα ερωτήματα εγείρουν πολλά προ-
βλήματα ορολογίας που μπορούν εύκολα να συσκοτίσουν
κάποια σημεία συμφωνίας ανάμεσα σε αriόψεις φαινομενι-
κά αντίθετεο. Για κάποιους νεομαρξιστές που δε βλέπουν
το συγκεντρωτισμό και την αποκέντρωση παρά σαν διαφο-
ρά βαθμού, η λέξη "συγκεντρωτισμόο" μπορεί απλώς να είναι
ένας αδέξιος τρόπος προσδιορισμού των μέσων σ υ ν τ ο ν ι-
σ μ ο ύ των αποφάσεων αποκεντρωμένων σωμάτων. Αξίζει
να σημειωθεί πως κι ο ίδιος ο Μαρξ μπέρδευε υπερβολικά
αυτή τη διάκριση όταν εκθείαζε την Παρισινή Κομμούνα
σαν "εργατικό κι όχι κοινοβουλευτικό σώμα, εκτελεστικό
και σύνάμα νομοθετικό"." Στην πραγματικότητα, η συγκέ-
ντρωση "εκτελεστικών και νομοθετικών" λειτου ργιών σ' έ-
να μόνο σώμα ήταν οπισθοδρομική. Τα.ύτις:J:--.Q!!λώς τη δια-
δικασία χάRgξης τητ; πολιτικής, μια λειτουργία ΠOUΔΙKαΙO-
~γriίJΕια_θΞ~έπρεπ&-ν.α_qyό~ει ~τ"'iiλαϊκη συνέλε'ίJση, με την
τεχνική εκτέλfJJ_η α,υl.!JL.!Oς πολιτικής!.....1!!9_}\ElTOUQ.vίO·nou
θα__έπρεπ.ε_'i..Ω.,\!Q,;rίθεται σε αποκλειστικά διοικητικά όργανα
~ ~-- .. - - - --._---ι;2.υ θ' QOI5G.Qoavτα καθόκοντά τους εκ περιτροπής, θα ήταν
ανακλητά,Ε3..Q είχαν....JI~QιΟQ.~ένο χρόνο !!lτείας και ~έ-
'{O\crαv_I,J~~, ,όπου ήταν ~υ.'ι~~OJ1fu.l~ώ-

Ι
νευση. τηο χάρα~~ πάλι τι κQLJ,.J.&JQJu,oί.Kq.αq.,-έ.αIpεψε
τrc~I.!LΚUbL<ιχ.ιση_ ιο.υ_.κλα.σ.ιtςού_Q..QQ\Ω6ΙQμούστα συγκε-
ντρωτικά όe.γαν.Q .!:S.().L1!ά,\ιστQ....l!LllliLειQ_ωΥ~r:ΊorgOSP_VWV
ιστορικών γεγονότων, .. napa~WfiJι:iιv-tQ~ ΤΘ-ηρο,l(J)..J!ΙQ..x.Cιραξης
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Jl1.'X'
τηι; πολιτικής στα "ανώ~.ΕQ_.Q_Ψb!.ατcr:των· σoσιαλι~ι.....K~y".ιε- 1\;.:':
ρ~αι την εKτ~σό 121S-.Ε!S.~ώς στ.~ς πιο λg1!Sf.h...'.'επα- G~'1.l
ναστατικές εΠΙ~~5..,β_ςιριι.ς.,-
--αρόμοιό, η έννοια της αντιπροσώπευσης αναμιγμένη
με την "άμεση δημοκρατία", χρησιμεύει' για να συσκοτίζει
τη διάκριση qνάμεσα στους λαϊκούο θεσμούς που θα πρέπει
ν' αποφασίζουν για την πολιτική και τοικ 'Όντιπροσωπευτι-
κούς" θεσμούς, που θα πρέπει απλώς να την εκτελούν. Σε
σχέση μ' αυτό, το περίφημο απόσπασμα του Ρουσσώ για τη
συστατική φύση του "λαού" στο "Κοινωνικό Συμβόλαιο",
ισχύει πολύ περισσότερο για τη "μαζική κοινωνία" της εποχής
μας παρά για την θεσμικά διαρθρωμένη κοινωνία της εποχής
του. '~ρ-χlG.-'?Ια....:ι:αν-.Lδ.ια.λ_ό..Υ.Ο που τηΥ κάνει αναπαλλο-
τρίωτο, δ~μILQQεί να..Qν.l.!..προσωπευθεί", διακηρύσσει ο Ρου σ-
~ "β..Qίσκειαι ΩlισιασΤΙKά σΤ!LY.ενικό !lούΔ.οση κι η βούληση
δQL.ε.lI..!Qέ.χ.ε.I.Q..UULLLΙίQοσώIJευσn:είναι είτε αυτή που είναι είτε
κάποια άλλη' δεν υπάρχg:ι ενδιάμεση δυνατότητα .. Αρα ~
εκπ ρόσιιιn.ο.ι-τ.ο.υ-ΑGGΙ;Ι.,.-Θ-ev--ε-i:vaι-Κ-Gι-δεv...μιωρ.οl-ιννα ε ίναι α-
ντιπρόσωποί του: είναι απλώ.ς...fu.α.χ.εφιστές IQ~ILTl2.-
ρούν να παίρνουν καθοριστικές αποφάσε...!S.: Κάθε νόμος που
δεν επικυρώνεται α π' τ ο ν ί δ ι ο το λαό είναι άκυρος και
κενός - στην πραγματικότητα, δεν είναι νόμος. Ο λαός τητ
Αγγλίας θεωρεί τον εαυτό του ελεύθερο' κάνει όμως μεγάλο
λάθος: είναι ελεύθερος μόνο όταν εκλέγει τα μέλη του κοινό-
'βουλίοψ. Απ' τη στιγμή που αυτά εκλέγονται, ο λαός ξαναπέ-
φτει στη σκλαβιά και δεν είναι τίποτε". Όσο προβληματική
κι αν είναι η έννοια της ''γενικής βούλησης" του Ρουσσώ, αρ-
κετάαπομακρυσμένη απ' την αρχαϊκή του αντίληψη για το
"νόμο", δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τ ι ς α Ρ Χ έ ς π ο υ
α π ο τ ε λ ο ύ ν τ η β ά σ η τ η ς: " ... ρπ' τη στιγμή που ένας
λαός επιτρέπει να τον εκπροσωπούν δεν είναι πια ελεύθερος:
δ ε ν υ ~ ε ι π ι α" 3 (Η έμφαση δική μου - Μ.Μπ.)

Απ' τη σκοπιά ακριβώς μιας "γενικής βούλησης" πιο ελευ-'
θεριακής κι εξατομικευμένη ς απ' ότι είχε διανοηθεί ο Ρουσ-
σώ, τα εργατικά συμβούλια, τα σοβιέτ και τα Rate αποκαλύ-
πτονται κοινωνικά μονόπλευρα και δυνάμει ιεραρχικά. Τα
συμβούλια μπορεί να συγκροτούνται απ' το λαό, δε σ υ vι=-
O..-l ο ύ ν όμως υια "δημόσια σwαίρα". Σαν ο τόπος της δια-
δι~..Δ.ό.YJ..l1ς απoφi!Ω..ε;.w.'LQ.ILΊνκοινωνία, απορροφούν μεσα
σ~τελεσΤΙKά 9..ώιι.ρτα τις ~Δ~u.fu;.mεs που θα έπρεπε ν ανή-
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κουν σ ενα ξεκάθαρα προσδιορισμένο πολιτικό σώμα, υπο-
Υ.9~εσο:-:fg:ς:~1~,~~~~Ξ.iI.Ξ3'jς~:ill· KoJl1I9,~l~.s.!.:,~an-
κές)5LΡ.Lόg,Ιιst,ς",Q~Ys:λε,ύ<;!.~ς.....!!Q~.!lI22,Υ.b!.9ll.gJL.νισΤ.QΥ)lτο λαό
κι f;_lSφR~':ιζQ.uν~.Ι.q~.Αα:ίκq_,β..QΙ:ι~,r:ι9η. Τα συμβούλια, στην ουσία,
σφετερίζονται την πολιτική υποκειμενικότητα που θα έπρεπε
να μοιράζονται όλοι, διοχετεύοντάς την σε κοινωνικές μορ-
φές που εκφράζουν την αξίωση κάθε ατόμου στην κοινωνι-
κή κυριαρχία. Η έμφαση που έδινε ο Λένιν στο εργοστάσιο
σαν την κοινωνική βάση των σοβιέτ αποκαλύπτει πως ο Μπολ-
σεβικισμός αναγνώρισε αυτή τη δυνατότητα κι αργότερα
την εκμεταλλεύτηκε κυνικά, Πράγματι, εκεί αναγνωριζόταν
κι υποστασιοποιόταν μια "προλεταριακή δημόσια σφαίρα",
για να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση του Όσκαρ Νεκτ,
όχι σαν ένα αληθινό δημοκρατικό πεδίο, αλλά σαν τόπος
κάποιου "προλεταριακού κοινού" που θά μπορούσε ν' ανα-
πτυχθεί στρατηγικά ενάντια στη μεγάλη μάζα των "αναξιό-
πιστων" χωρικών, που τα χωριά τουο συνιστούσαν την αυθε-
ντική "δημόσια σφαίρα" της επαναστατικής Ρωσίαο,

Το εργοστάσιο, όμως, απέχοντας πολύ απ' το να είναι η
ισχυρότερη πλευρά της "προλεταριακής δημόσιας σφαίρας",
είναι, στην πραγματικότητα, η πιο ευάλωτη." Όσο κι αν ενι-
σχύεται η κοινωνική του βαρύτητα απ' τις επαναστατικές ε-
πιτροπές εργοστασιακών τμημάτων, και τις πιο δημοκρατι-
κές μορφές αυτοδιεύθυνσης, Τ~Ω.Y9στάσιo δεν είναι με κσ-
μ~~Ι~ill..i;Υ.α/;....Q_IJ.I.QΥ_Qμος.,"!s,Q!Υ"!QΥ"u<_Ql:,-Ω.Ρ"'γ.QΥισ~Έ~iθε-
τα, _ιιΜillI.9.,_.ξ:jΥ.g1_ξΥ.,9.s;......!.9J,Q,ίτε gg-LξgΕ.Ι!l~νος κοινωνικός
οΡγ9νΙQbI.<Κ"J1Q,U_μΠQρε.i_Υ..Q•..Δξ:lJ.Qh!Ρ..Υ.εί ....:::....Υ.9.:J6άρ~~~!.....~ην
ΠΡ~Υ~.9'::~~rιI9....::;.·_l!όνq•.•.QΌLq:1!Υ2QΤ!JQ..rui-άλλ_UΡ'Υοστάσια
και μξ: ~r,τr:ιγέ.Ι:;,~JIQ.<Ω:n.UΝ-."υλ~ν.Οι Μπολσεβίκοι χρησιμοποίη-
σαν με πανουργία αυτόν ακριβώτ; τον περιορισμό του εργο-
στασίου για να συγκεντροποιήσουν την "προλεταριακή δημό-
σια σφαίρα" σε τέτοιο σημείο, ώστε εξαφάνισαν και τα τελευ-
ταία τυπικά κατάλοιπα της προλεταριακής δημοκρατίας: πρώ-
τα, χρησιμοποιώντας τα σοβιέτ για ν' απομονώσουν το εργο-
στάσιο απ' τη θέση του μέσα στην τοπική κοινότητα" κατό-
πιν, μεταφέροντας την εξουσία απ" την κοινότητα στο έθνος
με τη μορφή εθνικών συνεδρίων των σοβιέτ. Η χρησιμοποίη-
ση των σοβιέτ για να συνδέσουν το προλεταριάτο από εργο-
στάσιο σ" εργοστάσιο σ' όλη την έκταση της Ρωσίας, αποκό-
βοντάς το κυριολεκτικά σαν κοινωνικό στρώμα από οποιεσδή-
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ποτε πιθανές του ρίζες σε συγκεκριμένους τόπους όπου θα
μπορούσε να λειτουργήσει πραγματικά, χρησιμοποιήθηκε για
να οριοθετηθεί οριστικά η δύναμή του και να συγκεντροποιη-
θεί άτεγκτα. Στα τεQ..άστια, ε.(J\!1.IS.Q...Q.\.L\lιQΡJΩ....J_ι,Q){._q.Qβιέτ,που
γ ίΥ..ο.\lι.α~.....κ.άΗδ-*ρQVοΘ>"Θ;Ι;'1,νu.επα~.ασΙQJ1lill_ryερίοδο, τ ~PωΞίKδ
προλεταριάτο έχασε κάθε εξουσία πάνω ~~·~··~όOI3ίεΤ·"ΠOλύ
τ!Qϊ.Υ.:CiΚΞW::ΤΩ:Μ;ολΩ~βiΊ~ιιω:::~:μ~~φ~~:~}Ξi.~~~W,ξ.ΙήV
εξουσία των σlJ.Υ...ε.δ.ρ.ίωv-}

Οι Μπολσεβίκοι πιθανότατα θα τα κατάφερναν έτσι κι αλ-
λιώς να συγκεντροποιήσουν το προλεταριάτο, χωρίς να χει-
ραγωγήσουν την ιεραρχία των σοβιέτ. Η ίδια ακριβώ..~η-l...9....
ξ ι κ ~~.9.Ll"'ιQ.!.ι .•πρ.QΔε,τ.αριQΙQ..u.,_,Q•..\J!19ρς!Ί του σαν δημιούρ-
~~~~~~,:~~~_q,~~~~.!f!,~~J?Lq~~!JueY5ι~~~"W·~~Oo\ ,
ιδ~αιτ..~.Ρ.2_Ξ.l!,μ_g>.~Ρ2.Υ,Ι9~.JQΥ,~lLQ!ι.9..!!9~Ψ_~Υ2~ΤΕ~.~,~~~12ε-
δ..<L.τ,Qυ-γι;~ι.Κ,G.ίι".aιιμφέ,ρ.οΝJ:...Q.ς,"~QιΩ,\jJ,~ύδΟ~9~_~qΧ!Lru:.σμό του
Μαρξ γ ια .!.,ΙΕ.129"'y!s'2Ql:!ιQ.~η19_LQi.lQYJ.QΤΟel!S9 ΤΟLLJ2.?Δ.~.~.Υ
επαναστατικού φορέα. Αυτές οι ιδιότητες, που η στερνή τους-------.--.--..- ••...... ..,....-
γνώση έχει γίνει ξεκάθαρη σήμερα, εξηγούν την αποτυχία ό-
λων των κλασικών "προλεταριακών επαναστάσεων" του πα-
ρελθόντος. Ούτε η Παρισινή Κομμούνα, που στην-ηρανμστικό-
τητα έγινε από τα τελευταία απομεινάρια των παραδοσιακών
Γάλλων α β Ρ ά κ ω τ ω ν, ούτε η Ισπανική επανάσταση, που
έγινε από εργάτες αγροτικής καταγωγής αποτελούν εξαίρεση.
Στην πραγματικότητα, η Σοσιαλδημοκρατία κι ο Λενινισμός
σ" όλες του τις παραλλαγές, χρησιμοποίησαν πολύ αποτελε-
σματικά αυτό το ιδιαίτερο συμφέρον ενάντια σε ευρύτερες ε-
παναστατικές τάσεκ μέσα στην κοινωνία, όπως μαρτυρόνε η
ξεδιάντροπη χειραγώγηση των Γερμανικών Rate απ- τον Έ-
μπερτ, ο περιβόητος "Φόρος Τιμής στον Λένιν" του Στάλιν
και, πιο πρόσφατα, η ηγετική επιρροή των Ευρωκομμουνι-
στικών και Σοσιαλιστικών κομμάτων πάνω στην εργατική τά-
ξη.

Ο χώροο δε μας επιτρέπει να ασχοληθούμε με την ιεραρ-
χική φύση της δομής του εργοστασίου και την επίδρασή της
στη διαμόρφωση της προλεταριακής συνείδησης. Αν η εργα-
σία είναι το "σχολείο που χαλυβδώνει" το προλεταριάτο, ό-
πως τόνιζε ο νεαρός Μαρξ, ο τόπος της, το εργοστάσιο, είναι
ένα "σχολείο" βασισμένο στην πιο "τυραννική υποταγή", ό-
πως θα πρόσθετε μεταγενέστερα ο 'Ενκελτ; - τελικά, ένα
"σχολείο" σημαδεμένο απ" την απόλυτη έλλειψη 'Όυτονο-
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μίας".6 Αυτό το ζήτημα το έχω εξετάσει αλλού, σ' ένα έργο
γραμμένο εδώ και πάνω από 1 Ο χρόνια και πιο πρόσφατα στην
"Οικολογία της Ελευθερίας", όπου αμφισβητώ την ύπαρ-
ξη του εργοστάσιου σαν φυσικού δεδομένου τηο τεχνικής
που πρέπει να επιβιώνει "ανεξάρτητα από κάθε κοινωνική ορ-
γάνωση" (Έγκελς). 7

Το σημαντικό σ' όλα αυτά τα θέματα, είναι ο τρόπος που
ενσωματώνονται απ' το νεομαρξισμό στις τόσο προβληματι-
κές- αρχές του κλασικού Μαρξισμού, εξουδετερώνοντάς τετ;
έτσι ώστε να μην μπορούν πια ν' αποτελέσουν τις βάσεις μιας
ολότελα νέας ριζοσπαστικής θεωρίας και πρακτικής. Τα πιο
χτυπητά ίσως παραδείγματα αυτών των ασυναρτησιών μπο-
ρούν να σταχυολογηθούν απ' τα γραπτά του Μαρκούζε της
δεκαετίας του '60, όπου αντιπαρατίθενται παραδοσιακές, σκω-
ροφαγωμένες ερμηνείες της πολιτικής πραγματικότητας με
μια φιλοσοφική, αισθητική και. ψυχαναλυτική οξυδέρκεια,
που, από μόνη τηο, ανοίγει αναμφισβήτητα νέους θεωρητι-
κούς δρόμους. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτές τις ασυ-
ναρτησίες σαν μελανά σημεία ενός κατά τα άλλα βαθυστόχα-
στου νου. Θα πρέπει διστακτικά να επιμείνω πως προσβάλ-
λουν την ακεραιότητα του γενικότερου οράματος που προώ-
θησε ο Μαρκούζε, το βαθμό στον οποίο μελετήθηκε πλήρως,
καθώς και τα πολιτικά συμπεράσματα που προέκυπταν απ' αυ-
τό.

Δεν είναι κοινότοπο να ρωτήσουμε γιατί ένα έργο όπως
το "Δοκίμιο για την Απελευθέρωση" που αντιπαράθετε στον
επιστημονίστικο ριζοσπαστισμό της Μαρξιανής ορθοδο-
ξίας την ανάγκη για έναν "ηθικό ριζοσπαστισμό'" που ζητού-
σε "να περάσουμε απ' τον Μαρξ στον Φουριέ" κι "απ' το ρεα-
λισμό στον υπερρεαλισμό'" που εγκωμίαζε τη "νέα αισθαντι-
κότητα" της αντικουλτούρας του '60 για τον αισθησιασμό,
την ευθυμία και την προκλητικότητά της απέναντι στο "π ν ε ύ-
μ α σ ο β α Ρ ό τ η τ α ς του σοσιαλιστικού στρατοπέδου'"
που επέλεγε την "αισθητική διάσταση" σαν "ένα είδος κριτή-
ριου για μια ελεύθερη κοινωνία" - τελικά, γιατί παρόλο αυ-
τό το λαμπρό ουτοπισμό του, εμπεριείχε παρεμπιπτόντως
την παρατήρηση πως η "παγκόσμια κυριαρχία του εταιριακού
καπιταλισμού ... κρατά το σοσιαλιστικό στρατόπεδο σε άμυνα,
πράγμα υπερβολικά δαπανηρό όχι μόνο απ' την άποψη των
στρατιωτικών δαπανών αλλά κι απ' την άποψη της διαιώνισης
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μιας καταπιεστικής γραφειοκρατίας". Ή ισχυρίζεται πως στο
Βιετνάμ, την Κούβα και την Κίνα, "αμύνεται και προχωράει
μια επανάσταση που αγωνίζεται ν' αποφύγει τη γραφειοκρα-
τική διαχείριση του σοσιαλισμού". Ή, ακόμη παραπέρα, αντι-
μετωπίζει τον "Τρίτο Κόσμο" σαν "εξωτερικό προλεταριάτο"
και την εξεγερμένη αγροτιά του σαν "αγροτικό προλεταριά-
το" που καταλήγει αναπόφευκτα (όπακ ο ίδιος δήλωνε πιο
ξεκάθαρα, ένα χρόνο νωρίτερα, στη διάρκεια μιας διάλεξής
του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης) στο ότι η προφα-
νής ευπείθεια του "εσωτερικού προλεταριάτου" του Έυρω-
αμερικάνικου "στρατόηεδου" δεν αναιρεί την παραδοσιακή
θεωρία του Μαρξ για την πάλη των τάξεων, αν δούμε τον κα-
πιταλισμό σαν παγκόσμ ιο φσινόμενο."

Δεν μπορούμε απλώς να μορφάσουμε μπροστά σε τέτοιες
ανούσιες Μπολσεβίκικες απολογητικές για το "σοσιαλιστικό
στρατόπεδο" σαν μια κοινωνία "παραμορφωμένη" από μια
"κατατιιεστική γραφειοκρατία" εξαιτίας της καπιταλιστικής
περικύκλωσης. Ούτε μπορούμε να θεωρήσουμε σαν μια έκ-
φραση του geist (πνεύματος) του καιρού μας το ότι ο Μαρ-
κούζε, ένας τόσο βαθύς γνώστης της ιστορίας της μεσοπολε-
μικής Αριστεράς, θα μυθοποιούσε τις "επαναστάσεις" του
Βιετνάμ, της Κούβας και της Κίνας σαν αντιγραφειοκρατι-
κές - οπωσδήποτε όχι χωρίς ν' αγνοήσει σκόπιμα την μπολ-
σεβίκικη κληρονομιά που διεκδικούσαν οι ηγέτες τους, τη
Σταλινική δομή των κομμάτων τους και την απατηλή φύση
των ίδιων των "επαναστάσεων". Για δυο περίπου γενιές, οι
Μαρξιστές συζητούσανε ζωηρά το πρόβλημα "αν οι κατα-
πιεστικές γραφειοκρατίες" στους κόλπους του "σοσιαλιστι-
κού στρατόπεδου" (που ασφαλώς περιλαμβάνει το Βιετνάμ,
την Κούβα και την Κίνα) ήταν απλώς "παραμορφώσεις" που
προκάλεσε η καπιταλιστική περικύκλωση ή μήπως το ίδιο το
"σοσιαλιστικό στρατόπεδο" συνιστούσε μια νέα τυπολογία
που απαιτούσε από μόνη της μια κριτική. Η σχιζοφρενική
φύση του οράματος του Μαρκούζε έμελλε να βρει την πιο
εκπληκτική της έκφραση στο "Αντεπανάσταση και Εξέγερ-
ση" όπου, ποιος θα το πίστευε, τα "μαζικά" κομμουνιστι-
κά κόμματα της Ευρώπης και τα συνδικάτα τους τοποθετού-
νται "στα αριστερά της Σοσιαλδημοκρατίας" και, σαν αποτέ-
λεσμα αυτού του ασήμαντου "αστερισμού", περιγράφονται
σαν "μια ακόμη δυνητική επαναστατική δύναρη".? Τέτοιες πα-
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ρατηρήσεις δεν είναι επουσιώδη σφάλματα κρίσης αλλά αντι-
κατοπτρίζουν μια διαμορφωμένη εκ των προτέρων κοινωνική
αντίληψη πολύ πιο βασική από τα εγκώμια στον "ηθικό ριζο-
σπαστισμό", στον "Φουριέ", στον "υπερρεαλισμό" και στην
"αισθητική διάσταση" σαν ένα είδος "κριτηρίου για μια ελεύ-
θερη κοινωνία".

Χαρακτηριστικά, ανοίγοντας πια τα χαρτιά ο__Γ\1.Q.Ρ~~
σαν πολλούς νεομαρξιστές, συντάσσεται με το συγκεντρωτι-
σμό, τη μεταβιβαζόμενη σε αντιπροσώπους εξουαία, τα συμ-
βούλια και την εξουσία ενάντια στην αποκέντρωση, την άμε-
ση δημοκρατία, τις λαϊκές συνελεύσεις και τον αυθορμητισμό.
Ξανά, όπως όταν αναμίγνυε τον "ηθικό ριζοσπαστισμό" με την
Μπολσεβίκικη απολογητική, δε διερευνάει την αντιφατική
λογική αυτών των αντιλήψεων, αλλά τις μυθοποιεί με μια ε-
λευθεριακή ρητορική που αποκρύπτει τις ορθόδοξες Μαρξι-
στικές του καταβολές. ~~LQQισμ.i.'!.~ς.-!!~ιπτώσεις, μάλιστα,
αυτή η ρητgRικ(j βιάζει τα ιστορικά δεδομένα. Για καποιον
που έζησε. τον ~Π~~Kό Eμφύλ~oγoυxόρη, είναι εξωφρε:-
νικό να δ~~βάζε; -π~ς oί·-;'δ·ίε~νεί<:ταξιαρxίες" - μια δυναμη
που xρησιμoiϊoτησαν'-ίίϊμα -τάσταλϊvϊκό κινήματα γι' αντεπα-
ναστατ'ϊκούςΚQ,θώ!::'~ίσης ΚCiιστgατιωΤΙKOύς σκοπούς"':" συμ-
βOλ.ίζα~ε Ί·η~.::~.~Υ/)τ/I(:ι.'!ε.Qρ~ιανο~Q~~ και EeYarίb?:! ο
Τριάντα χρόνια μετά τον πόλεμο, αυτή ήταν όχι μόνο μια ~
ντροειδής διατύπωση, αλλά συνέβαλε κατάφωρα στην παρα-
πλάνηση των κακοπληροφορημένων νεαρών ριζοσπαστών
που σέβονταν τον Μαρκούζε σαν πολιτικό τοικ μέντορα."!
Σήμερα, δρέπουμε τους καρπούς αυτής της ιστορικής ανευ-
θυνότητας, μαζί με τη σαπίλα που αναδύεται από τις ρομα-
ντικές ευλογίες για τους Ρόζενμπεργκ και για τους Σταλι-
νικούς καλαμαράδες του '30 - κι αυτό, πέρα απ' την αναβίω-
ση του Σταλινισμού απ' τοικ νεαρούς σεχταριστές που έχουν
διαπαιδαγωγηθεί με τα γραπτά του Χο, του Μάο και του
Φιντέλ, Αναμφίβολα, θα ήταν γελοίο να χρεώσουμε αυτές τις
τάσεις στην πολιτική επιπολαιότητα του Μαρκούζε. Όμως
το ότι συνέβαλε έστω και παρεμπιπτόντως στη δημιουργία
τέτοιων μύθων μάλλον, παρά στην αμείλικτη απομυθοποίησή
τουο, δεν είναι κάτι που πρέπει να το περιφρονούμε σαν Τυ-
χαίο, ενώ ταυτόχρονα εγείρει ακόμη πιο μεγάλα ζητήματα
γύρω απ." τκ αρχές του νεομαρξισμού σαν τέτοιου.

Παρόμοια, ακόμη κι όταν ο Μαρκούζε εγκωμιάζει με
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ενθουσιασμό τους "εξεγερμένους" του Μάη - loΎVη του '68
επειδή χρησιμοποίησαν την "άμεση δράση" για να μετσμορ-
φώσουν την "έμμεση δημοκρατία του εταιριακού καπιταλι-
σμού σε άμεση δημοκρατία", η ελευθεριακή του θέρμη εξα-
φανίζεται σινά-σινά στις επόμενες φράσεις. Η "άμεση δρά-
ση" και ακόμη περισσότερο, η "άμεση δημοκρατία", εξατμί-
ζονται μετατρεπόμενες σε "εκλογές κι αντιπροσώπευση
που δε χρησιμεύουν πια σαν θεσμοί κυριαρχίας". Αυτή η
απελπιστικά αδέξια διατύπωση συνοδεύεται από μια τόσο
παραδοσια κή Μαρξιανή ρητορική όπως η "πραγματικά ελεύ-
θερη επιλογή κι εκλογή των υποψήφιων, η ανακλητότητα
κατά την κρίση των ψηφοφόρων και η αλογόκριτη εκηαί-
δευση και πληροφόρηση". Ακόμη κι ο Λένιν στο "Κρότοι;
και Επανάσταση" μοίραζε πιο γεwαιόδωρες ελευθερίες
απ' τον Μαρκούζε. Α_υτQ..)JΡ..l:!..~_,{Φ'Υj:υ.Q_ILΔ~νΙΥκαι ΤΌ..Υ.ΜΞΕ·
κούζε σε !:!..~9...!;<,9.~ΥiJ...l!~.r!οίθησηείναι η αντίληψή τοικ ότι σε~ --._,_._-_ .._-_ ...._._ .. _.~,.~" .
~α "σύγ,1<ρονη μαJ;ιΚ!L.~~ία"~γ-l9.....Υsu(e..ησιμοποιήσω τα
λόγια του Μ9ρJ$.QY.ζ;f, ...•:[u2Dl!οΚραι:\9,...Q.1].9..t9_μ_~>ρφήκι αν-έο-
)@.,_ •.•f,ιΥ.aι._Ω.δια.ν.όQ.r.Q~χ.ωρί~-κgποιο_αΥ,Jιu.Q,QQ!ρπευτι κό σύστή-
ιJ.g~.Αναλύοντας λεπτομερώς αυτή την πρόταση καταλΞβαί-
νουμε πως ο Μαρκούζε δεν μπορεί να οραματιστεί το σοσια-
λισμό χωρίς μια "μαζική κοινωνία" λιγότερο απ' όσο ο Έ-
γκελς δεν μπορεί να οραματιστεί το σοσιαλισμό χωρίς εργο-
στάοια.Ι "

Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το ότι ο Μαρκούζε είναι πιο
εξοικειωμένος με τα "γόνιμα επιτεύγματα των ... "συμβουλίων"
("σοβιέτ", "Rαfe") σαν οργανώσεις των τοπικών λαϊκών συνε-
λεύσεων για αυτοκαθορισμό κι αυτοκυβέρνηση (ή μάλλον,
προετοιμασίας για αυτοκυβέρνηση)". Το ότι τα Rαte κι οι "το-
πικές λαϊκές συνελεύσεις" βρίσκονται σε ιστορική αντίθεση
μεταξύ τους, δε θεωρείται πρόβλημα, γιατί η αντίφαση στε-
ρείται νοήματος για όσους σκέφτονται την ελεύθερη κοινω-
νία κυρίως από θεσμική ή δομική σκοπιά - που είναι κι η σκο-
πιά στη βάση της οποίας λειτουργεί ο Μαρκούζε στο πολιτι-
κό επίπεδο. Όσο κι αν ο Φροϋδομαρξισμός του διακηρύσσει
την κυριαρχία του εγώ, του παιχνιδιού και της "αισθητικής
διάστασης", στην καθημερινή ζωή, στερείται οποιασδήποτε
βιώσιμης γραμμής πλεύσης απ' τη στιγμή που αντιλαμβάνεται
το σοσιαλισμό σαν "μαζική κοινωνία".

. Αυτός ο δυίσμός, που χωρίζει τον αναρχισμό του Μαρκού-
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ζε στο προσωπικό επίπεδο από το μαρξιανό πραγματικισμό
του στο κοινωνικό, οδηγεί αναπόφευκτα στην απορρόφηση
του προσωπικού απ' το κοινωνικό, της "μαύρης" από την "κόκ-
κινη" σημαία (για να χρησιμοποιήσω τκ δικέτ; του μεταφο-
ρές).13 Όταν προωθεί το σύνθημα, "ο αυθορμητισμός δεν α-
ντιφάσκει με την εξουσία", είναι αναγκαίο να τον ρωτήσουμε
τι εννοεί με τη λέξη "εξουσία", Την αυτοπειθαρχία, την εκηοί-
δευση και τη σωφροσύνη, όπως έχω υποστηρίξει αλλού, α-
ναπτύσσοντας την έwοια του "φωτισμένου αυθορμητισμού"
- ή μήπως την υπακοή, την υποταγή και την υποκατάσταση
της βούλησης; Δεν είναι διόλου ξεκάθαρο το πως συνάγεται
απ' τον Φροϋδομαρξισμό του Μαρκούζε ότι τα δικαιώματα
που αναγνωρίζει στο άτομο μπορούν να μεταφραστούν σε κοι-
νωνικούς και θεσμικούς όροικ. Αυτά τα δυο είναι συν δεμένα
χαλαρά επειδή ακριβώο 2 Μαgκούζε δε_l3~αμ~
ση av.Q.~ στον αναρχισμό του στο προσωπικό επίπεδ~ και
στον μαρξισμό του-στ.ο κοινωνικό, l1"θεωρία, βέβαια, μπορεί
να επιτρέπει να διαιωνίζεται αυτός ο διχασμός σαν εξωτικό
άνθος με αγκαθωτό μίσχο, πράγμα που εξηγεί την επιτυχία
που γνωρίζει ο νεομαρξισμός σαν ακαδημαϊκό σχέδιο. Η πρα-
κτική όμως τα φέρνει σε σκληρή σύγκρουση μεταξύ τοικ απ'
τη στιγμή που ο νεομαρξισμός εγκαταλείπει το πανεπιστήμιο
- κι όπου έχει συμβεί αυτό δεν ασκεί ουσιαστικά καμιά επιρ-
ροή,

Θα ήταν βαρύ σφάλμα να θεωρηθούν οι παρατηρήσεις
μου πάνω στον Μαρκούζε σαν κριτική του Μαρκούζε σαν
μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο υ στοχαστή, Στο μέτρο που τα θεωρητι-
κά του κείμενα ασχολήθηκαν με τα κοινωνικά προβλήματα
πιο άμεσα απ' οποιαδήποτε άλλη νεομαρξιστική θεωρία, α-
ποκαλύπτουν πιο ξεκάθαρα τα όρια του νεομαρ-ξιανού σχε-
δίου. Ο Χόμπερμαο καλύπτεται πίσω από έναν τόσο αφηρημέ-
νο φορμαλισμό κι ένα γλωσσικό ιδίωμα τόσο ασαφές και πυ-
κνό, που είναι σχεδόν έξω απ' την εμβέλεια τηο εύστοχης κρι-
τικήο. Ο Καστοριάδης, έχει απαρνηθεί εντελώο τον μαρξισμό.
Ακόμη σημαντικότερο είναι το ότι ι::ι-φαινομενική σχιζoφ~
νεtQ-t-FJ~θ'εW-βί-Θ~@ιJ-Μαρ.κούζ~·δεν αποτελεί γνώρισμα προ-
.9JJlΠικ.ό_αλλά_L-ο_u-ε ί δ ο υ ι;:; UQU qν[jκει: Χάρη στην αροσώ-
πική του τόλμη ν' ασχοληθεί με κοινωνικά ζητήματα που οι
νεομαρξιστές συνήθως αποφεύγουν - άμεση δημοκρατία, α-
ποκέντρωση, αντιπροσώπευση, αυθορμητισμός κι απελευθε-
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ρωτικές κοινωνικές δομές - ο Μαρκούζε αποκαλύπτει ξεκά-
θαρα το μέτρο στο οποίο αυτά τα ζητήματα είναι από τη φύ-
ση τοικ ξένα προς τον ίδιο τον Μαρξισμό και τελικά προς
το σοσιαλισμό. Σ" αυτό τον κατάλογο θα μπορούσαμε εύλο-
γα να προσθέσουμε την οικολογία, την πολεοδομία και πιο
θεμελιακά, την ιεραρχία και μια απελευθερωτική ορθολογι-
κότητα,

Αυτό που οι νεομαρξιστές δεν αντιμετώπισαν ποτέ με ει-
λικρίνεια είναι ο βαθμός στον οποίο ο μαρξισμός, σε ό λ ε ς
του τις μορφές, είναι οργανικά δομημένος ώστε να ανταπο-
κρίνεται σε κοινωνικές αλλαγές ηρόσφορεο σε αναλύσεις τα-
ξικών σχέσεων, οικονομικής εκμετάλλευσης, βιομηχανικής
ορθολόγισης, πολιτικών θεσμών και μαζικών εκλογικών σω-
μάτων. Στο βαθμό που οι κοινωνικές αλλαγές εγείρουν τα ευ-
ρύτερα ζητήματα της ιεραρχίας, της κυριαρχίας, των οικολο-
γικών διαταραχών, της απελευθερωτικής τεχνολογίας, των
κοινωνικών μορφών που βασίζονται σε άμεσες σχέσεις και της
ατομικήο κυριαρχίας αυτά τα ζητήματα πρέπει να "υδρολυ-
θούν" (αν μου επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω μια βιολογική
αναλονία) σε απλούστερα, πιο "ευδιάλυτα" συστατικά ώστε
να είναι προσιτά στις Μαρξιανές κατηγορίες, δηλαδή, σε μια
Μαρξιανή θεώρηση. Τ~b!νΟ1!ειώδη Κ.Qt:ιlUJ.v:ικά-ζ,η,τ:ή-
ματα πρέπει να υποβαθμίζονται ώστε να μπορούν να αφομοιω-
θουν απ' τον Μαρξισμό, εγείρει το βασικό ερώτηματου αν η
!3ει:uρία πρέπει να διατηρείτα~VoΛOΤ_lJς=ιi-μή~c:ις θα έ-
πρεπε να κατακεΕ!:!ατιστεί και τα πιο βι~σιμS!..συστατικά της
ν' απορροφηθούν από μια πολύ ευρύτερη θεωρία και πρακτι-
κ.1 που θ' ~φευy~ ίδίΟclkριβως Τ!LXQ!}ση.QQt!!Y,i>~uwc;
"Μαρξισμός" και "Σοσιαλισμός".14

Τελικά, πρέπει να χαράξουμε μια διαχωριστική γραμμή
που να αποκλείει, εξ ορισμού, οποιοδήποτε σχέδιο προτιμά
το συγκεντρωτισμό απ' την αποκέντρωση, την εξουσία των
αντιπροσώπων απ' την άμεση δημοκρατία, τη γραφειοκρατία
απ' τους ελευθεριακούς θεσμούς και την εξουσία απ' τον αυ-
θορμητισμό. Μια τέτοια γραμμή, πρέπει να διαχωρίζει οριστι-
κά σαν φυσικός φραγμός μια ελευθεριακή ζώνη θεωρίας και
πρακτικής απ' τους υβριδικούς σοσιαλισμούο που τείνουν να
την εκφυλίσουν. Αυτή η ζώνη πρέπει 'να οικοδομήσει τκ αντι-
εξουσιαστικές, ουτοπικές κι επαναστατικέ ς πεποιθήσεις τηο
πάνω στην ίδια την αναγνώριση του εαυτού τηο, κοντολογής,
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πάνω στον ίδιο τον τρόπο που αυτοκαθορίζεται. Δοσμένου του
διανοητικού οππορτουνισμού που σημαδεύει την εποχή μας,
δεν υπάρχει τρόπος ώστε μια ελευθεριακή ζώνη να διστηρή-
σει την ακεραιότητα και τη δ ι α φ ά ν ε ι α τητ; δίχως να κα-
θορίσει τ«; παραμέτρους της με όρους που να ξεσκεπάζουν
οποιαδήποτε πιθανή μορφή προδοσίας των ιδεωδών τηο, σε
σημείο, που να πάψει να ε ί ν α ι αυτό που ισχυρίζεται πως εί-
ναι. Υποστηρίζω τιωο μια τέτοια ζώνη μπορεί να περιγραφεί
μόνο με τον όρο 'Όναρχοκομμουνισμός", έναν όρο που αρνεί-
ται εξ ορισμού την εγκυρότητα κάθε αξίωσης κυριαρχίας. Συ-
νακόλουθα, το ν' αποδεχόμαστε την κυριαρχία σημαίνει ότι
περνάμε τη γραμμή που χωρίζει την ελευθεριακή ζώνη απ'
τη σοσιαλιστική. Οποιοσδήποτε αποφεύγει τον όρο στ' όνομα
κάποιου επαναστατικού σχεδίου που είναι θεωρητικά πιο ευ-
χάριστο και κοινωνικά πιο δημοφιλές, παραμένει ασυνεπής
στοικ ελεαθεριακούο στόχους του (τηο] σαν τέτοιους - στό-
χοι που πρέπει να μην είναι τελεσίδικοι στο μέτρο που δε βα-
σίζονται στη σταθερότητα που διέπει τις συνεπείς αντιεξουσια-
στικές αρχέο. Πιθανόν, μια τέτοια σταθερότητα αρχών να εί-
ναι πνευματικά ανούσια ή κοινωνικά ανέφικτη.

Αυτά είναι ~εμιτά ερωτήματα, που πρέπει να απαντούνται
μέσα από το διάλογο ή απ' την προσωπική συνείδηση. 'Ομωτ;
η ίδια η σταθερότητα των βασικών αρχών που καθορίζουν
τον αναρχοκομμουνισμό σαν μια συνεπή ελευθεριακή ζώνη
είναι η μόνη εγγύηση ότι ένα επαναστατικό σχέδιο δε θα οπι-
σθοδρομήσει σε μορφές θεωρίας και πρακτικής που απ' τη
φύση τους είναι πρόσφορες σε καιροσκοπικούς συμβιβα-
σμοικ.

Δεν πρέπει να επιτρεψουμε σε οποιεσδήποτε ηαραδόσεκ
ή προσωπικότητες να εμποδίσουν την αυτογνωσία μας σ' ότι
αφορά αυτά τα ζητήματα. Κοιτάζουμε με δυσπιστία τον Πρου-
ντόν για το φιλιστσϊσμό του, τον Μπακούνιν για την αφέλειά
του, τον Κροπότκιν για το δασκαλίστικο ύφος του, τον Ντου-
ρούτι για την τρομοκρατία του - και τοικ αναρχικούς θεωρη-
nκούς γενικά για την ατιλοϊκότητά τοικ. Ακόμη κι αν όλες αυ-
τέο οι εκτιμήσεις ήταν αληθινές - πράγμα που δεν το πι-
στεύω - και πάλι δε θα ήταν παρά, ασήμαντες μπροστά σε μια
κοινωνική κρίση τόσο τεράστια και μια κοινωνική απόκριση
τόσο καιροσκοπική, που αποκλείουν την επιβίωση οποιουδή-
ποτε επαναστατικού σχεδίου, αν στερείται τις πιο επιτακτικές
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ηθικές επιταγές. Υπαρξιακά, η εποχή μας δεν επιτρέπει καμιά
δέσμευση σε οτιδήποτε υπολείπεται του αναρχοκομμουνιστι-
κού σχεδίου απελευθέρωσης, που οπωσδήποτε δεν μπορεί να
οδηγήσει παρά στην προδοσία της δυνατότητας της άνθρωπό-
τητας για ελευθερία.

Οπωσδήποτε, ο νεομαρξισμός κι ο "ελευθεριακός σοσιαλι-
σμός" μας απογοητεύουν, εξαιτίας του περιεχομένου που προσ-
δίνουν σε μια απελευθερωμένη κοινωνία. Η σύγχυση της ά-
μεσης δημοκρατίας με την εξουσία των αντιπροσώπων, η οι-
κοδόμηση μιας ελεύθερης κοινωνίας με βάση την αντίληψη
μιας "μσζικήο κοινωνίας", η αναγωγή της ιεραρχίας σε ταξι-
κές σχέσεις και της κυριαρχίας σε οικονομική εκμετάλλευση,
αποκαλύπτουν μια φοβερή αποτυχία κατανόησης του νοήμα-
τος της κ ο ι ν ω ν ί α ς - της συν-κοινωνίωσης των ανθρώ-
πων - σαν βασίλειου της ελευθερίας. Με την πολιτικοποίηση
της κοινωνίας απ' τους κρατικούς θεσμούς, την υποκατάστα-
ση των ανθρώπινων σχέσεων από γραφειοκρατικούς δεσμούς,
την ομογενοποίηση των κοινωνικών μορφών και των προσω-
πικών σχέσεων, η σοσιαλιστική θεωρία έχασε επίσης την ίδια
την έννοια της κοινωνίας σαν κάτι περισσότερο από μια αφη-
ρημένη "δημόσια σφαίρα" υποκείμενη σε ορθολογικούς, αν
και "σνθρωιιιστικούο" ελέγχους. Σ' αυτή την έρημη από κοι-
νωνικέο μορφές χώρα, είμαστε υποχρεωμένοι να θέτουμε ε-

'ρωτήματα που σε μια προγενέστερη εποχή θα θεωρούνταν
αυτονόητα. Τι συνιστά μια ανθρώπινη κοινότητα και μια κοι-
νωνία βασισμένη στην αυτοδιεύθυνση; Τι συνιστά αυτό τον
κλασικό αυτενεργό παράγοντα που υποδηλώνουμε με τον ό-
ρο "πολίτηο": Στο μέτρο που αυτά τα ερωτήματα δε βρίσκουν
ικανοποιητικές απαντήσεις, έwοιες όπως η άμεση δημοκρα-
τία κι η αυτοδιεύθυνση παραμένουν τυπικές αφαιρέσεις που
μπορούν να νοθευτούν και να διαστρεβλωθούν ανεξάρτητα
από οποιαδήποτε αμετάβλητα κριτήρια κοινωνικής ελευθε-
ρίαο. Τελικά, οι απαντήσεις που δίνουμε σ' αυτά τα ερωτή-
ματα καθορίζουν την αυθεντικότητα της αφοσίωσής μας σε
μια ελεύθερη κοινωνία.

. Εχουμε χρησιμοποιήσει λέξεις όηωο "νεωτερικότητα"
και "βιομηχανική" κοινωνία για ν' αποκρύψουμε μια βασική
διαφορά ανάμεσα στον καπιταλισμό και τις προκαπιταλιστι-
κές κοινωνίεο, μια διαφορά που έχει άμεση σχέση με τα ερω-.
τήματα που έθεσα παραπάνω. Μ' οποιονδήποτε τρόπο κι αν
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διαφέρανε μεταξύ τους οι προκαπιταλιστικές κοινωνίες, δια-
φέρανε απ' τον καπιταλισμό εξαιτίας του γεγονότος πως ή-
ταν βασικά ο Ρ γ α ν ι κ έ ς, πλούσια διαρθρωμένες σε μορ-
φές και δομές που τελικά αμφισβητήθηκαν και καταστρόφη-
καν από τις σχέσεις της αστικής ανοράο. Ακόμη κι όταν το
μάτι κινείται πέρα απ' τον κόσμο ισότητας των πρώιμων αν-
θρώπινων ομάδων και γενών, πίσω απ' όλους τους γραφειο-
κρατικούς και πολιτικούς σχηματισμούς που κάλυπταν την ε-
πιφάνεια της φυλής, του χωριού και της συντεχνίας, ανακα-
λύπτει διευρυμένες οικογένειες, φυλετικές σχέσεις, δομές
του χωριού, συντεχνίες κι ακόμη κι ενώσεις γειτονιάς που δια-
τηρούσαν μια υπόγεια, δική τους αυτονομία, Ο Μαρξ έμελλε
ν' αναφερθεί στη συνοχή αυτών των "υποπολιτικών" σχημα-
τισμών, στκ; παρατηρήσεις του πάνω στις "μικρέι; και πανάρ-
χαιες" κοινότητες της lνδίας, "που είναι βασισμένες στην
κοινή κατοχή της γης, στη συγχώνευση γεωργίας και χειρο-
τεχνίάς και σ' έναν αμετάβλητο καταμερισμό της εργασίας,
που χρησίμευε σαν πάγιο σχέδιο και βάση δράσης όποτε δη-
μιουργόταν μια νέα κοινότητα".

Η οργανική φύση αυτών των κοινοτήτων, που ο Μαρξ
τόνισε ακόμη περισσότερο στα "Grund~isse", περιγράφε-
ται με βασικά οικονομικούς όρους, με οικονομικές κατηγο-
ρίες που υποβαθμίζουν με πανουργία το ανθρώπινο περιεχό-
μενο του πνεύματος συνεργασίας και το αφομοιώνουν μέσα
στα πλαίσια ενόο ιστορικού οικονομισμού που εκφυλίζει
την Μαρξιανή ανθρωπολογία. Όμως η εσώτερη κοινωνική
τους δύναμη, η ζωτικότητα τους σαν ανθρώπινες παρορμή-
σεις προς την κοινωνίωση, διαφαίνεται παρόλα αυτά και
μέσα απ' τιο παρατηρήσεις του Μαρξ, "ο νόμος που ρυθμί-
ζει τον καταμερισμό της εργασίας στην κοινότητα ενεργεί
με την ακαταμάχητη εξουσία ενός φυσικού νόμου, ενώ κάθε
τεχνί της, σιδεράο, ξυλουργός κλπ., εκτελεί στο εργαστήρι
του όλες τιο εργασίες του επαγγέλματός του με τον παραδο-
σιακό τρόπο αλλά ανεξάρτητα και δίχως ν' αναγνωρίζει κα-
μιά εξουσία, Η απλότητα της παρσνωνικήο οργάνωσης σ' αυ-
τές τις αυτάρκεις κοινότητες που αναπαράγουν σταθερά τον
εαυτό τοικ με την ίδια μορφή και, όταν συμπτωματικά κατα-
στρέφονται, ξεφυτρώνουν και πάλι στο ίδιο σημείο και με το
ίδιο όνομα - αυτή η απλότητα προσφέρει το κλειδί του μυ-
στηρίου του αμετάβλητου των Ασιατικών κοινωνιών, που βρί-
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σκεται σε τόσο οξεία αντίθεση με τη συνεχή διάλυση κι επανί-
δρυση των Ασιατικών κρατών και με τιο ακατάπαυστες αλ-
λαγές των δυναστειών τοικ. Η δομή των θεμελιακών οικο-
νομικών βάσεων τητ; κοινωνίας παραμένει ανέγγιχτη απ' τις
θύελλες που ξεσπάνε στις νεφελώδεις περιοχές της πολι τι-
κής".lS

Θα επιθυμούσαμε μια συζήτηση αυτού του "μυστηρίου"
με λιγότερο αναγωγικές οικονομικές κατηγορίες, μολονότι
ολόκληρο το απόσπασμα, αν το πάρουμε κατά λέξη, είναι
ένας εκπληκτικός οδηγός της μεθοδολογίας του Μαρξ, ακόμη
κι όταν αυτός υπερβαίνει τη σφαίρα της αστικής κοινωνίας.
Είτε είχε ο Μαρξ μια "κοινωνική φιλοσοφία" είτε όχι, η εξέ-
τασή του της ιστορίας ενοποιείται διανοητικά από έναν οικο-
νομισμό που θα μπορούσε να θεωρηθεί κι ο ίδιος κοινωνική
φιλοσοφία. Ο Κροπότκιν, του οποίου η ευαισθησία σ' ότι
αφορά τη συνεργασία είναι πολύ πιο έντονη απ' του Μαρξ,
τονίζει πως η πρώιμη μεσαιωνική πόλη "μόλις που θα μπο-
ρούσε να ονομαστεί Κράτος αναφορικά με την εσωτερική
της οργάνωση, γιατί ο μεσαίωνας δε γνώριζε ούτε τον τωρι-
νό συγκεντρωτισμό των λειτουργιών ούτε και τον τωρινό ε-
δαφικό συγκεντρωτισμό. Κάθε ομάδα είχε το ίδιο μερίδιο
στην κυριαρχία, Η πόλη χωριζόταν συνήθως σε τέσσερα τμή-
ματα ή σε πέντε με επτά τομείτ; που ξεκινούσαν ακτινωτά
από το κέντρο και κάθε τμήμα ή τομέαο αντιστοιχούσε περί-
που σε κάποια τέ~νη ή επάγγελμα που επικρατούσε σ' αυτό,
συμπεριλαμβάνοντας όμως κατοίκους και διαφορετικών κοι-
νωνικών θέσεων κι ασχολιών - ευ γενείς, εμπόρους, τεχνίτες
ή ακόμη και μισοδουλοπάροικους' και κάθε τομέας ή τμήμα
συνιστούσε ένα εντελώς ανεξάρτητο σύνολο. Στη Βενετία,
κάθε νησίδα ήταν μια ανεξάρτητη πολιτική κοινότητα, Είχε
τις δικές της οργανωμένες συντεχνίες, το δικό της εμπόριο
αλατιού, τη δική της δικαιοσύνη και διοίκηση, τη δική της
αγορά' ο διορισμός ενός δόγη απ' την πόλη δεν άλλαζε τίπο-
τα ως προς την εσωτερική ανεξαρτησία των μονάδων αυτών.
Στην Κολωνία, βλέπουμε τους κατοίκους να χωρίζονται σε .. ,
συντεχνίες κατά γειτονιές, που χρονολογούνταν απ' τη Φρα-
γκική περίοδο", που καθεμιά τοικ είχε το δικαστή της, τους
ενόρκους της και το διοικητή της τοπικής τητ;' πολιτοφυλα-
κής. Ο Κροπότκιν παραθέτει από τον Τζ.Ρ. Γκρην το γεγονός
ότι στο Λονδίνο, πριν την Κατάκτηση, η κοινωνική ζωή βασι-
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ζόταν σε "πολλές μικρές ομάδες διεσπαρμένες εδώ κι εκεί
στην περιοχή που περιβαλλόταν απ' τα τείχη, όπου καθεμιά
αναπτυσσόταν έχοντας τη δική της ζωή, θεσμούς, συντεχνίες,
τοπικά δικαστήρια, ιερούς ναούς κλπ., συνασπισμένες μαζί
μόνο σε μια δημοτική ένωση". "'Ετσι, η μεσαιωνική πόλη πα-
ρουσιάζεται σαν μια διπλή ομοσπονδία", καταλήγει ο Κρο-
πότκιν: "με όλους τους κατοίκους ενωμένους στη βάση μι-
κρών εδαφικών μονάδων - το δρόμο, την ενορία, τον το-
μέα - και με τα άτομα ενωμένα με όρκους σε συντεχνίες κα-
τά επάγγελμα' οι πρώτες είναι ιιροϊόν της καταγωγής της
πόλης απ' το χωριό - κοινότητα, ενώ οι δεύτερες αποτελούν
μια μεταγενέστερη εξέλιξη που γέννησαν οι νέες συνθή-
κεο.:" 6 ! 7

Το πιο εκπληκτικό χαρακτηριστικό της καπιταλιστικής
αγοράς είναι η ικανότητά της να αποδομεί τον περίπλοκο κοι-
νωνικό ιστό, να εισβάλλει και να απογυμνώνει τ«; προγενέ-
στερες κοινωνικές μορφές απ' την πολυπλοκότητα των αν-
θρώπινων σχέσεών τους. Ο καπιταλισμός, ακόμη κι όταν φαί-
νεται να ενισχύει την αυτονομία και τα δικαιώματα του ατό-
μου, δεν το κάνει παρά εξασθενίζοντας το περιεχόμενο και τη
δομή της κοινωνίας. "Οτιωο τόνισαν οι θεωρητικοί του κοινο-
τισμού σαν τον Μπούμπερ: "'Οταν εξετάζουμε σ α ν κ ο ι ν ω-
ν ί α, την καπιταλιστική κοινωνία που γέννησε το σοσιαλι-
σμό, βλέπουμε πως είναι μια κοινωνία εγγενώς φτωχή δομι-
κά και που καθημερινά γίνεται εμφανώς φτωχότερη. Με τον
όρο δομή της κοινωνίας εννοούμε το κοινωνικό ή το κοινο-
τικό της περιεχόμενο: μια κοινωνία μπορεί να θεωρείται δο-
μικά πλούσια στο μέτρο που συγκροτείται από αυθεντικές
κοινωνίες, δηλαδή από τοπικές κι επαγγελματικές κοινότη-
τες και τη βαθμιαία τους συνένωση. Τα όσα λέει ο Γκιέρκε
για το Συνεταιριστικό Κίνημα του Μεσαίωνα ισχύουν και
για κάθε δομικά πλούσια κοινωνία: ότι δηλαδή, χαρακτηρί-
ζεται από μια τάση εξάπλωσης κι επέκτασης των ενώσεων,
συγκρότησης μεγαλύτερων ενώσεων πέρα και υπεράνω των
μικρότερων ενώσεων, συνομοσπονδιών, πέρα και υπεράνω
των μεμονωμένων ενώσεων, γενικών συνομοσπονδιών, πέρα
και υπεράνω των επιμέρους συνομοσπονδιών. 'Οηοω σημείο
της δομής μιας τέτοιας κοινωνίας κι αν εξετάσουμε, βρίσκου-
με παντού τον κυτταρικό ιστό "Κοινωνία", δηλαδή, μια ζω-
ντανή και ζωογόνο συνεργασία, μια ουσιαστικά αυτόνομη
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συν-κοινωνίωση των ανθρώπινων όντων, που μορφοποιείται κι
αναμορφώνεται εκ των έσω. Η κοινωνία, φυσικά, δε συντίθε-
ται από διαχωρισμένα άτομα αλλά από συνενώσιμες μονάδες
και τις μεταξύ τους ενώσεις."

Η καπιταλιστική οικονομία και το συγκεντρωτικό κράτος
που "προσιδιάζει σ' αυτό" αρχίζουν να υπονομεύουν αυτή
τη διαρθρωμένη σε υψηλό βαθμό κοινωνική δομή μέχρι που
η σύγχρονη "διαδικασία εξατομίκευσης" καταλήγει να γίνει
διαδικασία ατομικοποίησης, μια διαδικασία που απογυμνώ-
νει το άτομο από την κοινωνική υπόσταση που είναι αναπό-
σπαστη απ' την ίδια την ατομικότητα. Μολονότι οι παλιές ορ-
γανικές μορφές διατηρούν συνήθως την εξωτερική τους στα-
θερότητα, γίνονται "κενέτ; περιεχομένου και πνεύματος - ένας
ιστός παρακμής. Όχι μόνο αυτό πού αποκαλούμε "μάζες" αλ-
λά κι ολόκληρη η κοινωνία είναι στην ουσία άμορφη, οδιάρ-
θρωτη, δομικά φτωχή. Δε βοηθούν ούτε αυτές οι ενώσεις
που πηγάζουν απ' τη συνάντηση των οικονομικών ή πνευμα-
τικών συμφερόντων - η ισ:ι<υρότερη των οποίων είναι το κόμ-
μα: ό,ΤΙ απομένει σ' αυτές απ' την ανθρώπινη επικοινωνία δεν
είναι πια κάτι ζωντανό και σε καμιά απ' αυτέο δεν μπορούμε
να βρούμε το αντιστάθμισμα των χαμένων κοινοτικών μορ-
φών που αναζητάμε. Παρά την ύπαρξη όλων αυτών, που κά-
νουν την "κοινωνία" όρο αντιφατικό, οι 'Όυτοπικοί" σοσιαλι-
στές αποσκοπούσαν όλο και περισσότερο σε μια αναδόμηση
της κοινωνίσο' όχι, όπως νομίζουν οι Μαρξιστές κριτικοί,
διαμέσου κάποιας ρομαντικής απόπειρας αναβίωση ς νεκρών
και ξεπερασμένων σταδίων ανάπτυξης,' αλλά μάλλον συμμα-
χώντας αφ ' ενός με τκ αποκεντρωτικές αντίρροπες τάσεις
που διακρίνουμε πίσω σε όλη την οικονομική και κοινωνική
εξέλιξη και οφ ετέρου με αυτό που αναπτύσσεται σιγά-σιγά
μέσα στην ανθρώπινη ψυχή: την πιο βαθιά απ' όλες τις αντι-
στάσεις - την αντίσταση στη μαζική ή τη συλλογική μονα-
ξιά."! 8

Υπάρχουν ορισμένες παρατηρήσεις που έκανα πάνω στα
σχόλια του Μπούμπερ - είτε άμεσα είτε με την επιλεκτική
παράθεσή τους - που δεν ταυτίζονται με τη δική του αντίλη-
ψη. Ο Μπούμπερ δεν απορρίπτει τιτ κρατικές μορφέο καθεαυ-
τέτ; μια διαφορά που αμαυρώνει το θαυμασμό του για τον
Κροπότκιν - αλλά μόνο τις κρατικές μορφές που "προσιδιά-
ζουν" στον καπιταλισμό. Ούτε απορρίπτει την οικονομία της
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αγοράς καθεαυτή - μόνο την αστική. Εξετάζοντας τον "ουτο-
πικό" σοσιαλισμό είναι πολύ εκλεκτικός - αγνοεί "ουτοπικούς"
σοσιαλιστές κατώτεροικ του, σαν τον Σαιν-Σιμόν και άλλους,
σαν τον Φουριέ, που τον ξεπερνούν κατά πολύ. Σαν καλός
Προυντονικός, φαίνεται να ξεχνάει το ότι "οι γενικές συνο-
μοσπονδίες, πέρα και πάνω σπό τκ επιμέρους ουνομοσηον-
δίετ;" θα μπορούσαν ν- αποκτήσουν εύκολα κοινωνικές ιεραρ-
χίες εξίσου εξουσιαστικές με τκ ιεραρχίες της άρχουσας τά-
ξης. Όμως η έμφασή του στον "κυτταρικό ιστό "Κοινωνία'?'
παρέχει την επιτακτικά αναγκαία ανασκευή στκ κοινωνικές
θεωρίες που εστιάζονται πρωταρχικά στη σκελετική υποδο-
μή τητ; κοινωνίας, οικονομική ή θεσμική. Απογυμνώνοντας
την κοινωνία απ' το σύνολο σχεδόν της μοριακής τητ ουσίας,
η Μαρξιανή θεωρία κι η σύγχρονη κοινωνιολογία γενικά
μπόρεσαν να διατυπώσουν πολλές νενικέο αρχές της κοινω-
νικής εξέλιξης' πράγματι, οι αναλύσεις των παραγωγικών
σχέσεων, των κοινωνικών σχέσεων και των ιστορικών "στα-
δίων" τηι; κοινωνίας προσφέρονται περισσότερο για ελκυστι-
κά περίτεχνες λογικές κατασκευές απ' ότι οι αναλύσεις των
συγκεκριμένων, συχνά εξαιρετικά μερικευμένων, τοπικών ε-
νώσεων. Αψτέο οι γενικεύσεις όμωτ; όσο πολύτιμες κι αν εί-
ναι, απορρέουν συνήθως σπό μια ανάλυση τηο κοινωνικής
ζωής με όροικ εξαιρετικά τυποποιημένους κι αφηρημένους.
Οι "νόμοι" κι οι κατηγορίες που απορρέουν απ' τη δημιουρ-
γία φορμαλιστικών τυπολογιών συχνά επιτυγχάνονται σε βά-
ρος των διαισθήσεων που προσφέρει η μοριακή δομή και των
συναρπαστικών συμπερασμάτων που συνεπάγονται. Πράγμα-
τι, η απόπειρα ερμηνείας της κοινωνίας με ουσιαστικά γενό-
σημους όρους μπορεί εύκολα να προσφέρει ιδεολογική στή-
ριξη στην "υπονόμευση" των ενωμένων μονάδων απ' τον κα-
πιταλισμό και το κράτοο.!? Κάνοντας την κοινωνική σκέψη
να μη βλέπει τη σπουδαιότητα αυτών των μονάδων - του χω-
ριού, της γειτονιάς, του συνεταιρισμού κλπ. - η Μαρξιανή
κι η αστική κοινωνιολογία θεωρούν δεδομένο κι ακόμα δέχο-
νται τον εκτοπισμό της κοινότητας απ' τη γραφειοκρατία,
των συνενωμένων ατόμων απ' τα ιδιωτικοποιημένα εγώ,
τηο κοινωνίας απ' το κράτοο,

Για να θέσουμε γενικότερα το ζήτημα, η σχέση αγορα-
στή - πωλητή στην αγορά, που διέπεται από τη λογική της
εμπορευματικής σχέσης ως το σημείο μιας κοινωνίας τητ; αγο-
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ράο, απλοποιεί κυριολεκτικά την κοινωνική ζωή στο επίπεδο
του σνόρνανου. . Εχω τονίσει αλλού ότι από οικολογική άπο-
ψη, το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμε-
ρα δεν είναι απλά η μόλυνση του περιβάλλοντος αλλά η απλο-
ποίηση του ηεριβάλλοντοτ.? ο Ο καπιταλισμός καταστρέφει
κυριολεκτικά το έργο της οργανικής εξέλιξης. Δημιουργώ-
ντας τεράστια αστεακά συνοθυλεύματα από τσιμέντο, μέταλ-
λο και γυαλί, μετατρέποντας το χώμα σε άμμο, καταπατώ-
ντας και υπονομεύοντας τα πολυσύνθετα οικοσυστήματα
που δημιουργούν τις τοπικές διαφορές στο φυσικό κόσμο
- κοντολογής, αντικαθιστώντας ένα σύνθετο οργανικό πε-
ριβάλλον μ' ένα απλοποιημένο ανόργανο - η κοινωνία τηο
αγοράς κυριολεκτικά αποσυνθέτει μια βιόσφαιρα που εδώ
και αμέτρητες χιλιετηρίδα; στηρίζει την ανθρωπότητα. Στην
πορεία τητ; αντικατάστασης των πολύπλοκων οικολογικών
σχέσεων, απ' τις οποίες εξαρτώνται όλα τα σύνθετα όντα,
από άλλες απλούστερες, ο καπιταλισμός επαναφέρει τη
βιόσφαιρα σ' ένα στάδιο όπου αυτή δε θα μπορεί να στη-
ρίξει παρά μόνο απλούστερες μορφές ζωής. Αν συνεχίσει
αυτή τη σημαντική αντιστροφή της εξελικτικής διαδικασίας,
δε θα είναι καθόλου αστείο το να υποθέσουμε ότι θα κστα-
στραφούν ανεπανόρθωτα οι προϋποθέσεις για πιο σύνθετες
μορφές ζωής κι η γη θα γίνει ανίκανη να στηρίξει την ίδια την
ανθ ρωπότητα.

Ωστόσο. αυτή η διαδικασία απλοποίησης δεν περιορίζε-
ται διόλου στην οικολογία' είναι επίσης και κοινωνικόφαινό-
μενο μ' εξίσου σαρωτικέο επιπτώσεις τόσο για την ανθρώπινη
όσο και για τη φυσική ιστορία. Αν το ανταγωνιστικό πλέγμα
της κοινωνίας της αγοράς, βασισμένο στην αρχή "ανάπτυξη
ή Jlά-v.g.:w.~4IσιKά απλοποιεί τον οργανικό κόσμο, τό-
τε κι η υποβάθμιση όλων των κοινωνικών σχέσεων σε σχέσw:
~γ..α/: απλοποιεί κυριολεκτικά τον κοινωνικό κόσμο.
Αττογυμνωμένη από κάθε περιεχόμενο· έξω απ' τιτ ωμέο ;:;Γ
σεκ αγοράς και πώλησης των ομογενοποιημένων αντικειμένων
μαζικής παραγωγής που δημιουργούνται και καταναλώνονται
σαν αυτοσκοποί, η ίδια η κοινωνική μορφή υφίσταται την ε-
ξασθένιση των θεσμών που βασίζονται στην αλληλοβοήθεια,
την αλληλεγγύη, την επαγγελματική συνεργασία, Ίη δημιουρ-
γική προσπάθεια, ακόμη και τον έρωτα και τη φιλία. Έτσι ο
"κυτταρικός ιστός "Κοινωνία?" υποβαθμίζεται στο ατομικό
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εγώ' η διευρυμένη οικογένεια στην πυρηνική οικογένεια και
τελικά στους διαχωρισμένους σεξουαλικούς συντρόφους που
δεν απολαμβάνουν ούτε τις ευθύνες της αφοσίωση ς της συ-
ναισθηματικής ταύτισης, αλλά βιώνουν το κενό της αποξενω-
μένης συνουσίας και τις ανασφάλειες της απαθούς αδιαφο-
ρίας.

Πράγματι, η λογική της κοινωνίας της αγοράς είναι η ανο-
ρά σαν κοινωνία: η εμφάνιση αντικειμένων, εμπορευμάτων,
σαν υλοποίηση ό λ ω ν των κοινωνικών σχέσεων.21 Δεν α-
ντιμετωπίζουμε πια μόνο τη "φετιχοποίηση" των εμπορευμά-
των ή την αλλοτρίωση της εργασίας αλλά μάλλον τη διάβρω-
ση της ίδιας της ουν-κοινωνίωοηο, Τllν υποβάθμισ_uων-9ν·
θρώπων σ' α υ.J.ό_τ.ο__Ιδ.ι.a....r.α....QillΧW_P..LQI:! ένQ._α/ι.Ι.ικείμ.ε.lι.Q..π..Q.!L!}.9·
ράγοuν'-και καταναλώνουν. Ο καπιταλισμός, αποσυνθέτοντας
ουσιαστικά κάθε βιώσιμη μορφή κοινοτικής ένωσης, εγκαθι-
στά το απομονωμένο εγώ σαν δική του πυρηνική κοινωνική
μορφή, όπως τα γένη, οι οικογένειες, η Π ό λ ι ς, οι συντε-
χνίες κι οι γειτονιές συνιστούσαν τ«; πυ ρηνικές κοινωνικές
μορφέτ; της προκοπnαλιστικής κοινωνίας.

Μια κοινωνική οπισθοδρόμηση τέτοιας κλίμακας προσδί-
νει μια νέα λειτουργία στη γραφειοκρατία. ~lliL_QIQ.\L~·
πι ταΔΙΩμ...Q.,...ΩLΥ..Ρ-9_ψ_εΙΟ!S..Qατικοίθ~Q1!οί δεν είναι οπλώς συστή-
μα~~~yωνΙKoύ ελέ::ι::χου: είναι KYΩlQWnκά θεσι.μκά υΠOK~-
τά~τ..q.c;-Κ~ορφής. Συνιστούν το σκελετό μιας
κ"6ινωνίας που, όπως θα τόνιζε η Ελληνική κοινωνική σκέψη,
πλαισιώνει μια εγγενή αταξία.22 Όσο κι αν αναπτύσσει η κοι-
νωνία της αγοράς τκ παραγωγικές δυνάμεις, παίρνει την ι-
στορική της εκδίκηση όχι μόνο με την ορθολόγιση που επι-
βάλλει στην κοινωνία, αλλά και με την καταστροφή που επι-
φέρει σε υψηλού βαθμού διαρθρωμένες κοινωνικές σχέσεις
που κάποτε αποτελούσαν την αφετηρία μιας βιώσιμης κοινωνι-
κής αντίθεσης. Το πιο ανησυχητικό χαρακτηριστικό της σύγ-
χρονης γραφειοκρατίας δεν είναι μόνο ο καταναγκασμός, η
αυστηρή πειθαρχία κι ο έλεγχος που επιβάλλει στην κοινωνία,
αλλά ο βσθμόο στον οποίο αποτελεί κυριολεκτικά σ υ σ τ α-
τ ι κ ό στοιχείο της σύγχρονης κοινωνίας: ο βαθμός στον ο-
ποίο αυτοεπιβεβαιώνεται σαν το βασίλειο της "τάξης" ενά-
ντια στο χάος της κοινωνικής αποσύνθεσης .. Οπως ακριβώς
η αρχαία πόλη - με τους ναούς τηο, τους κήπους της, τους
πολιτικούς θεσμούς τηο. τα καλο-οργανωμένα περίχωρά
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της - αντιπροσώπευε την ανθρώπινη τάξη ενάντια στην πάντα
απειλητική επέκταση της φυσικής ''αταξίας'', έτσι κι η γρα-
φειοκρατία εμφανίζεται σαν ο σκελετός κι οι τένοντα; που συ-
γκρατούν τη διαλυμένη, σαπισμένη σάρκα της κοινωνίας τηο
ανοράο. Οι προκαπnαλιστικές κοινωνίες αντιστέκονταν ή
απλά παρακάμπτανε τους γραφειοκρατικούς σχηματισμούς
που επιβάλλονταν πάνω τοικ, χάρη στη σε υψηλό βαθμό
διαρθρωμένη εσωτερική ζωή που είτε ανέπτυξαν από μόνες
τους ή κληρονόμησαν απ' το παρελθόν. Η καπιταλιστική κοι-
νωνία γ Ρ α φ ε ι ο κ Ρ α τ ι κ ο π ο ι ε ί τ α ι ακ το μεδούλι ε-
πειδή ακριβώς η αγορά δεν μπορεί ποτέ να εφοδιάσει την
κοινωνία με μια δική της εσωτερική ζωή.

Αυτό το γεγονός εκφράζει τόσο τις δυνατότητες της γρα-
φειοκρατίας σαν κοινωνικής υποδομής όσο και τα ιστορικά
της όρια. Η ίδια ακριβ.Qiς η ανωνυμία της γραφειοκρατίας απο-
καλύπτει την' εξουσία του συστηματος πάνω στην προσωπικό-
τητα, του κο lvwmou πλαισϊoίTί'TάV'ίίJ'Oτθ-όργανα-fOΌ--:-H~ευ-
κολία με ~ οποία ο Σταλινισ.l:!ός αυτΟ.,9ναπαραγοτον ....θδμι·_._----
K~ι!ια ..!5.~b!.!.!5.Q!P..9.vl!S!i,.~Q....Il..Q!JJillL'(_e.2.':P~"vεν μέσω
των αλεπάλληλων εκτελέσεων των γραφειοκραtών:ϊ:i'Oρτυ-
ράει μια I!.M.illJ απΟπQQσωπΟπQ,irlQ.ι:ιJ~Q.U-Κ.Qι:.tU)..Υ.ιιs.ούελm.ου
σήμει:.~.::_ΓLΨ.~!.r} •.α κ. 0_~,y_~~.2 ..!.!:ι.!.α ΠO~.!!E~ε-
τuχαίνει η αστική κοινωνία διαμέσου της μυθικής της "κοινώ-
~illΊ.ς:...Ι.!1ς ανθΒωποιωας.

Μαζί με την αποφυσικοποίηση της ανθρωπότητας, ο κα-
πιταλισμός δημιουργεί μια συνθετική κοινωνία τόσο ολοκλη-
ρωτικά απογυμνωμένη από οργανικές ιδιότητεο, που οι κοι-
νωνικές της σχέσεις μετατρέπονται κυριολεκτικά σε αντικεί-
μενα. Ο γραφειοκράτης είναι στ' αλήθεια απρόσωηοο, γιατί
δεν έχει πρωτοπλασματική ύπαρξη' η διαστρεβλωμένη αντί-
ληψη πως η διοικητική λήψη αποφάσεων μπορεί ν' αναλη-
φθεί απ' τους κομπιούτερ κι η δημόσια έκφραση απ' τα η-
λεκτρονικά μέσα επικοινωνίας - μια αντίληψη που θεωρή-
θηκε σαν ένα βήμα προς την κατεύθυνση της "άμεσης δημο-
κρατίαο" από θεωρητικά πρωτοποριακές ριζοσπαστικές ο-
μάδες σαν τοικ Γάλλους Καταστασιακούς κι όχι μόνο σπό
ηλίθιους "ουτοηιστέο" της επιστημονικής φαντασίας - κάνει
όλο και πιο αναχρονιστικούς. τους γραφειοκράτες και τους
πολίτες με σάρκα και οστά. Όπως και στην Πλατωνική μετα-
φυσική, ο άμεσος κόσμος της αντίληψης γίνεται το ατελέο,
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εφήμερο "αντίγραφο" ενός ε ί δ ο υ ς που υπερβαίνει την α-
βέβαιη και χαοτική υλικότητα της ίδιας της ζωής_ Αν η γρα-
φειοκρατία αντιπροσωπεύει το απόγειο της κοινωνικής τάξης,
τότε ο καπιταλισμός διαψεύδει απόλυτα τον ιστορικό προο-
ρισμό που του απέδιδε ο Μαρξ σαν το μέσο για την οικουμε-
νοποίηση της ανθρωπότητας και τον εφοδιασμό της με τα α-
ναγκαία μέσα για τον έλεγχο της μοίρας τηο, Η γραφειοκρα-
τία σαν σύστημα τελειοποιημένο σε σημείο βουβής αποπρο-
σωποποίησης, εκπροσωπεί τώρα μια β ο υ β ή κ ο ι ν ω ν ί α
ακόμη πιο στερημένη από αυτοδιάρθρωση απ- ότι η "βουβή
φύση". Στο αδομικό κενό στο οποίο ο καπιταλισμός υποβάθμι-
σε την κοινωνία, η δημόσια σφάίρα γίνεται κυριολεκτικά δη-
μόσιος Χ ώ Ρ ο ς, δημόσιος μόνο με την έννοια πως κατα-
λαμβάνεται από αλληλοσυνδεόμενα γραφεία. Τα διαγράμμα-
τα ροής και η θεωρία συστημάτων γίνονται η γλώσσα εταιρια-
κών οντοτήτων που στερούμενες ακόμη και την ησρουσίσ
ισχυρών μεγιστάνων - ληστών αποτελούνωι από αντικείμενα
που κινούνται διαμέσου αποπροσωποποιημένων υπηρεσιών.
Η ομοιόσταση αυτών των εταιριακών οντοτήτων δεν εξαρτά-
ται από προσωπικές κρίσεις αλλά απ' την ικανότητα αυτο-
διόρθωσης των παρεκκλίσεων. Η σημερινή γλώσσα σωστά
την αποκαλεί "ανάδραση", "εισροή", "εκροή" κι όχι λόγο,
διάλογο ή κρίόη.

Υπάρχει κάποιο ηθικό δίδαγμα που πρέπει ν' αντλήσου-
με απ' αυτή τη μαζική παλινδρόμηση προς το ανόργανο: ο
καπιταλισμός δεν έχει εκπληρώσει την ιστορική λειτουργία
της "απαγκίστρωσης" της ανθρωπότητας απ' τη φύση. Πάνω
και πέρα από τη δύναμη της αρχαϊκής παράδοσης να στοιχειώ-
νει το παρόν υπάρχει μια "πρόσδεση" στη φύση καθαυτή
- ένα Naf/Inviicl1sigkeit - που εκφράστηκε στην οργανι-
κή συν-κοινωνίωση των ανθρώπινων όντων: αρχικά, η συν-
κοινωνίωση εκφράστηκε με τους δεσμούς του γένους, με
με τον καταμερισμό της εργασίας ανάμεσα στα δυο φύλα,
την υπεροχή των γηραιότερων και με μια "ειδωλολατρεία
της φύσης" που σιγά-σιγά παγίωσε τους δεσμούς των αν-
θρώπων σε διαρκώς διευρυνόμενες μορφές συνένωσης. Α-
ναμφίβολα, αυτά ήταν πρωταρχικά βιολογικά κι όχι κοι-
νωνικά γεγονότα, οργανικά κι όχι συνθετικά. Αλλά το τίμη-
μα που πλήρωσε η ανθρωπότητα για την κοινωνικοποίησή
της - για την 'Όποφυσικοποίηση" των ομάδων αιματοσυγγέ-
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νειας σε εδαφικές ομάδες, των φυλών σε πόλεις και του ξέ-
νου σε πολίτη - πήρε τημορφή του καπιταλισμού, μιας λη-
στρικιis...'5..qιν_ULνiQς~Π9..Υ.1]ραγμαΤΟ1]οi.!JΡετον ave..eP_~.~.\~!:l.~yω-
~οποίD.Q.!] "συντρίQΟΥΤ••% όλα τα...εl,Jπόδ.l<L.Τ!2..ιL-α'Υ~~π~ουν
την ανάπτuξο-l,YJ'!_ !lαε?Υ~Ύ,ι~~~:,άμ:~,;', τrι~ •.επέ'2τα~η
!ων ανα-αών, την ολόπλευQ!J •.α"Υάπτuξ~η.s. παραγ.r:>γής και
τ,ην εκμ.ετάλ/ευ.σ.q._.~αι_:ι:.ην.~αν,ταλλαγrΊ~φυΡlliιiJ.ν .••ΙSΩ_~~ολικών
δυνάl,Jεων';.23---Αν είναι αλήθεια, όπως υποστήριξε ο Τζέρεμυ Σαπίρο,
πως για τον Μαρξ ο καπιωλισμός δημιουργεί τους όροικ
για την απαγκίστρωση των ανθρώπινων όντων απ' την "κ σ-
θήλωσή" τους σε αρχαϊκέτ; παραδόσεις και στη φύση "(1) απε-
λευθερώνοντας την αφηρημένη εργασία σαν παραγωγική δύ-
ναμη διαμέσου μιας διαδικασίας στην οποία η εργασία δη-
μιουργεί τους δικούς της όρους και (2) ελευθερώνοντας τα
άτομα απ' την ταύτισή τους με συγκεκριμένους κοινωνικούς
ρόλους που τους επέβαλε ο κοινωνικός καταμερισμός της ερ-
γασίας ... ". δεν είναι λιγότερο αληθινό πως ο καπιταλισμός
τους "αποσπάει" απ' την οργανική φύση μόνο και μόνο για
να τους "προσδέσει εκ νέου" στην α ν ό Ρ γ α ν η φύση.? 4

Τους απαγKισφώνει~~από ..τη, ::συ_Υκε.κρψένα_ Ε:.ργασία" που
γV'W'ρiξεϊ"τη φύση σ' όλο τον πλούτο των μορφών της κ'αι τους
καθή,λ'ώνει στη~' αφηρqμέν.η_ερ~γ"QQiQ..:r;ί9ύ~.~"~γΥψeί'@δρά
την,..2Ψ.nρημένη ύ~η' ~το~υ_ς_αΠQ.QJ1ό.&LαΠ·..LΓ]Υ...!Τg,QCLωuικiιiΞ:.ϋς
Tαύ~~η _μ.:.-E~ ΚΟ.~~tHνικόKατα~e..ιΞ.μό T!JS εe..Χ,9.9.!ας.απο-
νυμνώνοντάς τους απ' τον ίδιο τον υποκειμενικό εξοπλισμό
που απαιτεί η nI;ΙOO.W~P_TQTα. ΜοΛΟνόη ο καπιταλίσμός,
φδT~' απελευθερώνει την εργασία σαν μια παραγωγική
δύναμη στην οργανική σφαίρα, την υποδουλώνει στην ανόρ-
γανη, μεταφέροντάς την απ' τον κόσμο της ζωντανής υλικό-
τητας στον κόσμο της νεκρής υλικότητας, ~απιταλισμός
μπορεί να ελευθ.έ.p-ωσε~IΠY ανθρωπότητα απ' την αρxαϊ~η
ειδίUλο}ατρεlα της φύσηε" αλλά το έKα'ν'ε~μόνo'._y.ι_α να

την παραδώσει στη .σύγxρoνη~ειδωλoΔατ.ρεία..τη,ς-.πoσό-Tητας,
Στον ίδιο τον Μαρξισμό, μπορεί βέβαια το παρόν να ελευθε-
ρώνεται απ' την αρπάγη του αρχαϊκού παρελθόντος αλλά
το παρόν κρατάει το παρελθόν δέσμιο φανταστικών αντιλή-
ψεων της ιστορίας που απογυμνώμουν την ανθρώπινη συν-
κοινωνίωση από κάθε ανθρώπινη ιδιότητα έξω απ' το "ουμ-
φέρον", την "παραγωγική δύναμη", την κυριαρχία και τις
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αξίες του αστικού Διαφωτισμού νοούμενες σαν ένα σχέδιο
ορθολόγισης κι ελέγχου.

Αν η "διαλεκτική της "ιστορίας", όπως μας λέει ο Σαπίρο,
πρόκειται "να εκπληρωθεί με την ολοκλήρωση της αυτοϋηέρ-
βασης της φύσης που συμβαίνει όταν ξεπερνιέται η πρόσδε-
ση στη φύση και τ' ανθρώπινα όντα θέτουν υπό έλεγχο την
ιστορική διαδικασία", τότε αυτός ο "έλεγχος" πρέπει να συ-
νεπάγεται την επανενσωμάτωση της φύσης απ' την κοινωνία
σαν μια επαναφυλετικοποιημένη ανθρωπότητα στην οποία η
,αρχα'ίκή αλληλεγγύη που βασιζόταν στην σιματοσυννένειο
έχει αντικατασταθεί απ' την ελεύθερη εκλογή της συνένωσης,
των κοινών συμφερόντων και του έρωτα.ί" Κοινότητες, συ-
νεταιρισμοί και συνελεύσεις - στην πραγματικότητα, νέες
Π ό λ ε ι ς - πρέπει ν' αντικαταστήσουν τη φτώχεια των κοι-
νωνικών μορφών που δημιούργησε το κενό που ονομάζου-
με "καπιταλισμός". Ας μη γίνει καμιά παρερμηνεία του γεγο-
νότοο ότι δεν "απαγκιστρωθήκαμε" ποτέ απ' τη φύση. Πράγ-
ματι, δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα αν είμαστε ή όχι "προσδεμένοι"
στη φύση αλλά μόνο ακ προς το ε ί δ ο ς της φύσης στην
οποία είμαστε ανέκαθεν "προσδεμένοι" - οργανική ή ανόρ-
γανη, οικολογική ή υλική, πραγματική ή μυθική, σφαιρική
ή μονόπλευρη, υποκειμενοποιημένη ή "άνοη". Μόνο η α-
πουσία μιας φιλοσοφίας της φύσης που ν' αποκαλύπτει
τη φυσική ιστορία του πνεύματος απ' τις ίδιες τις απαρχές
του οργανικού κόσμου μέχρι σήμερα, μιας φιλοσοφίας που
να μπορεί ν' αποκαλύψει τ«; μεταβαλλόμενες διαβαθμίσεις
μιας φυσικής διαλεκτικής σε κοινωνική, που να μπορεί να συ-
σχετίσει τη σφαίρα της "ενόργανης πράξης" με τη σφαίρα
τηο "επικοινωνίας" και τελικά την ανθρώπινη κοινωνία με τη
φύση σαν τη φωνή μ.σο "βουβής φύσηο" που επανυποκειμε-
νοποιείται απ' την ανθρώπινη συνείδηση - μόνο χάρη σ' αυ-
τό το χάσμα στα όρια φύσης και κοινωνίας είναι δυνατό να
μ ι λ ά μ ε για ''απαγκίστρωση'' αγνοώντας το νόημα μιας
αληθινά οργανικής κοιν.υνίαο,

Σήμερα, κάθε σημαντικό σχέδιο για τη δημιουργία μιας
επαναστατικήο θεα/Ρί.cις._@ι:nΡUΚΌlα/ς_nρ.έπ.ε_Ι-'Lg_~V
αφετηρίο τρε~. βαqιιsές ηροϋηρθέσεια: ιην_αν~~2Τ.Ξ9!Lτου
"κυτταρικού ιστού "Κοινωνία?" με την υ λ ι κ ή έwοια του ό-
ρου σαν πολιτικό σώμα cmαλλαγμnένcΓ από :τοuς .θεPIΙOU~ς
μεταβιβαζόμενης σε σντιπροδώττοικ εξουσίας' την κατάργηση

_. ' •••• ' ~ "" .' • '. ·4 Ο;ιοο
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τ.!J.U~ιαρxίας σ' όλες της τις μορφές - όχι απλώς της οικο-
~!JQι~~~!~_~9.ΓΤ!Ι~Ίϊ!2~.Ρ.!L:~~ϋπόθεση της
τελευ T.21as, _ιη){_t(QτΩ:ρ.γ.,η.QQ.~τ.ης~ιερ·aρχΙQ,ς.."·Q_Qι:};.ς·,"):ης τΊς
~<ίiς .-o-'~'S~_9L!.~!!JC:Τ4;!..,!~οιν_ωνu:<ών..J9ξ!i,ων.Η αναγωγική
στάση του Μαρξισμού που ορίζει το πολιτικό σώμα με τους
διφορούμενους όρους της "δημόσιστ; σφαίρας", την κυριαρ-
χία με όροι«; οικονομικής εκμετάλλευσης και την ιεραρχία
με όρους οικονομικών τάξεων, καλύπτει και διαλύει τις δια-
φορές ανάμεσα σ' αυτές τις έννοιεο, Το ότι θα μπορούσαμε
εύκολα να πετύχουμε μια "δημόσια σφαίρα" που να πρεσβεύει
ότι είναι απαλλαγμένη απ' την ταξική κυριαρχία και την οικο-
νομική εκμετάλλευση κι ωστόσο να αποσαθρώνεται απ' την
πατριαρχία, τη γραφειοκρατία κι από ένα σύστημα εξουσια-
στών κι εξουσιαζόμενων βασισμένο σε διαφορές επαγγέλμα-
τοο, έθνους και ηλικίας, γίνεται οδυνηρά φανερό αν κρίνου-
με απ' τ«; εμπειρίες του "σοσιαλιστικού στρατόπεδου". Το
να μιλάμε για τις ανάγκες μιας οργανικής κοινωνίας - για
τη δημιουργία ενός αυθεντικού πολιτικού σώματος και κοινω-
νικά ενεργών πολιτών - είναι σαν ν' αποκαθιστούμε την κοι-
νωνία σαν αυθεντικό "κυτταρικό ιστό". Η κοινωνία, στην ου-
σία, πρέπει να γίνει ένα πολιτικό σώμα με την κυριολεκτική
έννοια, ότι ο πολίτης πρέπει να ελέγχει υ λ ι κ ά την κοινω-
νική διαδικασία, μια ζωντανή π α Ρ ο υ σ ί α στη διαμόρφω-
ση κι εκτέλεση της κοινωνικής πολιτικής.

Ο Ρου σQιiL..Qk_ν_έ.χεLΠαρ.ά_απ.όλ.UΤQ_QΙ!S.~.9....9Tqv_α,ναγνωρί-
ζει πως ένα.IIρΔJΤΙKό σώl,Jα,•.9.!"..ρ.γ..!:!.l!νyJμέν~': !"ην ενσάρκω-
σiJ.,..I.QU-.qg.ν~σu.vέλευ.ση~πoλιτ.ών,_αIιo~τελεί .Qι:>νηq.rΙ1.2~_Λ~ού.
ο ~ς"",:'λαός',:",ζ)εν ~χ.ει ΙSiJ.'Lέ\{α~v.όJ)μαόταν στερείται τη θε-
σ.bU-ιs:ή_δQμή~γΙΘ~να-·επι~είF,ει~τη~φυσική ΤO~~.9J9 'K~Ινα
~δώσε.ι-σ':-"'α.υ_τι:ΊY __έY_O"g!JQ.9>..9.2l!2..~~Olνωνικό νόη μα
- όταν δεν ~μπoρεί να συγκεντρώνεται για V'(j"(jUζη"τciέί, να
δί'CΨ-QQ~ώνει και ν' -α~O~~;-ί~ει--για"τ/νπoλιTιKΊl ποU--δια--- . ~""""'--'''''-_ .....,•......... ,~._,.,,,...,.-~...•---- .•....-....-..-. ,." -",--,---,,~
~ωνει TQ.V KOινωνΙKιj ζωή, Στο βαθμό που η διαμο'ρψω"'"- ~_._""".....,.,- ..-.' ,"

σQ.Yυτ.α/;.-IJ:).C_J:lQα/τικό~,_με.r.Q.qιέQε,1Q.ι_α}Τ', τηΥ_,άblε~1J δ..Ι(]δϊ-
κασl.α...ΔQW.LJ.U.IlΡJI;1άο:ε!lJ_ν!ης ι\α'ίκής συνέλευι;ιη~ ~!Ξ.~ε(ψoύς
μ~?ο~q.βηC!.!Jς~lS.gι gvΤΙTJροσw.1!ε.!:!..σι:ις!~π?νομεύεται εξίσου
~αός σαν η μόνη~αυθενΤΙKή συστατική δύ~μη_~η:ς-Koινω-
νικιΊς ζωής και της κοινωνίας, μετατρεττεroι σε υπόχείριο
των ολί~J,!).Jr:,υΠΟβ,αθΙΑίς;εται σε μια'C:ίφίiίQεσι::ι σε μία έρημη
"δη1i.QQ!α σ~\.eα'~~·~~~δriμόσιο" xιbPo;;. -Πίσω-- .... --.... ...-.\
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από κάθε απόπειρα κατάλυσης του πολιτικού σώμστοο και
μετατροπής του σε μια απρόσωπη' κυριαρχία μεταβιβαζόμε-
νητ; εξουσίας, κρύβεται η πίστη σε κάποιους "εκλεκτούς" που
μόνοι αυτοί είναι προικισμένοι με την ικανότητα να κυβερνά-
νε και να διοικούν. Τελικά, αυτή η άποψη ισοδυναμεί με άρ-
νηση τητ; δυνατότητας των ανθρώπων ν' αυτοδιευθύνονται,
τηο ζωντάνια ς μέσα σε κ ά θ ε ά τ ο μ ο για την απόκτηση
των δυνάμεων τητ; κοινωνική; οοφίαο που μερικοί προνο-
μιούχοι αξιώνουν για τον εαυτό τουο, Το ότι οι συνθήκες είτε
πρό κειται για άρνηση της εκπαίδευσης, του ελεύθερου χρό-
νου, τητ; πρόσβασης στην κουλτούρα, ακόμη κι ενόο φωτι-
σμένου οικογενειακού περιβάλλοντος, για να μην αναφέρου-
με και τκ υλικές κι επαγγελματικές συνθήκες, θάβουν αυτή
τη ζωντάνια μέσα στις Ιδιει; τις "μάζες", δεν αποτελεί αντεπι-
χείρημα υπέρ του γεγονότος ότι η κοινωνική ζωή, ιδιαίτερα
σ' ό,ΤΙ αφορά το άτομο, θα μπορούσε να είναι διαφορετική.

Η μεταβιβαζόμενη εξουσία στην πραγματικότητα, δεν αρ-
νείται μόνο το λαό αλλά και το δικαίωμα της εαυτότητας
που βρίσκεται στη βάση της έwοιας της λσϊκήο αυτοδιεύθυν-
σητ. .Οπως έχω τονίσει αλλού, μια κοινωνία που διατείνε-
ται πως βασίζεται στην αυτοδιεύθυνση είναι αδιανόητη δίχως
την αψτενέρνεια.Ρ" Πράγματι, η επανάσταση μπορεί να ορι-
στεί σαν η πιο προωθημένη μορφή αυτενέργειας. σαν άμεση
δράση υψωμένη σ' ένα επίπεδο όπου η γη, τα εργοστάσια
και τελικά οι ίδιοι οι δρόμοι καταλαμβάνονται άμεσα απ' τον
αυτόνομο λαό .. Οσο απουσιάζει αυτός ο βαθμός ενεργοποίη-
σης, η κοινωνική συνείδηση παραμένει απλά μ α ζ ι κ ή συ-
νείδηση που μπορεί εύκολα να χειραγωγηθεί από ιεραρχίες.
Η μεταβιβαζόμενο εξα/ισίιl-εμπ.αδ.ίζεΙ.J.Q.ιLε.ξΩ..'LQμίκευ'l!l των
"μαζ~ν" σε όντα αυτοσυνείδατα, που μπορούν να πάρουν στα
~έρια τoυς.~y ά~σo, αι:ιεσολά βη!.9__έλεχχ.9-1...Γ1,ς_Κοι§Vιας.
Αρνείται όχι μόνο τη συγκρότηση της "δημόσιας σφαίραο"
σε πολιτικδ σώμα αλλά και του ατόl,!ου σε_JSQ.!Y.ω~ φο-
ρέα-- σε~η" με την έwοια που είχε ο όρος στην αρχαία
Αθήνα. -- .- ------

Ζούμε σήμερα κάτω απ' την τυραννία ενός παρόντος που
είναι συχνά πιο καταπιεστικό απ' το παρελθόν, δίχως να μαρ-
τυρά το αντίθετο ούτε κι η Σαρτρική εικόνα του "βούρκου"
του παρελθόντος. Τα κοινωνικά μας "πρότυπα" για την ελευ-
θερία είναι η Ρώσικη Επανάσταση κι οι λεγόμενες "επαναστά-
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σεις" του Τρίτου Κόσμου, τα συμβούλια, τα σοβιέτ κι οι ερ-
γοστασιακές επιτροπές, που τόσο γοητεύουν πολλούς νεο-
μαρξιστές σαν μορφές κοινωνικής διεύθυνσης. Συμμεριζό-
μενοο τον Μ.Ι. Φίνλεϋ θα ρωτήσω σοβαρά μήπως θα έπρεπε
ν' ανατρέξουμε στο γοητευτικό παράδειγμα τηο Αθηναϊκή;
π ό λ ε ωτ που, παρά τα αρκετά μειονεκτήματά της, μας προ-
σφέρει πολύ πιο συγκεκριμένα θεσμικά υποδείγματα για μια
απελευθερωμένη κοινωνία απ' οποιοδήποτε άλλο, με το ο-
ποίο είμαστε σήμερα οικείοι. Το ότι q.Αθ.q.lLOUs.ιΊ....fuJμ.ΟJ<Ρ..QJία~~
β~?~ν σε μια "κυQίαQΧrι Συνέλευσq ...•_.JJ.~Ω<.Ι.ό_γ..lQ..K~ε ό ι. \

π~; που συνερχόταν τουλάχισΤ:Ο.:LQQράντα φορti: το χρό-
ν~τ':...Ω.!.9Y σlJ..νει~rι~.~R9g.ι.τ.εχνlκQ:...κ.ι..αν.ΤΙ~ΑαWkιοκρα-
τ~δ~OΙKo_ύμεyη εκ Tl~ΡΙΤΙ;)9πgς...Qπό_llUί\J.ιJ.~ούλιο των Πε·
~σίων IQ.!J' on019u~, Q.. Ι!ρόεδegς ε~~~γ~<?ταν δια κλΩρου
μόνο Y.lΞ....μιαμέρα!.. ένα .Q..L!.μ~ούΔιοπου_b!..L.τn....Q..~!Ρ..2-.~υ-
γκροτείτο τόσο δια ιsλiιQou όσο και Ι:!ε εκλΟΥ;:ές - αυτά
τα, χαρακτηριστικά μαζί με το εκπληκτικό δικαστικό σύστη-
μα, την Π9ΛJΙ~.)(llυλ(ιιs.ή~και τη.\l~ευρεία_χρήQ'J] τω;~_ν,
ε~ q::κQ.λιαXPfill~P'i:r.Ql.?6 Ο ερασιτεχνισμός των Αθη-
ναίων στηριζόταν σ' ένα σεβασμό της εαυτότητας που τείνουν
να υποτιμούν τα Πλατωνικά κείμενα για την Π ό λ ι ν. Αν ε~-
φ ρόσ1:rιKε.-κ-ΘΠ-Θ",-γΡθJΨ.τά-~_EΔΔφ~ι.ιsiι..AoμOKραΤΙK~ ρία,
θα ΠQέ.!Jεl-..ν.α_ι'ρ.::αv-μΘλλΘV-Θ'Ι."Ι<;-6'1ΨΘΨSΙξ-ΈΘlJ-ι:Ι Ι;)(:Μ"l'Θ"ΥΘ.ραπο υ
K~oδoτήθηKαν_σε _ μας _δωμέJ:ΙQυ_ΤΟ.!,L.!illIάφωΡ..9..JTρgκα-
τειλη μμέΥ"Οu9j.αΔ.όΥοu~του- ι::J ΑΘ<Έωνα.Οι ελε ύθ εροι άνθ ρωποι
καπχουν την Π ο λ ι τ Ι κ ή Τ έ Χ ν η, την "τέχνη της πολιτι-
κής κρίσητ;", όπως μεταφράζει τη φράση ο Φίνλεϋ, μια κρί-
ση που προσδιορίζει με απαράμιλλο τρόπο την ανθρωπότη-
τα σαν είδος συνεργατικό, που κατέχεται απ' τη φ ι λ ί α
(ρI1iΙία) (μήπως θα έπρεπε να λέγαμε "αλληλεγγύη" αντί
για την πιο συμβατική μετάφραση της λέξης friendship;) και
τη δ ί κ η (δικαιοσύνη). Όμως πέρα απ' αυτά τα χαρακτηρι-
στικά, έχουν μια αίσθηση κοινότητας που α π ό τ η φ ύ σ η
τ η ς τους προορίζει να ζούνε σε μια' Π ό λ ι ν, Αυτά τα χαρα-
κτηριστικά του ελεύθερου πολίτη, στο σύνολό τοικ. συνι-
στούν μια ελεγχόμενη εαυτότητα, αυτό που αποκαλούμε "αυ-
τοέλεγχο", που καθιστά εφικτή την κοινοτική ζωή ή κ ο ι-
ν ω ν ί α. "q_ύ.rε_.q~κ.uρ.ίαρχη_Σ;~υση με το απεel2.eιστο
δΙ~lJ-α--mίμμ..εr.ΟΧiιs:;-Ji....g"ιu.ό.,_Qύτε Ig λα'ίΚ~!lli..ω.τ..ά δικα-
σ.!..ήρια (δ ι κ α σ τ ή Ρ ι α - Μ.Μπ.), ούτε η επιλογή των ~ξιω-
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S!.!Q~Ι~Ω.Q.!LQ.(uε_<l.f:E.ο.a:rΡ~IlΡ1: θα μπορούσαν να
εΥποδίσουν το ,~9..~αrτ' I...'l-b!!ιL,Uf,;,fJώ..iL..ΠJx τυραννία απ' τ/ϊί
~λΔlJ.!_9Υ..JQ~με'ιg}~.ΥJ~.Q.<μέΡQ.ςJ,ομ OWJ1..9!2$, των .πoλϊTωΊ.ϊ~εν

Ι Ξ~~.._.L!!2tΔ~'ΥΧQr_ψ.,q ..!U,.g,.D.όζεl •.~άΠΟΙΑ~l1λq.ίσl..Q..g.l.11..gψuερι-
\φΟf?2 τοικ". πgΡ.ΡΤIJΡf;.ί~ο_~νλεϋ, Επιπλέον, αυτός ο αυτο-

έλεγχος ήταν μια ενεργητική μορφή εαυτότητας κι όχι μια
α π ά θ ε ι α ή μια απουσία συναίσθησης που τόσο συχνά συ-
σχετίζουμε με τους τωρινούς πολίτες μέσα σ' ένα αποπροσω-
ποποιημένο τυπικό σύστημα "δικαιωμάτων" και "καθηκόντων"
"Λέγεται ότι (Αριστοτέλης, "Αθηναίων Πολιτεία", 8,5) στη
νομοθεσία που θέσπισε ο Σόλων στις αρχές του 60υ Π.Χ. αιώ-
να συμπεριέλαβε κι έναν ειδικό νόμο ενάντια στην α π ά θ ε ι α:
Όταν η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση εμφύλιου 'πολέμου, ό-
ποιος δε συντάσσεται με τη μια ή την άλλη πλευρά θα χάνει
τα πολιτικά του δικαιώματα και κάθε συμμετοχή στις υποθέ-
σεις διακυβέρνησης. Η αυθεντικότητα αυτού του νόμου είναι
αμφίβολη αλλά όχι και το πνεύμα του, Ο Περικλής το εξέφρα-
σε στον ίδιο τον Επιτάφειο Λόγο όπου τόνιζε όη ηφτωχείΟ
δεν (iiτοΊ'-έλεi:'εμπόδ~οVίOτηv-' πσλϊτίΚilδράση, λέγοντας
(Θουκυδίδης, 2.40.3): Ο K~θένας πρέΤϊεί ταυτόΧΡονα να φρο-
ντίζει τόσο τις δικές του υποθέσεις όσο και τις-ϋΠ'Οθεσεις
της πολιτείας .. : Θεωρούμε. όποιον δε συμμετ'εχει στην πολι-
τική ζωή όχι σαν κάποιον που φροντίζει μόνογϊα--τΊς δικές
του υποθέσεις αλλά σαν άχρηστο". 2 7 •• ~.• - ._-------- ~' """ ,~" .

Αποτελεί ειρωνεία το ότι πρέπει να στραφούμε στον
Τζων Στίουαρτ Μιλ, μάλλον παρά στους σοσιαλιστές σύγ-
χρονούς του, για να βρούμε μια οξυδερκή αξιολόγηση του
τρόπου με τον οποίο η άμεση συμμετοχή στην κοινωνική
ζωή κι η ανάπτυξη της εαυτότητας αλληλοενισχύονται για
να σχηματίσουν τα δικαιώματα και τκ; υποχρεώσεις του πο-
λίτη - που καθιστούν την ενεργή ιδιότητα του πολίτη ύψι-
στη έκφραση της εαυτότητας. QgΑά-ΙΩ-όJJ.QJ,Q.....ψ.ε.γ~όQ1ίLΙος
Αθ ηνθ·~l(ής....δrιμQ,Κ.βΘ'FίΘξ;-Ηοθβ€l;ι;r.ιρεLο-ΜιΔ,--!J_TJ.QQJS~του
δι κα στη ρίου__Κα.ι.....τω\l...-lIα.ϊΚιί..>.1ι:...σ_υ,Υε4ε.ίι.ρ~"ανύψωσε το δια-
νοητικό επίπεδο του μέσου Αθ_ηναίου πo~ίτ/~~"Pίσσό-
τεΙ;ΙQ......α.J;Tό_εKELv.O-..o.n.o.Lo.u.QQJJ.Q.J.f;...i!Δ~O.uλα ο ύ..fΙ..ΡΧ9.~~_.ή σύν-
XPO_VQ!J':~ Ο Αθηναίος πολίτης όφειλε "να σταθμίζει συμφε-
ροντα πέρα απ' τα δικά του' να βασίζεται, σε περίπτωση συ-
γκρουόμενων απαιτήσεων, σε κανόνες άλλους από εκείνους
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που υπαγορεύουν τα ιδιαίτερα συμφέροντά του να εφαρμό-
ζει, κάθε φορά, αρχές και κανόνες που ο λόγος ύπαρξής
τους είναι το κοινό καλό ..." Συνακόλουθα, έκανε την ίδια
εργασία "με πνεύματα πιο εξοικειωμένα απ' το δικό του μ' αυ-
τές τις ιδέες και πράξεις" που προσφέρανε "αιτιολογία στην
κατανόησή του κι ερεθίσματα στοαίσθημά του για το γενικό
ουμφέροντ.?"

1::I~\Ol..CLΔgεvr θα διατύπω:ιε ....JllLJiι-l1Jν εκπ.αιδευηκή
διαδικασ.l9-::. ένQ....QV.CL.ττΡ.ouαQ,τ.ο_'{.\'ώρ.lσl!9....9υΙ9ύ_ πo~ι 'Ελ-
ληνε~91J.Q1.<.9.Dαύ.σ.αν~_π.Ο..ι.δ.ε, ί..α,_η_mιευ.ιdρ.n.κ..ή....~(] μ ό ρ-
φ-.ω...σ....q_τ.ου ..ατό μo.υ_...••..σ,oν~μ..ια...::.διευ ρ..ι,ιIJt.~n'ιρημοσύνη -;;-iτ ου
κάνει εφικτή την.συθεντική.κρίοη."? Η Π ό λ ι ς δεν ήταν μό-
νο σκοπός αλλά και μέσο που έκανε την πολιτική πρακτική (το
"συμμετοχή" είναι ένας αδύναμος όρος) τρόπο συτοδιαμόρ-
φωσης. Σ' ..αυ.].'ό το επίπεδο, ένας λας>ς δεν προσεγγίζει απλά
ΤO"::''μ:.νl~όqμ.l,.lφ..έ.Qrnι.::..αλλ:'αρ*ίζει να υπερl3αίνει το "ουμφέ-
ρον" σαν τέΙ.QΙΟ._T.o~;συμφέρo.ν'~",_είναι "όlJ,9ς θρεμμένος απ·
τον αση~Q~c~!αφ.ω.ηαμό .)J.ο.υ~α.1JΡ.'iJ.(π.Ρι..σ":""ολόκληρη:τΞIΓν1~Ρ-
ξιανή φιλολογία σαν "ταξικό σu.ιdg:)έQον"και στο νεομαρξισμό
όgν "'{νω~ι~ρ συμφέΡΌ.ν'~"9Υ..:ζ.ι.ι<~~ί;;-:;;:'WLo';:'Jή~.~~τητα
αμοι(3αιόη].:ιc;ις~!S.Q"L9υ.ν-I:S.ΟJΥ.w"ΥίωQ!)ςβασισμένης στην Ελληνι-
tS.QΊ~~,~τ.qς-φ-ι);\..υ;1_ς-=j~nς-~γ_tι,iτ"q_ς~'(ης=χρ~~Q.iιανι-
.κής 119Ρ,ά.δ.9.9ης.

Ο νεαρός Χέγκελ, παρά την περιφρόνησή του για τη Χρι-
στιανική ισότητα που θεωρούσε το δούλο "σδελφό του αφέ-
ντη του", ήταν βαθιά ριζωμένος στο χιλιασnκό ιδεώδες μιας
νέας ένωσης της ανθρωπότητας και στο Ιωακειμίτικο όραμα
μιας εποχής τελείωσης. Σ' αυτό το τριαδικό όραμα, η Αγάπη,
ενσαρκωμένη στο Άγιο Πνεύμα, υπερβαίνει την Πίστη που
σημάδεψε την εποχή του Υιού και το Νόμο που σημάδεψε
την εποχή του Πατρός. Για το νεαρό Χέγκελ, "1:1 αλοθινό α-
x9no.--o τέλειο-.QΥάπn, υπάρχει μ~νo ανά\Jεσα σε όντα Τ!..oυ
έΧα/ΣΙL_LQJ\-.ε-ξ.-Ο-IJ-Θ-ί-α-κι:.Η-θ.ε.ωΡο,ω,ιωu:ιμ.Qιl1α.ία-Q\(Jα
από Kάθ~ άποψ!]" - ~aι, αντίσΤΡO<f!α, για να πετι;α.o~ν α~-
LUI.l_qχεδόν πλό.e.!J_9_~~ώΡl.σq..-l-ων Ν::Qv.JWJC _Τ1Q!)_g~γ,gπΙΟ..Υ-
νται,_πρέπει να έί(ουν τ~~ξ,Qυ,gLg (υπογράμμιση δική
μου - Μ.Μπ.). Η α γ ά π η, όπως γίνεται νοητή στο εσχα-
τολογικό όραμα του Χέγκελ, δε γνωρίζει πια το κίνητρο
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του "συμφέροντος'" στην πραγματικότητα, "σφαιρεί κά-
θε ξένο χαρακτηριστικό από το αντίθετο του ανθρώπου
κι ανακαλύπτει την ίδια τη ζωή δίχως κανένα άλλο ψεγάδι".
Αυτός δεν είναι ένας κόσμος όπου όλα είναι βαμμένα μαύρα.
"Στην αγάπη το διαχωρισμένο παραμένει ακόμη, αλλά σαν κά-
τι ενωμένο κι όχι πια σαν κάτι διαχωρισμένο' η ζωή (στο υπο-
κείμενο) αισθάνεται τη ζωή (στο αντικείμενο)". Πράγματι, η
αγάπα εΚΤQπίζεΙ~Q-ILό.μο-!S.QL...ξ>ικαι ο.ΔQ.γ.Ll1JέIl...Ο-.(iC1-ρ_ω~ι.ο.ύαα:
με QY, σ' αυτή,.τηΥ- εποχή_όΊ:ι'Ου όλ9_ταn ό~τ.2..f..Χ2!Δ'..2!J.Y-Jδια
εξουσία,-v.Ι!Qι;)χ·εl-ΟJlQι,gδόΠQΤ~ avgYKn_yιo μεσoλά~ασ!)~αι
κράτοσ." Ο 3 Ι

. Η συνένωση αποκτά την πληρότητά της σ' έναν κόσμο ό-
που το "συμφέρον" παραχωρεί τη θέση του στη φ ι λ ί α και
την α γ ά π η, όπου η κρίση αναδύεται απ' την αυτοδιαμορ-
φωτική συνεύρεση και την πνευματική εκπαίδευση μιας "διευ-
ρυμένης νοημοσύνης". Προικισμένη μ' αυτή τη νοημοσύνη,
"ακόμη κι όταν σσοφεύνω τιο παρέες ή όταν είμαι τελείως
απομονωμένη καθώς διαμορφώνω μια γνώμη, δεν είμαι απλά
μόνη με τον εαυτό μου στη μοναξιά του φιλόσοφου", παρα-
τηρεί η 'Αρεντ ' "Παραμένω σ' αυτό τον κόσμο της αμοιβαίας
αλληλεξάρτησης όπου μπορώ να γίνω εκπρόσωπος οποιου-
δήποτε άλλου. Οπωσδήποτε, μπορώ ν' άρνηθώ να κάνω κάτι
τέτοιο και να δια μορφώσω μια γνώμη που να παίρνει υπόψη
μόνο το δικό μου συμφέρον ή το συμφέρον της ομάδας στην
οποία ανήκω ... Η ίδια όμως η _ποιόΤIJTQ.IJ.ιαJ;γνώμΟ5;Α,πως και
μιας κρίσης εξαρτάται από το βαθμό της αμεροληψίας της.,,3 2

Η "αμεροληψία" πρέπει να εκληφθεί κυριολεκτικά, για να έχει
νόημα η παρατήρηση της .Αρεντ - σαν ένας όρος που υπερ-
βαίνει το "μερικό" ή μονόπλευρο, και τη "μεροληψία" μιας
προκαθορισμένης δέσμευσης. 1::1ανάδυσο ενός "γενικού σ~..::
φέροντοσ: .αποτελεί, στην πραγματικότητα, την .κατόρνηοη
της ~'μ.ερΩληψίας.::: .ενόο εαμτού ριζωμένου .στο "ουμφέρον"
και σε μια μονόπλευρη. κοινωνία.

Αποτελεί πια κοινοτοπία ότι για τη διαμόρφωση μιας τέ-
τοιας "γνώμης" και κρίσης απαιτούνται κάποιες υλικές προϋ-
ποθέσεις κι ένα ιστορικό υπόβαθρο στο οποίο δόθηκε επαρ-
κής έμφαση ώστε να μη χρειάζεται να συζητηθεί εδώ. Η "διευ-
ρυμένη νοημοσύνη" της Άρεντ πρέπει ν' αναδυθεί από ένα
πεδίο υλικά ασυμβίβαστο με τη διαμόρφωση του "ταξικού
συμφέρovτoς" και της ιδεολογικής τοικ; έκφρασης σαν "ταξι-
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κής συνείδησης". Απ' τη στιγμή όμως που τονίζονται αυτές
οι υλικές προϋποθέσεις, πρέπει να προσθέσουμε πως μια "προ·
λεταgιακό-δ.nμό.σια σmαίρ,α" είναι ένας ανα;ω.QΥ~σμ_Q.s..γιατί
το προλεταριάτο σ α ν προλεταRιάτο, σαν η πλασματική
έκφρα~ς δ η"μό σ Ί·-~·ς -σφ;ίΡ9Ξ7ί~~ ~να "συμφέρον"
ΠOu'~τιτΠ3εται .ιVnΥ,κςtθΟΧικοποίησq,_m; ,J.<ατάρVl)ση του
"συμφέροντος" και τη διομόρφωοη.ι.ενόο κοινού. Δεν εί-
ναι τυxαl070~Ό Μαρξ ~Koλoυθεί τα ίχνη της αστική; πραγ-
ματικότητας απογυμνώνοντας το προλεταριάτο απ' τκ; κοι-
νωνικές και προσωπικές μορφές χωρίς τις οποίες δεν μπο-
ρεί ν' αναπτύξει τη δημόσια ύπαρξή του σαν τμήμα μιας οι-
κουμενικής ανθρωπότητας. Τα γραπτά του Μαρξ "υπονο-
μεύουν" το προλεταριάτο τόσο αμείλικτα όσο κι ο καπιταλι-
σμός τον "κυτταρικό ιστό "Κοινωνία':". Όπως ακριβώς η
αφηρημένη εργασία έρχεται αντιμέτωπη με την αφηρημένη
ύλη, έτσι κι οι αφηρημένες τά{.εις έρχονται αντιμέτωπες σε
μια σύγκρουση "σαμφερόντων" που υπάρχουν ανεξάρτητα
απ' τη θέλησή τους ή ακόμη και την ξεκάθαρη κατανόησή
τους. Το ότι ο Μαρξ _αντιλσμβόνετσι το τιρολετοριότο σαν
μια κατηγορία της πολΙΤΙ~S-9~!$,QVQμjςΙς - σαν :'κάτοχ.ο"
της-ε-ργαΤΙκ!js. δί:ιVqbLη~.ανΤΙj$.ξ:iμ_εχο_ε.ιsμετάΜεuσqς_Ηjς. α-
στικής τά5.lJς~ΙS..Q.LΛηb!ιοiι.Ρ"γ_ηιιq-!.Q'ΥεργοσΤ...QQ!QJ$ο.ύ_Q.υ.σ.τή-
ματοs_- .9.ν_τCD:ΊJΚΜ_lSQLL.Q.....ε_ο~Δ_ο_γ_L!S-9_Ι!9JLΙ.,JqΥ_πραγ-
ματική μονόJ:ΊΔε~t!_ΡΙ1.l$g-l92Jασ[ΙJΌυ~σΤQΥ_ιsαπιr.αλισμό_ ..Qαν
"παραγωγική" κι όχι ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή δύναμη. Ο Μαρξ
δε---μc;ςαψίi'Vεϊ~μιά -αμφίβΞ'λία ΠόVu:ί'O'Cιυτo. ~Σaν η πιο ο-
λοκληρωτικά απανθρωποποιημένη τάξη, το προλεταριά-
το υπερβαίνει την σπανθρωποποιημένη του κατάσταση και
καταλήγει να ενσωματώσει την ανθρώπινη ολότητα "διαμέ-
σου της επείγουσας, όχι πια μεταμφιέσιμης, απόλυτα επι-
τακτικής α ν ά γ κ η ς ... " Συνακόλουθα: "Το ζήτημα δεν
είναι το τι θ ε ω Ρ ε ί σαν στόχο του ο τάδε ή ο δείνα προλε-
τάριος ή κι ολόκληρο το προλεταριάτο, σε κάποια στιγμή. Το
ζήτημα είναι τ ί ε ί v α ι τ ο π Ρ ο λ ε τ α Ρ ι ά τ ο και τι, σαν
συνέπεια αυτού του ε ί ν α ι, είναι υποχρεωμένο να κάνει,,33
(Όλη η έμφαQD είναι του Μαρξ Κ(]LJ:!P..Q~9ψέRει_έ.,ν~Υ'λωττο
σχόλJ...9..-γ.ιαJΙI.~ι.α.J:Lό_ι.ιtΡ..QυkΤ_~Υ'_αJTρϋ1l.0κεψενοπm.Qσο~!!ρο-
λε,ΙΩQ,ιάτοu). Δε θ' ασχοληθώ με το έρεισμα που προσφέρει
αυτή η διατύπωση σε μια ελιτίστικη οργάνωση. Προς το ηα-
ρόν, είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως ο Μαρξ, ακολου-
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~.-Lq~ __llαΡ_(ιδΟQD...lO.uλασικής ao:r~_1J..Qλιl.LKQc: οικο-
νομίαο, .αντικεwενοποιεί εξ ολοκλήρου το προλεταριάτο και
τ~,::;g~Ρ~~ί:q9-~:q~-DQΙ~_~:.,\,kτ.Ι"QΈ:~l~. Ir:εξιγεΡ~~.fε-
ταριάτου ακόμη κι cι..εξανθρωπισμός του, παύει να είναι ένα

~.. .._. ,.•.,_~..-, ..~. ~•. ,·.ιc·'·~~· ..~,.W":f;C-·,~ι)fJJ"""~"',r"~, ':•••••'_~"--

α ν θ Ρ ώ η.ι ν ο φςιινόμεllο:"μξ;.;rαΙRέΊΤεται μάλλον σε λΤΙτού-ρ-
yi~ αμε ίλι ~,τωy ο,~κρv.q'l'!'!ιsW~Q,b!wi:~ι=εJjΊiqΊ;:ίιJS!i~~~ ης".
Η ουσία του προλεταριάτου σ α ν προλεταριάτου είναι η
μη ανθρωπινότητά του, η παράγωγη φύση του σαν προ'ίόν
της "απόλυτα επιτακτικής ανάγκης" - του ωμού "ουμφέρο-
ντος''. Η υποκειμενικότητά του εντάσσεται στην κατηγορία
της σκληρής αναγκαιότητας, ερμηνεύσιμη μόνο με όρους της
οικονομικής νομοτέλειας. Η ψυχολογία του προλεταριάτου,
στην πραγματικότητα, είναι η πολιτική οικονομία.

Το πραγματικό προλεταριάτο όμωο αντιστέκεται σ' αυτή
την υποβάθμιση τηο υποκειμενικότητάς του σε τιροϊόν της α-
νάγκης και ζει όλο και περισσότερο στη σφαίρα τηι; ε π ι θ υ·
μ ί α ς, της δ υ ν α τ ό τ η τ α ς να γίνει κάτι άλλο απ" αυτό
που είναι. Συγκεκριμένα, Ο ερνάτηο αντιστέκεται στην ηθική
της ερνοσίαονιατ] έχει γίνεΙ,,1ΊαράλO'{.η~~.Jι,.~Ψ-,~Ιτωνδυνατο· .
τήτων για μια μη ιεραρχική κοινωνία. Μ' αυτή τ/ν-εννσιο, ο
εργάΤΏ5. ]iϊ,fel?iiV~~i!Jv";~:e..ό_ΥωΥ!J_;Ρύσ.r:ι_τοili!J@ γίνεται
όΛΟ και ,πφισσότ.fρο. __IJ.2!.οκεί~~~~~ΧΙQΥ.~~iμν2.,._.l:!.!Jηρολ"ΙΤα:
ριος κι όχι προλετάριος. I:Ι_.ε..Ιυ_.θ, ..!L.μ_.ια,_ .•ό.χι~αι;rΔά..q~η,
ΓJ_ δ.υ. ν ~~τ.~ό~:ι:-::η7a~_ό~ΧΙ~GI.r,ιλg-η_αΜα.γ-καιό_τι;ματ.uuεισέρ..ΧΩ-

'~ται στην ..αυ.τσδιά.ΙJΔQιιr:ι...ις.q.Ι..lιlν αυτενέργειά του/της. Ο ερ-
γότής αρχίζει ν' αποβάλλει τον -~γ-ατι σ μόΊου, την ύ·
παρξή του/της σαν απλού τ α ξ ι κ ο ύ .όντοο, σαν αντικειμέ-
νου των οικονομικών δυνάμεων, σαν απλού "όντοτ;" και καθί-
σταται όλο και πιο διαθέσιμος στην ανάπτυξη μιας "διευρυμέ-
.νηο νοημοσύνης".

Καθώο η α ν θ Ρ ώ π ι ν η ουσία του προλεταριάτου αρ-
χίζει ν' αντικαθιστά την εργοστασιακή του ουσία, γίνεται εξί-
σου προσιτός τόσο έξω απ" το εργοστάσιο όσο. και μέσα σ'
αυτό. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται όλο και περισσότερο στο
προσκήνιο η όψη του εργάτη σαν γυναίκας ή άντρα, γονιού,
κάτοικου της πόλης, νέου ή ηλικιωμένου, θύματος της περι-
βαλλοντικής αποσάθρωσης, ονειροπόλο υ (ο κατάλογος είναι
σχεδόν ατελείωτος). Οι τοίχοι του εργοστασίου αρχίζουν να
διαπερνώνται απ" την ανάπτυξη μιας "διευρυμένης νοημοσύ-
νης" στο βαθμό ΠΟυ τα προσωmκά κι ευρύτερα κοινωνικά
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ενδιαφέροντα α Ρ Χ ί ζ ο υ ν ν α α ν τ α γ ω ν ί ζ ο ν τ α ι
τ α "π Ρ ο λ ε τ α Ρ ι α κ ά" ε ν δ ι α φ έ Ρ ο ν τ α κ ι α ξ ί ε ς
τ ο υ ε Ρ γ ά τ η. Μια "εργατική ένωση" μπορεί να γίνει αλη-
θινά επαναστατική μόνο στο μέτρο που ασχολείται με τις αν-
θρώπινες επιθυμίες του μεμονωμένου εργάτη, που βοηθάει
στην απαλλοτρίωση του προσωπικού περιβάλλοντος του ερ-
γάτη και στην υπέρβαση του εργοστασιακού του περιβάλλο-
ντος. Είναι στ" αλήθεια αμφίβολο αν, σε περίπτωση μιας αλη-
θινής επαναστατική ς αλλαγής, οι εργάτες θ α θ ε λ ή σ ο υ ν
απλά να ελέγξουν την παραγωγή και να επαναπαυθούν στις
δόξες μιας οικονομίας βασισμένης στον "εργατικό έλεγχο".
Πιθανότατα θα θελήσουν ν" αλλάξουν την παραγωγή, να κσ-
ταστρέψουν δηλαδή την τεχνική προσήλωση της κοινωνίας
στο εργοστάσιο σαν τέτοιο. Αυτού του είδους η εργατική τά-
ξη θα γίνει επαναστατική όχι π α Ρ ά τον εαυτό της αλλά
ε ξ α ι τ ί α ς του εαυτού τηο, κυριολεκτικά σαν το αποτέλε-
σμα της αφυπνισμΈVης εαυτότητάς της.3 4

Για_.~~"!"_6ΡΙ(:;JT9τ:έ/\η,:':0 gvθρ.ωllQς εΙνα.ι.•ε~,cei!Ξ:εως_~ολι-
τικό ζώο' κι έτσι ακόμη κι όταν οι άνθρωποι δε χρειάζονται
τLi":iϊ04θ~i;Ξ:";1 )~:-όi.~α/\l,:'εnιθ:C,μΟύ~_μοb'Q\lJΟ_ίι'fρ,.yq_~'ou.,~βιώ-
νουν". Γιατί παρότι έχουν ένα "κοινό συμφέρον" ως προς το
~ιν, "συνενώνονται και διατηρούν επίσης την πολιτική σύ-
μπραξη (στην πραγματικότητα, την π ο λ ι τ Ι κ ή κ ο ι ν ω-
ν ί α - Μ.Μπ.) ο-ιλά και μόνο για χάρη της ζωής ... ".35 Για τον
Μαρξ, "εκείνο που διακρίνει τους ανθρώπους απ" τα ζώα είναι
η συνείδηση, η θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Οι ίδιοι οι
άνθρωποι αρχίζουν να διαχωρίζονται απ" τα ζώα όταν αρχί-
ζουν να π α Ρ ά γ ο υ ν τα μέσα επιβίωσής τους, ένα βήμα που
καθορίζεται απ" την υλική τους οργάνωση. Παράγοντας τα μέ-
σα επιβίωσής τους οι άνθρωποι παράγουν έμμεσα και τις πραγ-
ματικέο υλικές τους συνθήκεο."? 6

Ανάμεσα σ" αυτούς τους δυο ορισμούς του "ανθρώπου"
παρεμβάλλονται περισσότερα από δυο χιλιάδες χρόνια όχι
μόνο ανθρώπινης "προόδου" ως προς την κυριάρχηση της
φύσης αλλά και κοινωνικής οπισθοδρόμησης προς την απο-
γύμνωση της κοινωνίας. f:i...u.πQωθμιση της κ ο ι ν ω ν ί α ς σε
Κ9.IQ,Id.~ρ_ισill>Τ!Jς εf?γασίας~rι.<::..-φ-!..Δ..Lα..,C-Q..ε-Ι9..~ αλλ;'-
λεy"γ_ιdΩκαι_τέι\.9...ς...l2Y~,!}J.Q.\ULε_lli-Q...,αQ,τ:~ίρkQΙ!1.!!!JJ:!J.Ε..!:!:'ΤΙ-
σjJ.Q!J._lSι...,ς:ι:~~.9_γ_I$.!Ρ...~ι~είΥαι ένα ιστορικό γ ε γ ο ν ό ς που δεν
μr.ιοΡο.ύμΕ...Υ_:_α.'{..)LοiJ,llο.V,μ.ε~-E~όμως επ1OiϊίΞκmμωίδ"ε 0-
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λ ο γ ί α που δεν μπορεί να υποστασιοποιηθεί και να μυθο-
ποιηθεί σαν "επαναστατική". Το να θεωρούμε μόνο τον καπι-
ταλισμό σαν ένα μύθο τηο "π Ρ ά ξ ε ω ς" που εμπεριέχει επα-
κριβώο ό.τι θα έπρεπε να εξορκιστεί απ- τον "πολιτισμό" σαν
σύνολο, με την έννοια που έδινε στον όρο ο Φρόυντ, ο Αντόρ-
νο, ο Χορκχάιμερ και, ειλικρινά, ο Φουριέ, αποτελεί προδοσία
του ευρύτερου επαναστατικού σχεδίου που αναμένει την
κριτική και την πρακτική μιας "διευρυμένη; νοημοσύνηο",
Αν δε βρισκόμαστε απλά στο τέλοτ; του καπιταλισμού αλλά,
όιιακ θα παρατηρούσε ο Φουριέ , στο τέλος του "πολιτισμού"
- τηο ιεραρχίαο και τηι; κυριαρχίας - δεν αρκεί πια να μι-
λάμε για τάξεις. κι εκμετάλλευση αλλά μάλλον για την ι ε-
Ρ ό Ρ Χ η σ η σ α ν τ έ τ ο ι α στα πιο μοριακά επίπεδα τηο
ανθρώπινης ουν-κ οινωνίωοησ. Και η κριτική θεωρία αμφι-
σβήτησε επίσης τον "πολιτισμό" σαν σφαίρα της κυριαρχίας
και σαν λογική τηο κυριαρχία<;, δεν έθιξε όμωο την ιεραρχία,
την αισθαντικότητα εκείνη που οργανώνει τη δ ι α φ ο Ρ ά
σε μια σφαίρα διαταγή; και υπακοής. Έτσι, έπεσε κι αυτή
θύμα τητ; αθέατηο ιεραρχικήο διάστασης που διαιωνίζει την
κυριαρχία, τηο τάσηο αποφυγής της ροήο τηο ζωής και τέλος
του ελέγχου τηο εμηειρίαο. Για το "χειραφετικό συμφέρον"
το να ανακαλύπτει την απελευθερωτική του παράδοση μέ-
σα στ«; ακαδημίεο, να χτίζει τκ; ηθικέτ; του επιταγές πάνω
στα κλαδιά των δέντρων τητ; δικήο του διανοητική; Εδέμ,
είναι σαν ν' αντικαθιστά την επαναστατική ιστορία και τα ση-
μαντικά τητ; διδάγματα με τη διανοητική ιστορία και τη δια-
τροφή τητ; με μπαγιάτικο χυλό. Όχι γιατί η θεωρία δεν έ-
χει τιτ; δικέο τηο επιτονέσ, αλλά μάλλον γιατί δεν μπορεί να
οριστεί σαν "π Ρ ά ξ ι <" που την προφυλάσσουν απ' τη ζωή
τείχη σκεπασμένα με κισσό.

Ο νεσρόο Χέγκελ διατύπωσε ξανά πιο ξεκάθαρα τη θέση
τηο σοφίατ; σαν π α ι δ ε ί α ς, ιδιαίτερα τηο γόνιμης ανταλλα-
γής διδάσκοντοο και διδασκόμενου μάλλον παρά ηγέτη και ο-
παδού - μιστ; π α ι δ ε iα ς που ενθαρρύνει τόσο την ανάπτυ-
ξη μιατ; επαναστατικής κουλτούρας ή "κινήματος" όσο και μκκ
επαναστατική ς σισθαντικ ότηταο. τ.ο-ό.,τ.l-Q_Γ.)Δ.ικίQ,...Ι:1_εμπειρία

._κ9.Ιτα .ΠΡΩσωπικά_χ-cφίσματο_παρέχουν .ίσωο σοφία~,QεJl.είναι
λόνοο για να.ηαρέχοωε.και.εξοψσία. Η διάκριση του Χέγκελ
ανάμεσα στον Ιησού και τον Σωκράτη οδηγεί αλάθητα αυτή
την παρατήρηση στο αυθεντικό τηο κοινωνικό πεδίο. ΟΙ Χρι--
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στιανοί απόστολοι ήταν απli.L.<LI5.9.λουθοι"Μο έΧΟ\ΊΞ.ς απόθε-
μ.Ξ.-δΙΚ[Ιζ...:ω,Υ'ς_Q~ε.\.l.kLQ:Q.ιςή,ς~ενέ1λγ~.!~αe9..τηρεί_~_~έγKελ,
':~~~~qy~.!ΩΥ 1JίQ.~!L.~υς .σΤΙC;"δΙ.~,9Ρ_l5:α~ίεS.!!?.Υ.. 1 ησ~ύ, κυ-
ρίωο πάνω στη φιλία τοικ και στην εξάρτησή τοικ απ' αυτόν.
Δ~"..α;ό-;τ,ciQ~~~6Υ'''9λΟθ~έίά~ 15.9.l-SfJv.:ελi~θ~~~ με δικό τοικ
μόχθο: μόνο κατόπιν επίπονης διδασκαλίας κατάφΦΌν"γ" α-
πο κτ όΩα/l.Y_μ.l<:ι.θ.ολή_έ.Υ_ν~Q.ιq_κοι -;:Ιερι~έ~-=φ..ό~RI-!ο.υλiς""γι~Ji~ τέο.
Δε φιλοδοξούσαν παρά να το.Q..ιj.Q.9.!J..'LIl\gτά_Q.!J:rό_ΙQ._~όγμα
κα~.1Q..b!εταδώσουν .πΙQ..ιςιστου!:_ό.λlωυ~,_~~ρ!s..!Sαμι9 ..1ΨΟ·
~Δ.!) η., χ.ιιψίς_.ν.α.. εIΗ.τ.ρέΠQ.\Jν·..καμ ιά_αλλαΝΛ":σ.ε_~~l1ΙQb!.έρ~ιες
που αυτοί θC;Ι_ξίXανεπεξεργασΤ.εί."

AvτίθεΤO,-Ω.LφίΔ.σι του~ill'iQάτlJ απ' 'Ί$η νεότητ9~.5'"
είχαν αΥαπτύς~L.-ΠQλ~u/jεUQ9_ ιις Ι!5α~Iητές τοικ; Είχαν α-
φομΟ,ιρσει ε~~_Τ.9-.qnμΡ.J~Η,QΤ:Ι!S}~.!J.'!.ε.'d..Ε9. πο.\.{.Π.Ξρέx~ι C)"ΤO

άτομο μεγαλ~ΤEBO ~αθlJ.Ω-ανεςgQI!JillfLς-!S2.L..καθιστά αδu~α-
το,•.I.n~.Q'w_ι:ιιs.q...JS,L α1Jόλυ~τru;sg ΡWQη_ε::ός ~ανθΡιJ:!1!0υ
με κοψό .μυ.αλό__απ_ό~.έy,.ς:ιν~άλ.ΊWx.. Στο κράτοο τους άξιζε να
έχουν κάποιο πολιτικό συμφέρον κι ένα τέτοιο συμφέρον
δεν μπορεί ποτέ να θυσιαστεί. Οι περισσότεροι απ" αυτούς
είχαν ήδη μαθητεύσει σ' όλλουο φιλόσοφοικ; κι άλλους δά-
σκαλο υς. ~y-απ οι"ισΟΜιο..ν-L.ωκρ.άτη_εζ,ω;!l.ας_Ι.Γ.).c;....αρ.ε_τ..q,ς..κgι
τηο φιλοσQillία~ του κι ό>.<!....I.Q~Qε~Uι..JillLτ..rι.....<RιΔ09...Q:W-Lcu:9υ
-ωϊSΡ_άτη ε_ξQι.τiΩcς_τ.Q.Υ'-~α/ho.. Όπως ακριβώς ο Σωκρά-

Ίης αγωνίστηκε για την πατρίδα του, εκπλήρωσε όλα τα κα-
θήκοντα ενόο ελεύθερου πολίτη σαν γενναίος στρατιώτης
στον πόλεμο και δίκαιοι; κριτήο στην ειρήνη, έτσι κο!όλοι του
q,Lφίλο.L[ι_τ.α.ν-κά-τ.ι...πa.Ρα·τ,:ι·Q.VW-Q.f.\..Q-α:ι:ι.ΑοLάrιΡ.QΥ.QUI?ιλΡ.Q.Q.Ψ.Οι,
απQ...QuΔοΙμα.θ.Ιιili του ~..LQάΤQ~'.36

Η Π ό λΙ..f:,...m~Q.\U:..ql;._tμφ.QΡΙΙ.QΙ!:lνε~~υθ,ερί~~τη δρα-
Q1.!lQJ.ό~τ/Ι(Ι,_QΥ-Τ~φσαό~Τ"QΥ_σ..!Ά9-.εκκ.Δ!lWσ!1~Π.~~ έ~~.νε""εμφα- \\~'J

gΌn o.:!J~YAQIi~~q~IOV ε$O~<2,~~~ ο Xέy'~;.~!~~~:επα- t~ Φ'
ΚQιβως~ΤQ~δι.αψορε'ι'ΙJ.<Q=ΚQι-vω!J,ιt~α~τιλο!ρ-!Ω. .T!pυ~γ~ ~!Jae!l- \ι:.v~,,:
.τές_ο-τηνΕΔΜ.δα~Ι.Qηαδού_c,..σ_τ.qν_Ιου.δαία., ..δ,άΡjφλΟ.ιις.κι ηγέ-
rg.,...lr1-Ω.o.IJ.Q..IiQ...Q..I.US.Q-tLQυ ω ν ί α I!lS Π ό~~_εω ς και την
ι,ερ.αρ"Χλκq_u.r.r.Qδ.Qμq..Lq.ζ..Ε.I.$J~Δ_llQίας.Εξαιτίας της έντασης ανά-
μεσα στα δυο αυτά άκρα, αναδύονται διάφορες αντιλήψεις
για την εαυτότητα: ο ελεγχόμενος εαυτόο που διαμορφώ-
νεται απ' το φωτ του πνεύμστοο, του λόγου και τηο αλλη-
λεγγύης κι ο ελεγχόμενο<; εαυτός που διαμορφώνεται απ"
το μαστίγιο τηο ορθολογισμένης κοινωνίαο, του δόνματοο
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και του κατακερματισμού. Στην πραγματικότητα, ουδέτε-
ρο έδαφος δεν υπάρχει πια, ούτε στο επαναστατικό κίνημα
ούτε στην κοινωνία. Η ιστορία αυτού του αιώνα έχει δηλη-
τηριαστεί απ' τα ατέρμονα "κέρδη" και τις "διαμεσολαβή-
σε«;" που απειλούν να πυρπολήσουν την ίδια την κοινωνία
- απ' τις "βελτιώσεις" που τίθενται στην υπηρεσία μιας πα-
νταχού ηαρούσαο κυριαρχίας που κάνει τον εαυτό συνεργό
της ίδιας του της υποδούλωσης. Σχεδόν 40 χρόνια νωρίτερα,
ο Χορκχάιμερ έγραφε "Τ ο ε π α ν α σ τ α τ ι κ ό κ ί ν η μ α
α ν τ ι κ α τ ο π τ Ρ ί ζ ε ι α Ρ ν η τ ι κ ά τ η ν κ α τ ά σ τ α-
σ η σ τ η ν ο π ο ί α ε π ι τ ί θ ε τ α ι". 3 7 Σή μερα αυτά τα
λόγια φαίνονται ήπια. Το ''επαναστατικό'' κίνημα - όπως
αποκαλεί τον εαυτό της η Αριστερά - υ π ο σ τ η Ρ ί ζ ε ι
θετικά την κατάσταση που διατείνεται
ό τ ι α ν τ ι μ ά Χ ε τ α ι. Το μαζικό κόμμα είναι η προϋπό-
θεση της ύπαρξης μιας μαζικής κοινωνίας, το πολιτικό πρό-
σωπο της θεσμικής της γραφειοκρατίας. Ολόκληρο το μέλ·
λον της Αριστεράς εξαρτάται από το αν θα προσπαθήσει να
αποκαταστήσει ένα πολιτικό σώμα - την κ ο ι ν ω ν ί α της
άμεσης σύμπραξης των πολιτών - ή αν, στο όνομα του "ρεα-
λισμού", τηο "σκοτιιμότηταο" και των κατάλληλων "μεσολα-
βήσεων" θα υποστηρίζει την όλο και μεγαλύτερη ορθολό-
γιση της κοινωνίας με τις ρητορείες της περί προόδου, σχε-
διασμού, μεταρρύθμισης - κι "επανάστασης" ακόμη.

Πέρα απ' τις εσωτερικά; διαμάχες της Αριστεράς βρί-
σκονται τα ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα της ιστορικής
επανόρθωσης και της κοινωνικής προόδου. Η δημοτική
παράδοση, όσο αχνή κι αν είναι, επιβιώνει σήμερα στη δυτι-
κή κοινωνία σαν μια Αμερικάνικη παράδοση που μπορεί κάλ-
λιστα να σημαίνει περισσότερα για το Αμερικάνικο επαναστατι-
κό κίνημα απ' ότι η ευρωηαϊκή έμφαση στο συγκεντρωτισμό.
"Η συνεχής ανάπτυξη των πόλεων τηι; Νέας Αγγλίας διαμέσου
της διάσπασης του κεντρικού πυρήνα σε νέα κύτταρα, που έ-
χουν μια δική τους ανεξάρτητη ζωή, θυμίζει το .παλιό Ελληνι-
κό πρότυπο", παρατήρησε ο Λιο ύις Μάμφορντ. "Αλλά οι πό-
λεις της Νέας Αγγλίας προσθέσανε ένα νέο χαρακτηριστικό
που ποτέ δεν κατανοήθηκε αρκετά, ούτε κι α ν τ ι γ Ρ ά φ τ η-
κ ε στο βαθμό που του άξιζε: το δήμο (Township), Q δόbLQJ;,.ε.ί-
ν.9ι,.μια~ΠΘλ+τ~κr'ι-e'f'>γό'νωσl']~ΠΘU.περιλαμβάvει.,αρκε.,τές~πόt,.εις,
χωριά, οικισμούς, μG1ζ.ί-μ&-:ι::η.v.,ύπα,ι(iQQfIOU.JOπεEβάλ~ει: επι-
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τελεί τις λειτ~υ~~~~.::.τηs. τ?~Δs. ..9ια~J3iρνΙ:ΙΞ!).5~<:~J!.~ερ~λαμ-
β.~~9.,~Y!J,ς.1J1L~~Υ1.'JeΙl2..rιS-~Ρ_".,,2Κ2Δ~..Υ*.JS.gu.nς.φροντίδσο
τω.~.wτ.Ξ~~.<!lΥ~e?~~':J.~gΥ2le..ιiJΧλ9Sl2χ"~αe.,,ιεe~!!.έ;;'.Ο..,9Π~,,:ι:τ~λιά
διαΧW.ΡΙQΊJ,Q.JJQl\qς"κι,υ.ιτ.α.ίθ,ρου".

Ο οδυρμός του Μάμφορντ ότι η αποτυχία "τόσο του Ε-
θνικού όσο και του Ομοσπονδιακού συντάγματος" ν' αναγνω-
ρίσουν το δήμο σαν βασική μονάδα της Αμερικάνικης δημο-
κρατίας, "ήταν μια από τκ τραγικές παραλείψεις της μετεπα-
ναστατικής πολιτικής εξέλιξης", μειώνει τη σημασία του γε-
γονότος, Η "μετεπαναστατική πολιτική εξέλιξη" της πρώιμης
δημοκρατίας ήταν βασικά αντεπαναστατική κι ο δήμος ιδιαί-
τερα, οι δημοτικές Συνελεύσεις, καταργήθηκαν σκόπιμα ε-
πειδή ακριβώς προσφέρανε "συγκεκριμένα όργανα" σ' ένα
"σφηρημένο πολιτικό σύστημα δημοκρατίας ... ,,38 Όπως τό-
νισε ο Μέριλ Τζένσεν σε μια εκπληκτική μελέτη αυτής ακρι-
βώι; της περιόδου, "η φύση της διακυβέρνησης των πόλεων
έγινε θέμα έντονων συζητήσεων", Οι δημοτικές Συνελεύσεις,
είτε νόμιμες είτε άτυπες, "υπήρξαν εστίες επαν~σταΤΙKής δρα-
στηριότητασ. Η αντιδημοκρατικ[ι αντίδ,Qασn."!ιQ.1,L91i~~~!Jσε
τη'L.6I:!~.Qικf,-νΙΚ!LΕ!!.ανάστασrΙ.2!W2.§.~.~πικε _gTJ(λo"I!P.9.2I!.9.e~LEC;
κc:τάe.Υ"'1Q!Jς,_ ΤD.ς~l.9jJ..Qigς...l~Υ_Q.!J1:!OTΙKώ~'!§Λε ύ~E~.ν, πο υ
είχαν επεκταθεί πολύ πέρα απ' τη Νέα Αγγλία ως τις μεσο-
ανατολικές και τις νότιες Πολιτείες. Από. bLξ,ρ~Q.υ..ς...σjJχιrιQ!:ΊJΙ-
κWY_έγJ.\lQY.....αJIόπεφεΙ:Ι-ΕvκαΗίδρυ.αη,G-μιας~~συ.ν.τ.εX,νιαKής;.μΡ ρ-
φ ή~_.(δ.tlμ.f).ι:·bΚ.i,j,q-διαΚυ.βέρνησq·ς.)~δΙQμέ.Q,οι,ι'mΤ.Qς_QΠQ\qc; οι. πό-
λξ;μ:;_Θ,α".κυβε.ΡV~Q.ίι\ζ,τ,<;ΏL.QILό_δ.r.Ί.μςι,QΧ9.υ~ς.J$.gισυμβούλια"εκλεγ-
μένα απ' τις αστικές περιφέρειες. Κρίνονται; απ' το Νιου Τζέρ-
σεϋ. QLlliJ1Qρ.Q..ι...::.I,J.JlQ..Q.I.όg,ιζQ..\l....Qlgli~ρ...ιL!9...Q!l.Y.JJ;χ.\lιJlιsό...ρΥ-
σΠJl!9,,_αι.η.Υ,.~τφQσu,Qθ..ε!q_'ζQ!Lς_ν..:'_...απ,οψύ,γ.οu,ν_.:ας_δη μQ<IιI.<~C;
ΣU,Υ..εΑ&W'Θ&ις".Αυτές οι προσπάθειες στέφθηκαν α π ό επι-
τυχία όχι μόνο στις πόλεις και στκ κωμοπόλεις εκείνης της
πολιτείας αλλά και στο Τσάρλεστον, στο Νιού Χέηβεν και
τελικά στην ίδια τη Βοστώνη. Ο Τζένσεν, αναφερόμενος στη
συντεχνιακή μορφή δημοτικής διακυβέρνησης και στον πε-
ριορισμό του δικαιώματος ψήφου που αντικατέστησαν την
πιο δημοκρατική μορφή συνέλευσης των επαναστατών του
1776 στη Φιλαδέλφεια, διατυπώνει μια κρίση που ισχύει για
όλες τις πετυχημένες προσπάθειες δημοτικού συντεχνιασμού
που ακολούθησαν την επανάσταση: "Η αντεπανάσταση στη
Φιλαδέλφεια είχε ολοκληρωθεί", 3 9
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Εδώ, λοιπόν, βρίσκεται μια ιστορία και μια απελευθερω-
τική παράδοση που αναμένουν μια πλήρη και συνειδητή έκ-
φρσση σαν απαίτηση για οργάνωση σε ανθρώπινη κλίμακα,
τοπικό λαϊκό έλεγχο, αποκέντρωση και άμεση δημοκρατία τό-
σο μέσα στους κόλπους του επαναστατικού κινήματος όσο και
μέσα στην κοινωνία. Στρέφοντας την έwοια του "λαού" ενά-
ντια στην αστικοουτοπική του προέλευση, η απελευθερωτι-
κή παράδοση επανακτά κι υπερβαίνει ένα όραμα που τις υλι-
κές προϋποθέσεις του έχει θεμελιώσει η ίδια η αστική κοινω-
νία. . Ενα νέο "επαναστατικό υποκείμενο" ξεπροβάλλει στο
κοινωνικό κενό που αφήνουν πίσω τοικ; η κοινωνία και η συ-
γκεντρωτική εξουσία στο απόγειό της.40 Το σύστημα στρέ-
φει τοικ πάντες εναντίον του - το συντηρητικό και το βιοπα-
λαιστή μικροεπιχειρηματία, τον εργάτη και το διανοούμενο,
τις γυναίκες, τοικ μαύρους, τους ηλικιωμένους και τους φαι-
νομενικά προνομιούχους κατοίκους των προαστίων. Η υπο-
βάθμιση των ατόμων υπό "αδέλφια" σε "πολίτεο" και τελικά
σε "φορολογούμενους", εκφράζει την κοινή μοίρα κάθε ατό-
μου που κατατρύχετοι από ένα φοβερό αίσθημα αδυναμίας
που τόσο εύκολα περνιέται για απάθεια. Η γραφειοκρατία
δεν μπορεί ποτέ να καλύψει αυτό το κενό, ακατοίκητο κοινω-
νικό πεδίο. Αυτό το πεδίο μπορεί ίσως να καταληφθεί τελικά
από συνελεύσεις γειτονιάς, από συνεταιρισμούς, λαϊκέτ; ενώ-
σεις και ομάδες συγγένειας. που γεwιούνται από μια ατέλειω-
τη σειρά κοινωνικών δεινών - πάνω απ' όλα, από α π ο κ ε-
ν τ Ρ ω μ έ ν ε ς ομάδεο, που αποτελούν ένα αντίβαρο και μια
ριζοσπαστικοποιητική_ δυνατότητα απέναντι στον υπέρογκο
συγκεντρωτισμό και τη συγκέντρωση της κοινωνικής εξουσίας
σε μια εποχή κρατικού καπιταλισμού.

Ο σοσιαλισμόο, εμπνεόμενος απ' την εικόνα της Ροβεσπιε-
ρικής Επιτροπής Δημόσιας Ασφάλειας, δεν υπόσχεται να θί-
ξει (στην πραγματικότητα, να κατανοήσει) αυτή τη νέα κοινω-
νική εξέλιξη, που τόσο ταιριάζει με την Αμερικάνικη κοινω-
νική παράδοση. Η απλοποίηση του "κοινωνικού προβλήμα-
τος" σε ζητήματα όπως η αποκατάσταση της τοπικής εξου-
οίαο, η αυξανόμενη εχθρότητα απέναντι στο γραφειοκρατι-
κό έλεγχο, η βουβή αντίσταση στη χειραγώγηση στο επίπε-
δο της καθημερινής ζωής, παρέχουν τη μόνη υπόσχεση για έ-
να νέο "επαναστατικό υποκείμενο" στο οποίο μπορούν να βα-
σιστούν η αντίσταση και τελικά η επανάσταση. Σ" αυτά τα ζη-
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τήματα πρέπει να στραφεί η επαναστατική θεωρία, όπωο, ε-
πίσης κι η επαναστατική πρακτική πρέπει να κατευθύνει τκ
προσπάθειές της στην επαναθεσμοθέτηση ενός συνειδητού
πολι τικού σώματος.
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στών" καλαμαράδων, έχει ιδρυθεί για να προσφέρει τα αναγκαία καλλυ-
ντικά για τα παραμορφωτικά αποτελέσματα αυτής της αλλόκοτης εγχεί-
ρισης. Πέρα, όμως, απ' όλα αυτά, συναντάμε πάντα την ίδια Μαρξιανή
αντίληψη με την προσήλωσή της στο προλεταριάτο ("εξωτερικό" ή "ε-
σωτερικό", "παλιό" ή "νέο"), σε οικονομικά δεδομένα και συνασπισμούς
εξουσίας. "Οσο σημαντικοί κι αν είναι, στα σίγουρα, αυτοί οι τομείς, δεν
αποτελούν την τελευταία λέξη των κοινωνικών αναλύσεων και σαν απλά
αντικείμενα αναλύσεων δεν παρέχουν uς θεμελιακές βάσεις για θεωρη-
τική αναδημιουργία και μια νέα ριζοσπαστική πρακτική.
15. Καρλ Μαρξ Τ ο Κ ε φ ά λ α ι ο Τόμος Α' (ελληνική μετάφραση
εκδόσεις "ΣΥΓΧΡΟΝΗΕΠΟΧΗ").
16. Πέτρος Κροπάτκιν Mutual Aid (Extending Horίzons Books, 1955)
σσ.179-80-1.
17. Η πατερναλιστική στάση πολλών Μαρξιστών θεωρητικών απέναντι
στο έργο του Κρσπότιcιν σ' αυτόν τον τομέα κι η καλλιεργημένη λήθη
που επιδείχνουν απέναντι στους ιστορικούς διαξιφισμούς μεταξύ Μαρ-
ξιστών και αναρχικών πάνω σε τέτοια πολυποίκιλα ζητήμαω όπως η γε-
νιτ/ απεργία κι η σημασία του λαίκού ελέγχου των επαναστατικών θε-
σμών είναι απόδειξη μιας βδελυρής "κομματικδτητω;" που πρέπει ν' α-
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ντιμετωπίξεται άμεσα, όπου υπάρχει. Θα πρέπει μήπως να ξεχάσουμε το
ότι η Ρόζα Λούξεμπουργκ στο Μ α ζ ι κ ή Α π ε Ρ γ ί α, τ ο Π ο λ ι τ ι-
κ ό Κ ό μ μ α κ α ι τ α Σ υ ν δ ι κ ά τ α, διαστρέβλωσε κατάφωρα την
αναρχική έμφαση στη γενική απεργία μετά την επανάσταση του 1905
στη Ρωσία, προκειμένου να την κάνει αποδεκτή απ' τη Σοσιαλδημοκρα-
τία; Ότι ο Λένιν έμελλε να κάνει την ίδια διαστρέβλωση, πάνω στο ζή-
τημα του λαίκού ελέγχου, στο Κράτος και Επανάσταση; Το
ότι τα τελευταία χρόνια, ορισμένοι Μαρξιστές συγγραφείς που έχουν
αναγάγει το εργοστάσιο σαν "σχολείο", όπου το προλεταριάτο μαθαίνει
να υποτάσσεται στη συνδικαλιστική και την κομματική ιεραρχία, δεν έ-
χουν ακόμη αναγνωρίσει την αναρχική φιλολογία που πρωτοέθιξε αυ-
τό το πρόβλημα; Τα ίδια περίπου μπορούν να ειπωθούν και για τέτοια
ζητήματα όπως η οικολογία, ο ουτοπισμός, ακόμη και τα κινήματα α-
πελευθέρωσης των γυναικών και των ομοφυλόφιλων. Στο μέτρο που οι
νεoμα~Ια/Ις διεκδικούν έwοιες που είναι ιστορικά ξένες προς τη Μαρξι-
σ}ιτ/ τους.Jtαι;iιδοσ!U όχι~διαιωνίζoυν τη μυθοποίηση της ριζο-
σπαστικής ιστορίας, αλλά επιδείχνουν μια ηθίicη ακεραιότητα που ειναι
~ καλύτεeη από εκείνη της κοινωνίας την οποία διατείνονται ότι-.~α/lt.!U.

18. Μάρτιν Μπούμπερ Paths ίn Utopίa (Beakon Press, 1958).
19. Ιστορικά, ένα απ' τα πιο εκπληκτικά παραδείγματα αυτής της υπο-
στήριξης μπορεί να βρεθεί στον ίδιο τον Μαρξ. Το όu ο Μαρξ έχει περι-
γράψει το κεφάλαιο σαν μια "μεγάλη εκπολιτιστική επίδραση" που όχι
μόνο περιορίζει καθαρά τη φύση σε "αντικείμενο του ανθρώπου" (Men-
schen - 'Ίnankind" στη μετάφραση του McLellan, "hwnankind" στη με-
τάφραση του Nicolaus!), καθαρά σε αντικείμενο ωφελιμότητας, αλλά
και σε δύναμη που ωθεί πέρα από "όλες uς παραδοσιακές, περιορι-
σμένες, αυτάρεσκετ, μπαγιάτικες ικανοποιήσεις τωρινών αναγκών και
αναπαραγωγές παλιών τρόπων ζωής", πρέπει να ιδωθεί τώρα σαν κάτι
που προσεγγίζει περισσότερο αυτή την ιδεολογική διαδικασία, παρά μια
μορφή απλοίκού εξελικτισμού του 190υ αιώνα (Grundrisse, Random
House, σ. 410' η μετάφραση του Nicolaus έχει διορθωθεί για να δια-
λυθεί ο μύθος ότι ο Μαρξ ήταν ένθερμος φεμινιστής στην ορολογία του).
Αυτά τα σχόλια του Μαρξ δεν πρέπει ν' αγνοηθούν σαν ένα απλό θεωρη-
τικό ζήτημα. Οξύτατες διαμάχες στους κόλπους του Ρώσικου και του
Ισπανικού επαναστατικού κινήματος, ανάμεσα στους υποστηρικτές και
τους αντίπαλου; των πιο επιθυμητών χαρακτηριστικών της κοινωνίας
τ.ου χωριού, έμελλε ν' αντικατοπτρίσουν αντιμαχόμενες στάσεις απένα-
ντι στα εγκώμια του Μαρξ για τον "ιστορικά προοδευτικό ρόλο του κα-
πιταλισμού", ιδιαίτερα σ' ότι αφορά την καταστροφή των προκαπιταλι-
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στικών σχηματισμών. Ο Isaiah &--", , στη θαυμάσια εισαγωγή του στο

βιβλίο του Franco Ventuή, The RoI"'s οΙ Revolution (Grosset & Dunlap,

19(0) έχει σχολιάσει τη ρήξη στους κό λπ ουτ του Ρώσικου επαναστα-

τικού κινήματοο, δείχνοντας μεγάλη συμπάθεια για τους αναρχίJ;oντες

Ποπουλιστές (Σ. τ.Μ. - Λαϊκιστές). "Εχω ασχοληθεί με το ίδιο ζήτημα

σ' ότι αφορά το Ισπανικό επαναστατικό κίνημα στο βιβλίο μου The 8pa-

nish Anarchίst (Free Lίfe Editions, 1977), ένα έργο που υπάρχει και σε

έκδοση τσέπη ς (Harper & Row).

20. Βλ. το βιβλίο μου Post-Scarsity Anarchism, σ. 65.

21. . Εχω υπογραμμίσει τη λέξη "όλοι" γιατί μια κοινωνία της αγοράς

δεν είναι πια μια οικονομία της αγοράς. Η αποικιοπ οίηση κάθε πλευράς

της ζωής απ ' τον καπιταλισμό - προσωπικής καθώ; επίσης και κοινωνι-

Κ1iς, οικιακή ; καθώς επίσης και βιομηχανικής, μεταπ ρατική ; καθώς επί-

σης και παραγωγικήτ - είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο που εμ-

φανίστηκε μετά το Β· Παγκόσμιο Πόλεμο. Ως τη δεκαετία του ·50, ΤΟ

άτομο μπορούσε ακόμη να βρει καταφύγιο απ τον πεζό κόσμο της καπι-

ταλιστικήτ οικονομίας στον ιδιωτικό κόσμο του σπιτιού και της γειτο-

νιάς. Ο καπιταλισμό ς δεν κατάφερε ν· αποικιοπ οιήσει στο έπακρο τη

σφαίρα της κατανάλωσηξ νωρίτερα απ ' τα μεταπολεμικά χρόνια" οι

προπολεμικοί του θρίαμβοι ήταν βασικά περιορισμένοι στη σφαίρα της

παραγωγής. Οι γειτονιές διαρθρωμένες γύρω από ένα βιώσιμο οικιακό

κόσμο, μικρά μαγαζιά λιανικής πώλησης και μια εκπληκτική ποικιλία

πολιτιστικών συλλόγων υπήρχαν ως τις αρχές της δεκαετίατ του ·50.

Ο εκμηδενισμός των γειτονιών απ" τα προάστια, των μαγαζιών λιανικής

πώλησης απ" τα εμπορικά κέντρα, των πολιτιστικών συλλόγων απ ' την

τηλεόραση, για να μη μιλήσουμε για τον εκμηδενισμό της οικιακή; ζωής

απ την πυρηνική οικογένεια, κατάργησε τελικά τη γειτονιά σαν μορφή

ζωής του χωριού μέσα στην πόλη. Η καπιταλιστική κατανάλωση, έχο-

ντας τώρα θριαμβείισει, κατάργησε ακόμη και τις πιο εξωτερικευμένες

αντιλήψεις ενός "δημόσιου χώρου". Το πλησιέστερο πράγμα προς σ'

έναν τέτοιο χώρο είναι κυριολεκτικά το εμπορικό κέντρο όπου οι κατα-

ναλωτές εμπλέκονται σ' ένα μπαλέτο με τα εμπορεύματα κι οι έφηβοι

περιφέρονται σε έρημους διαδρόμους για τα ερωτικά τους ραντεβού και,

φυσικά, για να καπνίσουν μαριχουάνα.

22. Καρλ Μαρξ Grundrίsse (Random Houae, 1973), σ. 410.

23. Jeremy Shapiro: '''I1te Slime οΙ History" στο On Critical Theory,

σσ. 147-48.

24. Στο ίδιο, σ. 149.
25. Βλ. το άρθρο μου Α υ θ ο Ρ μ η τ ι σ μ ό ς κ α ι ο Ρ γ ά ν ω σ η
(ελληνική μετάφραση εκδόσεις 'ΈΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ").
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26. Μ.1. Finley: Democmcy: Ancient and Modem (Rutgers University

Press, 1973), σ. 18.

27. Στο ίδιο, σσ, 29-30.

28. Τζων Στιούαρτ Μιλλ: Considerations οτι Representative Govemment

(World Classics Edition, 1948), αχ 196-98.

29. "Αν να ·Α!Χ'ντ:" Truth and PoIitics" στο Phi1osophy, Politics and 80-

ciety (εκδόθηκε απ" τον Peter Laslett and W.G. Runciman (Blackwell

& Co., 1967), σ. 115.

30. Χέγκελ . The EaήΥ Theologίcal Wήtίngs (University ο! Chicago

Press, 1948), σσ. 304-5.

31. Απ" ότι ξέρω, αυτός ο υπονοούμενος αναρχισμός στο νεαρό Χέ γκελ ,

έχει αγνοηθεί απ ' τους νεομαρξιστές κι οι Ιωακειμίτικετ ρίJ;ες του έχουν

εξεταστεί περιστασιακά, αν όχι καθόλου. Η μεγάλη προσοχή που έχει

αφιερωθεί στην εργασία και τη γλώσσα στα πρώιμα κείμενα του Χέ γκελ ,

έχει συχνά αγνοήσει την ουτοπική τους διάσταση κι έχει μετατρέψει

τον Χέγκελ όχι μόνο σ' έναν "πρόδρομο" του ι\ιαρξισμού αλλά και
σ' ένα απ ' τα θύματά του.

32. "Αννα "Αρεντ, "Truth and Po1itics", σ. 115.

33. Καρλ Μαρξ και Φρέντερικ ·Εγκελς Η Α γ ί α Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α.

34. Οι περισσότερες απ" τις παρατηρήσεις μου για το προλεταριάτο

έγιναν στο Συνέδριο του περιοδικού Telos Περί Οργάνωσης, στο Μπά-

φαλο της Ν. Υόρκησ, ΤΟ Νοέμβρη του 1971 κι αναπτύχθηκαν στο άρθ ρο

·μου ''Αυθορμητισμός και Οργάνωση" (Σ.τ.Μ" ελληνική μετάφραση εκδδ-

σευ; "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ"). Επίσης ίχνη τους μπορούν να βρεθούν

στο παλιότερο άρθρο μου ,,"Ακου Μαρξιστή" (Σ.τ.Μ. ελληνική μετάφρα-

ση εκδόσεις" ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ") του Απρίλη 1969. Από τότε

τις έχουν ιδιοποιηθεί πολλοί νεομαρξιστές για να δώσουν μια νόμιμη

μορφή ακριβώς σε μια "προλεταριακή συνείδηση", ένα συμφέρον που

τα σχόλια μου είχαν σαν στόχο ν" αμφισβητήσουν. Αναφέρω αυτή τη

μορφή διαστρέβλωση ς κύρια για να προφυλάξω τον αναγνώστη απ"

τις "νεομαρξιστικές" τάσεις που ενσωματώνουν ξένες βασικά ιδέες

στο μαρασμένο εννοιολογικό πλαίσιο του Μαρξισμού - όχι για να πουν

κάτι καινούργιο αλλά για να συντηρήσουν κάτι παλιό με ιδεολογική φορ-

μαλιστική αφυδάτωση - σε βάρος οποιασδήποτε διανοητικής ανάπτυξης

που έχουν σαν στόχο να ενισχύσουν οι διακρίσεις. Αυτό δεν είναι παρά

διαστρέβλωση στη χειρότερή της .μορφή, γιατί όχι μόνο διαφθείρει τις

ιδέες αλλά και την ίδια την ικανότητα του νου να τις πραγματευθεί. Αν

το έργο του Μαρξ μπορεί να διασωθεί για την εποχή μας, αυτό μπορεί να

γίνει μόνο στο μέτρο που το αντιμετωπίζουμε σαν ένα πολύτιμο μέρος
της ανάπτυξης των ιδεών, όχι σαν ένα συνοθύλευμα που νομιμοποιείται
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σαν "μέθ οδος" ή "εκσυγχρονίζεται" συνεχώς με έννοιες που προέρχονται

από μια ζώνη ξένων ιδεών.

35. Αριστοτέλους Π ο λ ι τ ι κ ά (ελληνική μετάφραση "ΠΑΠΥΡΟΣ")

και Καρλ Μαρξ και Φρήντριχ 'Εγκελ ; Η r ε Ρ μ α ν ι κ ή ι δ ε ο λ 0-

γ ί α (ελληνική μετάφραση εκδόσεις "Γκούτεμπεργκ").

36. Χέγκελ . The Early Theological Writings, σ. 81, 82.

37. Μαξ Χορκχάιμερ. Τ ο Α υ τ α Ρ Χ ι κ ό κ Ρ ά τ ο ς (ελληνική μετά-

φραση εκδόσεις ''ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ".

38. Λιούις Μάμφορντ: The CΊty ίη Hίstory (Harcourt, Bacee & World,

1961), σ. 332.

39. ΜerήΙ Jensen: Ameήcan ίη the Era οΙ the Artίcles of Confederatίon.

40. Βλ. το άρθρο μου Γ ι α έ ν α Ό Ρ α μ α τ ο υ Α σ τ ε α κ ο ύ

Μ έ λ λ ο ν τ ο ς (ελληνική μετάφραση εκδόσεις 'ΈΛΕΥΘΕΡΟΣ TV·
ΠΟΣ" υπό έκδοση).
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Ο ΑΝΤΡΕ ΓΚΟΡΤΖ ΞΑΝ ΑΧΤΥΠΑ
'Η

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Η οικολογία κι οι διαταραχές της οικολογικής ισορροπίας
στην εποχή μας ανοίγουν έναν ευρύτατο κοινωνικό ορίζοντα
που αμφισβητεί βαθιά κάθε καθιερωμένη ιδεολογία του ιδεο-
λογικού φάσματος. Η ιδέα ότι ο άνθρωπος μπορεί να εξουσιά·
ζει τη φύση, μια ιδέα που απορρέει απ' την κυριαρχία ανθρώ-
που πάνω σε άνθρωπο' ο ρόλος της οικονομίας της αγοράς
στην ανάπτυξη τεχνολογιών ικανών να καταστρέψουν μέσα σε
ελάχιστες γενιές το έργο της φυσικής εξέλιξης' ο παραλονι-
σμός της πραγμάτευσης των οικοσυστημάτων και των τροφι-
κών αλυσίδων με ιεραρχικούς όρους - όλα αυτά τα θέματα
και τα πεδία ανοίγουν απέραντες δυνατότητες για την ανά-
πτυξη μιας ριζοσπαστικής κοινωνικής οικολογίας, που υπερ-
βαίνει τις ορθόδοξες αριστερές ιδεολογίες απ' τη μια μεριά
και τις χυδαιότητες της κοινωνιοβιολογίας απ' την άλλη. Κά-
θε σοβαρός θεωρητικός θα ήθελε να διερευνήσει αυτά τα
ζητήματα και να τα χρησιμοποιήσει εποικοδομητικά για να
ενισχύσει τον εναρμονισμό της ανθρωπότητας με τη φύση
και των ανθρώπων μεταξύ τοικ τόσο σαν πράξη, όσο και σαν
αισθαντικότητα.

Σαν πράξη, η προσπάθεια επίτευξης μιας νέας αρμονίας
ανάμεσα στην ανθρωπότητα και τη φύση θα συνεπαγόταν μια
διερεύνηση της χρήσης των οικοτεχνολογιών σαν τεχνικών
και δημιουργικών μέσων για την αποκατάσταση του μεταβολι-
σμού της ανθρωπότητας με τη φύση με μη Προμηθεϊκό τρόπο.
Αναφέρομαι στη χρήση νέων μεθόδων καλλιέργειας τροφήο,
οικολογικών ενεργειακών πηγών (ηλιακή, αιολική, μεθάνιου
κλα.), στην ενσωμάτωση χειροτεχνίας κι "υψηλήο" τεχνολο-
γίας, σε αυτοεκπληρωτικές μορφές εργασίας ή εργασίας σαν
παιχνίδι. Θα συνεπαγόταν μια αναζήτηση αποκεντρωμένων
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συνομοσπονδιακών οικοκοινοτήτων και μορφών άμεσης δη-
μοκρατίαο, που θα επιδίωκε να δημιουργήσει μια νέα κοινω-
νία, Σαν αισθαντικότητα, η απόπειρα επίτευξης μιας νέας αρ-
μονίας ανάμεσα στην ανθρωπότητα και τη φύση θα συνεπαγό-
ταν μια αναζήτηση που θίγει το συναρπαστικό θέμα μιας φι-
λοσοφίας της φύσης σαν βάσηο της νέας ηθικής, του φεμινι-
σμού σαν βάσης της νέατ αισθαντικότητας και της κομμού-
νας σαν νέας μορφής ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και σον
πεδίου αυτοανάπτυξης,

Το οικολογικό σχέδιο, νοούμενο σαν σχέδιο για μια ρι-
ζοσπαστική κοινωνική οικολογία, θα πρόσφερε τις βάσεις
μιας γόνιμης κριτικής των κυρίαρχων ιδεολογιών - αστικών
και σοσιαλιστικών - υπερβαίνοντας τις παραδοσιακές "ριζο-
σπαστικές" κριτικές της πολιτικής οικονομίας, Θ' άνοιγε το
δρόμό για ένα διάλογο πάνω στις νέες μορφές οργάνωσης
(τκ; ομάδες συγγένειας, λογουχάρη), στις νέετ; μορφές πάλης
(την άμεση δράση, νοούμενη σαν π Ρ ά ξ η αυτοδιεύθυνσης κι
όχι απλά σαν κατάληψη κάποιων σταθμών πυρηνικής ενέρ-
νειασ), νέων μορφών συνείδησης του πολίτη (αυτενέργεια
θεωρούμενη σαν μορφή αυτοπραγμάτωσης), Το οικολογικό
σχέδιο, μ' αυτή την έννοια, θ' αποτελούσε το κοινωνικό γυ-
μναστήριο για το ξεπέρασμα του αισθήματος αδυναμίας που
απειλεί να υποβαθμίσει τη δημόσια σφαίρα σ' ένα γραφειο-
κρατικοποιημένο υποκατάστατο κάθε μορφής ανθρώπινης
συν-κοινωνίωσης,

Έτσι η κριτική κι η πρακτική θα συγκλίνανε στη δημιουρ-
γία μιας συνεκτικής και συνεπούς επαναστατικής προοπτικής,
Αυτή η προοπτική θα γεννούσε μια ολότελα ριζοσπαστική κρι-
τική προβλημάτων κρίσιμων, όπως η πατριαρχία, η παρακμή
των πόλεων, η εξουσία των μεγάλων εταιριών, η ιεραρχία, η
κυριαρχία, η ρύπανση, η τεχνοκρατική χειραγώγηση - μιας
πληθώρας ζητημάτων τελικά, που αποκτούν νόημα κι αυθε-
ντικότητα στο φωο μιας ελευθεριακής, αναρχικής ερμηνείας
τηο κοινωνικής οικολογίας, Για τους θεωρητικούς ουτοικ.
δεν υπάρχει τίποτα πολυτιμότερο απ' τη συνοχή και την επα-
ναστατική συνέπεια που θα περίμενε κανείς να επιτευχθούν
σαν αποτέλεσμα των θεωρητικών και πρακτικών δυνατοτή-
των που γεννάει μια ριζοσπαστική κοινωνική οικολογία, ιδιαί-
τερα όταν ο πυρήνας τηο είναι επαναστατικός αναρχικός,

Στο φως αυτών των σημαντικών προυποθέσεων, το έργο

72

του Αντρέ Γκορτζ Η· Ο Ι Κ ο λ ο γ ί α σ α ν Π ο λ ι τ Ι κ ή,
αποδεικνύεται βιβλίο απογοητευτικότατο - και τελικά ιδιαίτε-
ρα αποπροσανατολιστικό, Πέρα απ' τιι; ιδέες που ο Γκορτζ
τελείωο ασύστολα λεηλατεί απ' τα έργα παλιότερων αναρ-
χικών θεωρητικών και τητ; Αμερικάνικης Νέας Αριστεράο, το
βιβλίο του περιέχει ελάχιστα καινούρια ή ενδιαφέροντα πράγ-
ματα. Θα ελπίζαμε πως οι Γάλλοι αναγνώστες, τουλάχιστον,
θα είχαν την ευκαιρία να αποχτήσουν μια τιληρέστερη γνώση
αυτών των ιδεών στην πρωτότυπη μορφή τους, μαζί με κάποια
σχόλια του Γκορτζ και ενδεχόμενα με κάποιες νεώτερες ερ-
μηνείες. Αλλά ο Γκορτζ δεν αρκείται μόνο να τ«; επαναλαμβά-
νει (αναφέροντας ελάχιστα ή διόλου τιο πηγές του) μ' έναν
αβασάνιστο και συχνά ασυνάρτητο τρόπο. Κάνει κάτι πολύ
χειρότερο: τιτ; ξευτιλίζει, τιο αποκόβει απ' τκ; ρίζες τοικ. απ'
τη συνοχή τουο, απ' την εσωτερική λογική και την επαναστα-
τική τους δυναμική. Το έργο Η Ο Ι κ ο λ ο γ ί α σ α ν Π 0-

λ ι τ Ι κ ή δεν είναι απλά ένα διανοητικό συνοθύλευμα ιδεών
που η θεωρητική τοικ προέλευση είναι τελείως ξένη προο τ«;
ιδέες του συγγραφέα του' το βιβλίο αυτό είναι παράδειγμα
τόσο κακής οικολονίαο όσο και κακής πολιτικής, γενικά γραμ-
μένο κακόπιστα, σύμφωνα με τκ πραγματικές παραδόσεις
στιο οποίες στηρίζεται ο Γκορτζ.

Αυτό που κάνει το βιβλίο του Γκορτζ ιδιαίτερα βδελυρό,
είναι η π~σπάθειά του ν' ανανεώσει έναν ορθόδοξο οικονο-
μίστικο Μαρξισμό διαμέσου ενός νέου οικολογικού αναρχι-
σμού. Σχεδόν κάθε σελίδα ηχεί παράτονα. Η λεπτομερειακή
κριτική επισκόπηση ενότ τόμου διακοσίων σελίδων θα έδινε
ένα έργο διπλάσιο ή τριπλάσιο του πρωτότυπου. Για να δεί-
ξουμε καλύτερα το μέγεθος του προβλήματος, ας εξετάσουμε
αναλυτικά την "Εισαγωγή" του Γκορτζ, που προφανώς απο-
τέλεί τη θεωρητική βάση του βιβλίου. Μολονότι αυτή η "Ει-
σαγωγή" είναι μόλις κάτι παραπάνω από εφτά σελίδες, απο-
δεικνύεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για όποιον αναζητά το κρυ-
φό νόημα των λέξεων. Αυτό που κρύβεται πίσω απ' το επι-
φανειακό θεωρητικό "βάθοι;" του Γκορτζ είναι ένας εκπλη-
κτικόα βαθμός διανοητικής σύγχυσης - και μια ενδιαφέρουσα
αθέατη όψη τηο μεθοδολογίας του, δηλαδή, η σεχταριστική
Μαρξιανή ορθοδοξία που ποτέ δεν παύει να υπονομεύει την
αίσθηση του συγγραφέα περί "οράματοο" ή "ανακάλυψης".

Απ' την αρχή n "Εισαγωγή" παραπαίει μέσα σε μια σημα-
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σιολογική σύγχυση. Πρόθεσή της είναι να διακρίνει "Δυο είδη
Οικολογίας" (κι αυτόο είναι κι ο υπότιτλος της "Εισανωνήο"].
Αλλά όπως αποδεικνύεται τελικά, ο Γκορτζ ενδιαφέρεται για
δυο είδη πολιτικής. Για τον οικολόγο που μπορεί να χρησιμο-
ποιήσει μια βιώσιμη πολιτική, αυτό θα 'τον μια αξιέπαινη προ-
σπάθεια αν ο Γκορτζ σκόπευε να εξετάσει την π ο λ ι τ Ι κ ή
σαν οικολογία, δηλαδή, να καθορίσει πώς μπορεί ν' αναπτυ-
χθεί η πολιτική με οικολογικούς όρους. Στην πραγματικότη-
τα όμως, ο Γκορτζ δε στοχεύει σ' αυτό. Προσπαθεί να μας πει
κάτι για τ η ν ί δ ι α την οικολογία σε σύνδεση με κοινωνικά
ζητήματα - να διερευνήσει τις ιδιοίτέρεο ιδιότητές της και το
πώς αυτέο αλληλεπιδρούν με την κοινωνία. Και εδώ ακριβώο
το βιβλίο αρχίζει να χωλαίνει, γιατί γίνεται φανερό πως ο
Γκορτζ γνωρίζει ελάχιστα για την οικολογία, ή, ακριβέστερα,
για την "οικολογική σκέψη" όπως το διατυπώνει ο ίδιοτ.
Υ π ά Ρ Χ ο υ ν όντωο δυο διαφορετικά είδη "οικολογίας"
- συγκεκριμένα, η ο ι κ ο λ ο γ ί α κι η π ε Ρ ι β α λ λ ο ν τ 0-

λ ο γ ί α - αλλά ο Γκορτζ ξεχνάει βασικά αυτή τη διαφορά.
. Οταν ο Γκορτζ μιλάει για" Δυο είδη Οικολογίας", στην πραγ-
ματικότητα, μιλάει για δυο είδη πολιτικής - την αστική ηο-
λιτική και τη δική του. Το ότι η οικολογία ελάχιστα σχετίζε-
ται με τη διάκριση που προτίθεται ν' αναπτύξει, γίνεται φανε-
ρό όταν, στις τιρώτεα κιόλας γραμμές της "Εισσγωνήο", πλη-
ροφορούμαστε με συγκαλυμμένο τρόπο πως "η Οικολογική
σ κ έ Ψ η έχει ακόμη πολλούς αντιπάλούς μέσα στ«; αίθουσες
συνεδριάσεων των μεγάλων εταιριών, αλλά έ Χ ε ι ή δ η μ έ-
σ α σ τ ο υ ς κ ό λ π ο υ ς τ η ς ά Ρ Χ ο υ σ α ς ε λ ί τ α ρ-
κετούς υποστηριχτές για να εξασφαλίσει
τ ε λ ι κ ά τ η ν τ ε λ ι κ ή α π ο δ ο Χ ή τ η ς α π' τ ο υ ς
κ ύ Ρ ι ο υ ς θ ε σ μ ο ύ ς τ ο υ σ ύ γ Χ Ρ ο ν ο υ κ α π ι τ α-
λ ι σ μ ο ύ" (υπογρ. του Μ.Μ.).

Κάτι τέτοιες χαλαρές διατυπώσεις, ενώ θα ήταν ίσως, α-
νεκτές μερικά χρόνια νωρίτερα, είναι σήμερα τελείως σκοτάδι-
στικέσ, Το να περιγράφουμε σαν "οικολογικό" τον τύπο εκείνο
της περιβαλλοντολογικής σκέψης που είναι της μόδας στ«;
αίθουσες συνεδριάσεων των μεγάλων εταιριών; είναι σαν να
γυρνάμε πίσω ιστορικά το ρολόι της οικολογικής σκέψης και
του οικολογικού κινήματος. Η προσπάθεια διάσωσης του όρου
"οικολογία", απ' τα Διοικητικά Συμβούλια - κι από συγγρα-
φείς σαν τον Γκορτζ συνεχίζεται εδώ και πολύ καιρό. Η οικο-
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λογία, ιδιαίτερα σαν κ ο ι ν ω ν ι κ ή οικολογία, έχει ριζο-
σπαστικότατες φιλοσοφικές και πολιτισμικές επιπτώσεις. Αυ-
τέο έχουν σαν επίκεντρο τη μη ιεραρχική φύση των οικοσυ-
στημάτων και τη σπουδαιότητα της ποικιλομορφίας σαν πα-
ράγοντα βιωτικής σταθερότηταο. Προβαλλόμενες στο κοινω-
νικό πεδίο, δείχνουν την ανάγκη για μη ιεραρχικές κοινωνι-
κές σχέσεις και για μια μη ιεραρχική αισθαντικότητα, με στό-
χο την αληθινή αρμονική ισορροπία με τη φύση και μεταξύ
των ανθρώπων. Αυτό που ο Γκορτζ αποκαλεί "οικολογική
σκέψη" των Διοικητικών συμβουλίων, στην πραγματικότητα,
είναι αυτό που θα έπρεπε σωστότερα ν" αποκαλείται "περι-
βαλλοντολογία", βασικά, κάποια τ ε Χ ν ο κ Ρ α τ ι κ ά τε-
χνάσματα για τη χειραγώγηση της φύσης. Σαν ακσδημαϊκόο
κλάδος, η "περιβαλλοντολογία" είναι ουσιαστικά ένα οργανι-
κό σύνολο τεχνικών" κάποτε διδασκόταν στο ΜΙΤ* σαν "Υ-
γειονομική Μηχανική". Σαν τον Μπάρυ Κόμονερ, που σκόπι-
μα αποφεύγει τη λέξη "οικολογία" χρησιμοποιώντας τη λέξη
"περιβαλλοντολογία", ο Γκορτζ γνωρίζει ότι προωθεί μια πε-
ριβαλλοντολογικά προσανατολισμένη π ο λ ι Τ Ι Κ ή κι όχι
μια οικολογική αισθαντικότηια που στοχεύει στην ανάπτυξη
ενόσ πολιτικού προσανατολισμού. Το να διακρίνεις την οικο-
λογία απ" την περιβαλλοντολογία και να διερευνήσεις την κοι-
νωνική δυναμική της οικολογικής σκέψης σε αντιδιαστολή
με τις απλές τεχνικές στρατηγικές της ηεριβσλλοντολονικήο
σκέψης, στην πραγματικότητα, θα ανάγκαζέ τον Γκορτζ ν"
αντιμετωπίσει τα σοβαρά ερωτήματα που μια ριζοσπαστική
κοινωνική οικολογία θέτει σ τ ο δ ι κ ό τ ο υ τρόπο σκέ-
ψης - συγκεκριμένα τη σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ή "σκέψη". Για-
τί η πραγματική διαμάχη που αντιμετωπίζει η Αριστερά όσον
αφορά την κοινωνία και το φυσικό κόσμο δ ε ν ε ί ν α ι α-
ν ά μ ε σ α σ ε μ ι α ε ι δ ι κ ή μ ο Ρ φ ή α σ τ ι κ ή ς "ο ι-
κ ο λ ο γ ί α ς" κ α ι τ η σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ή π ο λ ι τ Ι κ ή
αλλά ανάμεσα σε μια ελευθεριακή μορφή
κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Ο Ι Κ ο λ ο γ ί α ς κ α ι σ ε μ ι α ο ι κ ο ν 0-

μ ί σ τ ι κ η, τ ε Χ ν ο λ ο γ Ι κ ά π Ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ έ ν η
μ ο Ρ φ ή σ ο σ ι α λ ι σ μ ο ύ - κ ο ν τ ο λ ο γ ή ς, τ ο
Μα Ρ ξ ι σ μ ό. Κι αυτό, όπως θα δούμε, δ ε ν είναι εκείνο
που θέλει στα αοβαρά να κάνει ο Γκορτζ. Στην πραγματικότη-

• Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασάχουσέτης. (Σ.Τ.Μ.).
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τα, η οικολογία υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο σε περι-
βαλλοντολογία για να κάνει μια νόθα συγχώνευση της μαρξι-
στικής "σκέψητ;" με τα οικολογικά ζητήματα της εποχής μας.

'Ετσι, ο Γκορτζ προχωράει στην υποστήριξη της δικής
του περιβαλλοντολογικής "σκέψηο" βεβαιώνοντάς μας πως
ο καπιταλισμός, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει ένα οικολογικό
αδιέξοδο ικανό να καταστρέψει ολόκληρη τη βιόσφαιρα αλ-
λά και μπορεί πραγματικά "ν' αφομοιώσει τκ οικολογικές
αναγκαιότητες σαν τεχνικές αναγκαιότητες και να προσαρ-
μόσει σ' συτέτ ΤΙζ συνθήκες εκμετάλλευσητ;". Η ειρωνεία εί-
ναι τιωτ; αυτή η διατύπωση δεν είναι απλά αντάξια κάποιας
"υνειονομικήο μηχανικήο", είναι και κακόο Μαρξισμός. Αν
μπορούμε ν' αντλήσουμε κάποιο σοβαρό οικολογικό συμπέ-
ρασμα απ' τον Α' τόμο του Κ ε φ ά λ α ι ο υ, αυτό βρίσκε-
ται στην ακαταμάχητη απόδειξη του Μαρξ πως ο ίδιοο ο νό-
μος ζωήζ του καπιταλιστικού ανταγωνισμού, τητ; πλήρωο α-
νσητυνμένητ; οικονομίαο τηο αγοράς, βασίζεται στην αρχή
"ανάπτυξη ή θ σνατοο ". Μεταφρασμένο σε οικολονικούο ό-
ρουζ αυτό σημαίνει ακριβώσ ηωτ; μια ηλήρωο αναπτυγμένη
οικονομία τηο αγοράς πρέπει να εκμεταλλεύεται αμείλικτα
τη φύση σε βαθμό (που ούτε ο Μαρξ δεν μπορούσε να προ-
βλέψει) που είναι κυριολεκτικά εκφυλιστικός, γεωλογικά
και βιολογικά. Ο καπιταλισμός, λοιπόν, δε μολύνει απλά τον
κόσμο σε μια κλίμακα δίχωτ; ιστορικό προηγούμενο' υπο-
βαθμίζει όλα τα οικοσυστήματα του πλανήτη, μετατρέπο-
ντας το έδαφοο σε άμμο, τους ωκεσνούο σε νεκρούς οχετούτ;
και τελικά απειλεί την ίδια την ακεραιότητα των πηγών του
ατμοσφαιρικού Όξυγόνου. Αν ακολουθούσαμε τη λογική αυ-
τής της τάσης ωζ την έσχατη συνέπειά της, η καπιταλιστική
- και ιεραρχική - κοινωνία είναι τελείως ασυμβίβαστη με μια
βιώσιμη βιόσφαιρα. Αυτό που οριοθετεί την οικολογική ε-
γκυρότητα της άποψης του Μαρξ δεν είναι προφσνώο η απο-
κάλυψη του "νόμου ζωής του καπιταλισμού" αλλά μάλλον ο
"προοδευτικός" ρόλος που αποδίδει στην "επιτυχία" του κα-
πιταλισμού ως προο την υποτιθέμενη τεχνική κατακυριάρχη-
ση της φύσηο. Αυτή η Ιανόμορφη άποψη των γραπτών του
Μαρξ τα οδηγεί σε σύγκρουση με μια αυθεντική οικολογική
αισθαντικότητα. Αντίθετα, ο Γκορτζ παρακάμπτει αυτό α-
κ Ρ ι β ώ C; που πρέπει να μάθουμε για την αντιφατική θέση
του Μαρξ, ότι δηλαδή ακριβώο τα τεχνικά επιτεύγματα του
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καπιταλισμού, όχι μόνο δεν α φ ο μ ο ι ώ ν ο υ ν "ΤΙζ οικο-
λογικές αναγκαιότητες σαν τεχνικούς περιορισμούς" αλλά
και διέπονται από ένα "νόμο ζωής" που τεχνολογικά δεν υπό-
κειται σε κ α μ ι ά μορφή περιορισμού.

Μέσα σ' αυτό το κομφούζιο, ο Γκορτζ θέτει το βαρύγδου-
πο ερώτημα: "Μεταρρύθμιση ή επανάσταση;'. Θα πρέπει να
έχουμε "ένα" είδoc; ρεφορμιστικήτ; "οικολονίατ; , που διαμέ-
σου της τεχνολογίας ν' αποκαθιστά την ισορροπία μας με τη
φύση; 'Η ένα άλλο είδοο "οικσλονίατ;" που αποκαθιστά αυ-
τή την ισορροπία διαμέσου της εηανάστασηο: Απ' ότι φαίνε-
ται αυτά τα καυτά ερωτήματα δεν είναι παρά για τα μάτια. Αν
ο Γκορτζ έχει όντωσ δίκιο κι ο καπιταλισρόο μ π ο Ρ ε ί να
προσαρμοστεί στις "οικ ολονικέτ; ανανκαιότητεο" αναπτύσσο-
νταο κστιοιεο μεθόδοικ ελέγχου τηο ρύπανση; (κι αυτό είναι
που εννοεί ο Γκορτζ με τοικ "τεχνικούς ηεριορισμούτ;"}, για-
τί να μην έχουμε μια σειρά όμορφων, νοικοκυρεμένων, καθω-
σπρέπει μεταρρυθμίσεων αντί για μια χαοτική, ίσωο κι αιμα-
τηρή επανάσταση;

Σ' αυτό το σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία η φαινομε-
νικά "σημειολογική" διάκριση οικολονίαο και περιβαλλοντο-
λογίας. Αν, όπως υποψιάζομαι, ο Μπάρυ Κόμονερ είναι πράγ-
ματι κρυπτοευρωκομμουνιστής και αφοσιωμένοο κατά βάθοο
στον κεντρικό οικονομικό σχεδιασμό, σωστά προτιμά να ορί-
ζει τον εαυτό του σαν περιβαλλοντολόγο παρά σαν οικολόγο.
Οι έννοια; τηο κοινωνική; οικολογίας είναι τελείως ασυμβίβα-
στεο με τις ουσιαστικά ορθόδοξες Μαρξιανές του ωιόψειο,
Απορρίπτοντας σαν οικολονικέο ΤΙζ κοινωνικέτ του θεωρίεσ,
ο Κόμονερ με απόλυτη συνέπεια μπορεί να διατηρεί ΤΙζ ανα-
νεωμένες Μαρξιανές του απόψεις κάτω απ' τον κοινωνικά
ουδέτερο όρο "περιβαλλοντολογία", ο Γκορτζ, είτε το κατα-
λαβαίνει είτε όχι, κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και δε δια-
λέγει για τη θεωρητική κάλυψη των απόψεών του τα πιο ζω-
τικά σημεία των γραπτών του Μαρξ αλλά τα πιο ξεπερασμένα
ή; τουλάχιστον, τα πιο αμφισβητήσιμα. Κατά την άποψη του
Γκορτζ, ο καπι~,h!Q.~πειλεί να γεννήσει μια βαθιά κοινω-
~.~.e;ΞΕu·ετωdΟQ..φi].iΙΧ.Lμ,lg..c.-Ω-.L1'-'2-χ ο Y_Lιs...il~-ci1Aό
μιας ο ι κ ο ν ο I-!J...K ή C; ανισορροπία...us..Q.L..ΙS.Q.Lάρ.ρε.u.σΙ.μ~.Παίρ-
νοντας στα σοβαρά την" Εισαγωγή" του Γκορτζ, η οικολογία
θα έπρεπε να θεωρηθεί απλά σαν παράγοντας επιδείνωσης
της ευρύτερης οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει ο καπι-

77



ταλισμός. Πίσω απ' τις σάλτσες τητ; Γκορτζιανής "οικολο-
γίας", κρύβεται η θλιβερή θολούρα του ορθόδοξου Μαρξι-
σμού, Γιατί, σε τελευταία ανάλυση, α~~Q..\,Ι_υJLQ.9τnQΚει στην
"Εισαγωγή" ο Γκορτζ, είνC!.L!lω.ς_Qκαπι ταλισl;J.Q.ς.,θέτoντα~~.τε-
χνικούς περισρΊα~ό.τ.ιω.ς ...Ρ.J_μέ_eοδοι ελέ)'Χου της ρύπαν-
σης, αυξάν~ι ιηΥ -~Y.9~~!] "'σΊJ~θiiιϊ:J~κεφάΛ9i2iQ δη)ψ
δή.ι-το-λόγο-τοο σ.ί.Qe.f~ψ9~λαιου (μηχανήματα και πρώ-
τετ; ύλεςtrι:ρος_.Ι(U:!'§!Q~Il!.ό_!Sεφάλαιο (εργασία). ~o
που στη Μαρξιανή οικονομική θ-εωρία, ....o~ία είναι D.J:!lt.
γή κάθε αξίας κι επομένως κάθε Κέρδους,_α..u_Ι..ό_ς....9_~QQβQ6._-
λ6μενος λόγος οδηγεί στο ΤQομερό απ οτέλεσlLα...:ε.LΙε...Il.α_πέ-
φΤεϊΤΟ-ποσοστό κέρδOC~..ε.Ιπ_ν~Ο_Qυ_ξά..ν..ε:ι.αι_q-τΨό_:ιω.ν_προϊό-
~ων" .. Ετσι "οι τιμές θα τείνουν να αυξάνονται ταχύτερα απ'
τοικ πραγματικούς μισθούς, η αγοραστική δύναμη θα περιο-
ρίζεται και θα είναι σαν το κόστοο του ελέγχου τηο ρύπανσης
να αφαιρείται απ' το διαθέσιμο εισόδημα των ανθρώπων για
την αγορά καταναλωτικών αναθών".' Η υποψία πως ο Γκ ορτζ
δεν ενδιαφέρεται για την οικολογία, ούτε καν για την ττερι-
βαλλοντολογία αλλά για την πολιτική κι ειδικότερα για την
οικονομία, όχι μόνο επιβεβαιώνεται περίτρανα αλλά τελικά
ακόμα και η οικονομική του αντίληψη αποδεικνύεται εξαιρε-
τικά αμφισβητήσιμη. Τη χοντροκοπιά του δεν μπορεί να την
συναγωνιστεί παρά μόνο η αιιλοϊκότητό του. Σύμφωνα με τον
ΓκόΡ~...LL~ί.ιμ.iJ.α.ε.ι.e:-δ.J:.LεLLθ.ύ'llΟ!lIαι KUill.w.f;. οι ολιγο-
π}ψ\ίΟΚΟί, μονοπωλιακοί μη~ανισMoί αλλά . .ο T!τ.ιίJσo1911 ~ερ-
δο.υς πο υ Q..φ...ξ:.~ι_σλQ ...α/Lς.Q.\lQ.με.ν.ο.....~ά..ο:.I.Q...ς...Ι.Ρ.!J.JSLφi!.(\αιο υ .
ΌπωςEτα.M.'ι'~, α υ_ι:....ό_α_Κ-F>~ι~β~ώ_ς._ε~ίν.9 ι τ ο ε π ι-
Χ ~.~IJ..ςI_.H ο υ η-J δ ι α !J Q..Q...I.L.K ό_ τά ςJJ_Χ)2 ....η σ ι-
μ ο π ο ~ε ί....f-Υ_ά_~τ..ι~Q--σ_Ί:..ο_u...ς_π~ε_ρ-ι~β-Ω_4λ.ο Υ ι.ι κ_ο ύ ς
ε Δ ~. γ_~.υ ς. Το ότι Ο Γκορτζ παραβλέπει τις βαθιές δομι-
κές αλλαγές του σύγχρονου καπιταλισμού όπως η διαμόρφω-
ση των τιμών, για ν' αποκαταστήσει τκ πιο αμφιλεγόμενες
θεωρίες του Μαρξ, τηο λεγόμενης εποχής τηο "ελεύθερης αγο-
ράς" του περασμένου αιώνα, υποτιμά όχι μόνο τον περιβαλ-
λοντολόγο Γκόρτζ αλλά και τον οικονομολόγο Γκορτζ. Τα
δοκίμια που ακολουθούν την "Εισαγωγή" δεν αναιρούν με
κανένα τρόπο αυτέο τκ χοντροκοπιές. Αντίθετα, όπως θα πα-
ρατηρήσουμε, απηχούν τα βλακωδέστερα συνθήματα τηο α-
στικής προπαγάνδας των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

. Οπως και να είναι, όταν κάποιος μιλάει για "οικολογία"
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κσι εννοεί στην πραγματικότητα την ηεριβσλλοντολονία, δεν
κάνει απλά λογοπαίγνια. Σημαίνει πως υποβαθμίζει την οικο-
λογία σε περιβαλλοντολογία, έτσι που η κοινωνική οικολογία
να μπορεί ν' αντικατασταθεί από κάτι άλλο - στην περίπτωση
του Κόμονερ από μια καλυμμένη μορφή ευρωκομμουνισμού '
στην περίπτωση του Γκορτζ από μια απλοϊκότατη μορφή
Μαρξιανού σοσιαλισμού, βασισμένη στην οικονομική αναγω-
γή. Αξίζει να τονίσουμε πως η οικονομικοποίηση τηο οικολο-
γίας στο βιβλίο του Γκορτζ δεν είναι απλά επεισοδιακή' στην
πραγματικότητα είναι η θεωρητική του βάση και η μόνιμη κα-
τευθυντήρια γραμμή του. Ξύστε λίγο τον οικολόγο Γκορτζ
και θα βρείτε τον περιβαλλοντολόγο Γκ ορ τζ. Ξύστε τον περι-
βαλλοντολόγο Γκορτζ και θα βρείτ-ε το χυδαίο μαρξιστή
Γκορτζ. Ξύστε το χυδαίο μαρξιστή Γκορτζ και θα βρείτε το
ρεφορμιστή Γκορτζ .. Ετσι συνοψίζεται το βασικό ηεριεχ όμε-
νο όλου του βιβλίου.

Αν εξαιρέσουμε το τέλοτ; της "Εισαγωγής" του όπου ο
Γκορτζ περιγράφει την "ουτοπία" του, τα υπόλοιπα μέρη τηο
είναι κατά κύριο λόγο αφορισμοί, ήδη' διατυπωμένοι πολύ
σαφέστερα και συνεκτικότερα σ' άλλα, πιο πρωτότυπα, έργα.
Το ότι η περιορισμένη ανάπτυξη στον καπιταλισμό γεννάει
ανεργία και φτώχεια, όπως διατυμπανίζει' με .εηισημότητα ο
Γκόρτζ, είναι οδυνηρά κατάφωρο. Ακόμα κι η αστική τάξη
στ«; καταγγελίες της ενάντια στο περιβαλλοντολογικό κίνη-
μα έχει πει πάρα πολλά. Το ότι ορισμένα αγαθά (ας πούμε,
υπερωκεάνεια, πύργοι, πίστετ του σκι και διαστημόπλοια
- ο Γκορτζ , πράγματι, συγκεντρώνει την προσοχή του σε
τόσο κοινά και θεσπέσια είδη σαν τις Μερσεντές και τις πι-
σίνες) πρέπει είτε να παραμένουν σπάνια είτε να τα μοιράζο-
νται όλοι εξαιτίας των άκαμπτων υλικών περιορισμών της
φύσης, δεν είναι κάτι που χρειάζεται να το τονίσουμε ιδιαί-
τερα. Η πομπώδης ηθική του Γκορτζ - "Τα μόνα πράγματα
που αξίζουν είναι αυτά που είναι καλά για όλους" - είναι
τόσο κοινότοπη που βρωμάει Μπενθαμιτικό Φιλισταϊσμό.
Ναι, δίκιο είχε ο Μπένθαμ: το καλό είναι η μεγαλύτερη δυ-
νατή ευη.ιχία για όσο περισσότερους - πράγμα που δεν ε-
μπόδισε τον Μαρξ να τον θεωρεί ηλίθιο ηθικολόγο.

Όμως η ικανότητα του Γκορτζ να υποβαθμίζει διάφορα
θέματα φθάνοντας στο επίπεδο του καθαρού παραλογισμού,
βρίσκει την τελειότερη έκφρασή τηο στο τέλος τηο "Εισσνω
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γής" του: την "ουτοπία" του. Και τι είναι, παρακαλώ, η Γκορ-
τζουτοπία; Με κομμένη την ανάσα μαθαίνουμε πως η Γκορ-
τζουτοπία θα στηρίζεται στην "παραγωγή προφανώς άφθαρ-
των αγαθών" (ελπίζουμε, άφθαρτες Μερσεντές, αν όχι αθάνα-
τες ηιοίνεο), σε "συλλογικές κατοικίες" και μεταφορικά μέ-
σα κοινής χρήσης, σε πολλά ποδήλατα, σε "κεντρικά σχέδια-
σμένες μεγάλες βιομηχανίες", προορισμένες να ικανοποιούν
τις βασικές ανάγκες του λαού, χωρίς όμως να δίνουν ιδιαί-
τερη προσοχή στην αισθητική, σε τοπικά "δημόσια εργαστή-
ρια" πλήρως εξοπλισμένα με εργαλεία και μηχανήματα, για
κοινή χρήση και σε μια σαλάτα άλλων προτάσεων κλεμμένων
ξεδιάντροπα απ' τον Κροπότκιν, τον Γκούντμαν κι άλλους
αναρχικούς θεωρητικούς δίχως να γίνεται η παραμικρή μνεία
της πνευματικής τους πατρότητας. Κανένας απ' αυτοικ; δεν
αναφέρεται σε σχέση με το ευρύτερο σώμα ιδεών για τις ο-
ποίες μιλάει ούτε αναφέρεται η παράδοση που αντιπροσω-
πεύει ο καθένας τους ούτε η συνέχεια αυτών των ιδεών στκ
τωρινές αναρχικές θεωρίες και προτάσεις αναδημιουργίας. Το
ότι μας μπουκώνει με Μαρξ. έστω και κάπως ξυνισμένο, είναι
αυτονόητο - χρησιμοποιώντας, φυσικά, μια γενναία ποσό-
τητα Γκορτζιανού εκλεκτικισμού.

Είναι όλα αυτά εφικτά σε μια οικονομία της αγοράς; βρο-
ντοφωνάζει ο Γκορτζ: "'Οχι!" απαντάει ηχηρά "γιατί μια τέ-
τοια "ουτοηία" αντιστοιχεί στην πιο π Ρ ο Χ ω Ρ η μ έ ν η κι
όχι στην πιο π Ρ ω τ ό γ ο ν η μορφή σοσιαλισμού (μπαίνου-
με στον πειρασμό να ρωτήσουμε τι εννοεί ο Γκορτζ μ' αυτή
τη νόστιμη αντιδιαστολή: χίπικα κοινόβια ή τοικ "πρωτ όνο-
νουτ;" αναρχικούς ''εξεγερμένους'' απ' τους οποίους ο Γκορτζ
κλέβει τις περισσότερες ιδέες του για την ουτοπία -Μ.Μ.) - σε
μια κοινωνία χωρίς γραφειοκρατία, όπου η α γ ο Ρ ά μ α-
Ρ α ί ν ε τ α ι, όπου υπάρχουν αρκετά για όλους, όπου οι άν-
θρωποι είναι συλλογικά κι ατομικά ελεύθεροι να διαμορφώ-
νουν τη ζωή τους, όπου παράγουν σύμφωνα με τη φαντασία
τοικ; κι όχι μόνο σύμφωνα με τις ανάγκες τους". Θ' αφήσου-
με κατά μέρος αυτή την έκρηξη "πρωτόγονης" Φουριερικής
ρητορικήσ και θα περιοριστούμε να σημειώσουμε, προς το
παρόν, πως η Γκορτζουτοπία επικυρώνεται τελειώνοντας με
το ακόλουθο τσιτάτο: "κ οντολογήο, μια κοινωνία όπου "η ε-
λεύθερη ανάπτυξη του καθενός είναι η προϋπόθεση της ελεύ-
θερης ανάπτυξης όλων" (Κ. Μαρξ, Τ ο Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό

/
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Μ α ν ι φ έ σ τ ο, 1848)" (Η έμφαση δική μου). 'Ετσι, η αίγλη
του Δασκάλου προσδίδεται σε δυσοσμίες διανοητικού πατσά
που θα έκαναν ακόμα κι ένα σχολαστικό θεωρητικό, σαν το
συγγραφέα της Κ Ρ ι τ Ι κ ή ς τ ο υ Π Ρ ο γ Ρ ά μ μ α τ ο ς
τ η ς Γ κ ό τ α, ενός εκπληκτικά αδιάλλακτου κριτικού έρ-
γου, ν' αποκηρύξει το μαθητή του.

.Ολα αυτά μπορεί να είναι νοστιμιές για ορισμένους Πα-
-ρισινοικ αριστεριστές και για τους αφελέστερους οπαδούς
του Κόμονερ, είναι όμως τελείως άνοστα για οποιονδήποτε
είναι ελάχιστα εξοικειωμένος με τη ριζοσπαστική κοινωνική
οικολογία. Αφήνοντας κατά μέρος την ποιοτική παραγωγή,
τον ελευθεριακό κολλεκτιβισμό και τις υπόλοιπες Γκορτζου-
τοπικές οικειοποιήσεις, από τοικ "πρωτόγονους" σοσιαλιστές
κι αναρχικούς, μένουμε εμβρόντητοι μπροστά στα παράδοξα
που συνυπάρχουν στο "όραμά" του. Πώο μπορεί ο Αντρέ
Γκορτζ, στ' όνομα της διανο_ητιΚ[ις;....QY~~, να ονειρεύεται.
μια "κοινωνία χωρίς γραφεΙΟΚQατία" της OπσΤ(i"(Ξ'ϊOί'"jj"εγόXες
βΙΟμηχανίες θα σxεδιάζoν;~'~ ;~;φKό7;'-'-(Aύτό είναι όλο.)
Σημειωστε δε πως ο ΓκορτΓδεμιΛαει απλά για σχεδιασμό
ή έστω συντονισμό ή έστω περιφερειακή αποκέντρωση - αλ-
λά για σ υ γ κ ε ν τ Ρ ο π ο ί η σ η. Αυτέτ οι "μεγάλες βιο-
μηχανίες" θα συγκεντροποιούνται από κάποια άνοα ρομπότ,
από την ομοψυχία των πολιτών, από μαστουρωμένους χίπις
ή μήπως θα συγκεντροποιούνται από φορείς (διάβαζε: οργα-
νισμούς) στελεχωμένους με γραφειοκράτες; Πώς θα συντε-
λείται αυτόο ο σχεδιασμός κι η συγκεντροποίηση - με την
αμοιβαία αγάπη, με την υψηλή ηθική ακεραιότητα σαν κι αυ-
τή που τόσο έξοχα επέδειξαν στη Ρωσία οι Μπολσεβίκοι ή
μήπως μ' ένα στυννό σύστημα υπακοής και διαταγών, όπως
εκείνο που οραματιζόταν ο . Εγκελς στο ύπουλο δοκίμιο του
του" Περί εξουσίας"; Ο Γκορτζ μπαίνει στον κόπο να μας πει
πως πρέπει να μάθουμε να ζούμε δίχως Μερσεντέτ και πισίνες
για κάθε οικογένεια αλλά δε μας λέει ουσιαστικά τίποτα για
τ«; διοικητικές δομές πάνω στκ οποίες θα οργανωθεί η ουτο-
πία του.

Αν η περιγραφή του Γκορτζ μιας "κοινωνίατ; χωρίς νρσ-
φειοκρατία" της οποίας "οι μεγάλες βιομηχανίες σχεδιάζο-
νται κεντρικά" φαίνεται κάπως δύσπεπτη, η εικόνα κάποιας
"σνοράο που μαραίνεται" προκαλεί πραγματική βαρυστομα-
χιά. Υποπτεύεται κανείς πως ο μαρασμός της αγοράς δεν α-
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πέχει και πολύ από κάποιες αφοριστικές διατυπώσεις όπως 
"μαρασμός του κράτους" — και πράγματι, ο Γκορτζ δε μας 
απογοητεύει: η διατύπωση αυτή ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι στο βι
βλίο. Αν θα έπρεπε να δεχτούμε ότι στην Γκορτζουτοπία "η 
αγορά θα μαραθεί" έχουμε το δικαίωμα να συμπεράνουμε 
πως, στο κάτω-κάτω η Γκορτζουτοπία θα περιλαμβάνει ευθύς 
εξαρχής μια αγορά. Μπορούμε δικαιολογημένα να επικαλε
στούμε την εμπεριστατωμένη ανάλυση του Μαρξ σχετικό με 
την εμφάνιση της αγοράς, την εγγενή της ικανότητα να υπο
νομεύει κάθε μορφή αλληλοβοήθειας κι αμοιβαιότητας και τέ
λος για το θρίαμβο της πάνω σ' όλες τις όψεις της οικονομι
κής ζωής. Δε χρειάζεται να είναι κανείς Μαρξιστής για να δε
χτεί τον τεράστιο καταλυτικό ρόλο που ο Μαρξ αποδίδει στην 
αξία και τις σχέσεις της αγοράς, ακριβώς όπως δε χρειάζεται 
ν' απορρίψει κανείς τον αναρχισμό για να χλευάσει την Πρου-
ντονική "Λαϊκή Τράπεζα", τις πατριαρχικές οικογενειακές 
σχέσεις και τη θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου του Πρου-
ντόν. 

Θα θέλαμε να ελπίζουμε πως αν ο Γκορτζ σκόπευε να πε
ριγράψει την πιο "προωθημένη.... μορφή σοσιαλισμού", δε 
θα το έκανε με τον πιο πρωτόγονο θεωρητικό εξοπλισμό. Α
σφαλώς, θα πρέπει — ελπίζουμε — να ξέρει πως οι αγορές σε 
μια τεχνολογικά "αναπτυγμένη" κοινωνία, στιγματισμένη 
από μια βάρβαρη ιστορική κληρονομιά αμείλικτου κυνηγη
τού του κέρδους, παρασιτικής ανταλλαγής και στυγνού ε
γωισμού, θα έκανε το μαρασμό της αγοράς εξίσου παράλο
γο με το μαρασμό του κράτους. Κι έτσι φτάνουμε στα πραγμα
τικά θεμελιώδη ζητήματα της "Εισαγωγής" του Γκορτζ: θέ
τει πραγματικά ο Γκορτζ μια αυθεντική επιλογή ανάμεσα σε 
μεταρρύθμιση κι επανάσταση; "Η πρέπει πάντα να κοιτάζου
με πίσω απ' τις ρητορείες του και να διατυπώνουμε τα ενο
χλητικά ερωτήματα που συνεπάγεται η εσωτερική λογική 
του Η Ο ι κ ο λ ο γ ί α σ α ν Π ο λ ι τ ι κ ή : περιβαλλοντο-
λογία ή οικολογία; Συγκεντροποίηση ή αποκέντρωση; Οικο
νομία της αγοράς ή αλληλοβοήθεια κι αμοιβαιότητα; Κράτος 
ή κοινωνία; Μια αδιέξοδη παραλλαγή της Μαρξιανής ορθοδο
ξίας ή μια συνεπής ελευθεριακή θεωρία; Συγκεντροποιημένη 
εξουσία ή αποκεντρωτικός συντονισμός; Αυτά κι άλλα ερω
τήματα στοιχειώνουν όλο το βιβλίο, με τις αντιφατικές εναλ
λακτικές λύσεις τους και την αντιφατική προέλευση κι εσω-

82 

τερική λογική τους. Ούτε οι προθέσεις του Γκορτζ ούτε οι ρη
τορείες του, όσο καλοπροαίρετες κι αν είναι, μπορούν να δια
λύσουν τη διανοητική σύγχυση που οπωσδήποτε θα προκαλέ
σουν σ' ένα αναγνωστικό κοινό που ήδη το λυμαίνονται άλλοι, 
πιο επιτήδειοι από κάποιον Αντρέ Γκορτζ. 

Μια και ήδη ασχοληθήκαμε αρκετά σοβαρά με τις 7 πρώ
τες σελίδες του Η Ο ι κ ο λ ο γ ί α σ α ν Π ο λ ι τ ι κ ή , θα 
πρέπει να έχει γίνει κατάφωρο στον αναγνώστη πως είναι α
δύνατο να εξετάσουμε εξίσου εξαντλητικά το υπόλοιπο μέρος 
του έργου. Θ' αρκεστώ λοιπόν στα πιο κύρια "χαρακτηριστι
κά", που χαλάνε τόσο πολύ το βιβλίο. Παρόλη την εκλεκτικό
τητα μου, όμως, δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω πως η πρώ
τη κιόλας παράγραφος του πρώτου κεφαλαίου μας κεραυνο
βολεί με την καθαρή βλακεία της. Αρχίζουμε, λοιπόν, με την 
ηχηρή παρατήρηση: "Ο προσανατολισμένος στην ανάπτυξη 
καπιταλισμός είναι νεκρός" και το ίδιο ισχύει ουσιαστικά και 
για τον "προσανατολισμένο στην ανάπτυξη σοσιαλισμό". "Ο 
Μαρξισμός, μολονότι αναντικατάστατος σαν εργαλείο ανάλυ
σης, έχει χάσει την προφητική του αξία". 

Αυτά βέβαια είναι εύκολο να ειπωθούν — και προφανώς 
ο Γκορτζ κατέβαλε ελάχιστη προσπάθεια για να τ' αρθρώσει. 
Ατυχώς, ο "προσανατολισμένος στην ανάπτυξη καπιταλισμός" 
(υπήρξε ποτέ διαφορετικός;) δεν είναι καθόλου νεκρός ούτε 
καν με μεταφορική έννοια. Αντίθετα, ζει και βασιλεύει. Δεν εί
ναι "νεκρός" ούτε καν με τη Μαρξιανή έννοια, ότι δεν ασκεί 
πια ιστορικά μια "μεγάλη εκπολιτιστική επίδραση" (για να 
χρησιμοποιήσω τη διατύπωση του Μαρξ στα Grundrisse), μια 
άποψη που έξοχα αμφισβήτησε ο Καρλ Πολάνυι εδώ και δε
κάδες χρόνια. Επιπλέον, αφού ο Μαρξισμός "σαν εργαλείο 
ανάλυσης" δεν- ανέπτυξε παρά μια μόνο θεωρία, για ένα σο-
σιαλισμό που είναι επίσης "προσανατολισμένος στην ανάπτυξη" . 

(βλ. Κεφάλαιο τόμος ΙΙΙ, Grundrisse, καθώς και διά
φορα συντομότερα έργα του Μαρξ), προσκρούουμε σ' ένα 
άλλο Γκορτζιανό παράδοξο: είτε ο Μαρξισμός δεν είναι καθό
λου ικανοποιητικός "σαν εργαλείο ανάλυσης" είτε ένα από τα 
πιο σημαντικά συμπεράσματα ταυ — ο ιστορικός, όντως, προο-
δευτικός, ρόλος της ανάπτυξης και της επέκτασης των 
"αναγκών" — είναι βασικά αστήρικτο. Τέλος, για να είμαστε δίκαιοι 
με τον Μαρξ, ο Δάσκαλος ποτέ δεν απέδωσε "προφητική α
ξία" στις θεωρίες του — στην πραγματικότητα απέρριπτε ρητά 
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σαν "ουτοπικό" κάθε σχέδιο που περιέγραφε με λεπτομέρεια
τη μελλοντική κομμουνιστική κοινωνία. 'Ετσι, ο Γκορτζ αρχί-
ζει με ανοησία: και τελειώνει με ανοησίες. Το φάλτσο που η-
χεί σχεδόν σε κάθε σελίδα του βιβλίου του ακούγεται ήδη ε-
Εαρχήο. Αυτό που πιστεύει κατά βάθος, αν παρακάμψουμε
τις ρητορείες, είναι πως το "εργαλείο ανάλυσης" του Μαρξ
είναι "αναντικατάστατο".

Ας σταθούμε για να εξετάσουμε αυτό το επιχείρημα, που
σαν φάντασμα εμφανίζεται ξανά σε κάθε απόπειρα υπεράσπι-
σης του Μαρξισμού απέναντι στα πιο λαθεμένα θεωρητικά του
συμπεράσματα. Το Μαρξιανό σώμα κείται σ' έναν ξέσκεπο τό-
φο, τουμπανιασμένο και καταφαγωμένο απ' τα βακτηρίδια
και τα σκουλήκια. Όσα στο παρελθόν το πλούτιζαν - το σχέ-
διο ενόο επιστημονικού σοσιαλισμού, η θεωρία του ιστορικού
υλισμού για τη βάση και το εποικοδόμημα της κοινωνικής α-
νάπτυξης, το κάλεσμα του προλεταριάτου σε εξέγερση, το
ιδανικό μιας κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας, η στρατηγι-
κή της ανάπτυξης επαναστατικών εργατικών κομμάτων στις
βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες - έχουν όλα μεταβληθεί
σ' ένα χυλό μολυσμένο και δύσοσμο. Κι όμωο, για να μην
αντικρύσουμε κατά πρόσωπο την παρακμή του Μαρξιανού
σχεδίου και για ν' αντλήσουμε σοβαρά διδάγματα απ' την
τραγική του μοίρα, κάποιοι μαρξιστές επίγονοι λένε και Εσ-
ναλένε ότι το "εργαλείο αναλυσηο-" επιβιώνει κι ότι είναι πραγ-
ματικά "σναντικατάστατο". Συνακόλουθα, ο Μαρξισμός είναι
πετυχημένος σαν μ έ θ ο δ ο ς, όσο κι αν έχει αποτύχει σαν
θεωρία.

Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει όμως πώς μια τέτοια "α-
ναντικατάστατη" μέθοδος δίνει τόσο φτωχά αποτελέσματα.
Στην πραγματικότητα, η ζωτική σχέση μεθοδολογίας και
πραγματικότητας ανακινεί σημαντικά φιλοσοφικά ζητήματα
που εδώ δεν μπορούμε να εξετάσουμε διεξοδικά. Ας σημειω-
θεί πως η υποβάθμιση της φιλοσοφίας καθεαυτής από ερμη-
νεία του κόσμου σε απλή "μέθοδο ανάλυσης" κρίθηκε έξοχα
απ' τους θεωρητικούς της Σχολής της Φραγκφούρτης, κυ-
ρίως απ' τον Μαξ Χορκχάιμερ και τον Τέοντορ Αντόρνο. Δι-
καιολογημένα θα στρέφαμε αυτή την κριτική ενάντια στον
ίδιο το Μαρξισμό, που όλο και περισσότερο μετατρέπεται απ'
τους οπαδούς του σε μια αναλυτική λειτουργική μεθοδολογία
παρά σε θεωρία της πραγματικής κόινωνικής αλλανήο. Το ότι
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και η διαλεκτική του Χέγκελ υποβαθμίστηκε απ' τον Μαρξ
σε "μέθοδο", ίσως λέει πολλά για την εργαλειακή διάσταση
που μειώνει αρκετά το ίδιο το έργο του Μαρξ αλλά τουλάχι-
στον αυτός το πλαισίων ε με μια π Ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α
που απόρρεε οργανικά από τη χρήση αυτής της "μεθόδου".
Αν τώρα πρέπει να περιοριστεί σε μια "μέθοδο" και ο ίδιος
ο Μαρξισμός - δηλαδή σε μια απλή τ ε Χ ν ι κ ή ανάλυσης,
στερημένη απ' την κοινωνική της υπόσταση ή το οντολογικό
της περιεχόμενο - μπορούμε κάλλιστα να ρωτήσουμε τι συ-
νεπάγεται αυτή η τάση για το σώμα της κοινωνικής του θεω-
ρίασ.

Όπως και να έχει, αυτή η λειτουργική στρατηγική για τον
εξορκισμό των λογικών θεωρητικών συμπερασμάτων του
Μαρξισμού αιωρείται σαν ίσκιοο πάνω από το όλο σώμα του,
ίσκιοι; που την ύπαρξή του δεν έχουν αποδιώξει ούτε κι οι
πιο σκεπτικιστές νεομαρξιστές. Οι ορθόδοξες Μαρξιανές
σέχτες δεν έχουν, βέβαια, κανένα πρόβλημα, Το όλο σώμα
δε θεωρείται σαν οριστικά αποτυχημένο αλλά απλά σαν θύ-
μα μιας συνωμοτικής "προδοσίασ" "μικροαστών" διανοού-
μενων ή, για να δανειστού με απ' το πλούσιο πολιτικό λεξι-
λόγιο του Λένιν, 'Όοσιαλπατριωτών", "προδοτών" και "σηο-
στατών" με σκοπό την καταστροφή της μεθόδου ή της θεω-
ρίας ή και των δυο μαζΙ Παρόλα αυτά, η φετιχοποίηση ενός
"ζωντανού Μαρξισμού" σαν "μεθόδου" συνεχίζεται - τροφο-
δοτούμενη απ' το σκληρό ανταγωνισμό ανάμεσα στους ακα-
δημαϊκούο ριζοσπάστες, έναν ανταγωνισμό που εκφυλίζει
ηθικά τόσο τα θύματα όσο και τους θύτες. Πράγματι, ο Mqp-
ξισμός μπολιάζεται με τελείως Εένες θεωρίες σαν το συνδικα-
λισμο, τον αναρχοκομμουνισμό και τον ουτοπικό σοσιαλισμό,
για να μη μιλήσουμε και για τον Φροϋδισμό και τον στρου-
κτουραλισμό, σ' έναν εναγώνιο αγώνα δρόμου για να προφτά-
σει - κι όχι ~να "κατευθύνει" - κάποια εξωτικό i:oJ.όματα
rou καιρού μας όπως η οικολογία, ο φεμινισμός και η αυτο-
δίευΈ)υνση σε επίπεδο 'ι'ειτoνιά~.
~ράγμα που θέτει ξανά το ερώτημα: τι είναι αυτή η περί-

φημη "μέθοδοτ" που επιβίωσε μέσα από έναν ολόκληρο αιώ-
να αποτυχιών, προδοσιών και κακοτυχίας; Ας το πούμε ανοι-
χτά, είναι η Μαρξιανή μέθοδος ταξικής ανάλυσης - μια κοινω-
νικοϊστορική στρατηγική για τον ορισμό των αντιμαχόμενων
υλικών συμφερόντων που επιβεβαιώνουν όλο και περισσότε-
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ρο την "κυριαρχία" της ανθρωπότητας πάνω στη φύση διαμέ-
σου της τεχνολογικής ανάπτυξης, των διευρυνόμενων ανα-
γκών και της κυριαρχίας ανθρώπου πάνω σε άνθρωπο. Για
τον Μαρξ, αυτό που κάνει τόσο ισχυρή τη μέθοδό του είναι
το ότι αφαιρεί το "ιδεολογικό" πέπλο, το "γενικό προτσές
της κοινωνικής, πολιτικής και πνευματικής ζωής" (για να με-
ταχειριστώ εκφράσεις του ίδιου), που κρύβει τις παραγωγι-
κές σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν οι άνθρωποι "ανεξάρτη-
τα απ' τη θέλησή τους" και που το σύνολό τους αποτελεί τα
"πραγματικά θεμέλια, πάνω στα οποία ορθώνεται ένα νομικό
και πολιτικό εποικοδόμημα και στο οποίο αντιστοιχούν καθο-
ρισμένεο μορφές κοινωνικής συνείδησης". (Ε ι σ α γ ω γ ή
στη Συμβολή στην Κριτική της Πολιτικής
Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς).

Το αποφασιστικό σημείο σε κάθε εξέταση τητ; "μεθόδου"
του ΜαQl;o::ΞOliιΩX,!Qeισf-!εvη-Ωιυ:.:..Τ9·-ΜαρξιαvσσWμα- ι:l.ναι η
θ~u.εΔω·κiι-θ·εωρία_ΤOυ MqRL.YJQ...Id_lO~I2Id!JVEia της κοινωνίας
βαQIΩ~ στ!] διάΚQισ!Lβάσ!] - εποικοδόμημα. Δίχως-συτή

~~JιεωillQ.lI_:'Ί.!έθο9.Qς::...του Μαρξ - !] "ταξική ανάλυσή" του -
δεν έχει κανένα νόημα. Κοντολογής, η "μέθοδος" εX"Πvόημα

'μόνο α~-αΓi'oκαλ'tιπτει τα υλικά συμφέροντα που βρίσκονται
πίσω απ' την "κοινωνική συνείδηση", δηλαδή, μόνο αν η κοι-
νωνική συνείδηση θεωρείται σαν απόρροια, όσο πλατιά κι έμ-
μεσα κι αν συμβαίνει, των παραγωγικών σχέσεων. Ο πολιτι-
σμόο, οι κοινωνικοί θεσμοί, οι οικογενειακές σχέσειο, οι ιδεο-
λογίες κλπ. μπορούν ν' αναλυθούν ξεκάθαρα μόνο αν απο-
καλυφθούν τα πρωταρχικά οικονομικά τοικ θεμέλια και ει-
δικότερα τα υλικά και ταξικά συμφέροντα που εξυπηρετούν_
Εδώ βρίσκεται η δύναμη κι η πρακτική αξία τητ; "μεθόδου"
του Μαρξ. Απ' ότι φαίνεται, οι τόσο δυσφημισμένες μαρξιστι-
κέτ; σέχτες, όσο στριγγές κι απωθητικές κι αν είναι οι καταγ-
γελίες τοικ. διαθέτουν πραγματικά τουο συνεπέστερους Μαρ-
Ειστέο. Πολύ περισσότερο απ- τουτ; "νεομαρξιστές" κριτικού;
(και ο Γκορτζ ασφαλώς περιλαμβάνεται στοικ τελευτσίουο),
επιμένουν στην "αποκάλυψη" των "αθέατων" υλικών ή ταξι-
κών συμφερόντων που κρύβονται πίσω απ- την οικολογία, το
φεμινισμό κι άλλες τέτοιες "ιδεολογία;" - στην πραγματική
"βάση" που απαιτεί η "μέθοδοτ;" του Μαρξ. Δεν μπορεί κανείς
ν- αποδεχτεί τη "μέθοδο" χωρίο ν' αποδεχτεί τη θεωρία εποι-
κοδομήματος - βάσης που τη θεμελιώνει.
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Το πραγματικό δίλημμα του Γκορτζ εδώ. είναι ότι θέλει
και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Η Μαρξιανή
θεωρία εποικοδομήματος - βάσης υπήρξε στόχος οξύτατων
κριτικών αναλύσεων είτε από μέρους του Μαξ Βέμπερ στις
αρχές του αιώνα είτε από μέροικ τηο Σχολής τηο Φραγκφούρ-
τηο πιο πρόσφατα και η εγκυρότητά τητ; αμφισβητείται τε-
λείως. Σήμερα, που ακόμα και φαινόμενα "εποικοδομήματος",
όπως το κράτος, έχουν περιγραφεί σαν "τεχνικά θέματα", οι
έννοιες τηι; "βάσης" και του "εποικοδομή μστοτ;" έχουν γίνει
υπερβολικά εναλλάξιμες για να τκ ξεχωρίσεις. Πέρα απ- το
ότι η σύγχρονη κοινωνία είναι κατάφωρα καπιταλιστική - και
εδώ μπορούμε εύκολα να συμπεριλάβουμε και το "σοσιαλι-
στικό" κόσμο - η ταξική ανάλυση του σύγχρονου κόσμου που
αναπτύχθηκε απ' τον Μαρξ κρέμεται από μια κλωστή. Αναμ-
φίβολα, ο Γκορτζ δε θα ήθελε να αποκοπεί απ' το θελκτικό
περίγυρο των εξαίρετων κοινωνικών κριτικών όπως ο Βέμπερ
και το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών (τητ; Φρανκφούρτηο},
αλλά ούτε και μπορεί να διατηρήσει το κύρος του σαν αυθε-
ντικού Παριζιάνου αριστεριστή, χωρίς τ«; δέουσες γονυκλι-
σίει; απέναντι στον Μαρξ. Το ότι ούτε οι άλλοι "νεομαρξιστές"
ούτε ο Γκορτζ έχουν προχωρήσει τις αναλύσεις τους πάνω στη
"μέθοδο" του Μαρξ μέχρι τκ αναγωγικές ρίζες της σαν θεω-
ρίαο εποικοδομήματος - βασηο, δε συνέβαλε καθόλου στην
εξαφάνιση τηο ανταγωνιστικότητας που περιβάλλει το όλο
ζήτημα του Μαρξισμού, το ότι κάθε "μέθοδος" που αιωρείται
στον αέρα χωρίς κανένα οντολογικό περιεχόμενο, χωρίς κα-
μιά κοινωνική πραγματικότητα και διανοητική εγκυρότητα,
δεν είναι τίποτα παραπάνω από λειτουργισμός της σειράο, ε-
λάχιστα πείθει τους "νεομαρξιστές" να εφαρμόσουν στον ίδιο
τον Μαρξ την κριτική τοικ του αστικού λειτουρνισμού.?

Έτσι, στο Η Ο ι κ ο λ ο γ ί α σ α ν Π ο λ ι τ Ι κ ή υπάρ-
χουν προβλήματα που ο ίδιοι; ο συγγραφέας ούτε καν μπορεί
να αντιληφθεί. Όχι μόνο η οικολογία συγχέεται με την περι-
βαλλοντολογία, η επανάσταση με τη- μεταρρύθμιση, η συγκε-
ντροποίηση με την αποκέντρωση, ο "μαρσσμότ; της ανοράο"
με πομπώδεις καταγγελίες τητ κοινωνίας τηο ανοράο (αο πα-
ραβλέψω την ευχέρεια με την οποία ο Γκορτζ αποδέχεται έ-
να "μαρασμό του κράτοικ;"] αλλά κι η ρητή απόρριψη του
Μαρξισμού αναιρείται τελείακ; απ' τη σιωπηρή παραδοχή του
θεωρητικού του πυρήνα - της κοινωνικής θεωρίας βάσης - ε-
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ποικοδομήματος. Αν ο Γκορτζ επιχειρούσε απλά μια δημοσιο-
γραφική περιγραφή της οικολογικής κρίσης, το βιβλίο του
θα μπορούσε να θεωρηθεί, ίσως, απλοϊκό αλλά καλοπροαίρε-
το. Απ' τη στιγμή όμως που το Η Ο Ι κ ο λ ο γ ί α σ α ν Π 0-

λ ι τ Ι κ ή στοχεύει σε θεωρητικά "ύψη" κι εντρυφεί σε ανού-
σιες λεπτομέρειες, γίνεται στην καλύτερη περίπτωση καταγέ-
λαστο και σκοταδιστικό στη χειρότερη.

Το υπόλοιπο βιβλίο είναι κυρίως δημοσιογραφικό. Δυστυ-
χώς, όπως περιμέναμε, δεν αντιμετωπίζει τα γεγονότα λιγό-
τερο αντιφατικά απ' ότι τη θεωρία. Ο Γκορτζ τρυπώνει όπου
μπορεί και σπάνια εκθέτει τις απόψεις του ρητά και ξεκάθαρα.
Βέβαια, θα μπορούσαμε ίσως να συγχωρήσουμε τις αντιφά-
σεις του, θεωρώντας το κάθε του δοκίμιο ή "κεφάλαιο" σαν
ένα βήμα της εξέλιξής του απ' τη Μαρξιανή ορθοδοξία σε μια
υβριδοποιημένη εκδοχή της ελευθεριακής οικολογίας. ,':'0-_
πως_ό_μ.(.LΙ~;~ παρατηρήσει καυ~_χ~'ιI:S.!',;Δ....Υ.ια τον Σέ-
Δ.ιYK,~Y-!Q"tLea. ~!!ιiili.l.Y.9....fntKOlνωνή.Q~Lτην_~ε.υαQ.J.Ω.υ;"
Γιατί αυτό που παρακολουθούμε δεν είναι το πώς ο Γκορτζ
φτάνει σε μια ξεκάθαρη ελευθεριακή αντίληψη (που ούτε και
στο τελευταίο βιβλίο του, Α ν τ ί ο Π Ρ ο λ ε τ α Ρ ι ά τ ο,
δεν έχει κατακτήσει) αλλά πόσο επώδυνη πρέπει να είναι μια
τέτοια πορεία - όχι μόνο για το συγγραφέα αλλά και για τους
κατασυγχυσμένους αναγνώστες του.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Γκορτζ φαίνεται ότι δεν α-
γαπάει τον καπιταλισμό. Κατά τα άλλα, σχεδόν οτιδήποτε
ακολουθεί την "Εισαγωγή" είναι θολό ή απλώς μπερδεμένο.
Μερικά παραδείγματα θα δείξουν τι εννοώ:

Γ Ρ ά φ ε ι: "Είναι αδύνατο να αντλήσουμε μια ηθική απ'
την οικολογία" (σελ. 16). Γ ε γ ο ν ό ς: Ίσως κανένα άλλο
πεδίο σήμερα δεν υπόσχεται μια ηθική π ε Ρ ι σ σ ό τ ε Ρ ο
απ' ότι η οικολογία, όπως διαπίστωσαν ο Χανς Ιόνας κι άλ-
λοι ερευνητές. Ο Γκόρτα εδώ, απλώς δεν ξέρει για τι μιλάει,
εκτός κι αν το πρόβλημα μιας φιλοσοφίας της φύσης είναι
πέρα απ' τκ δυνατότητές του.

Γ Ρ ά φ ε ι: Πρέπει να είμαστε δύσπιστοι απέναντι στους
συγκεντρωτικούς θεσμούς και τις σκληρές τεχνολογίες (αι»
τό είναι η τεχνοφασιστική επιλογή, ο δρόμος που ήδη βρισκό-
μαστε στα μισά του)" (σελ. 17). Γ ε γ ο ν ό ς: Λίγες σελίδες
πιο μπροστά όμως (σελ. 9), ο Γκορτζ μας έλεγε πως οι "μενά-
λες βιομηχανίες" μας θα πρέπει να "σχεδιάζονται κεντρικά".
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Τι είναι οι "μεγάλες βιομηχανίες" μας αν όχι "σκληρές τε-
χνολογίες" και πώς μπορούν να "σχεδιάζονται κεντρικά" χω-
ρίς 'Όυγκεντρωτικούς θεσμοικ;":

Γ Ρ ά φ ε ι: "Η πλήρης κατακυριάρχηση της φύσης συνε-
πάγεται αναπόφευκτα μια κατακυριάρχηση των ανθρώπων
απ' τκ τεχνικές κυριαρχίας" (σελ. 20). Γ ε γ ο ν ό ς: Δε χω-
ράει αμφιβολία πως ο Γκορτζ απλώς έκλεψε αυτή τη θέση, κά-
νοντας περίεργες τροποποιήσεις σε κείμενα σύγχρονων Αμε-
ρικάνων αναρχικών. Εκείνο που είναι εδώ ενδιαφέρον έγκει-
ται στο ότι, ακόμα κι όταν τη χρησιμοποιεί, τη χρησιμοποιεί
λαθεμένα. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί ποτέ να πετύχει την
"πλήρη κατακυριάρχηση της φύσης", γιατί είναι μέροο της
φύσης - κι όχι φυσικά κάτι κατώτερο ή ανώτερο απ' αυτήν.
Το να πετύχει η ανθρωπότητα την "πλήρη (τίποτα λιγότερο!
·Μ.Μ.) κατακυριάρχηση της φύσης" θα ήταν σαν να πετούσα-
με σηκώνοντας οι ίδιοι τον εαυτό μας απ' τα παπούτσια - χα-
ριτωμένη μεταφορά, ίσωο, αλλά φυσψά αδύνατη. Αυτό που
προφανώς θέλει να πει ο Γκορτζ (κάτι που είχα πει εγώ 15
χρόνια νωρίτερα) είναι πως η έ ν ν ο ι α της κατακυριάρχη-
σης της φύσης απορρέει απ' την κατακυριάρχηση ανθρώπου
από άνθρωπο - μια διατύπωση που αντιστρέφει τη Μαρξιανή
διατύπωση σύμφωνα με την οποία η κατακυριάρχηση ανθρώ-
που από άνθρωπο προέρχεται απ' την ανάγκη καθυπόταξης
της φύσης. Πρόκειται εδώ για μια σημαντική ανασκευή, που
χρειάζεται πολλή συζήτηση. Ο Γκορτζ συγχέει την έ ν ν ο ι α
με μια φανταστική πραγματικότητα. Αυτό που η έ ν ν ο ι α
γέννησε στην πραγματικότητα ήταν η αυξανόμενη απλοποίη-
ση της φύσης, αυτή η αυξανόμενη υποβάθμιση του οργανικού
σε ανόργανο - μια κρίση που μπορεί κάλλιστα να κάνει τον
πλανήτη αβίωτο για πολύπλοκα είδη όπως ο άνθρωπος.

Γ Ρ ά φ ε ι: "Κάθε παραγωγή είναι και καταστροφή" (σελ.
20). Γ ε γ ο ν ό ς: "Κάθε καταστροφή είναι και δημιουργία"
(Μ. Μπακούνιν). Ή, ως προς αυτό, και Χέγκελ.

Γ Ρ ά φ ε ι: "ο Μαρξ απέδειξε ότι, αργά ή γρήγορα, το μέ-
σο ποσοστό του κέρδους αναγκαστικά πέφτει ... " (σελ. 22).
Γ ε γ ο ν ό ς: Απόλυτα λαθεμένο! Ο Μαρξ αφήνει αυτό το ζή-
τημα τελείως ανοιχτό - και, έτσι κι αλλιώς, μιλάει για "τάση",
όχι για βεβαιότητα. Ο Γκορτζ θα έπρεπε τουλάχιστον να συμ-
βουλευτεί τα σχετικά δοκίμια του Μωρίς Ντομπ και τις διαμά-
χες που ανακίνησε, προτού ξανοιχτεί σε πεδία για τα οποία
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τιροφονώο ελάχιστα γνωρίζει ...
Γ Ρ ά φ ε ι: "'Οταν ο αέραο, το νερό κι η αστεακή(!) γη

σπανίζουν, η εξάντληση των πιο διαθέσιμων ορυκτών αποθε-
μάτων (σ. 25) ... τα εμπόδια στην ανάπτυξη έγιναν ουσισστι-
κά (σ. 27) ... η αυξανόμενη σπάνη των φυσικών αποθεμάτων
(σ. 27) ... " και πάει λέγοντας. Κοντολογής, ο Γκορτζ πέφτει
θύμα του μύθου των μέσων μαζική; ενημέρωσης για την έλ-
λειψη ενέργειας και φυσικών πόρων. Τ ε γ ο ν ό ς: Υπάρχουν
κάπου 6 τρισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο στο υπέδαφος
σήμερα και ακόμα κι οι τολμηρότερες εκτιμήσεις των αποθε-
μάτων πετρελαίου αποδείχθηκαν ιστορικά κατώτερες απ' την
πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, ούτε τώρα ούτε στο
ιστορικό μέλλον, πρόκειται να είναι διαθέσιμος σε ματ; όλος
αυτός ο πακτωλός. Εκείνο που είναι σημαντικότερο για σή-
μερα και πιθανόν και για τιο δυο επερχόμενες γενιές, δεν εί-
ναι τα αντικειμενικά όρια του καπιταλισμού αλλά τα δομικά

. του όρια. 'Οηωο παρατηρεί ο ενεργειακός σύμβουλος της βρε-
τσνικήο κυβέρνησης Πήτερ 'Οντελ: "Η υποτιθέμενη "γενικά
παραδεκτή έλλειψη πετρελαίου" είναι απόρροια εμπορικών
συμφερόντων μάλλον, παρά διαπίστωση, σ' ότι αφορά την
ουσιαστική πραγματικότητα των παγκόσμιων πετρελαϊκών
αποθεμάτων. Το ότι οι πετρελαιοπηγές τύπου "Μηονόντσα"
του Τέξας και της Οκλαχόμα, στη δεκαετία του '20 και της
Μέσης Ανατολής στη δεκαετία του '60, έχουν περιοριστεί, ί-
σως αληθεύει σήμερα, διαθέτουμε όμως πληθώρα στοιχείων
για ν' αποδείξουμε πω~oι τωριν..έJ;;ελλείψεις ενέρyεια~
ρυ κτών ε ίνα ι απο τέλ.ε..Qb!ατου.,.J;..Δ&\l->Ε@l:I-:'r:ων-Θλ,tγθff'W.Α·ί.ω\l...U.ά-
νω στην αΥορά και ταc ελεΥχόμεΥ[J~,ρ.g.γ.ω.γi]ς..ILUQ..ελαίου,
με στόΧ9..J.Q..V_εrι~καλύτερωΥ ΤΙΥών. Πράγματι, αν πι-
στεύαμε τις επίσημες εκτιμήσεις των διάφορων κυβερνητικών
υπηρεσιών (που βασίζονται, σχεδόν εξολοκλήρου, στκ σναφο-
ρές των εταιριών πετρελαίου), τα αποθέματα θα είχαν εξαν-
τληθεί στα 1925, στα 1950 και τώρα μέσα στη δεκαετία του
'80, Δεν έχουμε όμωο καμιά σοβαρή ένδειξη ότι οι τελευταίες
εκτιμήσεις είναι πραγματικές ή ότι βασίζονται σε πραγματι-
κά δεδομένα κι όχι σε δεδομένα που οι επιχειρήσεις ενέργειας
θα ήθελαν να μας κάνουν να πιστέψουμε, Λογουχάρη, η
Οίl αnd Gαs Journαl υπολόγιζε τα "αποδεδειγμένα" αποθέ-
ματα, μ' εξαίρεση εκείνα του αυτοαποκαλούμενου "σοσιαλι-
στικού" κόσμου, σε 72 δισεκατομμύρια βαρέλια. Πρόσφστεο

αποκαλύψεις φέρνουν στο φως ότι κάπου 230 δισεκατομμ ύ-
ρια βαρέλια πετρελαίου, που είχε ανακαλυφθεί πριν το 1950,
για κάποιους άγνωστους λόγους δεν εμφανίστηκαν στις εκ τι-
μήσεις του 1950, Αυτό το παιχνίδι έχει παιχτεί επανειλημμ έ-
να αλλά δε φαίνεται να μνημονεύεται στο βιβλίο του Γκορτζ.

Το ίδιο ισχύει και για τα μέταλλα και τα ορυκτά. Ο τύπος
έχει πλημμυρίσει με εκτιμήσεις για μείωση του χαλκού, του
ψευδάργυρου, του βωξίτη, του κοβάλτιου, του μαγγάνιου,
του χρωμίου, πολλά όμως απ' τα δεδομένα είναι, στην καλύ-
τερη περίπτωση, ελλιπή και, στη χειρότερη, συνειδητά παρα-
ηοιημένσ, Την παραδοσιακή λειτουργία εξόρυξης την εκμεταλ-
λεύονται κυρίως ιδιώτες κι έτσι οι απειλούμενες ελλείψεις
εξυπηρετούν τα συμφέροντα καθορισμού των τιμών, για να
μη μιλήσουμε για τις ωμές ιμπεριαλιστικές τακτικές. Ακόμα,
βλέπουμε ορισμένες απ' τις πιο, δυσοίωνες προβλέψεις κά-
ποιου Τζων Τίτλον, του ιδρύματος Μπρούκιγκς, να έχουν μια
ειρωνική χροιά. Ο Τίτλον παρατηρεί πως αν ο αναγνώστης
βρίσκει τις προβλέψεις του σνηουχητικέο, πολλά βασικά ο-
ρυκτά αποθέματα αυξάνονται με ταχύτερο βαθμό απ' ότι κα-
ταναλώνονται και πως μπορεί σήμερα να βρεθεί ένα αποδε-
κτό υποκατάστατο για κάθε ορυκτό που κινδυνεύει να εξαν-
τληθεί. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι ο καπιταλισμός θα μπο-
ρεί να λεηλατεί τον κόσμο εττ' άπειρον. Ο μεγαλύτερος, όμως,
κίνδυνος που νεννσνε αυτές οι πρακτικές δεν είναι η εξάν-
τληση αλλά η απλούστευση και τα όρια της καπιταλιστικής
επέκτασης είναι οικολογικά κι όχι γεωλογικά,

Μπορούμε επ άπειρον να συγκρίνουμε τις παρατηρήσεις
του Γκορτζ σ' ένα μέρος του βιβλίου, δείχνοντας τις αντιφά-
σεις τους με παρατηρήσεις σε άλλα μέρη του βιβλίου. Η αλή-
θεια είναι πως ο Γκορτζ απλά δεν ξέρει πώς να χρησιμοποιή-
σει τη λέξη "σηόνη". Το ότι η "σπάνη" είναι κοινωνικό κι όχι
απλά "φυαικό" πρόβλημα, είναι κάτι που το έμαθε απ' τον
Μαρξ. "Ομωτ; πόσο "φυσικό" και πόσο "κοινωνικό" είναι, ε,
τα χάνει τελείως - όπως του συμβαίνει και με το οικολογι-
κό κίνημα εν γένει. Η ξεκάθαρη διερεύνηση αυτών των δια-
κρίσεων και τηςδιαλεκτικής τους θα ήταν ό,τι καλύτερο θα
μπορούσε να κάνει ο Γκορτζ σ' όλο το βιβλίο. Αντί γι' αυτό,
ο μαρξιστής Γκορτζ μεταμορφώνεται που και που στο χυδαιό-
τερο περιβαλλοντολόγο. Παρόμοια, η διαβόητη αναφορά
της Λέσχης της Ρώμης (αναφέρομαι στην εκδοχή του Μή-
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τόσο χοντροκομμένα με μια γεωλογική, ώστε είναι δύσκολο
να καθορίσουμε αν ο Γκορτζ εγκατέλειψε την κοινωνική θεω-
ρία για τα οικονομικά, τα οικονομικά για τη βιολογία ή τη βιο-
λογία για τη γεωλογία. Συνακόλουθα, ο ίδιος που στην πρώ-
τη σελίδα της "Εισαγωγής" του μας είπε ότι "η οικολογική
σκέψη... διαθέτει αρκετούς οπαδούς μέσα στους κόλπους
της άρχουσας ελίτ για να εξασφαλίσει την τελική της αποδο-
χή απ' τους κυριώτερους θεσμούς του σύγχρονου καπιταλι-
σμού" (σ. 3), καθόλου δε διστάζει να τονίσει (15 σελίδες αρ-
γότερα) ότι "η οικολογική προοπτική είναι ασυμβίβαστη με
την ορθολογικότητα του καπιταλισμού" (σ. 18). Ο Γκορτζ,
κυριολεκτικά, σκορπάει αυτές τις αντιφάσεις παντού - μέσα
στα δοκίμιά του, ανάμεσά τους ή, τελείως αχαλίνωτα, παντού
ταυτόχρονα. Οι Γκορτζουτοπίες κι οι σχετικές θέσεις αφθο-
νούν παντού με τη μια ή την άλλη μορφή. Σε "μια απ' τκ; σολ-
λές πιθανές ουτοπίες" ο Γκορτζ παρουσιάζει ένα σενάριο για
το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η Γκορτζουτοπία (δεύτερη
εκδοχή) μετά "τκ; εκλογές αλλά στη μεταβατική περίοδο προς
τη νέα διακυβέρνηση". Παραμένει άγνωστο το ποιοί ακριβώο
εκλέχθηκαν και με ποιες ακριβώς οργανωτικές διαδικασίες ...
Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι "κάποια εργοστάσια κι επιχει-
ρήσεις έχουν καταληφθεί απ' τους εργαζόμενους. Είναι το
Παρίσι του 1871; Η Βαρκελώνη του 1936; Η Βουδαπέστη του
1956; Το Παρίσι, ξανά, του 1968; Αυτές οι ερωτήσεις δεν εί-
ναι περιττές για όποιον θέλει να εξετάσει έστω κι επιφανεια-
κά μια "μεταβατική περίοδο". Το μόνο που ξέρουμε είναι πως
'υπάρχει "αναταραχή". Όλοι αρχίζουν να καταλαμβάνουν
τα πάντα - οι "νεαροί άνεργοι που τα προηγούμενα χρόνια
καταλαμβάνανε εγκαταλειμμένα εργοστάσια'" "άδεια κτίρια
μετατρέπονται σε κομμούνες'" σχολεία καταλαμβάνονται
από τους μαθητέτ; και τους δασκάλους τοικ;' - και παντού
"υδροπονικοί κήποι" (παρεμπιπτόντως, ο Γκορτζ δε θα μπο-
ρούσε να είχε κάνει χειρότερη εκλογή για την οικολογική
κηπουρική), "ιχθυοτροφεία", εργαστήρια "ξυλουργικής, με-
ταλλουργίας κι άλλων τεχνών .. .". Πρέπει μάλλον να φαντα-
στούμε από μόνοι μας ότι τα CRS*' αποφάσισαν να καταλά-
βουν τους κοιτώνες τοικ. οι μπάτσοι του Παρισιού το αρχη-
γείο της Αστυνομίας κι ο γαλλικός στρστόο τα χαμένα φρού-

ντοου). Τ α Ό Ρ ι α τ η ς Α ν ά π τ υ ξ η ς, κερδίζει το θαυ-
μασμό του Γκορτζ σαν ντοκουμέντο που "ρίχνει νερό στο μύ-
λο όλων των αρνητών του καπιταλισμού χάρη στη λογική,
στη θεμελίωση και στα συμπεράσματά του (σ. 78).

Παρακάτω, επαναλαμβάνει την ταύτισή του με την Έκθε-
ση προσθέτοντας; "Ακόμα κι αν οι αριθμοί στην' Εκθεση του
Μήντοου είναι αστήρικτοι" η θεμελιώδης αλήθεια των θέ-
σεών της παραμένει αναλλοίωτη' έχοντας θητεύσει χρόνια
στο ριζοσπαστικό οικολογικό κίνημα, δεν είμαι καθόλου σί-
γουρος για ποιο "μήλο" μιλάει ο Γκορτζ ή πόσο αντικαπιτα-
λιστικά μπορεί να είναι "τα συμπεράσματα" τηο ' Εκθεσης.

Βέβαια, ο Γκορτζ δε θα ήταν Γκορτζ αν δεν προσπαθού-
σε να προσδώσει εγκυρότητα σε τέτοιες τελείως παράλογες
παρατηρήσεις. Έτσι, μαθαίνουμε αργότερα ότι η Έκθεση
προοριζόταν επίσης για τη διάσωση του καπιταλισμού. "'0-
ταν η . Εκθεση του Μήντοου προσδοκά τον τριπλασιασμό
της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής, ενώ σχολιάζει
τη μηδενική ανάπτυξη στκ; βιομηχανικές χώρεο, αυτό δεν
υπονοεί ένα νεοίμπερισλιστικό όραμα για το μέλλον;" (σ. 85)
- δηλαδή, τη μέγιστη εκμετάλλευση των πόρων του Τρίτου
Κόσμου: "Οι Αμερικάνοι θα γίνουν έθνοτ; τραπεζιτών, ανα-
κυκλώνοντας διαρκώς τα κέρδη που αντλήθηκαν απ" την ερ-
γασία των άλλων" (σ. 85). Το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, στην
πραγματικότητα, περνάνε τώρα μια τεράστια, όντως ιστορι-
κή βιομηχανική επανάσταση, παράλληλα με τη Δυτική Ευρώ-
πη και την Ιαπωνία, .είναι μια φοβερά σημαντική πραγματικό-
τητα, που σχεδόν ξεφεύγει απ" το διανοητικό ορίζοντα του
Γκορτζ. Ο_τύπος βρίσκεται ακόμα στο επίπεδο το! Ι Ι 1' π. ε-
Ρ ι _g_λi'~Q...Iιο ύ -ΤΟί:ϊ7\εvlv;εν(rΙΡ§π~lει:r.ε.ρ.ααμένο
cfπ" τι~~θιέ~....δ_ΩίΊίKEς αλλαγές που συντελέστηκαν στις βιο-

~Kά-ανaH~~νμ~.
Ο Μαρξ του, με τη σειρά του, είναι πρωταρχικά η πηγή

των πιο ρηχών θεωριών περί υπερβολικής συσσώρευσης και
κλασικών οικονομικών θεωριών περί οικονομικών κρίσεων.
. Ετσι η αρχή "ανάπτυξη ή θάνατος" τελικά εμφανίζεται αρ-
κετά στο βιβλίο (σ. 22) αλλά όχι τόσο ώστε να διερευνηθούν
οι οικολογικές επιπτώσεις του' μάλλον, τη χρησιμοποιεί
για να τονίσει την "πτώση του ποσοστού κέρδους" την οποία
πραγματεύεται, όχι σαν "τάση", αλλά σαν δεδομένο. Κοντό-
λογής, μια κ ο ι ν ω ν ι κ ή θεωρία της σπάνης αναμιγνύεται

• Τα Γαλλικά ΜΑΤ. (Σ.τ.Μ.).
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ριά του στην Αλγερία, προς μεγάλη ευτυχία του ΟRΑ. 
Ξαφνικά το πέπλο σηκώνεται: "ο Πρόεδρος της Δημο

κρατίας κι ο Πρωθυπουργός" εμφανίζονται στο βραδινό δελ
τίο ειδήσεων. "Αλλος ένας θρίαμβος των μέσων μαζικής ενη
μέρωσης. Οι δυο άντρες, πλάι-πλάι, προσφέρουν στο γαλλι
κό λαό μια γερή δόση Γκορτζουτοπίας που αναμιγνύει ειδυλ
λιακά τις ψευδαισθήσεις του Φριτς Σουμάχερ, του Ιβάν Ί-
λιτς, του Αντρέ Γκορτζ και του Καρλ Μαρξ. Η "κυβέρνηση", 
μας πληροφορούν, "εκπόνησε ένα πρόγραμμα για ένα εναλ
λακτικό μοντέλο ανάπτυξης βασισμένο σε μια εναλλακτική 
οικονομία και σ' εναλλακτικούς θεσμούς". Οι Γάλλοι κι οι 
Γαλλίδες θ α "εργάζονται λιγότερο", "πιο αποτελεσματι
κά" και με "νέους τρόπους". Καθένας θα μπορεί, δικαιωμα
τικά, να ικανοποιεί τις ανάγκες του/της". " Π ρ έ π ε ι να κα
ταναλώνουμε καλύτερα". Ο Πρόεδρος προειδοποιεί: "και οι 
κύριες επιχειρήσεις κάθε τομέα" θα γίνουν "κοινωνική ιδιο
κτησία". " Π ρ έ π ε ι να επανεντάξουμε την κουλτούρα στην 
καθημερινή ζωή όλων". Ο Προεδρικός λόγος προς το έθνος 
θίγει επί τροχάδην τέτοιες απολαυστικές, διαφορετικές ιδέες 
όπως ατομική και τοπική αυτονομία, έλεγχος του περιβάλλο
ντος κι ένας βαθμός αποκέντρωσης που θ' αποκλείει τη "δι
κτατορία (όχι την κατάργηση -Μ.Μ.) του κράτους" (Η έμφα
ση δική μου -Μ.Μ.). 

Για να διανθίσει το σενάριο ο Γκορτζ στρέφεται τώρα στον 
Πρωθυπουργό που απαριθμεί επί τροχάδην "29 επιχειρήσεις 
κι εταιρίες" που θα "κοινωνικοποιηθούν" απ' την "Εθνοσυνέ
λευση". Οι εργαζόμενοι θα είναι " ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι να συγκα
λούν γενικές συνελεύσεις" που θα διευθύνουν ουσιαστικά 
την παραγωγή κι η εργασία θα γίνεται το απόγευμα ώστε το 
προλεταριάτο να είναι ελεύθερο το πρωί να παίρνει τις απο
φάσεις του — να αλλάζει βάρδιες, να σχεδιάζει εκ νέου τα α
γαθά ώστε να ταιριάζουν με την Γκορτζουτοπία και να καθο
ρίσει τους σωστούς μισθούς. Κατά κάποιο τρόπο "το χρήμα 
καθεαυτό δε θα παρέχει πλέον κανένα δικαίωμα", διακηρύσ
σει ο Πρωθυπουργός — αλλά, προφανώς, θα εξακολουθήσει 
να υπάρχει, μαζί με τις τιμές, τις αγορές και τα είδη πολυτε
λείας και, υποτίθεται, με κυβερνητικό διάταγμα, θ' αρχί
σει να μαραίνεται μαζί με το κράτος. Πριν όμως απ' την ο
λοκληρωτική εξαφάνιση του κράτους, ο Γκορτζ δεν μπορεί 
ν' αρνηθεί στον εαυτό του μια χαριτωμένη πράξη εξαναγκα-
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σμού: "Μετά την ολοκλήρωση της υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή ς εκ
παίδευσης, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, κάθε άτομο θα π ρ έ
πε ι να δουλεύει 20 ώρες τη βδομάδα (για τις οποίες θα παίρ
νει πλήρη μισθό), ενώ ταυτόχρονα θα μπορεί να συνεχίσει ό
ποιες σπουδές επιθυμεί. (Η έμφαση δική μου Μ.Μ.) 

Αυτό δεν είναι "σενάριο"- είναι μια παιδιάστικη "ελευθε-
ριακή" Ντίσνεϋλαντ, όπου ο Γκορτζ αφήνει τους αναγνώστες 
του να εντρυφήσουν σε κοινωνικά θεάματα, σε επίπεδο κινού
μενων σχεδίων. Θα μπορούσαμε να είχαμε απορρίψει ήδη ο
λόκληρο το βιβλίο σαν ένα παρατραβηγμένο κόμικ, αν δεν υ
πήρχε η παγίδα στην οποία πέφτει ο Γκορτζ όταν εξετάζει το 
περιβόητο "πληθυσμιακό πρόβλημα". Εδώ ο Γκορτζ περνάει 
απ' τον Μαρξ και τον Ντίσνεϋ στον Μάλθους και τον Γκάρετ 
Χάρντιν. "12 δισεκατομμύρια άνθρωποι;" ωρύεται έντρομος 
ο Γκορτζ — κι ο αναγνώστης υποχρεώνεται να τρέμει βέβαιος 
για το "λιμό", τις "επιδημίες", την πληθυσμιακή πίεση, την 
εξάντληση των πόρων κι ένα "κλασικό σενάριο τύπου θεωρίας 
των παιγνίων — "την Τραγωδία του Λαού"." Το άν ο Γκορτζ 
γνωρίζει ότι "η Τραγωδία του Λαού" του Γκάρετ Χάρντιν εί
ναι το προανάκρουσμα της ανάδυσης του οικοφασισμού και 
της ηθικής του "ο σώζων εαυτώ σωθήτω", δεν το ξέρω. Πά
ντως οι απόψεις του Χάρντιν και του Μάλθους παρουσιάζο
νται εντυπωσιακά με την ίδια αυτοπεποίθηση που παρουσιά
ζονται κι οι απόψεις του Μαρξ. Συνακόλουθα, αν δε μειωθεί 
ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού "θα υπάρχουν 9 δισεκατομ
μύρια άνθρωποι στα 1995, 40 δισεκατομμύρια στα 2025 και 
100 δισεκατομμύρια στα 2075". "Τότε πια", ωρύεται ο Γκορτζ, 
"η καταστροφή θα είναι αναπόφευκτη". Ευτυχώς, προσθέτει, 
"η ινδική κυβέρνηση κάτι ξέρει γι' αυτό" — και εδώ αναρω
τιέται κανείς σοβαρά αν ο Γκορτζ έχει στο νου του το πρό
γραμμα εξαναγκαστικής στείρωσης της Ίντιρα Γκάντι, όταν 
εγκωμιάζει τις "καμπάνιες υπέρ της στείρωσης" και την Γκορ-
τζιανή "επίτευξη ενός βιοτικού επιπέδου ικανού να ενθαρρύ
νει έναν αυθόρμητο ρυθμό γεννήσεων", την "αγροτική μεταρ
ρύθμιση" και τη "γυναικεία απελευθέρωση". Αξίζει να σημειω
θεί ότι ο φεμινισμός, τόσο ζωτικός για κάθε ελευθεριακή 
συζήτηση περί "πληθυσμού", αναφέρεται με τρεις λέξεις σ' 
ολόκληρο το βιβλίο. 

Αυτό που κάνει εδώ ο Γκορτζ μας φέρνει απλώς σε αμηχα
νία. Τα σχέδια του περί πληθυσμού όπως κι εκείνα τοο Ιδρύ-
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ματος Πληθυσμού εξετάζουν τους ανθρώπους σαν μυγάκια.
Η μεθοδολογία του συνεπάγεται μια αποδοχή της νεομαλθου-
σιανής δημογραφίας. Η νοοτροπία της "Τραγωδίας του Λαού"
του Χάρντιν αποκτάει μεγαλύτερη πειστικότητα και δημοσιό-
τητα απ' τις απόψεις του Τζος ντε Κάστρο, στο βιβλίο του
"Η Γεωπολιτική της Πείνας", που θυμίζει περισσότερο υστε-
ρόγραφο παρά σοβαρό πρόγραμμα ανάλυσης και δράσης.

Οι κοινωνικές ρίζες της πληθυσμιακής αύξησης, για να
μη μιλήσουμε για το φεμινισμό και την κριτική του Μάλθους
απ' τον Μαρξ, υπόκεινται σε υποθετικούς ρυθμούς πολλαπλα-
σιασμού. Η "Πράσινη Επανάσταση" δέχεται το αναπόφευκτο
ράπισμά τηο, Ο Γκορτζ, όμως, δε μας δίνει την παραμικρή ε-
ξήγηση για την αλληλεξάρτηση ανάμεσα στο λιμό και τον ι-
μπεριαλισμό ή την πείνα και τη γεωπολιτική. Εδώ, η νεομαλ-
θουσιανή επαναδιατύπωση του "προπατορικού αμαρτήματοο"
(δηλαδή, ότι το "πληθυσμιακό πρόβλημα" ξεκινάει απ' την
κρεβατοκάμαρα του καθενός κι όχι απ' τα χρηματιστήρια)
αποκτάει ιδιαίτερη βα~ύτητα .. ~φα~ίζεται περισσό-
τερο σαν κριση αριθμων παρα κοινωνικων σXε-σεwv;-στoΊJς ο-
ποίους "τεχνϊϊωί UI:;QϊQillQμΙιί::-·όι:n.rrς-ΤΘ-ι:rροψυλα.Κ-τtκά,γίνο-
νται εξ.ίσου σημαντικοί παράγοντες:-Αυτσ- που έκι)νέ η οικο-
λογία ήταν να μπερδέψειτον-ΓκΟρτζ, όχι μόνο δεν εμπλούτι-
σε την προοπτική του με την ανάγκη για μια φιλοσοφία της
φύσης, με μια ηθική, με τα προβλήματα αλληλεπίδρασης κοι-
νωνίας και έμβιου κόσμου και με μια ριζοσπαστική κριτική,
αλλά απεναντίας έθρεψε τις πιο φιλισταϊκέτ; ηνευμστικέο του
ιδιότητες και την εσώτερη προ διάθεσή του προς την ιδεολο-
γική αισθησιαρχία. Παρά τις ριζοσπαστικές της ρητορείες,
η Ο ι κ ο λ ο γ ί α σ α ν Π ο λ ι τ Ι κ ή περιέχει ορισμένες
απ' τκ χειρότερες και μάλιστα του σ υ Ρ μ ο ύ, προκατα-
λήψεις του περιβαλλοντολογικού κινήματος, κακόγουστα
εξωραϊσμένου με τη Μαρξιανή ορολογία.

Καιρός να τελειώνουμε μ' αυτή την κριτική επισκόπηση.
Δε θ' ασχοληθώ διεξοδικά με την τελετουργική εξέταση της
πυρηνικής ενέργειας και της δημόσιας υγείας απ' τον Γκορτζ.
Αν ο αναγνώστης έχει διαβάσει προσεκτικά το βιβλίο τηο 'Αν-
να Γκιόργκι "'Οχι στα Πυρηνικά" ή το βιβλίο του lβάν Ίλιτς
"Ιατρική Νέμεση". δε χρειάζονται πρόσθετα σχόλια. Το βι-
βλίο κλείνει με μια σειρά προσωπικών μικρών χρονογραφημά-
των, κυρίως του στυλ "οντικόυλτούροο-, από ένα ταξίδι του
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Γκορτζ στην Καλιφόρνια με τίτλο: "Η Αμερικάνικη Επανάστα-
ση συνεχίζεται". Για να είμαι ειλΙKρι\fής, ο Γκορτζ κάλλιστα
θα μπορούσε ν' αναζητήσει την παγκόσμια επανάσταση στην
Καλιφόρνια - όλα "συνεχίζονται" με τον' ένα ή τον άλλο τρό-
πο σ' αυτή τη γωνιά Ίου κόσμου. Περιττό να πούμε ότι τα χρο-
νογραφήματα περιλαμβάνουν τον απαραίτητο "Τζιμ", που ε-
ξακολουθεί να είναι ενεργός στην πολι τική δραστηριότητα των
πανεπιστημιακών χώρων, την απαραίτητη "Σούζυ" που μισεί
το νέφος της Καλιφόρνια, και τον απαραίτητο "Τζωρτζ" που
εφαρμόζει το σοσιαλισμό σε μια γειτονιά, το μυστηριώδη
"Χάινς" που μετανάστευσε στην Καλιφόρνια απ' τη Γερμα-
νία. Περιλαμβάνει επίσης τοικ τιροσωηικούο μου φίλους Λη
Σουένσον και Καρλ Χες (ο τελευταίος ζει στη Δυτική Βιρτζί-'
νια) και δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που να μπορεί να πει ο
Γκορτζ γι' αυτούς ώστε να τους βλάψει.

Τα πιο ενδιαφέροντα όμως σχόλια σ' αυτά τα χρονογρα-
φήματα επικεντρώνονται στον Ραλφ Νάντερ και τον Τζέρυ
Μπράουν. Ο Νάντερ, λέει ο Γκορτζ στους Γάλλους αναγνώ-
στεο του, "πιστεύει πως ο λαός πρέπει να οργανωθεί και να
πάρει :ον έλεγχο της ίδιας του της ζωής" (σ. 203). Έχοντας
τιρόσφατα εμπλακεί σε μια σύντομη προφορική μονομαχία
με τον Νάντερ, μπορώ να βεβαιώσω πως αυτός ο υπερασπι-
στής .ων καταναλωτών είναι περισσότερο προσανατολισμέ-
νος στην πολιτική του, κατεστημένου παρά στη λαϊκή δράση. ,
Ο Τζέρυ Μπράουν,στηvπεριγραφή του Γκορτζ, χαρακτηρίζε-
ται, ουσιαστικά, σαν "νεοαναρχικός" (ο όρος είναι του Γκορτζ
κι όχι δικός μου). Όπως όλοι οι νεοαναρχικοί, βέβαια, έχει
"σαν πρότυπά του τον Χο τσι Μινχ, τον Γκάντι και τον Μάο.
Πριν κοιμηθεί διαβάζει το Μ ι κ Ρ ό ε ί ν α ι .Ο μ ο Ρ φ ο ...
και περνάει πολλές ώρετ; στο Κέντρο Ζεν (βουδιστικό]". Ο
Γάλλος αναγνώστης πληροφορείται επίσης ότι "ο Μπράουν
έχει γίνει τρομερά δημοφιλής. Αρνείται να κατοικεί στο κυ-
βερνητικό μέγαρο, κοιμάται σ' ένα στρώμα στο πάτωμα κά-
ποιου νοικιασμένου διαμερίσματος κι επιτρέπει στο προσω-
πικό να την "κοπανάει" απ' τη δουλειά. Σχεδόν σαν τον Φι-
ντέλ Κάστρο, εμφανίζεται εκεί που δεν τον περιμένουν ... "και
πάει λέγοντας. Η Λίντα Ρόνσταντ δεν αναφέρεται σ' αυτή την
ειδυλλιακή εικόνα του κυβερνήτη της Καλιφόρνια κι έτσι δε
χρειάζεται να προσθέσω τίποτα περισσότερο.

Ωστόσο, το ότι ένας μαρξιστής ή ένας πολιτικός αρθρο-
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γράφος που έχει κάποιου είδοικ μαρξιστική παιδεία, μπορεί
να πιστεύει ότι οποιοσδήποτε κυβερνήτηο τηο Καλιφόρνια
είναι αξιόπιστο πρόσωπο, χρειάζεται κάποιο σχόλιο. Λίγο
ενδιαφέρει το τι δηλώνει ηωτ είναι ή τι διαβάζει ο Τζέρυ
Μπράουν. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι ότι ένας υποτιθέμενος
"κορυφαίοσ" Γάλλος "ριζοσηόστηο" το π ι α τ ε ύ ε ι και
περιγράφει την προκατασκευασμένη εικόνα του Μπράουν
μ. έναν ακόμη μεγαλύτερο βαθμό ευπιστίας. ηνεται προ-
φανέο ότι οι παραλογισμοί του Γκορτζ έχουν τη δική τουο
λογική. Η αρχή τηο πραγματικότητας του Γκορτζ είναι όντωο
απελπιστικά μονοδιάστατη, εκπληκτικά στρεβλή. Το ίδιο το
βιβλίο, δεν είναι απλά ένα αλλόκοτο μείγμα των πιο αντιφατι-
κών θεωριών και νενονότων είναι ένα αναγκαστικό σύμπτω-
ι--ιατη~ κρίσηο του σύγχρονου σοσιαλισμού. Οι διπλές σημσ-
οίει; ΠΡΙΙ δίνει ο Γκορτζ σε όροικ όηωο "οικολογική σκέψη",
"σηοκέντρωση", "αυτονομία", "κράτα;" και τα ''Ουτοπικά''
του σενάρια για μια νέα κοινωνία, γίνονται προβλήματα όχι
θεωρητικήο ανάλυσης ολλά κοινωνική; διάγνωσης. "Οτι
εμφανίζεται στο βιβλίο σαν αντικρουόμενες ιδέετ; δεν είναι
ιδεολογικές αντιφάσε«;' είναι, στην πραγματικότητα, πολιτι-
στικά ίχνη μιας αναδυόμενης περιόδου διανοητική; σύγχυσης
κι έλλειψης συνοχής σαν φυσιολογική συνθήκη τηο διεθνούς
αριστεράο.

Αν ο Χερμπ Γκήντις εξμμνεί στο έπακρο αυτό το βιβλίο,
αν τα σχόλια που δέχεται στο ριζοσπαστικό τύπο είναι σε κά-
θε περίπτωση ευνοϊκά, αυτό συμβαίνει επειδή η ίδια η αριστε-
ρά έχει βυθιστεί σε πρωτοφανή απύθμενα βάθη - μαζί με την
κ ο υ λ τ ο ύ Ρ α στην οποία είναι ριζωμένη. Η πιο ανησυχη-
τική όψη αυτήο τηο θεωρητική; και πολιτιστικής οπισθοδρό-
ρησητ; είναι η ανικανότητα των κοινωνικών κριτικών τητ; αρι-
στεράο να διακρίνουν τ«; διαφορέο στα θεμέλια και τη λογική
βαθύτατα ετερογενών θεωριών ή τουλάχιστον να παραδε-
χθούν σεμνά τκ; εσωτερικέο σντιφάσε«; που αναγκαστικά θα
τκ φέρουν σε σύγκρουση μεταξύ τουο. Σαν εκείνεο τκ επι-
βλητικέι; τράπεζα; στ«; σρχέτ; του αιώνα που συνδύαζαν αρ-
χαιοελληνικούς κίονεο με ροκοκό ανάγλυφα, προκαλώντας
στοικ περαστικούς μια αίσθηση σύνχυσης από αρχιτεκτονική
άποψη, οι σοσιαλιστέο θεωρητικοί πέφτουν με τα μούτρα σε
ετερογενείς και βαθιά αντιφατικέο παραδόσεις για να ανανεώ-
σουν τ«; συγχυσμένες ιδεολογίες τουο, Το να είσαι συγχυσμέ-

"ος σήμερα δεν είναι απλά τηο μόδατ, είναι απολύτως ανα-
γκαίο για όποιον επιθυμεί να συμπλέει με την κυρίαρχη κουλ-
τούρα. Ο Γκορτζ δεν είναι παρό ένα σα τα πιο τρωτά παρα-
δείγματα αυτού του ιδεολογικού εκλεκτικισμού. Πιο ξεκάθα-
ρα, Ισωο, σπ όλοικ, είναι η ταφόπετρα μιστ; εποχής όπου οι
επαναστάτες έπαιρναν τ«; ιδέεσ τοικ στα σοβαρά, κατέκριναν
τουο αντιπάλου ς τοικ με αμείλικτη λογική, απαιτούσαν σσφή-
νεια, συνοχή κι Οξυδέρκεια. Μπορεί κσνεί« να συμφωνεί ή να
διαφωνεί με τον Μαρξ που έγραψε την Κ Ρ ι τ Ι κ ή τ ο υ
Π Ρ ο γ Ρ ά μ μ α τ ο ς τ η ς Γ κ ό t α, δεν μπορεί όμωι; vci μη
θαυμάσει τη συντριπτική κι αδιάλλακτη δύναμη κριτικής του,
την επίμονη απαίτησή του για συνέπεια και τη σχολαστική
του απαίτηση για συνοχή. Με τον Γκορτζ μπαίνουμε σε μια τε-
λείως διαφορετική εποχή: την εποχή που το κράτοο νομιμο-
ποιεί την ύπαρξη τηο αναρχίας, όπου ο Μαρξ οφείλει ν ανε-
χθεί τη συντροφιά του Μάλθους, όπου η συγκεντροποιημένη
παραγωγή συνυπάρχει με αποκεντρωμένες κοινότητετ. όπου
ο ερνατικόο έλεγχος ασκείται μέσα σε μια σχεδιαζόμενη εκ
των άνω οικονομία κι όπου όχι μόνο το κράτοο αλλά κι η αγο-
ρά "μαραίνονται". Ούτε ο Μαρξ ούτε ο Μπακούνιν, ο 'Ενκελ«
ή ο Κροπότκιν, ο Λένιν ή ο Μαλατέστα, δεν είναι ελεύθεροι
να μιλάνε με τη δική τοικ φωνή. Ο Γκορτζ ενισχύει ή χαμηλώ-
νει ή εξαφανίζει τη φωνή τοικ σύμφωνα με τις δημοσιογρα-
φικέτ; του ανάγκες, όπως έναο τεχνικός τηι; τηλεόρασης χει-
ρίζεται το καντράν του μόνιτόρ του. Συνακόλουθα, η μόδα
υποκαθιστά τη θεωρία και το πιο μοντέρνο τέχνασμα υποκαθι-
στά τη σοβαρή πρακτική.

Βιβλία σαν το Η Ο Ι κ ο λ ο γ ί α σ α ν Π ο λ ι τ Ι κ ή δεν
είναι αιιλώο προβλήματα αλλά προκλήσεις. Qι ιδέες θα 'ίίνουν
ποτέ αντικεl!lενα σο!2αρήC;_Ε.νααχ.όλι:ιgr.μ,-ι'1-θο-παραμείνου\l αά-
ντοτε":"θi:b!9τα γl9....e!.ζοσπαστικό κουτσQb!!!..ολιό; Θα γίνει επα-
νάστασηεκείνη η βιωμένη εμπειρία που κυριολεκτικά ματ; δί-
νει την ουσία τηο ζωής; ·Η θα είναι κάποια διασκεδαστικά κι
ασήμαντα σκετσάκια. Θα διαπνέονται τα κινήματα από συνεκτι-
κές ιδέες ή θα μεταβληθούν σε κακόγουστα θεάματα; Θα ήτciν
ψέμα αν λέγαμε ότι μπορούν ν απαντηθούν σήμερα αυτά τα
ερωτήματα. Αν όμως πρέπει- η oΔQ.8.ε.ι.ανα είναι πάντα .QJΠ.,O-
σ~<:...-Ιό..Ιε...LLαπά~tιΞ!l.2JυJ.ά-τ.α...εQωτήl!Q..τα θα ΠQ.έπει να
είllΩ.L.-f:εκάΗαΡr:J-. Οηωο και να είναι, την απάντηση δε θα τη
βρούμε στα ριζοσπαστικά "κόμιξ" που φτιάχνουν ιδεολόγοι
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σκιτσογράφοι

Σεπτέμβριος 1980

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε,Ι Σ:

1. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ήδη απ ' το 190 αιώνα, η θεω-

ρία του Μαρξ περί αξίας της .εργασίας δικαιολογημένα επικρίθηκε για

τη σχιζοειδή της φύση. Στο Κ ε φ ά λ α ι ο, τόμος Α", η θεωρία της α-

ξίας της εργασίας λειτουργεί θαυμάσια σαν μια π ο ι ο Τ ι κ ή ανάλυση

της εμφάνισης και της μορφής των αστικών κοινωνικών σχέσεων. Στο

Κ ε φ ά λ α ι ο, τόμος Γ, ωστόσο, η θεωρία λειτουργεί π ο σ ο τ ι κ ά

σαν μια πολύ διφορούμενη περιγραφή της διαμόρφωσης της τιμής, της

διανομής των κερδών μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων και της λεγό-

μενης "πτωτική ς τάσης του ποσοστού κέρδους". Αυτή η "τάση" δεν κα-

θορίστηκε ποτέ ξεκάθαρα απ" τη Μαρξιανή θεωρία της αξίας της ερ γα-

σίας, γιατί ειναι βασικά ανω;rόδεικτη. Στην πραγματικότητα, χάνει το
νόημά της και γίνεται μηχανιστική, όταν η αξία εξετάζεται απλά με πο-

σοτικούς όρους και δικαιολογημένα μπορεί να θεωρηθεί ασαφής απ ' την

άποψη των αντίρροπων παραγόντων που επικαλείται ο ίδιος ο Μαρξ, πα-
ράγοντες που χρησιμεύουν για να αίρουν την αξιοπιστία αυτής της "τά-

σης" σαν οικονομικήτ πραγματικότητας. Συνακόλουθα, αυτή η "τάση"

όχι μόνο διαχώρισε τους Μαρξιανούς οικονομολόγους απ" τους μη Μαρ-

ξιανούς αλλά οδήγησε επίσης σε ατέλειωτες διαμάχες ανάμεσα στους

πιο ένθερμους οπαδούς του Δασκάλου για ολόκληρες γενιές. Για τον

Γκόρτζ αυτή η υπερβολικά αμφισβητήσιμη "τάση" θεωρείται απλώς δε-
δομένη - κι αυτό είναι όλο!

2. Η Theory of Society του' Αλμπερτ Βέλμερ, επισημαίνει, στην πραγ-

ματικότητα, την "εργασιακή διάσταση" των γραπτών του Μαρξ και την

υποβάλλει σε μια αξιόλογη κριτική. "Ομω ; η κριτική του Βέλμερ απέχει,

δυστυχώς, πολύ από μια απερί,φραστη απόρριψη του Μαρξισμού σαν κ οι-

νωνικής θεωρίας και βασικά μπαίνει στην τροχιά της κριτικήσ του Γιούρ-

γκεν Χάμπερμας.μάλλον, παρά μιας συνεπούς ελευθεριακής κριτικήτ,
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ΟΜΑΡ:ΞΙΣΜΟΣΣΑΝΑΣΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Το έργο του Μαρξ, το πιο αξιόλογο ίσως σχέδιο για την απομυ-
θοποίηση των αστικών κοινωνικών σχέσεων, έχει μετατραπεί κι αυτό
στην πιο πανούργα μυθοποίηση του καπιταλισμού στην εποχή μας.
Δεν αναφέρομαι σε κάποιον λανθάνοντα "θετικισμό" των μαρξιανών
γραπτών, ούτε σε κάποια αναδρομική αναγνώριση των "ιστορικών
ορίων" τουτ. Μια σοβαρή κριτική του μαρξισμούπρέπει να ξεκινάει
απ" την εσώτατη φύση του σαν το πιο εξελιγμένο προϊόν - στην
πραγματικότητα, το αποκορύφωμα - του αστικού Διαφωτωμού ...
η "αποτυχία" του Μαρξ ν" αναπτύξει μια ριζοσπαστική κριτική του
καπιταλισμού και μια επαναστατική πρακτική, δεν εμφανίζεται καν
σαν μια αποτυχία, με την έννοια ενός εγχειρήματος που δεν επαρ-

., κεί για την εκπλήρωση των στόχων του. Ακριβώς το αντίθετο. Στην
καλύτερη περίπτωση, το έργο του Μαρξ είνω μια εγγενής αυταπάτη
που ενσωματώνει αδιάκριτα τις πιο αμφισβητούμενες δοξασίες της
σκέψης του Διαφωτωμού στην ίδια του την αισθαντικότητα και πα-
ραμένει εκπληκτικά ευάλωτο στις αστικέ-; τους επιπτώσειτ. Στη χει-
ρότερη, προσφέρει την πιο πανούργα απολογία μιας νέας ιστορικήτ
εποχής, όπου η "ελεύθερη αγορά" συγχωνεύτηκε με τον οικονομικό
σχεδιασμό, η ατομική ιδιοκτησία με την εθνικοποιημένη ιδιοκτησία,
ο ανταγωνισμός με τσν ολιγοπωλιακό έλεγχο της παραγωγή; και της
κατανάλωσητ, η οικονομία με το κράτος - κοντολογήτ; της σύγχρο-
νης εποχής του κρατικού καπιταλισμού.

Σύνθεση εξωφύλλοu: Δ. Μοuστάκης


