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Μπακούνιν εναντίον Μαρξ: Σύντομος 
απολογισμός μιας αγεφύρωτης ρήξης

I. Γενιές και γενιές ιδεολογικών υπαλλήλων φιλοτέχνησαν την 

εικόνα του Καρόλου Μαρξ ως του φιλοσόφου που έδωσε 
επιστημονική βάση στο σοσιαλισμό, αποκάλυψε τους μηχα

νισμούς λειτουργίας της οικονομίας και προσέφερε στην αν
θρωπότητα τα κλειδιά της γνώσης των νόμων της Ιστορίας. 
Αντίθετα, η εικόνα που δημιούργησαν για τον Μιχαήλ Μπα

κούνιν είναι αυτή ενός πρωτόγονου μηδενιστή. Εντούτοις, 
σήμερα, ύστερα από την εμπειρία του εφαρμοσμένου μαρξι
σμού που κληροδοτεί ο 20ός αιώνας και 145 χρόνια μετά το 
Συνέδριο της Πρώτης Διεθνούς στη Χάγη, που οδήγησε στο 

σχίσμα του εργατικού κινήματος, η νηφάλια αντιπαραβολή 

της φιλοσοφικής σκέψης του Μπακούνιν και του Μαρξ μπορεί 

να οδηγήσει σε διαφορετικά συμπεράσματα.
Πρώτα απ' όλα και ανεξάρτητα από το εάν προσεγγίσει 

κανείς το έργο του Μαρξ από σοσιαλιστική, φιλελεύθερη ή 
συντηρητική σκοπιά, δεν χωράει αμφιβολία ότι ο Μαρξ υπήρ
ξε πράγματι μεγάλος φιλόσοφος. Αυτό δεν αμφισβητείται. 

Εξίσου, όμως, δεν αμφισβητείται ότι ο Μαρξ ήταν αντινομικός 
στοχαστής και ότι πολλές από τις θέσεις που εμφάνιζε ως αδι
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άψευστες επιστημονικές αλήθειες διαψεύστηκαν καταιγιστι

κά, τόσο από άλλες θεωρίες, όσο και από αυτά καθ' εαυτό τα 

δεδομένα της εμπειρίας.
Από την άλλη μεριά, ο Μπακούνιν ήταν πράγματι ανθρώ- 

πος της πράξης και όχι της θεωρίας. Δεν άφησε πίσω του μεγά

λα έργα, δεν υπήρξε συστηματικός, δεν κατατάσσεται στους 
μεγάλους φιλοσόφους και ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι ήταν 
καλύτερα καταρτισμένος από τον Μαρξ στο πεδίο της οικο

νομίας. Ωστόσο, ήταν ο πρώτος που εντόπισε πολλές από τις 

θεμελιώδεις αντιφάσεις και προβληματικές αφετηρίες που τα
λανίζουν τη μαρξική σκέψη.

Οι υπερασπιστές του μαρξισμού διαμαρτύρονται σε κάθε 

επισήμανση των αδυναμιών της σκέψης του Μαρξ. Γι' αυτούς, 

ο Μαρξ διέκρινε τα προβλήματα του καπιταλισμού και φώτισε 
τη λύση τους τόσο καθαρά όσο κανείς άλλος. Οσο για τις απο

τυχημένες απόπειρες εφαρμογής του σοσιαλιστικού ιδεώδους, 

επιμένουν ότι η ευθύνη δεν βαραίνει τον Μαρξ. Δεν μπορούμε 
να λέμε ότι «φταίει ο Μαρξ για τον Στάλιν ή τον Πολ-Ποτ».

Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, η εύλογη απάντηση είναι 

ότι ο Μαρξ, όντως, αναγνώρισε πολλά προβλήματα του καπι
ταλισμού. Ωστόσο δεν φώτισε τη λύση τους τόσο καθαρά όσο 

πολλοί νόμιζαν το 1848 ή το 1872. Η θεωρία του Μαρξ παρέχει 

ένα ισχυρό εξηγητικό πρότυπο της ιστορικής μετάβασης από 
τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Δεν πετυχαίνει όμως αυτό 

το οποίο επεδίωκε ο εισηγητής της και υποτίθεται ότι αποτε
λούσε το συγκριτικό πλεονέκτημα της θεωρίας: δεν παρέχει 

τη μία, μοναδική και συγκεκριμένη εξήγηση για την πορεία 

του ανθρώπου στην ιστορία. Εξηγεί πειστικά τη συγκεκριμένη 

μεταβολή. Δεν επαρκεί, όμως, για να εξηγήσει κάθε προηγού

μενη και, πολύ περισσότερο, δεν προβλέπει κάθε επόμενη. Σε 
αυτό το σημείο, όπως και σε άλλα αντίστοιχα, οι μελετητές του
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Μαρξ εμφανίζουν μία αποστροφή από ένα ξεχασμένο κείμε

νο, μία αδημοσίευτη επιστολή ή μία υποσημείωση, που απο- 

δεικνύει ότι τελικά ο Μαρξ δεν εννοούσε κυριολεκτικά αυτό 
που επαναλάμβανε στα μεγάλα έργα του, αλλά κάτι διαφο

ρετικό, που υποτίθεται ότι μεταμορφώνει όλο το επιχείρημα. 

Μικροί και μεσαίοι μαρξολόγοι κρατούν ό,τι τους εξυπηρετεί 
από τις δεκάδες χιλιάδες σελίδων που έγραψε ο Μαρξ στη 
διάρκεια της μακράς και τόσο δημιουργικής ζωής του, για να 
πλάσουν ο καθένας τον δικό του Μαρξ. Διαπιστώνουμε έτσι 

με έκπληξη ότι ο Μαρξ δεν έβλεπε μονόδρομο τη σχέση βά

σης και εποικοδομήματος, δεν πίστευε ότι οι ιστορικοί νόμοι 

είναι αδήριτοι, ήταν ένας ελευθεριακός Μαρξ. Ωστόσο, αυτό 

που καταφέρνουν οι διορθωτικές απόπειρες, είναι ακριβώς 
το αντίθετο από αυτά που επιδιώκουν: Εάν αφαιρέσουμε από 

το μαρξικό έργο όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά το συνθέτουν, 
εάν δεχθούμε όλες τις εισηγούμενες «ελαστικές» εκδοχές και 
διορθώσεις, τότε είναι που το μαρξικό οικοδόμημα γκρεμίζε

ται μόνο του. Και αυτό γιατί η μαρξική κατασκευή είναι αδια

χώριστη από την ακαμψία που της προσδίδει η επιστημονικού 

τύπου διάρθρωσή της.
Ο Μαρξ δεν έλεγε ότι «ο σοσιαλισμός είναι το καλύτερο 

σύστημα κοινωνικής οργάνωσης, θα σας εξηγήσω γιατί και 

θα παλέψω για να τον κάνω πράξη». Ουδέποτε προσπάθησε 
να αποδείξει γιατί η πολιτική του πρόταση ήταν ηθικά ορθή. Η 

ηθική διάσταση, εάν δεν ήταν περιφρονητέα, πάντως δεν τον 

απασχολούσε. Απεναντίας, κήρυττε ότι η πρότασή του είναι 
ιστορικά αναπόφευκτη. Σύμφωνα με την uno-θεωρία που ο 
μαρξισμός επιφυλάσσει για τον εαυτό του, η μαρξική επιστημο

νική θεώρηση αποδεικνύει ότι ο σοσιαλισμός είναι παραγωγικά 

και οικονομικά ανώτερος από τον καπιταλισμό και είναι ιστορι

κά βεβαιωμένο ότι θα τον διαδεχθεί. Αν υπήρχε κάτι που μεγά
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λωσε τη θεωρία του Μαρξ, κάτι συγκεκριμένο το οποίο έστειλε 
εκατομμύρια πιστών να στρατευθοΰν πίσω της, ήταν ακριβώς 
αυτή η υποτιθέμενη επιστημονική της συγκρότηση.

Όπως αλαζονικά ισχυριζόταν ο Ένγκελς στο Die Entwick- 
lung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft (Η εξέλι

ξη του σοσιαλισμού από την ουτοπία στην επιστήμη) 1882, οι 
προγενέστερες σοσιαλιστικές εκδοχές συνιστούσαν απλώς 

τον «ουτοπικό σοσιαλισμό». Δηλαδή, μια μεταφυσική πίστη 

και ελπίδα σε ένα συναισθηματικό ιδεώδες. Αντίθετα, η σοσι

αλιστική εκδοχή των Μαρξ και Ένγκελς ήταν ο επιστημονικός 
σοσιαλισμός: η επιστημονική θεωρία που αποδείκνυε όχι μόνο 

ότι ο σοσιαλισμός ήταν από οικονομική άποψη πιο αποτελε

σματικός από τον καπιταλισμό, αλλά και ότι η έλευση και πα

γκόσμια κυριαρχία του επίκειται. Η πείρα όμως του 20ού αιώνα 
δίδαξε άλλα πράγματα: ο καπιταλισμός αποδείχτηκε άφθα

στος στην αποτελεσματικότητα της παραγωγής. Αποδείχτηκε 
ασύγκριτος στη δυνατότητά του να αλλάζει, αναμορφώνεται, 
εξελίσσεται και, ιδίως, να αποσβαίνει τους κραδασμούς της 
οικονομικής ανισότητας, με τρόπους που οι θεωρητικοί του 
σοσιαλισμού αδυνατούσαν να φανταστούν. Ο εφαρμοσμένος 

μαρξισμός συνέθλιψε λαούς, επαναστάσεις και κινήματα κάτω 
από την μπότα της κόκκινης γραφειοκρατίας. Ο σοσιαλισμός 
όχι απλώς δεν κυριάρχησε, αλλά σήμερα είναι πρακτικά και 
λειτουργικά απών στην παγκόσμια σκηνή. Όσο για την επιστη

μονική βάση της μαρξικής θεωρίας, αυτή δηλαδή στην οποία 
ορκίζονταν όλες οι εκδοχές του μαρξισμού, έχει πλέον κατα- 
πέσει. Αποδείχτηκε ότι ήταν ένα επίχρισμα, αριστοτεχνικά το

ποθετημένο πάνω σε αναπόδεικτες, μεταφυσικές αντιλήψεις, 
όπως ήταν η πίστη του Μαρξ στην απεριόριστη απελευθερω

τική δύναμη της υλικής και τεχνολογικής προόδου. Και όταν 

μεταγενέστερες αναλύσεις κατεδάφισαν το επίχρισμα, τότε
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έμειναν μόνες οι μεταφυσικές πίστεις. Το συγκριτικό πλεονέ

κτημα του μαρξισμού εξαφανίστηκε. Σήμερα η πρόταση του 

Μαρξ έρχεται πλέον να αντιπαρατεθεί με άλλες -σοσιαλιστι

κές, φιλελεύθερες, συντηρητικές- χωρίς αυτό. Σε μια τέτοια 
αντιπαραβολή εξακολουθεί, βεβαίως, να παρουσιάζει ενδια

φέρον. Είναι, όμως, έκδηλες οι πραγματικές της αδυναμίες.
Ο επιστημονικός σοσιαλισμός εδράζεται στην αντίληψη 

ότι οι οικονομικές συνθήκες καθορίζουν τα πάντα. Και ότι η 

γνώση των οικονομικών νόμων την οποία εισηγείται ο Μαρξ, 
οδηγεί στην αποκάλυψη των ιστορικών νόμων'. Οι ιστορικοί 

νόμοι δείχνουν τον τρόπο που κινείται ο κόσμος. Δείχνουν 
καθαρά ότι η μετάβαση από τον καπιταλισμό στον σοσιαλι

σμό είναι προ των πυλών. Δείχνουν καθαρά τον τρόπο με τον 

οποίο θα εκδηλωθεί η επανάσταση που θα αλλάξει τις σχέσεις 
παραγωγής και θα φέρει τη σοσιαλιστική, αταξική κοινωνία. 

Πυρήνας του επιστημονικού σοσιαλισμού είναι ο ισχυρισμός 

ότι η σοσιαλιστική επανάσταση κυοφορείται στη μήτρα του 
καπιταλισμού. (Γι' αυτό και θα ξεπροβάλει στις πιο ανεπτυγ
μένες καπιταλιστικά χώρες. Γι'αυτό και η αστική εξέλιξη είναι 
ιστορικά και επαναστατικά θετική).

Ο Μαρξ και οι μαρξιστές ποτέ δεν απέδειξαν τον ισχυ

ρισμό αυτόν. Ο πυρήνας του επιστημονικού σοσιαλισμού 
δεν αντιμετώπισε ποτέ τη βάσανο της απόδειξης. Αντιμετω
πίστηκε ως αυτονόητο συμπέρασμα. Αλλά δεν είναι. Για να 
φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα, απαιτείται η προσφυγή 
σε ένα είδος εγελιανής πανουργίας του Λόγου. Χρειάζεται ένα

1.0  πρόλογος του στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας είναι με τα λόγια 
του Μαρξ «ο οδηγητικός μίτος» για την κατανόηση των κατοπινών του έρ
γων. Εδώ εντοπίζονται συνοπτικά τα περισσότερα αξιώματα του ιστορικού 
υλισμού. Βλ. Καρλ Μαρξ, Κριτική της πολιτικής οικονομίας, μτφρ. Φ. Φωτίου, 
Θεμέλιο, 1978, σ.23.
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θεολογικό άλμα πίστης. Πρακτικά, λοιπόν, ο επιστημονικός 

σοσιαλισμός στηρίζεται σε μία υπόθεση που μεταμφιέστη
κε σε συμπέρασμα: δεν ήταν απλώς μη επιστημονικός, αλλά 
ήταν αντεπιστημονικός, δεν ήταν απλώς μη εμπειρικός, αλλά 
ήταν μεταφυσικός. Ήταν μια ιδεολογία, και μάλιστα με το 
ακριβές περιεχόμενο που ο Μαρξ έδινε στον όρο: «ένα σύνο

λο ιδεών που αναφέρεται σε μια πραγματικότητα, όχι για να 
τη φωτίσει και να την αλλάξει, αλλά για να τη συγκαλύψει»2. 

Ένα σύνολο ιδεών, που όσοι τις αποδέχονται «τις συνδέουν 

με μια ψευδή εξήγηση του γιατί τις πιστεύουν και του πώς 
αυτές σχετίζονται με την πραγματικότητα»3.0  επιστημονικός 

σοσιαλισμός δεν ήταν παρά ένας μαντικός σοσιαλισμός. Και 

δυστυχώς γι' αυτόν, η Ιστορία πέταξε επιδεικτικά τις προφη

τείες του στον κάδο των απορριμάτων.
Η μεταφυσική πίστη του Μαρξ στην ύπαρξη νόμων της 

Ιστορίας, η εγωιστική πεποίθηση ότι αυτός πρώτος τούς εντό

πισε, η λατρεία της οικονομίας και της παραγωγής4 παρέσυ
ραν την ανάλυσή του στην αυταπάτη5. Εάν σε αυτά τα στοιχεία 
προστεθεί ο συγκεντρωτισμός και η ροπή προς την ισχυρή 

εξουσία, μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους που οδή

γησαν στην αποτυχία της θεωρίας.
Ο Μπακούνιν, από την πλευρά του, δεν είχε να αντιτάξει

2. Πρβλ. Κορνήλιου Καστοριάδη, Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, 
εκδ. Ράππα/Κέδρος Αθήνα 1981, σ. 21 -22.

3. Βλ. Τζέραλντ Αλλαν Κοέν, Αν θέλεις την ισότητα, γιατί είσαι τόσο πλού
σιος; Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2016, σ. 144.

4. Βλ. κυρίως Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ένγκελς Η Γερμανική Ιδεολογία, 
μτφρ. Κ. Φιλίνη, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1997, passim.

5. Πρβλ. την τοποθέτηση του Καστοριάδη: «[Ο Μαρξ] νομίζει πως η σκέ
ψη του είναι μια πιστή αντανάκλαση (ίσον: μια αληθής θεώρηση) του όντος 
της ιστορίας», Κορνήλιου Καστοριάδη Το επαναστατικό πρόβλημα σήμερα, 
εκδ. Ύψιλον, Αθήνα 2000, σ. 40-41.
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τη δική του ανταγωνιστική επιστημονική πρόταση για την πο

ρεία της ιστορίας και τη σχέση οικονομίας και επανάστασης. 
Ωστόσο, δεν συμμερίστηκε ούτε την αισιόδοξη «επιστημονι

κή» βεβαιότητα της επανάστασης ούτε αντιμετώπισε θετικά 
την καπιταλιστική εξέλιξη. Έκρινε ότι το επαναστατικό ξέσπα

σμα δεν επέρχεται ως συνέπεια των μεταβολών στο επίπεδο 
της παραγωγής: υπάρχει ένα «κρίσιμο στοιχείο στην ιδιαίτερη 

ιστορία κάθε λαού και αυτό είναι η ένταση του ενστίκτου της 

επανάστασης... [του ενστίκτου] της ελευθερίας»6. Αντίθετα 

από τον Μαρξ, πίστευε ότι η επανάσταση θα έχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα εκδήλωσης εκεί ακριβώς όπου ο καπιταλισμός δεν 
έχει ακόμη προλάβει να εδραιωθεί. Η Ρωσία, η Κίνα, η Ισπανία, 

η Κούβα τον επιβεβαιώνουν. Το επαναστατικό ένστικτο μάλ

λον δεν φέρει την ιστορική υποχρέωση να περιμένει πότε οι 
παραγωγικές δυνάμεις θα δυσφορήσουν από τον εγκλωβισμό 

τους στις υφιστάμενες σχέσης παραγωγής.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της μαρξιστικής υπερά
σπισης, εάν δηλαδή, «φταίει ο Μαρξ για τον Στάλιν», η απάντη
ση είναι βεβαίως αρνητική. Ασφαλώς δεν ευθύνεται ο Μαρξ 

για όποιο έγκλημα μπορεί να έγινε στο όνομά του -και, ας μου 

επιτραπεί να προσθέσω, δεν ευθύνεται για κάθε μεταμοντέρ
να ασυναρτησία η οποία τον επικαλείται. Ωστόσο, αυτή η απά

ντηση συνοδεύεται από δύο υποχρεωτικές διευκρινίσεις, που 
οφείλουν να αναγνωρίσουν οι οπαδοί του.

Η πρώτη: το ίδιο ισχύει και για κάθε μεγάλο φιλόσοφο, συ

ντηρητικό, φιλελεύθερο, σοσιαλιστή, αναρχικό. Δεν έχει ηθική 
ευθύνη ο Τζον Λοκ ή ο Άνταμ Σμιθ για κάθε αδικία που μπορεί 

να προκλήθηκε παγκοσμίως στο όνομα του φιλελευθερισμού.

6. Michael Bakunin, «Social Revolution and the State», στο: K. J. Kenafick 
(επιμ.), μτφρ., Marxism, Freedom and the State, Freedom Press, Λονδίνο 1990, 
o.50.
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Δεν έχει ηθική ευθύνη ο Μπακούνιν για κάθε βίαιη ενέργεια 

οιουδήττοτε αυτοαποκαλείται «αναρχικός».
Η δεύτερη: αποστρέφοντας το βλέμμα από την ανώφελη 

αναζήτηση ηθικών ευθυνών σε πρόσωπα που έδρασαν πριν 

από εκατοντάδες χρόνια, μπορούμε, πάντως, να διερευνήσου- 
με κάτι που σήμερα είναι πολύ πιο σημαντικό και αφορά πολύ 

περισσότερους ανθρώπους: τη σχέση μιας θεωρίας με τις συ
νέπειες που έφερε η απόπειρα εφαρμογής της.

Στην περίπτωση του Μαρξ, λοιπόν, παρατηρείται ότι κάθε 

μία από τις γενικευμένες προσπάθειες εφαρμογής της θεωρί

ας στην πράξη οδήγησε στα ίδια ή παρεμφερή αποτελέσματα: 

οικονομική εξαθλίωση και ολοκληρωτισμό. Επομένως, είναι 

εύλογος ο ισχυρισμός ότι για να οδηγούμαστε κάθε φορά και 
από διαφορετικές αφετηρίες στις ίδιες ή παρεμφερείς συνέπει

ες, είναι μάλλον βέβαιο ότι θα υπάρχουν σοβαρές και συγκε

κριμένες αδυναμίες στη θεωρία. Ακόμη και αν, υπερασπιζό

μενοι με πάθος τη θεωρία, αρνηθούμε ότι αυτές οι αδυναμίες 

οδηγούν νομοτελειακά και αναπόδραστα εκεί ακριβώς όπου 

οδήγησαν, οφείλουμε κατ' ελάχιστο να αναγνωρίσουμε ότι οι 
αδυναμίες αυτές ευνοούν την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων.

Ο κόσμος που οικοδομήθηκε πάνω στη σκέψη του Μαρξ 

αποδείχτηκε ότι ήταν χειρότερος από τον κόσμο που έκτισαν 

οι φιλελεύθεροι αντίπαλοί του. Ο καπιταλισμός, ο φιλελευθε
ρισμός, οι δυτικές δημοκρατίες, έχουν αναρίθμητα προβλή
ματα. Ανισότητα, φτώχεια, αδικία είναι ορισμένα μόνο από 

αυτά. Ωστόσο, συγκριτικά με όλες τις γνωστές μαρξιστικές 

απόπειρες αποδείχτηκε ότι παρέχουν καλύτερες λύσεις. Γι' 

αυτό και οι δυτικές δημοκρατίες δεν χρειάστηκε ποτέ να 

κτίσουν τείχη για να κρατήσουν μέσα σε αυτές τους πολίτες 
τους. Επειδή η ικανοποίηση ορισμένων βασικών αναγκών, 

την οποία ενίοτε επετύγχαναν οι μαρξιστικές απόπειρες, δεν
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αποτελεί μοναδικό στόχο των ανθρώπων. Ισότητα και δια

σφάλιση μιας μερίδας φαγητού υπάρχει επίσης στις φυλακές. 

Αν όμως δεν είχαν τείχους και κλειδαριές, ποιος θα παρέμενε 

εθελοντικά μέσα τους;
Στον δυτικό κόσμο, φωνές αντιφρονοΰντων όπως ο Σαμ 

Ντόλγκοφ και ο Τζον Κλαρκ που τα κείμενά τους κοσμούν τον 
παρόντα τόμο, τάσσονται ενάντια στη φιλελεύθερη ολιγαρχία. 
Ωστόσο, αυτή ακριβώς η φιλελεύθερη ολιγαρχία τούς παρεί

χε τη δυνατότητα να εκφράζουν τη διαφωνία τους. Μπόρεσαν 

να την επικρίνουν εντός του χώρου της κυριαρχίας της. Στο 

Λονδίνο, τη Μέκκα του καπιταλισμού, λειτουργεί αδιαλείπτως 

ο εκδοτικός οίκος και το βιβλιοπωλείο Freedom Press που, μαζί 

με άλλους, συνίδρυσε ο Πιότρ Κροπότκιν το 1886. Όλο αυτό 

το διάστημα καταγγέλλει τον καπιταλισμό και προπαγανδίζει 
υπέρ της αναρχικής επανάστασης. Μπορεί και το κάνει, επει

δή ο φιλελευθερισμός -η  κατεξοχήν ανταγωνιστική προς τον 

μαρξισμό θεωρία- είναι οικοδομημένος πάνω στην ανεκτικό
τητα και στον σεβασμό της διαφοράς. Είναι αυτονόητο ότι δεν 

επιδεικνύουν όλα τα φιλελεύθερα κράτη τον ίδιο σεβασμό σε 

αυτές τις αρχές. Όμως, η μεγάλη διαφορά με τα μαρξιστικά 
κράτη είναι ότι αυτή η στάση, όποτε εμφανίζεται, αποτελεί ρι

ζική εκτροπή από τη θεωρία. Μια ματιά στα πολιτικά κείμενα 
του Τζον Στιούαρτ Μιλλ ή του Τζον Λοκ αρκεί για να πιστοποι

ήσει αυτόν τον ισχυρισμό. Αντιθέτως, σε κανένα περιβάλλον 

όπου ο μαρξισμός ήταν ισχυρός, δεν δόθηκε αντίστοιχη δυνα
τότητα στους επικριτές του7.

Ο Μαρξ δεν έχει σχέση με ψυχασθενείς δικτάτορες, που 

έπνιξαν λαούς στο αίμα επ' ονόματί του. Ωστόσο, ο αυταρ-

7. Βλ. Γιώργος Ν. Πολίτης, «Το ασύνδετο μαρξισμού και ανυπακοής», στο: 
Το δικαίωμα της πολιτικής ανυπακοής, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 2012, ο. 27-45.
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χισμός και η ροπή προς την εξουσία ήταν υπαρκτά στοιχεία 

τόσο του χαρακτήρα, όσο και της πρότασής του. Η πρόταση 

του Μαρξ απηχεί μια μονοφωνική αντίληψη, που εκπηγάζει 
από τις αρχές του Γκέοργκ Χέγκελ και νωρίτερα του Ζαν-Ζακ 

Ρουσσώ. Απουσιάζει στον Μαρξ η πολυφωνία, που χαρακτη

ρίζει τόσο τον φιλελευθερισμό όσο και την αναρχική παράδο
ση. Ουδέποτε ο Μαρξ ανέχτηκε ισχυρή αντιπολίτευση στις ορ

γανώσεις τις οποίες είχε κάτω από τον έλεγχό του. Έτσι πέτυχε 

τον εξοβελισμό του Μπακούνιν από τη Διεθνή. Γι'αυτό και στη 
μαρξιστική παράδοση η διαφωνία δεν θεωρείται μέρος της 

διαλεκτικής σύνθεσης, αλλά προσπάθεια αντιστροφής της 
πορείας του τροχού της ιστορίας. Πορεία που προέβλεψε με 

ακρίβεια ο Μαρξ και οι επίγονοί του, δηλαδή τα μαρξιστικά 

κόμματα και οι πρόθυμοι ιδεολογικοί τους υπάλληλοι.
Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της 

σκέψης του Μπακούνιν: ο Ρώσος αναρχικός ήταν τόσο αφο- 

σιωμένος στην ιδέα της επανάστασης, που δεν έγραψε μεγάλα, 
συστηματικά έργα. Διέθετε, όμως, τη διαύγεια να δει σε βάθος 

τι σήμαιναν στην πράξη ορισμένες από τις εφαρμογές της μαρ- 

ξικής θεωρίας. Η υπερευαισθησία του σε κάθε περιορισμό της 
ελευθερίας τού επέτρεψε να εντοπίσει εγκαίρως την προσκόλ

ληση του Μαρξ «σε συγκεντρωτικές και αυταρχικές δομές, που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των κρατικών και γραφειοκρα

τικών μορφών κυριαρχίας», όπως επισημαίνει ο Κλαρκ.

Για τον Μπακούνιν, ο «κρατικός σοσιαλισμός» δεν αποτε
λούσε απλώς μίαν αντίφαση, αλλά συνιστούσε το «πιο προ

στυχό και τρομερό ψέμα του 19ου αιώνα»8. Ο ίδιος υποστή

ριζε ότι μέσω της Διεθνούς, ο Μαρξ επιχειρούσε να ασκήσει

8. Επιστολή του Μπακούνιν στους φίλους του Αλεξάντερ Χέρτσεν και Νι- 
κολάι Ογκάρεφ, 1866. Παρά Daniel Guerin, Jeunesse du socialisme libertaire, 
Παρίσι 1959,o. 119.
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δικτατορική ισχύ και να εδραιώσει τη γνώμη του «μετουσιω- 

μένη σε απόλυτη αλήθεια, μέσω της ψήφου μιας ψευδούς μει

οψηφίας»9. Η ανελευθερία, ο συγκεντρωτισμός, η δικτατορία 
χωρίς το προλεταριάτο, γνωρίσματα τα οποία στοίχειωσαν τις 
απόπειρες εφαρμογής του μαρξισμού, ήταν απολύτως διακρι- 

τά από τον Μπακούνιν ως αναπόσπαστα γνωρίσματα της μαρ- 

ξικής θεωρίας. Η κατηγορία της έλλειψης πραγματισμού, που 

οι μαρξιστές απηύθυναν στους αναρχικούς, θα μπορούσε και 

εδώ να αντιστραφεί, αφού η ιστορία επιβεβαίωσε την κριτική 
και τις περισσότερες από τις εκτιμήσεις του εμπνευστή τους. 
Ίσως, επειδή ο ίδιος, δεν αναλώθηκε στον εντοπισμό και στη 

διατύπωση ιστορικών νόμων, αλλά αφουγκράστηκε καλύτερα 

την ανθρώπινη φύση.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα, μαρξιστικά 
κόμματα και θεωρητικοί αντιμετώπιζαν τα προβλήματα που 

συνοδέυσαν τον εφαρμοσμένο μαρξισμό ως παραμόρφωση, 
εκτροπή από το αλάνθαστο θεωρητικό πλαίσιο του Μαρξ. 

Χρειάστηκε η σκληρή εμπειρία του ολοκληρωτισμού, για να 

αρθρώνεται επισήμως αυτή η τολμηρή κρίση: Ότι, δηλαδή, 

αυτές οι εξουσιαστικές ρίζες υπάρχουν σε αυτήν καθ' εαυτήν 
τη θεωρία του Μαρξ. Τέτοιου είδους διαπιστώσεις είναι ευ
κρινείς στην κριτική των Καστοριάδη, Κώστα ΠαπαΊώάννου, 

Μάρρεύ Μπούκτσιν, Τσόμσκυ από τη δεκαετία του 1960. Και 

βέβαια, η πολύκροτη μαρξιστική εμπροσθοφυλακή, που την 

ίδια εποχή υπερασπιζόταν με πάθος τα ιερά κείμενα, έπρεπε 

να φτάσει στο τέλος της δεκαετίας του 1970, για να αναγνω

ρίσει post festum και εμμέσως ως «ολοφάνερη πραγματικότη
τα. .. [το γεγονός] ότι, δηλαδή η θεωρητική μας παράδοση δεν

9. Michael Bakunin, «Internationalism and the State», στο: K. J. Kenafick 
(επιμ.), μτφρ., Marxism, Freedom and the State, Freedom Press, Λονδίνο 1990, 
0. 45.
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είναι καθαρή, αλλά αντιφατική, [το έργο της παρουσιάζει] ... 

προβλήματα, αντιφάσεις και κενά»'0.
Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία ότι ο Μπακούνιν ήταν ο 

πρώτος που αντιλήφθηκε το ανεπίλυτο πρόβλημα, την ετε- 

ρογονία των σκοπών, ότι δηλαδή η θεωρία του Μαρξ τελικώς 
εξυπηρετούσε σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που (στην 
πιο ευνοϊκή εκδοχή) επεδίωκε. Ήταν ο πρώτος που υπέδειξε 

τις συγκεκριμένες προβληματικές ρίζες. Και το έκανε εγκαί

ρως’ σχεδόν εκατό χρόνια προτού οι καρποί τους φθαρούν 

ανεπανόρθωτα.
II. Σε ό,τι αφορά τώρα τις επικρίσεις προς τον Μπακούνιν, 

η πιο δημοφιλής τον παρουσιάζει να διακατέχεται από ένα 

πρωτόγονο καταστροφικό μένος. Η κατηγορία όντως στηρί
ζεται επάνω σε πραγματικά δεδομένα. Εντούτοις, αυτά έχουν 

διογκωθεί αφενός επειδή χρησιμοποιήθηκαν με υπερβολικό 

τρόπο από πολιτικούς του αντιπάλους και αφετέρου επειδή 
πολλοί από όσους μετέπειτα ακολούθησαν αναρχικούς δρό

μους οδηγήθηκαν στη βία, συχνά υπερθεματίζοντας με τρόπο 
υπερβολικό και αδικαιολόγητο.

Τα πραγματικά δεδομένα είναι τρία: η προσκόλληση του 

Μπακούνιν στον σχεδίασμά μυστικών συνωμοτικών επανα
στατικών οργανώσεων, η σχέση του με τον διαβόητο Σεργκέι 

Νετσάγεφ και ο επίλογος του κειμένου του Μπακούνιν Αντί

δραση στη Γερμανία, με κατακλείδα την πρόταση «Το πάθος 
για την καταστροφή είναι ένα δημουργικό πάθος»". 10 11

10. Louis Althusser, «Enfin la crise du marxisme!» στο: Pouvoir et 
opposition dans les s o c '^ s  post-rivoiutionnaires, Seuil, Παρίσι, 1978, σ. 
247-248, παρά Κορνήλιου Καστοριάδη, Η γαλλική κοινωνία, εκδ. Ύψιλον, 
Αθήνα 1986,σ.226.

11. Michael Bakunin, «Reaction in Germany», στο: Sam Dolgoff (επιμ.), 
Bakunin on Anarchism, Allen & Unwin, Νέα Υόρκη 1973, σ. 57.
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Το πρώτο που οφείλει να ξεκαθαριστεί είναι ότι ο Μπα- 

κούνιν ουδέποτε συμμετείχε σε ενέργειες που θα μπορούσαν 

να ενταχθούν ακόμη και σε μια διεσταλμένη αντίληψη του 
όρου «τρομοκρατία». Απεναντίας, πήρε μέρος σε μεγαλύτε

ρες ή μικρότερες μαζικές εξεγέρσεις. Ασφαλώς έγραψε πολ
λά σε σχέση με το πώς θα έπρεπε να οργανωθούν μυστικές, 

επαναστατικές οργανώσεις. Ωστόσο, οι περισσότερες από 
αυτές περιορίστηκαν στη σφαίρα του σχεδιασμού. Υπήρξαν, 

βεβαίως, και πραγματικές, όπως οι Αδελφότητες και η Συμ- 
μαχία, που οργάνωσε κατά την παραμονή του στην Ιταλία 
το διάστημα 1864-1867. Πρακτικά, όμως, λειτούργησαν ως 

προπαγανδιστικοί φορείς διάδοσης πολιτικών ιδεών, όχι ως 

πυρήνες βίας. Ας μη λησμονείται επίσης ότι το επαναστατικό 

κίνημα του 19ου αιώνα δεν αναπτύχθηκε σε ένα εύτακτο δη

μοκρατικό πλαίσιο, αλλά σε περιβάλλον βαριάς καταστολής. 
Τα στελέχη του αναγκάζονταν να διαφεύγουν από χώρα σε 
χώρα. Γι' αυτό και η εποχή βρίθει τέτοιων συνωμοτικών ορ

γανώσεων (όπως ήταν η Φιλική Εταιρεία) που συνδέθηκαν με 

εθνικοαπελευθερωτικά ή κοινωνικά κινήματα. Ο ίδιος ο Μπα- 

κούνιν καταδιώχτηκε επί χρόνια από πράκτορες του τσάρου 

και παρέμεινε δώδεκα χρόνια φυλακισμένος και εξόριστος, 
προτού αποδράσει με μυθιστορηματικό τρόπο από τη Σιβη
ρία. Οι νεανικές του περιπέτειες στάθηκαν καθοριστικές στο 

να αναγνωρίσει, αργότερα, την αξία της μυστικότητας. Ομο- 

λογουμένως, δεν μπόρεσε να αποφύγει την υπερβολή της 
μυστικοπάθειας.

Υπάρχουν όμως και ελαφρυντικά. Οπως, επισημαίνει ο 
Κλαρκ: «Αυτή.. .[η αντίληψη της επαναστατικής πρωτοπορίας] 

στη θεώρησή του δεν κατέχει τόσο κεντρική θέση όπως προ

φασίζονται οι αντίπαλοί του, ούτε όμως είναι και τόσο μηδαμινή 

και αβλαβής όπως υποστηρίζουν κάποιοι υποστηρικτές του».
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Στο μαρξιστικό σχήμα η επαναστατική πρωτοπορία ακο

λουθεί το ιακωβινικό μοντέλο. Αποσκοπεί στην κατάληψη της 
εξουσίας και στην άσκησή της με διαφορετικό τρόπο. Στον 
σχεδίασμά του Μπακούνιν, με όλο τον συνωμοτισμό που τον 
διακρίνει, η πρωτοπορία δεν θέλει να καταλάβει την εξουσία, 
να αποκτήσει δημόσιο έλεγχο. Θέλει να καταστρέψει την εξου

σία και να ενεργήσει έτσι ώστε να μην αναπτυχθούν νέες, με- 
τεπαναστατικές εξουσιαστικές δομές. Αποσκοπεί μεν στην κα

λύτερη προετοιμασία της επανάστασης, όπως κάθε αντίστοιχη 

οργάνωση, αλλά ουσιαστικά θέλει να αποτρέψει το ενδεχόμε

νο εκμετάλλευσης της επανάστασης από τους εξουσιαστές. 

Να εμποδίσει την εδραίωση ενός νέου status quo. Πρόκειται, 

επομένως, για διαφορετική αντίληψη της πρωτοπορίας, που 

εδραιώνεται πάνω στη θεμελιωδώς διαφορετική αντίληψη 
των δύο για την έννοια της κρατικής κυριαρχίας. Ασφαλώς και 

η αναρχική εκδοχή μπορεί να επικριθεί για πολλά, πάντως δεν 
ταυτίζεται με την κλασική αντίληψη της επαναστατικής πρω

τοπορίας, όπως αυτή συνδέει τους Ιακωβίνους με τους μπολ

σεβίκους, έχοντας την ενδιάμεση στήριξη του Μαρξ.
Οι αναγνώστες του Λένιν θα αναρωτηθούν εάν υπάρχει πε

ρίπτωση, κατά την εκδήλωση της επανάστασης, η πρωτοπορία 
να αντισταθεί στον πειρασμό της κατάληψης της εξουσίας. Εί

ναι, πράγματι, σπάνια· ωστόσο υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ανα- 

δεικνύεται στη στάση που τήρησαν οι Ισπανοί αναρχικοί, κατά 
την εκδήλωση του στρατιωτικού πραξικοπήματος το καλοκαίρι 

του 1936. Όταν οι αναρχικές πολιτοφυλακές συνέτριψαν τους 

στασιαστές, η Βαρκελώνη, αλλά και η ευρύτερη περιοχή της Κα- 

ταλωνίας βρέθηκε στα χέρια τους. Αυτή ήταν η κρίσιμη στιγμή. 

Το κράτος είχε διαλυθεί, τα πολιτικά κόμματα ήταν ανίσχυρα. 

Τότε οι αναρχικοί, από υπερβολικό ζήλο να μη διολισθήσουν 
στον αυταρχισμό, να μη γίνουν οι ίδιοι εξουσιαστές, αρνήθηκαν



ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΡΞ 23

να καταλάβουν την εξουσία. Αντίθετα, συνεργάστηκαν με τους 
χθεσινούς διώκτες τους, την πολιτική ηγεσία των Δημοκρατι
κών, ακριβώς τη στιγμή που οι Δημοκρατικοί ήταν παντελώς 

αποδυναμωμένοι και είχαν χάσει κάθε έρεισμα. Η στάση αυτή 
μπορεί να αποτιμηθεί ως πολιτικό ή στρατηγικό σφάλμα πρώ

του μεγέθους. Ήταν ενδεχομένως αποτέλεσμα δισταγμού ή 

αφέλειας. Εντούτοις, ως πολιτική συμπεριφορά παραμένει συμ
βατή με την αντιεξουσιαστική τοποθέτηση την οποία προέτασ- 

σε ο Μπακούνιν και τον σκοπό που κατ'αυτόν θα επιτελούσαν 

μετεπαναστατικά οι αναρχικές ομάδες.
Το δεύτερο δεδομένο για το οποίο ενοχοποιήθηκε ο Μπα

κούνιν ήταν η σχέση και στήριξή του προς τον αδίστακτο Νε- 

τσάγεφ. Είναι αλήθεια ότι ο Μπακούνιν γοητεύτηκε αρχικά 
από τη νεανική ορμή του συμπατριώτη του, αλλά σύντομα 
αντιλήφθηκε τον καθολικό μηδενισμό που κρυβόταν πίσω 

από αυτήν. «Αποκήρυξε με κάθε δυνατό τρόπο τόσο τον Νε- 
τσάγεφ όσο και τον ανελέητο αμοραλισμό του, προειδοποι

ώντας επιπλέον όλους τους φίλους τους να διακόψουν κάθε 

σχέση μαζί του», γράφει ο Ντόλγκοφ. Υπενθυμίζει μάλιστα 
ότι, αντίθετα με διαδόσεις της εποχής, η ιστορική έρευνα έδει
ξε ότι η πατρότητα της Κατήχησης του Επαναστάτη ανήκει εξ 
ολοκλήρου στον Νετσάγεφ. Παρά τα όσα ισχυρίζονταν τότε 
οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ο Μπακούνιν δεν συμμετείχε στη 
συγγραφή της.

Σε ό,τι αφορά το πάθος της καταστροφής, η φράση δια
βάζεται συνήθως αποκομμένη από το ιστορικό της πλαίσιο. 

Η Αντίδραση στη Γερμανία είναι ένα από τα πρώτα άρθρα που 
δημοσίευσε ο Μπακούνιν σε ηλικία 28 ετών, τον Οκτώβριο του 

1842. Δημοσιεύτηκε με το ψευδώνυμο Jules Elysard στο φιλο

σοφικό και πολιτικό περιοδικό Deutsche Jahrbucher, το οποίο 
διηύθηνε ο Arnold Ruge και αποτελούσε την εμβληματική έκ-
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δόση της εγελιανής αριστερός. Ο τρόπος, λοιπόν, με τον οποίο 

ο συγγραφέας της συνέλαβε και αντιλαμβανόταν το πάθος για 

καταστροφή, μπορεί να κατανοηθεί μόνο μέσα από το πρίσμα 

του Γερμανικού Ιδεαλισμού και της εγελιανής διαλεκτικής. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση καραδοκούν πολλές παρανοήσεις.

Στο κλασικό τριαδικό σχήμα της διαλεκτικής, θέση-αντί- 
θεση-σύνθεση, ο Μπακούνιν υπερθεματίζει στον ιστορικό 

ρόλο της αντίθεσης. ΓΓ αυτόν, χωρίς την αντίθεση δεν υπάρ

χει κίνηση. Υπάρχει μόνο αδράνεια και στατικότητα, στοι

χεία που αντίκεινται στη δύναμη του Λόγου και της Ιστορί

ας. Η αντίθεση, δηλαδή, η άρνηση αυτού που αποτελεί την 
υφιστάμενη θέση, με άλλα λόγια, η καταστροφή του status 
quo αποτελεί την αναγκαία συνθήκη, για να μπει σε κίνηση 

ο μηχανισμός της ιστορικής εξέλιξης. Αποτελεί το αναγκαίο 

διαλεκτικό στάδιο για τη μετάβαση στο νέο. Επομένως, η κα
ταστροφή είναι δημιουργική, όχι εξαιτίας της διεστραμμένης 

εμμονής ενός μισανθρώπου, αλλά επειδή ακριβώς επιταχύ

νει τη γέννηση του νέου, που η αδράνεια και η στατικότητα 
εμποδίζουν να γεννηθεί.

Η φιλοσοφική αποτίμηση αυτής της προσέγγισης μπορεί 

βεβαίως να συζητηθεί. Το εάν και κατά πόσο αυτή η αντίληψη 
της διαλεκτικής είναι αξιόπιστη, εάν αποτελεί ή όχι παρερμη
νεία του Χέγκελ, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης. 

Εντούτοις, αυτό που αναδεικνύεται εδώ είναι ότι η προτροπή 
αυτή δεν συνιστά τυφλή έκκληση στις δυνάμεις της συντέλει
ας. Απεναντίας, συνιστά αφενός μία προσπάθεια ερμηνείας 

της ιστορίας και αφετέρου ένα επαναστατικό κάλεσμα που 
εκπηγάζει από αυτή την ερμηνεία12.

12.0  ρόλος της βίας στην ιστορική εξέλιξη δεν είναι βεβαίως ξένος στη 
σκέψη και του Μαρξ. Βλέπε ενδεικτικά: «οι επαναστάσεις δεν γίνονται μέσω 
νόμων [...] η βία είναι η μαμή κάθε παλιάς κοινωνίας που κυοφορεί μια και-
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Η προσέγγιση αυτή φωτίζει μια πτυχή της σκέψης του 
Μπακούνιν που συνήθως μένει ανέγγιχτη από τους μελετητές 

του έργου του. Φωτίζει την επίδραση που του άσκησε το φιλο

σοφικό ρεύμα του Γερμανικού Ιδεαλισμού. Δεν είναι ευρύτερα 

γνωστό ότι η ανάγνωση της Κριτικής του Καθαρού Λόγου του 

Ιμμάνουελ Καντ ήταν αυτή που έκανε τον νεαρό Μπακούνιν 

να εγκαταλείψει τον άνετο βίο του και να μεταβεί στη Μόσχα, 
για να σπουδάσει φιλοσοφία. Στην ηθική φιλοσοφία του Καντ, 

μπόρεσε για πρώτη φορά να βρει μία στιβαρή βάση, ώστε να 

θεμελιώσει επάνω της την αγάπη του για την ιδέα της άνευ 

όρων ελευθερίας. Η πρώτη του δημοσίευση, το 1836, ήταν η 
ρωσική μετάφραση του έργου του Γιόχαν Γκότλιμπ Φίχτε, Μα
θήματα περί της αποστολής του διανοουμένου. Το 1838 ήταν ο 

πρώτος που μετέφρασε Χέγκελ στη ρωσική γλώσσα.
Στα ύστερα χρόνια του, την εποχή της μεγάλης σύγκρου

σής του με τον Μαρξ, ο Μπακούνιν αναφέρεται συχνά στον 

υλισμό, τον ντετερμινισμό και τη σημασία της οικονομίας 

στην ιστορία. Αυτή η επιμονή του ίδιου στενεύει σήμερα τον 
ορίζοντα της ανάγνωσής του. Αν εξετάσουμε τη σκέψη των 

Μπακούνιν και Μαρξ μέσα από το περιοριστικό πρίσμα του οι- 

κονομισμού θα ολισθήσουμε στο στερεότυπο ότι οι δυο τους 

μοιράζονται τον ίδιο σκοπό: την αταξική κοινωνία και την κοι
νωνική κατοχή των μέσων παραγωγής. Επομένως, η διαφορά 
τους ανάγεται στα μέσα τα οποία προκρίνουν για την επίτευξη 

του κοινού σκοπού. Εδώ και ενάμιση αιώνα, οι αναρχικοί θεω
ρούν ότι τα μέσα που προτείνει ο Μπακούνιν είναι ανώτερα, 

επειδή δεν εμπεριέχουν τους κινδύνους της γραφειοκρατίας 
και του αυταρχισμού. Εδώ και ενάμιση αιώνα, οι μαρξιστές θεω-

νούργια», Karl Marx, Capital. A Critique o f Political Economy, τ.1, μτφρ. Ernest 
Untermann, The Modern Library, Νέα Υόρκη 1906, σ  824.
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ρούν ότι τα μέσα του Μπακούνιν είναι προβληματικά, επειδή 

αγνοούν την ουσία των οικονομικών και ιστορικών νόμων.
Ωστόσο, παρότι τα μέσα είναι, χωρίς αμφιβολία, διαφορε

τικά, η βαθύτερη ανάλυση αποκαλύπτει μεγάλες διαφορές και 

σε αυτόν καθ' εαυτόν τον σκοπό της επανάστασης. Όπως δηλώ

νει ο Μαρξ στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, «το κράτος, είναι το 
οργανωμένο σε κυρίαρχη τάξη προλεταριάτο»'3. Για τον Λένιν, το 
προλεταριάτο χρειάζεται την κρατική ισχύ, μια κεντρική οργά

νωση βίας και για να διαλύσει την αντίσταση των εκμεταλλευ

τών και για να οδηγήσει τις μάζες στο έργο της οργάνωσης της 

σοσιαλιστικής οικονομίας13 14. Για τη μαρξιστική σκέψη, ο έλεγχος 
του κράτους και της εξουσίας του συνιστά τον ειδικό αντικειμε
νικό σκοπό της πολιτικής και επαναστατικής πάλης15.

Ο Μπακούνιν, όμως, δεν αντιλαμβάνεται την επανάστα

ση ως απλή μεταβίβαση της κυριαρχίας από την αστική στην 

εργατική τάξη, αλλά ως τη ριζική μετάβαση από την εποχή 
της κυριαρχίας στην εποχή της ελευθερίας. Εστιάζοντας στην 

καταστατική αντίθεσή του με τον Μαρξ, ο Μπακούνιν αυτο- 

προσδιορίζεται ως «φανατικός εραστής της ελευθερίας» και 
επισημαίνει ότι ο Μαρξ θέλει να αιχμαλωτίσει το κράτος, ενώ 
εκείνος να το καταστρέψει16. Αντιλαμβάνεται ότι εφόσον οι 
εργάτες αποκτήσουν δικτατορική εξουσία, η παραμονή τους 
σε αυτήν θα γίνει σκοπός τους, «από τη στιγμή που πρώην 

εργάτες θα γίνουν κυρίαρχοι και αντιπρόσωποι, παύουν να

13. Καρλ Μαρξ - Φ. Ένγκελς, Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος, 
Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1984, σελ. 46.

14. Βλαντίμιρ I. Λένιν, «Κεφάλαιο 2: Η πείρα του 1848-1851», στο: Κράτος 
και Επανάσταση, passim, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2012.

15. Νίκος Πουλαντζάς, «Κ. Marx & F. Engels», στο Φρανσουά Σατελέ 
(επιμ.), Η φιλοσοφία, τ. Γ', εκδ. Γνώση, Αθήνα, σ. 208.

16. Παρά Michael Bakunin, στο: Κ. J. Kenafick (επιμ.), μτφρ., Marxism, 
Freedom and the State, Freedom Press, Λονδίνο 1990, σ. 17 και 18.



ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΡΞ 27

είναι εργάτες [...] κοιτάζουν υποτιμητικά τον συνολικό κό
σμο των συνηθισμένων εργατών από το ύψος του κράτους. 
Δεν αντιπροσωπεύουν πια τους συνηθισμένους ανθρώπους, 

παρά μόνο τη δική τους αξίωση να εξουσιάζουν [αυτούς τους 
ανθρώπους]»17. Προσθέτει μάλιστα ότι εφόσον η επανάσταση 

αποβλέπει στην εγκαθίδρυση εργατικής δικτατορίας, τότε «οι 

εχθροί μας οι αστοί έχουν κάθε λόγο να υποστηρίζουν ότι η 
Διεθνής πολεμά παλιές τυραννίες, για να εγκαθιδρύσει νέες»'8.

Ο Μπακούνιν ουδέποτε αποδέχτηκε την πρωτοκαθεδρία 

της παραγωγής και της οικονομικής ανάπτυξης. Αναγνωρίζει 
τη μεγάλη σημασία τους στην ανθρώπινη ιστορία. Αλλά υπε

ρασπίζεται το θετικό δικαίωμα των ανθρώπων στη ζωή και 
τις απολαύσεις της, πνευματικές, ηθικές, φυσικές'9. Γι' αυτόν, 

η ανθρώπινη φύση δεν κατευθύνεται στην αδιάκοπη αύξηση 

της παραγωγικότητας, αλλά, πολύ περισσότερο, στην «ικανο

ποίηση που αντλεί το άτομο από την ελεύθερη κοινωνική δρα
στηριότητα»20. Η ανθρώπινη φύση ωθεί προς μια ζωή απελευ

θερωμένη από κάθε είδους μικρή και μεγάλη κυριαρχία, κάθε 
είδους κρυφό και φανερό καταναγκασμό.

Αυτό το ρομαντικό ιδεώδες της ελευθερίας ασφυκτιά, 

δεν τιθασεύεται, δεν περιορίζεται και δεν εξηγείται από το 
στενό πλαίσιο των σιδερένιων νόμων της ιστορίας, τον ατέρ- 

μονο ανταγωνισμό των παραγωγικών δυνάμεων, τον συγκε

17. Paul Thomas, Karl Marx and the Anarchists, Routledge & Kegan Paul 
Books, Λονδίνο 1980, a  330.

18. Michael Bakunin, «Internationalism and the State», στο: K. J. Kenafick, 
(επιμ.), μτφρ., Marxism, Freedom and the State, Freedom Press, Λονδίνο 1990, 
σ.45.

19. Arthur Lehning, Michael Bakunin: Selected Writings, Grove Press, Νέο 
Υόρκη 1974,0. 101.

20. Τζον Κλαρκ, «Μαρξ, Μπακούνιν και Κοινωνική Επανάσταση», στον 
ανά χείρας τόμο.
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ντρωτισμό της εξουσίας. Πρόκειται ουσιαστικά για το ιδεώ

δες που ο Μπακούνιν έπλασε στα νεανικά του χρόνια, υπό 

την επίδραση του Γερμανικού Ιδεαλισμού. Αυτή, λοιπόν, η 
παραγνωρισμένη ανάγνωση του Ρώσου αναρχικού στρέφει 

το βλέμμα πολύ μακρύτερα από το ζήτημα των διαφορετι
κών μέσων και οδηγεί έτσι στην πληρέστερη κατανόηση των 

διαφορετικών σκοπών.

Οι σκοποί των Μαρξ και Μπακούνιν δεν αποτελούν παρα
πλήσιες εκδοχές του ίδιου προτύπου ή συναφείς αποχρώσεις 

του ίδιου χρώματος. Είναι τόσο διαφορετικοί στην αφετηρία 

τους, ώστε το τελικό τους αποτέλεσμα παράγει εντελώς δια

φορετικό χρώμα. Και αυτό συμβαίνει εξαιτίας μίας καθοριστι

κής διαφοράς που εντοπίζεται στην αρχή της σκέψης τους: 

όσο μεγάλος κι αν είναι ο Μαρξ, όσο σπουδαίο κι αν είναι το 

ερευνητικό εγχείρημα στο οποίο επιδόθηκε, παραμένει πάντα 
προσηλωμένος στην πλευρά της εξουσίας. Και όσο κι αν ο 
Μπακούνιν δεν είναι πάντα βαθυστόχαστος και δεν μας παρέ

δωσε ένα στιβαρό σώμα ιδεών και θέσεων, παραμένει πάντα 

προσηλωμένος στην πλευρά της ελευθερίας.



ΣΑΜ ΝΤΟΛΓΚΟΦ

Ο Μπακούνιν και η κριτική του στον Μαρξ

Κάθε διαταγή είναι ένα χαστού

κι στο πρόσωπο της ελευθερίας 

Μπακούνιν'

Καθώς η σύγχρονη επαναξιολόγηση της παραδοσιακής σο

σιαλιστικής θεωρίας συνεχίζεται, οι ιδέες του Μιχαήλ Μπα
κούνιν, του ιδρυτή του διεθνούς αναρχικού κινήματος, προ- 
καλούν αυξανόμενο ενδιαφέρον.1 2 Η σκέψη του απευθύνεται 

κυρίως σε έναν διευρυνόμενο αριθμό ανθρώπων που ανη

συχούν ιδιαίτερα με την πρωτοφανή ενίσχυση και κατάχρη
ση των πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών εξουσιών 

του κράτους όπως και τον συνακόλουθο ασφυκτικό έλεγχο 
της ζωής του ατόμου. Είναι προφανές ότι οι παλιές σοσιαλι

στικές θεωρίες του 19ου αιώνα, εξεταζόμενες υπό το πρίσμα 

των εμπειριών του 20ού αιώνα, δεν φαίνεται να μπορούν να

1. Μ. A. Bakunin, Oeuvres, Παρίσι 1895-1913, τόμος 1, σ. 288.
2. Το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνικής Ιστορίας στο Αμστερνταμ έχει συ

γκεντρώσει τα Άπαντα του Μπακούνιν, που διατίθενται από το 2000 σε ηλε
κτρονική μορφή.
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εφαρμοστούν στη σημερινή πραγματικότητα της εποχής της 

κυβερνητικής και πρέπει να επανεξεταστούν προς μια ελευ- 

θεριακή κατεύθυνση.
Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα είναι καθ' όλα σαφές ότι 

η εθνικοποίηση της ιδιοκτησίας και των μέσων παραγωγής 
δεν μεταβάλλει θεμελιωδώς τη βασική ανισότητα ανάμεσα 
σε εκείνους που κατέχουν την εξουσία και εκείνους που την 

υφίστανται. Η αντίληψη του Λένιν ότι «η ελευθερία είναι μια 

μικροαστική αξία» έχει παραχωρήσει τη θέση της στην πε
ποίθηση ότι η ελευθερία αποτελεί αναγκαιότητα πολύ πιο 
σημαντική ακόμη και από την πιο αποτελεσματική συγκέ

ντρωση της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας, και κανένας 

πλέον δεν πιστεύει ότι το κράτος «θα οδηγηθεί από μόνο 

του σε μαρασμό». Το δόγμα ότι η επιστήμη, η φιλοσοφία, η 
ηθική και οι δημοκρατικοί θεσμοί είναι απλές αντανακλάσεις 

(ένα «ιδεολογικό εποικοδόμημα» σύμφωνα με το μαρξιστι
κό ιδίωμα) του οικονομικού τρόπου παραγωγής επίσης χά

νει έδαφος απέναντι στην πεποίθηση ότι αυτά τα φαινόμενα 

έχουν τη δική τους, ανεξάρτητη συμβολή στη διαμόρφωση 
της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι αυτή η μεταστροφή στην κοι
νωνική σκέψη που γέννησε την Ουγγρική Επανάσταση του 

1956 και άλλα κινήματα αντίστασης στην Ανατολική Ευρώ

πη, στην Τσεχοσλοβακία, στην ίδια τη Σοβιετική Ένωση. Βρί

σκουμε τον απόηχό της στις φοιτητικές ταραχές σε όλο τον 

κόσμο, και παντού τα πιο ριζοσπαστικά στοιχεία θέτουν υπό 
αμφισβήτηση την έννοια της κρατικής κυριαρχίας όπως και 
εκείνη της συγκεντρωτικής εξουσίας.

Αυτή ακριβώς είναι η οπτική γωνία που πρώτος ενστερνί
στηκε ο Μπακούνιν πριν από εκατό χρόνια στην πολεμική του 

εναντίον του Μαρξ. Η κριτική του κράτους και του εξουσια
στικού σοσιαλισμού από τον Μπακούνιν περιστρέφεται γενικά
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γύρω από ένα θέμα που έκτοτε έχει γίνει το κρίσιμο ζήτημα 
της εποχής μας, εκείνο του σοσιαλισμού και της ελευθερίας, 

που το διατυπώνει ως εξής:

[...] Η ισότητα δίχως την ελευθερία οδηγεί στον δεσπο- 

τισμό του Κράτους [...] η πιο μοιραία σύζευξη που θα 
μπορούσε να σχηματιστεί θα ήταν εκείνη που θα συνδύ

αζε τον σοσιαλισμό με τον απολυταρχισμό, εκείνη που θα 

συνδύαζε τις βλέψεις των ανθρώπων για υλική ευημερία 
[...] με τη δικτατορία, ή τη συγκέντρωση όλων των πολιτι
κών και κοινωνικών εξουσιών στο Κράτος [...] Πρέπει να 

αναζητήσουμε την πλήρη οικονομική και κοινωνική δικαι

οσύνη μόνο μέσω της ελευθερίας. Δεν μπορεί να υπάρξει 

ζωή έμβια, ή ανθρώπινη, εκτός ελευθερίας, και ένας σο

σιαλισμός που δεν αποδέχεται την ελευθερία ως τη μόνη 

δημιουργική αρχή [...] αναπόφευκτα [...] θα καταλήξει 

στη σκλαβιά και την κτηνωδία.3

Ως προς τις συνέπειες του εξουσιαστικού σοσιαλισμού, ο Μπα- 

κούνιν προέβλεψε ότι «εάν το κράτος θέσει όλες τις εργασίες 
που εκτελούνται στην υπηρεσία του [...] στο πλαίσιο μιας ορι

σμένης μεταβατικής περιόδου [...] τότε το κράτος θα γίνει ο 

μοναδικός τραπεζίτης, ο μοναδικός καπιταλιστής και ο μονα
δικός οργανωτής. Θα είναι εκείνο που θα διευθύνει την εθνική 

εργασία και θα διανέμει τα προϊόντα της». Το Κράτος4 θα ορ

3. Επιστολή στην εφημερίδα La Dimocratie, Απρίλιος 1868, στο Obras de 
Bakunin, Tiera y Libertad, Βαρκελώνη 1938, τόμος 1, ο. 38-39.

4. Σύμφωνα με τον Μπακούνιν το κράτος, για την αυτοσυντήρηση και δι
αιώνισή του, εκτός από την αστυνομία και τον μόνιμο στρατό, χρειάζεται και 
το γραφειοκρατικό σώμα των κρατικών μηχανικών, που ο ρόλος τους είναι 
να μεριμνούν για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία της κρατικής μηχα
νής. Είναι η φύση αυτής της τελευταίας που προσδιορίζει τη συμπεριφορά
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γανώνει τους υποτελείς του σε δύο στρατούς, έναν αγροτικό 

και έναν βιομηχανικό, κάτω από τις άμεσες εντολές των κρα
τικών μηχανικών που θα αποτελέσουν τη νέα προνομιούχα 

επιστημονικο-πολιτική άρχουσα τάξη. Έτσι, ήδη από το 1873, 
ο Μπακούνιν προείδε την άνοδο της τεχνοκρατίας.

Ασκώντας κριτική στη θεωρία του Μαρξ για το κράτος, 
ο Μπακούνιν υποστήριξε ότι το Κράτος δεν είναι απλώς ένα 

μέσο που χρησιμοποιεί η κυρίαρχη τάξη για να επιβάλλει την 

οικονομική εξουσία της, αλλά αποτελεί το ίδιο από μόνο του 
μια τάξη και μάλιστα την πιο ισχυρή, εξαιτίας του γεγονότος 

ότι κατέχει το μονοπώλιο των ένοπλων δυνάμεων και κυρι

αρχεί πάνω σε όλους τους άλλους κοινωνικούς θεσμούς. «Το 

πρόβλημα», διακηρύττει, «δεν έγκειται σε μια ιδιαίτερη μορ

φή κυβέρνησης, αλλά [...] στην ίδια την ύπαρξη της κυβέρ

νησης». Σε ένα σοσιαλιστικό κράτος οι πολιτικές δομές και η 

γραφειοκρατία ασκούν τις λειτουργίες της καταργημένης τά
ξης και απολαμβάνουν τα προνόμιά της. Σε αντίθεση με την 
άποψη του Μαρξ, ο Μπακούνιν ισχυριζόταν ότι το Κράτος δεν 

ήταν απλώς το προϊόν αλλά και η πηγή της δημιουργίας και 

της διαιώνισης της πολιτικής και κοινωνικής ανισότητας. Με 

αυτή την έννοια η κριτική του έχει πλήρως επιβεβαιωθεί από 
τους σύγχρονους κοινωνικούς στοχαστές. Έτσι ο Ρούντολφ 
Χίλφερντινγκ (Rudolf Hilferding), ένας πολύ γνωστός μαρξι

στής οικονομολόγος, έγραψε: «Η ουσία του ολοκληρωτικού 

κράτους έγκειται στο ότι καθυποτάσσει την οικονομία στους 

σκοπούς του [...] οι δογματικοί μαρξιστές δεν μπορούν να 
καταλάβουν ότι το σύγχρονο κράτος, έχοντας επιτύχει την 

ανεξαρτητοποίησή του, ξεδιπλώνει την τεράστια δύναμή του

αυτών ίω ν  μηχανικών και καθιστά ανέφικτη μια άλλης μορφής διακυβέρνη
ση, καθώς η αλλαγή των μηχανικών ελάχιστα μπορεί να επηρεάσει τη φύση 
της ίδιας της μηχανής. (Σ.τ.Μ.)
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σύμφωνα με τους δικούς του νόμους, θέτοντας τις άλλες κοι
νωνικές δυνάμεις υπό την κυριαρχία του και εξαναγκάζοντάς 
τες να υπηρετούν τους σκοπούς του»5.

Η ελευθερία είναι ο θεμέλιος λίθος της σκέψης του Μπα- 
κούνιν. Ο σκοπός της ιστορίας είναι η πραγματοποίηση της 

ελευθερίας και η κινητήρια δύναμή της είναι το «ένστικτο της 

εξέγερσης». Η ελευθερία είναι εγγενής στην κοινωνική φύση 
του Ανθρώπου και μπορεί να αναπτυχθεί μόνο μέσα στην κοι

νωνία διαμέσου της εφαρμογής της αμοιβαίας βοήθειας, την 

οποία ο Μπακούνιν ονομάζει «αλληλεγγύη». Η ελευθερία είναι 

αξεδιάλυτα συνδεδεμένη με την ισότητα και τη δικαιοσύνη σε 
μια κοινωνία θεμελιωμένη στον αμοιβαίο σεβασμό των δικαι
ωμάτων του ατόμου.

Η ιστορία συνίσταται στη βαθμιαία άρνηση της πρωτόγο

νης ζωικότητας του Ανθρώπου μέσα από την ανάπτυξη 

της ανθρωπινότητάς του.6
Είμαι αληθινά ελεύθερος μόνο όταν όλα τα ανθρώπινα 

όντα [...] είναι εξίσου ελεύθερα. Η ελευθερία των άλλων 

ανθρώπων, μακριά από το να αρνείται ή να περιορίζει τη 
δική μου ελευθερία, είναι αντίθετα η αναγκαία συνθήκη 
και επιβεβαίωσή της.7

Ο Μπακούνιν, όπως και ο Μαρξ, υπογράμμιζε τη σπουδαιότητα 
του οικονομικού παράγοντα στην κοινωνική εξέλιξη. Αποδε

χόταν όμως τους υλιστικούς «νόμους της ιστορίας» του Μαρξ

5. Παρατίθεται στο Sidney Hook, Marx and the Marxists, Van Nostrand, 
ΝέαΥόρκη 1955, o. 241.

6. Παρατίθεται στο Henri Arvon, L'Anarchisme, Presses Universitaires, Πα
ρίσι 1964, o. 53.

7. Βλ. Μιχαήλ Μπακούνιν, Θεός και Κράτος [εκδόσεις Διεθνής Βιβλιοθήκη, 
μτφρ. Θέμης Μιχαήλ, Αθήνα 1974],
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στον βαθμό που αυτοί εναρμονίζονταν με τις βαθύτερες βλέ
ψεις του ανθρώπου, δηλαδή με την ελευθερία. Είναι αλήθεια 

ότι κάποια από τα πρώιμα γραπτά του Μαρξ που καταπιάνο

νται με την ελευθερία, την αλλοτρίωση και το κράτος -κείμενα 

που «ξεθάφτηκαν» χρόνια μετά τον θάνατό του (τα Οικονομικά 

και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα [του 1844] εκδόθηκαν για πρώτη 

φορά το 1927)- θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν γραφτεί από 
έναν αναρχικό. Και δεν είναι λίγοι οι «ουμανιστές μαρξιστές» 

που έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα γραπτά για να δείξουν ότι ο 

Μαρξ στην πραγματικότητα ήταν ελευθεριακός. Χαρακτηριστι
κός από αυτή την άποψη είναι ο ισχυρισμός του Χέρμπερτ Μαρ- 
κούζε ότι «από τη στιγμή που θα θεωρήσουμε την ουμανιστική 
ιδέα [...] ως αυτήν καθαυτήν την ουσία της θεωρίας του Μαρξ, 

τα βαθιά ριζωμένα ελευθεριακά και αναρχικά στοιχεία της μαρ- 

ξικής θεωρίας αναβιώνουν».8
Καθώς όμως ο Μαρξ επεξεργαζόταν το σύστημά του, η 

σημασία του στοιχείου της ελευθερίας έφθινε μπροστά στους 

αδυσώπητους νόμους της ιστορικής εξέλιξης που κρύβονται 
πίσω από την προοδευτική ανάπτυξη της κοινωνίας. Ως εκ 

τούτου ο Μαρξ, όπως και ο Ένγκελς, πίστευε ότι ήταν αντιδρα

στικός ο αγώνας των Ελβετών για την απελευθέρωσή τους από 
τους Αψβούργους, επειδή οι «νόμοι της ιστορίας» απαιτούσαν 

τον συγκεντρωτισμό, και επομένως το να πάρει κάποιος το 
μέρος της ελευθερίας και του φεντεραλισμού ήταν ένα είδος 

αστικού ιδεαλισμού ή απλώς συναισθηματισμός.
Την ίδια στιγμή που ο Μαρξ είχε επικεντρωθεί στη διατύ

πωση αυτών των «νόμων», ο Μπακούνιν υπερασπιζόταν την 

πρωτοκαθεδρία της ανθρώπινης ζωής, τις φιλοδοξίες των αν

8. Herbert Marcuse, «Foreword» στο Raya Donayevskaya, Marxism and 
Freedom, Bookman Associates, Νέα Υόρκη 1958.
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θρώπων για απόλυτη εκπλήρωση και ανάπτυξη. Για τον Μπα- 
κούνιν όλα τα συστήματα είναι υποχρεωτικά αφαιρέσεις, και 
κάθε μορφή γενίκευσης βιάζει τη ζωντανή πραγματικότητα 

του ατόμου. Ο Μπακοϋνιν ενδιαφερόταν πολύ περισσότερο 
για τη φύση του Ανθρώπου παρά για τη θεωρητική μελέτη 
των «νόμων της ιστορίας».

Ο κύριος της Βίβλου είχε μεγαλύτερη διορατικότητα για 
τη φύση του ανθρώπου από όση ο Αύγουστος Κοντ και 

οι οπαδοί του, που συμβουλεύουν τον άνθρωπο «να εί

ναι λογικός και να μην πασχίζει για το αδύνατο». Για να 

δελεάσει ο Θεός τον άνθρωπο να φάει τον απαγορευμέ
νο καρπό από το δέντρο της γνώσης, δεν είχε παρά να 

τον προστάζει: «Αυτό δεν θα το κάνεις!» Αυτή η έλλειψη 
χαλιναγώγησης, αυτή η ανυπακοή, αυτή η ανταρσία του 
ανθρώπινου πνεύματος ενάντια σε όλα τα επιβεβλημένα 
όρια, είτε γίνεται στο όνομα της επιστήμης είτε στο όνομα 

του Θεού, συνιστά το μεγαλείο του ανθρώπου, την πηγή 

της δύναμής του και της ελευθερίας του. Προσεγγίζοντας 
το αδύνατο, ο άνθρωπος ανακαλύπτει το εφικτό, και εκεί
νοι που περιορίζουν τους εαυτούς τους σε αυτό που δεί

χνει εφικτό δεν θα κάνουν ποτέ ένα βήμα προς τα μπρος.9

Η αντίληψη του Μπακούνιν για τη «φυσική κοινωνία», την 

οποία αντιπαραθέτει στην «τεχνητή κοινωνία του Κράτους», 

μπορεί να οριστεί ως μια κοινωνική οργάνωση που κυβερνά- 
ται από τα έθιμα, τα ήθη, τις παραδόσεις και τις ηθικές νόρμες 

που έχουν αποκτηθεί και διευρυνθεί στο πέρασμα των χρόνων 

μέσα από την καθημερινή πρακτική. Η ιδέα αυτή προέρχεται

9. «Philosophical Considerations» στο Gaston Leval, La Falacia delMarxis- 
mo, Editores Mexicanos, Πόλη του Μεξικού 1967, σ. 63.
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από τον Προυντόν και, σύμφωνα με τονΤζ. Ντ. X. Κόουλ10 11, αρ

γότερα αναπτύχθηκε και αποσαφηνίστηκε περαιτέρω από τον 

Κροπότκιν στο έργο του Αμοιβαία Βοήθεια. Πρέπει όμως να το
νιστεί ότι ο Μπακούνιν δεν σκεφτόταν μια κοινωνία κατ' ανά

γκη καλή επειδή ήταν «φυσική»· θα μπορούσε να είναι καλή ή 

κακή, ανάλογα με το υλικό, πνευματικό και ηθικό επίπεδο των 
μελών της. Εάν μια κοινωνία είναι κακή, το διαφωτισμένο άτο
μο είναι ηθικά δεσμευμένο να εξεγερθεί εναντίον της. Όταν 
η κοινή γνώμη είναι δηλητηριασμένη από την άγνοια και την 

προκατάληψη, μπορεί να είναι πιο τυραννική ακόμη και από 

το πιο δεσποτικό κράτος.
Είναι αλήθεια ότι ο Μαρξ, όπως ο Μπακούνιν, αντιμετώ

πιζε το κράτος ως «ένα παρασιτικό καρκίνωμα που τρέφεται 

σε βάρος της κοινωνίας και εμποδίζει την ελεύθερη κίνησή 
της»". Ο Μαρξ όμως, όπως και οι περισσότεροι εξουσιαστές 

σοσιαλιστές, δεν προβληματιζόταν ιδιαίτερα για τις μορφές 

οργάνωσης που θα μπορούσαν να καταστήσουν πιο συγκε

κριμένο, ή να μεταφέρουν στην πραγματικότητα, το ιδεώδες 

μιας ελεύθερης, α-κρατικής κοινωνίας. Αφελώς υπέθεταν ότι

10. Τζωρτζ Ντάγκλας Χάουαρντ Κόουλ (George Douglas Howard Cole) 
(1889-1959). Αγγλος πολιτικός θεωρητικός, οικονομολόγος, συγγραφέας 
και ιστορικός. Καθηγητής Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας στην Οξφόρδη 
από το 1944 μέχρι το 1957, όταν στην έδρα τον διαδέχτηκε ο Αϊζάια Μπερλίν 
(Isaiah Berlin). Υποστηρικτής του ελευθεριακού σοσιαλισμού, επεξεργάστη
κε και προέκρινε απέναντι στη μαρξιστική πολιτική οικονομία ένα εναλλα
κτικό μοντέλο αποκεντρωμένου σοσιαλισμού που δεν θα βασίζεται στον 
κρατικό έλεγχο αλλά σε συνεταιριστικές μορφές οικονομικής οργάνωσης 
και σε θεσμούς ενεργού, συμμετοχικής δημοκρατίας τόσο στους χώρους 
εργασίας όσο και στην κοινότητα. (Σ.τ.Μ.)

11. Καρλ Μαρξ, απόσπασμα από τον Εμφύλιο Πόλεμο στη Γαλλία που το 
παραθέτει ο Erich Fromm στο βιβλίο του The Sane Society, Fawcett, Νέα Υόρ- 
κη 1955, σ. 266. [ελληνική έκδοση Έριχ Φρομ, Η Υγιής Κοινωνία, μτφρ. Δημή- 
τρης Θεοδωρακάτος, εκδόσεις Μπουκουμάνης, Αθήνα 1973.)
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το «εργατικό κράτος» στο τέλος θα μετεξελισσόταν στην ιδε

ώδη κοινωνία με έναν φυσικό, αυθόρμητο τρόπο. Εντούτοις οι 

επαναστάσεις του 20ού αιώνα και η άνοδος των ολοκληρωτι
κών και «προνοιακών» κρατών κατέδειξαν -όπως ο Μπακού- 

νιν είχε προβλέψει- πως ο κεντρικός σχεδιασμός και οι συγκε
ντρωτικές κρατικές δομές δημιουργούν νέες γραφειοκρατικές 
λειτουργίες και μια νέα «επιστημονικο-πολιτική τάξη», τη σύγ
χρονη κομισαριοκρατία.

Ο Προυντόν, ο Μπακούνιν, ο Κροπότκιν και οι επίγονοί 

τους -ο ι κολεκτιβιστές, οι αναρχοκομμουνιστές και οι αναρ- 

χοσυνδικαλιστές-κατανόησαν ότι η ελευθερία (όσο παρά
δοξο κι αν φαίνεται) πρέπει να οργανωθεί, πρέπει συστημα

τικά να διαποτίσει κάθε κύτταρο του κοινωνικού σώματος. 

Η ελευθερία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τοπική αυ
τονομία, τον εργατικό έλεγχο, τον κοινωνικό έλεγχο- αλλά 
τέτοιες μορφές αυτοκυβερνώμενων τοπικών μονάδων και 
ομάδων μπορούν να λειτουργήσουν, να επιβιώσουν και να 

ευημερήσουν μόνο συντονίζοντας τις δραστηριότητές τους. 

Ένα τεράστιο δίκτυο ελεύθερων κοινοτήτων, που συνενώνο

νται μεταξύ τους σε κάθε γεωγραφικό επίπεδο σύμφωνα με 

την ομοσπονδιακή αρχή και διατηρούν τον μέγιστο βαθμό 

τοπικής αυτονομίας θεωρείται ότι είναι η μόνη εφικτή εναλ

λακτική λύση απέναντι στο ασφυκτικό συγκεντρωτικό κρά

τος. Ο Μπακούνιν, όπως και ο προγενέστερός του Προυντόν, 

σε αντίθεση με πολλούς σύγχρονους αναρχικούς που έχουν 

την τάση να απορρίπτουν όλες τις μορφές οργάνωσης, είδε 

στον φεντεραλισμό τη δομή και τη μορφή συντονισμού και 
υλοποίησης δίχως τις οποίες η ελευθερία θα παρέμενε απλώς 

ζήτημα πολιτικής ρητορείας. Επέμενε ότι η ομοσπονδιακή 

οργάνωση θα προάγει την ενότητα σε ένα υψηλότερο επίπε

δο απ'ό,τι ο καταναγκασμός και ο ολοκληρωτικός έλεγχος. Η



38 ΣΑΜ ΝΤΟΛΓΚΟΦ

προσέγγιση αυτή, που άλλοτε μπορεί να θεωρείτο ουτοπική, 

στις μέρες μας γίνεται όλο και πιο ρεαλιστική.
Για τον Μπακούνιν η ομοσπονδιακή οργάνωση δίχως το δι

καίωμα της αποχώρησης δεν θα είχε νόημα, εφόσον το δικαί

ωμα αυτό είναι αξεχώριστο από το βασικό δικαίωμα ατόμων 

και ομάδων να δημιουργούν τις δικές τους μορφές συνενώ
σεων. Προλαβαίνοντας αντιρρήσεις του τύπου «το δικαίωμα 

αποχώρησης θα παρέλυε τις κοινωνικές λειτουργίες», ο Μπα- 
κούνιν έκρινε ότι οι άνθρωποι που είχαν κοινά συμφέροντα θα 

συνεργάζονταν μέσα από μια φυσική διαδικασία και εκείνοι, 

που αποσκιρτώντας θα είχαν να χάσουν περισσότερα από όσα 
θα κέρδιζαν παραμένοντας, θα οδηγούνταν στην επίλυση των 
διαφορών τους. Αντίθετα, όσοι θα αποσχίζονταν, επειδή εκεί

να που τους ενώνουν θα ήταν λίγα ή και δεν θα υπήρχαν καθό

λου, σε τίποτα δεν θα έβλαπταν τη συλλογικότητα, αλλά μάλ

λον θα συνέβαλλαν στην εξάλειψη μιας πηγής προστριβών και 

παρεξηγήσεων.

Ο Μπακούνιν υποστήριζε ότι το αντίδοτο για τον υπερ

βολικό συγκεντρωτισμό δεν βρίσκεται στην απόρριψη της 
οργάνωσης, αλλά σε μια ουμανιστική και ελευθεριακή τελει
οποίηση των τρόπων οργάνωσης μέσα από συνεχή βελτίωση 

τόσο των οργανωτικών μεθόδων όσο και της ικανότητας των 
ανθρώπων να τις εφαρμόζουν. Το πρόβλημα αυτό, όπως και 

το πρόβλημα της εξουσίας γενικά, ενδεχομένως να μην επι

λυθεί ποτέ εξολοκλήρου. Το προτέρημα όμως του Μπακούνιν, 
και του ελευθεριακού κινήματος στο σύνολό του, έγκειται στο 

γεγονός ότι επιχείρησαν να το περιορίσουν στο ελάχιστο.

Ο Μπακούνιν κατανόησε ότι οι οργανικές δομές, που εί
ναι ζωτικές για την κοινωνική ζωή, μπορούν εύκολα να προ- 

σλάβουν εξουσιαστικό χαρακτήρα μέσω της συγκέντρωσης 
της εξουσίας στα χέρια μας μειονότητας ειδικών, επιστημό



Ο ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΡΞ 39

νων, ανώτερων κυβερνητικών υπαλλήλων και διοικητικών 

στελεχών. Στον καιρό του Δαρβίνου, μια εποχή όπου η επι

στήμη είχε γίνει η νέα θρησκεία, ο Μπακούνιν ήδη από τότε 
προειδοποιούσε για τη δυνητική δικτατορία των επιστημό

νων. Μπορούμε μάλιστα να πούμε ότι σήμερα αντικρίζουμε 

ανθρώπους διαποτισμένους με το πνεύμα του Μπακούνιν σε 

εκείνους τους επιστήμονες που δραστήρια εναντιώνονται 

στη διαστροφή της επιστήμης να τελειοποιεί τα όπλα μαζι
κής καταστροφής μέσα από ερευνητικά προγράμματα επι

δοτούμενα από το κράτος.
Ήταν όμως σε σχέση με την ίδια τη θεωρία της επανάστα

σης, που ο Μπακούνιν πραγματοποίησε κάποιες από τις σπου

δαιότερες συνεισφορές του.

Ανάμεσα στα πιο ανησυχητικά προβλήματα που έχουν 
ταλανίσει όλες τις επαναστατικές οργανώσεις είναι η σχέση 

μεταξύ ενός μαζικού κινήματος και μειοψηφικών ομάδων που 

είναι φορείς μιας επαναστατικής θεωρίας και αγωνίζονται να 

οδηγήσουν την επανάσταση προς μια ορισμένη κατεύθυνση. 

Οι εξουσιαστές, σε ό,τι τους αφορά, απλοποιούν τέτοιου εί

δους προβλήματα με το να επικεντρώνονται στην κατάκτηση 

της εξουσίας -  το οποίο οδηγεί αναπότρεπτα στην εκτρωματι- 
κή αποτυχία της επανάστασης. Για τους αναρχικούς που έχουν 
την πρόθεση να οδηγήσουν με ελευθεριακά μέσα την επανά

σταση προς μια ελευθεριακή κατεύθυνση, το ζήτημα του πώς 

να εμποδίσουν τους εξουσιαστές να καταλάβουν την εξουσία 
και να θεσπίσουν έτσι τη δική τους δικτατορία γίνεται σε αυξα

νόμενο βαθμό περίπλοκο.

Ο Μπακούνιν κατάλαβε ότι οι λαοί τείνουν να είναι μω
ρόπιστοι και επιλήσμονες σε ό,τι αφορά τους πρώιμους προ

δρόμους της δικτατορίας, μέχρι η επαναστατική θύελλα να 
καταλαγιάσει και να ξυπνήσουν για να βρουν τους εαυτούς
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τους καθηλωμένους στα νέα δεσμά. Γι' αυτόν τον λόγο επιχεί

ρησε να σχηματίσει ένα μυστικό δίκτυο αγωνιστών, τα μέλη 
του οποίου αφενός θα προετοίμαζαν τις μάζες για την επανά

σταση βοηθώντας τες να αναγνωρίζουν τους εχθρούς τους 
και ενθαρρύνοντάς τες να εμπιστευτούν τις δικές τους δη
μιουργικές δυνάμεις και αφετέρου θα πολεμούσαν στα οδο

φράγματα στο πλευρό τους. Οι αγωνιστές αυτοί δεν θα επι

ζητούσαν την εξουσία για τον εαυτό τους, αλλά θα επέμεναν 
ολοένα περισσότερο όλες οι εξουσίες να απορρέουν από τον 

λαό και να επιστρέφουν στις οργανώσεις που από τα κάτω, 
αυθόρμητα, δημιουργούνται από την ίδια την επανάσταση. 
Οι αγωνιστές αυτοί, μέλη του μυστικού δικτύου, δεν θα μπο

ρούσαν να διαμορφωθούν μέσα στη φωτιά της επανάστα
σης, γιατί τότε θα ήταν ήδη πολύ αργά για να δράσουν απο

τελεσματικά. Πρέπει να οργανωθούν πολύ πριν, και τα μέλη 
αυτά χρειάζεται να διαθέτουν σαφή κατανόηση των στόχων 

που επιδιώκουν και να είναι από οργανωτική πλευρά προε

τοιμασμένα να ασκήσουν στις μάζες τη μέγιστη επιρροή. Η 
δημιουργία τέτοιων ομάδων πρωτοπορίας, διαπνεόμενων 

από τις ελευθεριακές αρχές, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

την επιτυχία της κοινωνικής επανάστασης.
Παρ' όλα αυτά η ιδέα μια αναρχικής πρωτοπορίας η οποία 

θα αποτρέψει την κατάληψη της εξουσίας από μια μειοψηφία 

εγείρει, όπως ήδη έχω υπαινιχθεί, μια σειρά από περίπλοκα 
προβλήματα τα οποία στις μέρες μας έχουν γίνει αντικείμενο 

συζήτησης στο αναρχικό κίνημα. Κάθε κίνημα καθοδηγού

μενο από μια πρωτοπορία προσφέρει το έδαφος για τη συ
γκρότηση μιας ελίτ και κάθε ελίτ -ειδικά όταν οργανώνεται 
ως μυστική κοινότητα- έχει την τάση να διαχωριστεί από τις 

μάζες και, θέλοντας και μη, αναπτύσσει ένα πλέγμα εξουσίας. 
Αυτή η διανοητική κατάσταση δεν θα οδηγήσει την πρωτοπο
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ρία να θεωρήσει τη δική της θέληση ως τη θέληση του λαού; 

Δεν θα παραλύσει ως εκ τούτου τον αυθορμητισμό και την 

πρωτοβουλία του λαϊκού κινήματος; Πώς θα εμποδιστούν οι 
δημαγωγοί και οι επίδοξοι δικτάτορες να διεισδύσουν και να 
διαφθείρουν την πρωτοπορία; Πώς θα αποτραπούν οι εξουσι
αστικές ομάδες (π.χ. οι μπολσεβίκοι) από το να αναρριχηθούν 

στην εξουσία χρησιμοποιώντας έξυπνα την ίδια γλώσσα με 

τους αναρχικούς και απηχώντας τα ουσιαστικά ελευθεριακά 

αιτήματα των εργαζομένων και των αγροτών μόνο και μόνο 
για να καταφέρουν να τους ελέγξουν; (Ο Λένιν, για παράδειγ

μα, ήταν τόσο πιστό ομοίωμα, όταν μιλούσε σαν αναρχικός, 
ώστε εξαπάτησε ακόμη και ορισμένους αναρχικούς ως προς 

τις προθέσεις των μπολσεβίκων, την ίδια στιγμή που μέλη του 

δικού του κόμματος τον κατηγορούσαν για «μπακουνινισμό». 

Στη συνέχεια όμως ο ίδιος «ανακάλεσε τον εαυτό του στην 

τάξη» με το να γίνει ο αρχιτέκτονας ενός αντεπαναστατικού 

καθεστώτος, του ολοκληρωτικού κράτους των «εργατών και 
των αγροτών».)

Ο Μπακούνιν, όπως και οι περισσότεροι ριζοσπάστες της 

εποχής του, πίστευε ότι η επανάσταση θα ξεσπούσε άμεσα, ότι 
ήταν επιτακτική η ανάγκη να προσδιοριστούν με σαφήνεια τα 

προβλήματα που αυτή θα αντιμετώπιζε και ότι δεν υπήρχαν τέ

λειες λύσεις. Με εκτενή κείμενά του επιζητούσε να σκιαγραφή

σει το πρόγραμμα της επαναστατικής μετάβασης ως τη βάση 

για την οικοδόμηση ενός ρεαλιστικού κινήματος που θα ήταν 
σε θέση να αντεπεξέλθει στα άμεσα προβλήματα της κοινωνι

κής επανάστασης. Το να βάλεις τις πρωτογενείς βάσεις αυτού 

του κινήματος, το να θέσεις τα σωστά ερωτήματα και να εισηγη- 

θείς ένα σύνολο απαντήσεων δεν είναι μικρό κατόρθωμα.
Η άποψη του Μπακούνιν για τον επαναστατικό ρόλο των 

αναρχικών, όπως αυτή κατ' επανάληψη τονίζεται σε όλα σχε
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δόν τα γραπτά του, διατυπώνεται χαρακτηριστικά σε εδάφια 

όπως τα παρακάτω:

Ο σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας ισχυρής, αλλά πά

ντα αόρατης επαναστατικής ένωσης, η οποία θα προε

τοιμάσει και θα κατευθύνει την επανάσταση. Αλλά ποτέ, 

ακόμη και με το ξέσπασμα της επανάστασης, η ένωση ως 
σύνολο, ή οποιοδήποτε από τα μέλη της, δεν θα αναλάβει 

οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα, επειδή ο σκοπός της δεν 

είναι άλλος από το να καταστρέψει όλες τις κυβερνήσεις 
και να καταστήσει παντού αδύνατη την ύπαρξή τους [...]
Θα επαγρυπνά ώστε να μην μπορέσουν ποτέ ξανά να οι- 

κοδομηθούν οι κάθε είδους εξουσίες, οι κυβερνήσεις και 
τα κράτη.12

Απορώ πώς ο Μαρξ αδυνατεί να δει ότι η εγκαθίδρυση 

[...] μιας δικτατορίας προκειμένου αυτή να λειτουργήσει, 

με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ως ο αρχιμηχανικός της 

παγκόσμιας επανάστασης, ρυθμίζοντας και διευθύνο- 
ντας το επαναστατικό κίνημα των μαζών σε όλες τις χώ

ρες, όπως ακριβώς κάποιος κατευθύνει μια μηχανή -  ότι 

η εγκαθίδρυση μιας τέτοιας δικτατορίας είναι αρκετή από 

μόνη της για να σκοτώσει την επανάσταση και να εκφυλί
σει όλα τα λαϊκά κινήματα.13

[...] στην κοινωνική επανάσταση η δράση των ατόμων 
δεν θα είναι τίποτα, ενώ η αυθόρμητη δράση των μαζών 
πρέπει να είναι το παν. Το μόνο που μπορούν να κάνουν τα

12. Παρατίθεται στο Eugene Pyziur, The Doctrine o f Anarchism o f Michael 
A. Bakunin, Henry Regnery, Σικάγο 1968, a. 129.

13. Βλ. Γράμμα στην εφημερίδα La Libert4 των Βρυξελλών, 1872 (στα ελ
ληνικά στην έκδοση Η Παρισινή Κομμούνα του 1871 και η Ιδέα του Κράτους, 
μτφρ. Jack Loumala, εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος Αθήνα.]
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άτομα είναι να διατυπώσουν και να διαδώσουν ιδέες που 

εκφράζουν τις ενστικτώδεις επιθυμίες του λαού και να 

συμβάλουν με την αδιάκοπη προσπάθειά τους στην επα
ναστατική οργάνωση των φυσικών δυνάμεων των μαζών. 
Αυτό και τίποτα παραπάνω: όλα τα υπόλοιπα μπορούν να 

πραγματοποιηθούν από τον λαό. Ειδάλλως θα καταλή

ξουμε σε μια πολιτική δικτατορία -  στην ανασύσταση του 
κράτους14

Εντούτοις παραβλέποντας αυτές τις ξεκάθαρες καταγγελίες 

του κατά της δικτατορίας, ιστορικοί όπως οι Στέκλοφ (Steklov), 
Νόμαντ (Nomad), Πάιζιουρ (Pyziur) και Κουνό (Cunow) επιμέ

νουν ότι ο Μπακούνιν ήταν κατά βάθος ένας εξουσιαστής, 

ένας προάγγελος του Λένιν. Στηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό 
τους όχι στη συνολική αποτίμηση των γραπτών του ή στις βα

σικές αρχές της θεωρίας του, αλλά κυρίως στον εσωτερικό κα

νονισμό που ο Μπακούνιν συνέταξε για τη Διεθνή Αδελφότη

τα το 1865 και στις αναφορές του για την «αόρατη συλλογική 

δικτατορία», για «την επανάσταση που έπρεπε να διεξαχθεί με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο» και ορισμένες ανάλογες σκόρ
πιες παρατηρήσεις που έχουν απομονωθεί από τα συμφρα- 
ζόμενά τους και αναιρούνται από τα ίδια τα κείμενα από τα 

οποία έχουν επιλεγεί. Είναι αλήθεια ότι ο εσωτερικός κανονι

σμός της Αδελφότητας συνιστά παραβίαση των αναρχικών 

αρχών του Μπακούνιν, αλλά το να δοθεί τόση έμφαση σε αυτή 

την αντίφαση, ώστε να θεωρηθεί ότι αυτή είναι η ουσία της 
θεωρίας του Μπακούνιν, αποτελεί χονδροειδή διαστρέβλω
ση. Ακόμη πιο ανεύθυνες είναι οι κατηγορίες για δικτατορική

14. BX.The Commune o f Paris and the Idea o f the State [στα ελληνικά στην 
έκδοση Η Παρισινή Κομμούνα του 1871 και η Ιδέα του Κράτους, μτφρ. Jack 
Loumala, εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα.]
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τάση οι οποίες προέρχονται από συγγραφείς που παραλεί

πουν να αναφέρουν συγκεκριμένα ότι αντλούν τις αποδείξεις 

τους από πρώιμα κείμενα του Μπακούνιν στην εποχή όπου 
δεν ήταν ακόμη αναρχικός (για παράδειγμα, την Εξομολόγηση 

που γράφτηκε το 1851). Όπως επισημαίνει ο Φράνκο Βεντού- 
ρι (Franco Venturi) αυτή ήταν η περίοδος «της προσωρινής 

προσχώρησής του (...) στη δικτατορία μπλανκιστικού τύπου 

και όταν αυτή η φάση της ζωής του έλαβε τέλος, ο Μπακούνιν 
τότε κατέληξε ότι είναι αναρχικός»'5. Δεν ήταν ο Μπακούνιν, 

αλλά ο Ροβεσπιέρος, ο Μπλανκί'6, οΤκάτσοφ'7 και ο Νετσάγεφ 15 16 17

15. Franco Venturi, Roots o f Revolution, Grosset and Dunlap, Νέα Υόρκη 
1966,α62.

16. Λουί Ωγκΰστ Μπλανκί (Louis Auguste Blanqui) (1805-1881), Γάλλος 
σοσιαλιστής επαναστάτης και εμπνευστής επαναστατικής θεωρίας γνωστής 
ως μπλανκισμός. Η θεωρία αυτή εισάγει μια αντίληψη της επανάστασης ως 
πραξικοπήματος που προετοιμάζεται και διεξάγεται από μικρές μυστικές 
ομάδες αποτελούμενες από πολύ καλά οργανωμένους και πειθαρχημένους 
συνωμότες επαναστάτες. Αυτοί οι τελευταίοι, αφού καταλάβουν την κρατι
κή εξουσία και ανατρέψουν την κυρίαρχη τάξη πραγμάτων, θα εγκαθιδρύ- 
σουν τον σοσιαλισμό μέσω μιας επαναστατικής δικτατορίας. Η δράση του 
Μπλανκί οδήγησε επανειλημμένα στη σύλληψη και φυλάκισή του. Στη δι
άρκεια της Παρισινής Κομμούνας οι οπαδοί του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. 
Ο ίδιος ο Μπλανκί, που λίγες μέρες πριν ξεσπάσουν τα γεγονότα είχε συλ- 
ληφθεί και ήταν υπό κράτηση από την κυβέρνηση του Θιέρσου, εκλέχτηκε 
επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου της Κομμούνας. (Σ.τ.Μ.)

17. Πιότρ ΝικίτιτςΤκάτσοφ (Pyotr Nikitich Tkachev) (1844-1886), Ρώσος 
συγγραφέας και θεωρητικός της επανάστασης. Σύμφωνα με τις απόψεις του, 
μόνο ένα συγκεντρωτικό κόμμα με στρατιωτική πειθαρχία, στελεχωμένο 
από μια επαναστατική ελίτ, θα μπορούσε να δημιουργήσει τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις για τη μετάβαση στον σοσιαλισμό καταλαμβάνοντας την 
εξουσία και εγκαθιδρύοντας μια επαναστατική δικτατορία. «Η επανάσταση 
είναι αναγκαία, τώρα, αυτή τη στιγμή. Δεν χωράει καμία αναβολή. Ή τώρα 
-ή  τέλος πάντων πολύ σύντομα- ή ποτέ» ήταν μια από τις προσφιλείς ρήσεις 
του. Τις θέσεις αυτές επανέλαβε αργότερα ο Λένιν και γι' αυτό ο Τκάτσοφ 
αναφέρεται και ως «ο πρώτος μπολσεβίκος». (Σ.τ.Μ.)
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οι πρόγονοι του Λένιν. Ο καθηγητής Αίζάια Μπερλίν (Isaiah 

Berlin), για παράδειγμα, αναφέρει ότι «όταν ο Λένιν οργάνω
σε την μπολσεβίκικη επανάσταση το 1917, η τεχνική που υιο
θέτησε, τουλάχιστον "prima facie" [«εκ πρώτης όψεως»], ήταν 
παρόμοια με αυτήν που υποδείκνυαν οι Ρώσοι Ιακωβίνοι, ο 
Τκάτσοφ και οι οπαδοί του, που την είχαν διδαχθεί από τον 

Μπλανκί και τον Μπουοναρότι'8»'9.
Ακόμη και σε σχέση με τον εσωτερικό κανονισμό της 

Αδελφότητας, εκείνο που η κριτική εναντίον του Μπακού- 

νιν παραλείπει να λάβει υπόψη της είναι ότι στην εποχή του 

όλες οι επαναστατικές οργανώσεις ήταν αναγκασμένες να 

ενεργούν με μυστικότητα, ότι η επιβίωση μιας ομάδας επα

ναστατών και η ασφάλεια των μελών της εξαρτιόταν από την 

αυστηρή προσκόλληση σε καθορισμένους κανόνες συμπερι

φοράς τους οποίους τα μέλη αποδέχονταν οικειοθελώς. Τα 

περίτεχνα καταστατικά που ο Μπακούνιν επεξεργάστηκε για 

την Αδελφότητα, σύμφωνα με το πρότυπο των ελευθεροτε
κτόνων και των καρμπονάρων18 19 20, θα πρέπει να αποδοθούν

18. Φίλιππο Μπουοναρότι (Filippo Buonarroti) (1761-1837), Ιταλός ου
τοπικός σοσιαλιστής συγγραφέας ισόβιος επαναστάτης και ελευθεροτέ
κτονας. Ένθερμος υποστηρικτής της Γαλλικής Επανάστασης και μέλος της 
Λέσχης των Ιακωβίνων. Υπήρξε ηγετική μορφή των καρμπονάρων, ενώ η 
συνωμοτική και επαναστατική του δράση έκανε τον Μπακούνιν να τον απο- 
καλέσει «τον μεγαλύτερο συνωμότη της εποχής του». Το βιβλίο του Ιστορία 
της Συνωμοσίας των Ισων του Μπαμπέφ, γραμμένο το 1828, άσκησε μεγάλη 
επίδραση σε διάφορους πολιτικούς στοχαστές και επαναστάτες, με χαρα
κτηριστικό παράδειγμα εκείνο του Μπλανκί. (Σ.τ.Μ.)

19. Isaiah Berlin, «Introduction» στο Venturi, Roots o f Revolution, σ. XXIX.
20. Οι καρμπονάροι ήταν μυστικές επαναστατικές αδελφότητες που 

η κάθε μια ακολουθούσε ένα ιδιαίτερο τελετουργικό και ήταν οργανωμέ
νη στη βάση σχέσεων αυστηρά ιεραρχικών σύμφωνα με τα πρότυπα των 
ελευθεροτεκτόνων. Η πρώτη τους εμφάνιση τοποθετείται στο τέλος της 
ναπολεόντειας περιόδου και συνδέεται με τη μασονική αδελφότητα της
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κυρίως στη ρομαντική του ιδιοσυγκρασία και στη διάχυτη 
συνωμοτική ατμόσφαιρα που επικρατούσε τότε στην Ιταλία. 
Ούτε λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ο Μπακούνιν είχε 

μόλις αρχίσει να διαμορφώνει τις ιδέες του και ότι αυτά τα 

καταστατικά αντιπροσωπεύουν απλώς μια μεταβατική φάση 

στην πορεία της ωρίμανσης της σκέψης του. Αυτές οι μυστι

κές εταιρίες ήταν στην πραγματικότητα άτυπες, χαλαρά ορ
γανωμένες ομάδες ατόμων που συνδέονταν με προσωπική 

επαφή και αλληλογραφία. Ούτε, πολύ περισσότερο, συνυπο
λογίζεται η συχνά ευρεία έννοια με την οποία τον 19ο αιώνα 
χρησιμοποιούσαν οι σοσιαλιστές τον όρο «δικτατορία» -  για 

να σημάνει απλώς την καταλυτική επίδραση μιας κοινωνικής 

τάξης, όπως στην περίπτωση της «δικτατορίας του προλετα
ριάτου» του Μαρξ. Επιπλέον ο Μπακούνιν, σε επιστολή του 
στον Αλμπέρ Ρισάρ, αναφέρεται σε μια «αόρατη συλλογική 
δικτατορία» των σοσιαλιστών, η οποία θα ενεργούσε με τρό

πο που θα προλάμβανε την επανεγκαθίδρυση του κράτους. 

(Ο όρος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται με αυτή την έννοια 
από ορισμένους σύγχρονους συγγραφείς, όπως για παρά
δειγμα τονΤζ. Ντ. X. Κόουλ).

Νάπολης, από την οποία και ξεπήδησαν ως ένα πολιτικοποιημένο και ριζο
σπαστικό παρακλάδι. Τα μέλη τους προέρχονταν από όλες τις κοινωνικές τά
ξεις ακόμα και από τον στρατό. Οι καρμπονάροι επηρέασαν πολλές άλλες 
επαναστατικές ομάδες σε άλλες χώρες ανάμεσα στις οποίες και τη Φιλική 
Εταιρεία, τη μυστική οργάνωση που έθεσε τις βάσεις της ελληνικής εθνικής 
ανεξαρτησίας. Οι αδελφότητές τους αποτέλεσαν την κύρια πηγή αντίστασης 
στα τυραννικά καθεστώτα που επιβλήθηκαν στην Ιταλία από την Ιερή Συμ- 
μαχία μετά την ήττα του Ναπολέοντα το 1815. Προωθούσαν δημοκρατικές 
φιλελεύθερες αντικληρικαλιστικές και πατριωτικές αντιλήψεις και παρόλο 
που στο εσωτερικό των οργανώσεών τους υπήρχε ποικιλομορφία πολιτικών 
απόψεων, κοινός ήταν ο αγώνας τους για τη θέσπιση Συντάγματος την εγκα
θίδρυση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και την εθνική ενοποίηση και 
ανεξαρτησία. (Σ.τ.Μ.)
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Ιστορικοί όπως ο Τζολ (Joll), ο Ελτσμπάχερ (Eltzbacher), ο 

Κόουλ (Cole), ο Γούντκοκ (Woodcock) και ο Νετλάου (Nettlau) 

μας έχουν δώσει μια πιο ισορροπημένη άποψη και βάζουν το 
όλο ζήτημα στη σωστή προοπτική. Έτσι ο Κόουλ γράφει:

Ο Μπακούνιν, όπως και ο Μαρξ, συνηγορούσε υπέρ μιας 

μορφής δικτατορίας του προλεταριάτου απέναντι στις 

εκμεταλλεύτριες τάξεις, αλλά υποστήριζε ότι αυτή η δι

κτατορία έπρεπε να είναι μια αυθόρμητη δικτατορία όλης 
της εξεγερμένης εργατικής τάξης και όχι ενός σώματος 

αρχηγών που θα επέβαλλαν την εξουσία τους πάνω στους 

άλλους [...]
Ο Μπακούνιν απεχθανόταν την τυπική οργάνωση. 

Αυτό που τον συνέπαιρνε ήταν το αίσθημα των φιλικών 
και συντροφικών δεσμών μέσα σε μια ένωση που, ακρι

βώς επειδή θα βασιζόταν στις στενές σχέσεις των μελών 

της, δεν θα είχε ανάγκη (...) γραπτών κανονισμών -  ούτε 

καν της ρητά καθορισμένης ιδιότητας του μέλους.21

Ανάλογη είναι και η επιχειρηματολογία του Τζολ: «Παρόλο που 
ο Μπακούνιν παραδεχόταν ότι η πειθαρχία θα ήταν αναγκαία 
σε μια επανάσταση -αν και ήταν μια αρετή για την οποία εκ 
φύσεως δεν έτρεφε τον παραμικρό σεβασμό- η πειθαρχία που 

επιζητούσε στο επαναστατικό κίνημα δεν είχε τον δικτατορικό, 

δογματικό χαρακτήρα της πειθαρχίας των κομμουνιστών» και 

στο σημείο αυτό παραθέτει τη σκέψη του ίδιου του Μπακούνιν:

η εθελοντική και έπειτα από σκέψη προσχώρηση του 

ατόμου σε μια προσπάθεια που αποβλέπει σε έναν κοινό 
σκοπό (...) Η ιεραρχική τάξη και η αναρρίχηση σε προνο

21. G.D.H. Cole, A History o f Socialist Thought, Macmillan, Λονδίνο 1954, 
τόμος 2,σ. 121 και σ. 117.
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μιούχες θέσεις δεν υπάρχουν, έτσι ώστε εκείνος που χθες 
έδινε εντολές την επομένη να δέχεται εντολές. Κανένας 

δεν υψώνεται πάνω από τους άλλους, ή αν κάποιος υψω

θεί αυτό θα συμβεί μόνο για να κατέβει το επόμενο λεπτό 
εκεί που βρισκόταν, όπως τα κύματα της θάλασσας που 

επιστρέφουν στο ευεργετικό επίπεδο της ισότητας.22

Ένα άλλο μείζον επιχείρημα της κριτικής εναντίον του Μπα- 
κούνιν βασίζεται στη σύντομη σχέση του με τον αδίστακτο 

Σεργκέι Νετσάγεφ και τους διαβόητους Κανόνες που πρέπει 

να εμπνέουν τον επαναστάτη (πιο γνωστούς ως Η Κατήχηση 
του επαναστάτη), τους οποίους ο Μπακούνιν φέρεται να είχε 

συγγράψει μαζί με τον Νετσάγεφ. Σε αυτό το περιστατικό 

στηρίζεται η κατηγορία ότι ο Μπακούνιν συνηγορούσε υπέρ 

μιας δεσποτικής μακιαβελικής προσέγγισης και ότι συγκατα
λέγεται στους «Ιησουίτες» της επανάστασης που ζητούν να 
δρουν δίχως αρχές, να περιφρονούν κάθε ηθική δέσμευση 

και να μην τους διακατέχει το παραμικρό αίσθημα ηθικής. 

Στην πραγματικότητα όμως μια πρόσφατη έρευνα του Μισέλ 

Κονφίνο23 έχει οριστικά δείξει ότι ο Νετσάγεφ ήταν ο μοναδι
κός συγγραφέας της Κατήχησης. Όπως και να έχει, η ουσία εί

ναι ότι ο Μπακούνιν αποκήρυξε με κάθε δυνατό τρόπο τόσο 
τον Νετσάγεφ όσο και τον ανελέητο αμοραλισμό του, προει

δοποιώντας επιπλέον όλους τους φίλους τους να διακόψουν

22. Μπακούνιν, όπως παρατίθεται από τον James Joll, The Anarchists, 
Little, Brown, Βοστόνη 1964, a  109-110 [ελληνική έκδοση, Τζέημς Τζολ, Οι 
Αναρχικοί, μτφρ. Νίκος Μπαλής, εκδόσεις Επίκουρος, Αθήνα 1975].

23. Michael (Michel) Confino (1926-2010), ιστορικός ερευνητής, γεννη
μένος στη Σόφια της Βουλγαρίας, ειδικευμένος στην ιστορία της Ρωσίας του 
18ου και 19ου αιώνα, μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Εβραϊκό Πα
νεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ και στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ. Επισκέπτης 
καθηγητής στα πανεπιστήμια Harvard, Stanford και του Σικάγου. (Σ.τ.Μ.)



Ο ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΡΞ 49

κάθε σχέση μαζί του. Ακόμη περισσότερο όλοι οι αξιόπιστοι 
ιστορικοί συμφωνούν ότι τα μέσα δράσης που υποστηρίζει 

Η Κατήχηση είναι σε κατάφωρη αντίφαση με οτιδήποτε άλλο 

έγραψε ή έκανε ο Μπακοϋνιν.
Ορισμένοι ιστορικοί δημιουργούν την εντύπωση ότι ο 

Μπακούνιν υπερασπίστηκε αδιακρίτως τη βία εναντίον αν

θρώπων. Αντιθέτως, ήταν εναντίον της βασιλοκτονίας και επα
νειλημμένα υπογράμμιζε ότι η καταστροφή πρέπει να κατευ- 
θύνεται όχι εναντίον προσώπων, αλλά εναντίον θεσμών:«[...] 
δεν θα είναι λοιπόν αναγκαίο να καταστρέψουμε ανθρώπους 

και να θερίσουμε έτσι τις αναπόφευκτες αντιδράσεις που πά

ντα προκαλούσαν και θα προκαλούν σε κάθε κοινωνία οι σφα

γές ανθρώπινων όντων»24.

Ο Μπακούνιν δεν είχε μια γενική φόρμουλα που να καλύ
πτει όλες τις επαναστάσεις. Επαναστάσεις σε υπανάπτυκτες 

χώρες με μεγάλους αγροτικούς πληθυσμούς θα έπαιρναν δια
φορετικό χαρακτήρα από εκείνες σε βιομηχανικά έθνη σχε
τικά αναπτυγμένα, με καλά οργανωμένα εργατικά κινήματα, 

υπολογίσιμη μεσαία τάξη και πολυάριθμους ευκατάστατους 

κτηματίες. Σε αντίθεση με τον Μαρξ, ο Μπακούνιν πίστευε ότι 

ο σπινθήρας της επανάστασης θα προερχόταν από ανθρώ

πους «που είχαν τον διάβολο μέσα τους», από εκείνους που 
θα «απελευθέρωναν τα "κακά" πάθη τους», το λούμπεν προ

λεταριάτο25 όπως το αποκαλούσε ο Μαρξ. Όμως το λούμπεν

24. Βλ. το «Πρόγραμμα της Διεθνούς Αδελφότητας», Sam Dolgoff (επιμ.), 
Bakunin on anarchism, Blaek Rose Books, Μόντρεαλ 1980.

25. Ο όρος ετυμολογικά προέρχεται από τη γερμανική λέξη 
Lumpenproletarier και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Μαρξ 
οτο έργο του Ταξικοί Αγώνες στη Γαλλία (1848). Στα γερμανικά Lumpen 
(«λούμπεν») κυριολεκτικά σημαίνει το κουρέλι αλλά και τον αχρείο, τον 
τιποτένιο. (Σ.τ.Μ.)
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προλεταριάτο του Μπακούνιν είχε ευρύτερη έννοια από εκεί

νη που του προσέδιδε ο Μαρξ, εφόσον περιλάμβανε όλες τις 
περιθωριακές τάξεις: τους ανειδίκευτους, τους ανέργους, τους 
φτωχούς εργάτες, τους φτωχούς μικροϊδιοκτήτες γης, τους 
ακτή μονές αγρεργάτες, τις καταπιεσμένες φυλετικές μειονότη

τες, την αποξενωμένη και ιδεαλιστική νεολαία, τους declasse 

(εκτός και εναντίον της ίδιας τους της τάξης) διανοούμενους 

και «ληστές» (με τους οποίους ο Μπακούνιν εννοούσε τους 
εξεγερμένους «Ρομπέν των Δασών» όπως τον Πουγκατσόφ, 

τον Στένκα Ραζίν26 και τους Ιταλούς καρμπονάρους:

Ο Μαρξ μιλάει περιφρονητικά για αυτό το λούμπεν προλε
ταριάτο [...], αλλά σε αυτό και μόνο σε αυτό -και όχι στο 

στρώμα της εργατικής τάξης που διακατέχεται από τον 

αστικό τρόπο σκέψης- βρίσκεται αποκρυσταλλωμένη 

όλη η δύναμη και η ευφυΐα της κοινωνικής επανάστασης.
Σε στιγμές κρίσης οι μάζες δεν θα διστάσουν να κάψουν 

εκ θεμελίων τα ίδια τους τα σπίτια και τις γειτονιές τους 

[...] ν' αναπτύξουν ένα πάθος για καταστροφή [...] πα

ρόλο που από μόνο του αυτό το αρνητικό πάθος δεν θα

26. Γιεμελιάν Πουγκατσόφ (Yemelyan Pugachev) (1742-1775), Κοζάκος 
από την περιοχή του Ντον (σημερινή Ουκρανία), πρώην υπολοχαγός του 
ρωσικού στρατού, ο οποίος στα 1773-1775 τέθηκε επικεφαλής μιας από τις 
μεγαλύτερες λαϊκές εξεγέρσεις των Κοζάκων στην περιοχή ανάμεσα στον 
ποταμό Βόλγα και τα Ουράλια όρη. Ο ξεσηκωμός αυτός, που υποστηρίχθη- 
κε από μεγάλες μάζες αγροτών, είχε έντονα ταξικά χαρακτηριστικά, όπως 
και στοιχεία τοπικής αυτονομίας, καθώς ήταν μια σθεναρή και αιματηρή 
αντίσταση εναντίον της πολιτικής της Μεγάλης Αικατερίνης για αύξηση 
των προνομίων των ευγενών μεγαλοκτηματιών και ενίσχυση του κρατικού 
συγκεντρωτισμού. Έναν περίπου αιώνα νωρίτερα, στα 1670-1671, ένας άλ
λος δημοφιλής Κοζάκος επαναστάτης ο Στένκα Ραζίν (Stenka Razin) (1630- 
1671), είχε επίσης ηγηθεί μιας βίαιης λαϊκής εξέγερσης στη νότια Ρωσία ενα
ντίον της τάξης των ευγενών και της τσαρικής γραφειοκρατίας. (Σ.τ.Μ.)
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είναι αρκετό για να επιτύχει η επανάσταση τους υψηλούς 
στόχους της [...] Απ'την άλλη, όμως, και χωρίς αυτό η επα
νάσταση θα ήταν αδύνατη. Η επανάσταση απαιτεί ευρεία 
και εκτεταμένη καταστροφή, μια γόνιμη και ανανεωτική 

καταστροφή, αφού αυτός, και μόνο αυτός, είναι ο δρόμος 

για τη γένεση νέων κόσμων.27

Ο Μπακούνιν πίστευε στα επαναστατικά «ένστικτα» των μα

ζών, τα οποία βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση και μπο
ρούν να τα ανασύρουν στην επιφάνεια η μίζερη ζωή τους, οι 

αυθόρμητες εκρήξεις τους καθώς και η προπαγάνδα και οι 
δυναμικές πρωτοβουλίες συνειδητών, αφοσιωμένων επανα

στατών. (Για τον Μπακούνιν «το ένστικτο» θα μπορούσε να 

σημαίνει αυθορμητισμό, παρόρμηση, ή προσδοκία, ανάλογα 
με τα συμφραζόμενα). Παρ'όλα αυτά το ένςτπκτο και ο αυθορ
μητισμός δεν ήταν αρκετά:

[...] Γιατί αν το ένστικτο από μόνο του αρκούσε να λυτρώ
σει τους λαούς, αυτοί θα είχαν από καιρό απελευθερωθεί.
Τα ένστικτά τους δεν τους εμπόδισαν να αποδεχτούν [...] 

τους πόσης φύσεως θρησκευτικούς, πολιτικούς και οικο

νομικούς παραλογισμούς, τα αιώνια θύματα των οποί
ων έχουν υπάρξει. Και είναι αναποτελεσματικά γιατί δύο 
πράγματα τους λείπουν [...] η οργάνωση και η γνώση.28

[...] η φτώχεια και η εξαχρείωση δεν είναι αρκετές για να 
παραγάγουν την κοινωνική επανάσταση. Ενδέχεται να 

προκαλέσουν σποραδικές τοπικές εξεγέρσεις, αλλά όχι

27. Βλ. Παράρτημα II του Statism and Anarchy [ελληνική έκδοση Κρατι- 
σμόςκαι Αναρχία, μτφρ. Γιάννης Γαλανόπουλος, εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος, 
Αθήνα).

28. Βλ. The Program of the Alliance, Dolgoff ό.π.
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μεγάλες και εκτεταμένες μαζικές επαναστάσεις [...] Είναι 

απαραίτητο οι άνθρωποι να εμπνέονται από ένα οικουμε

νικό ιδεώδες [...] να έχουν μια γενική ιδέα των δικαιωμά
των τους και μια βαθιά, φλογερή [...] πίστη στο κύρος αυ
τών των δικαιωμάτων. Όταν αυτή η γενική ιδέα και αυτή 

η λαϊκή πίστη ενωθούν με το είδος της δυστυχίας που 

οδηγεί στην απόγνωση, τότε η κοινωνική επανάσταση θα 

βρίσκεται κοντά και θα είναι αναπόφευκτη καθώς καμία 
δύναμη πάνω στη γη δεν θα μπορεί να τη σταματήσει.29

Παρόλο που ο Μπακούνιν πίστευε ότι μόνο η μεγάλη μάζα 
του λαού θα μπορούσε να πραγματοποιήσει την επανάσταση, 

οραματιζόταν έναν σημαντικό ρόλο για εκείνους που τους πε- 

ριέγραφε ως «την ευφυή και ευγενική νεολαία που λόγω των 
γενναιόδωρων πεποιθήσεών της και της φλογερής συμπά- 

θειάς της, αν και από γεννησιμιού της ανήκε στις προνομιούχες 

τάξεις, αγκάλιαζε την υπόθεση του λαού»30. Στο σημείο αυτό 
ο Μπακούνιν είχε κατά νου τη δική του αριστοκρατική προέ

λευση, καθώς και άλλων επαναστατών, οι οποίοι στην εποχή 

του, όπως και στη δική μας, εγκαταλείπουν τα άνετα, ακόμη 
και πολυτελή, σπίτια τους για να αγωνιστούν για ένα καθολικό 

ανθρωπιστικό ιδεώδες. Αυτή η μορφωμένη νεολαία, μαθαίνο
ντας από τους απλούς ανθρώπους, μπορεί με τη σειρά της να 

προσφέρει στην υπόθεση του λαού ανεκτίμητες υπηρεσίες.
Σε πείσμα των αντίθετων εντυπώσεων, ο Μπακούνιν δεν 

ήταν «πραξικοπηματίας», υποστηρικτής ψευτοεπαναστάσεων. 
Οι απόψεις του για τις επαναστατικές δυνατότητες του λού- 

μπεν προλεταριάτου θα πρέπει μάλλον να αποδοθούν στο ότι

29. Βλ. Παράρτημα 2 ίο υ  Statism and Anarchy.
30. Μπακούνιν, παρατίθεται στον Max Nettlau, Der Anarchismus von 

Proudhon zu Kropotkin, Der Syndikalist, Βερολίνο 1927, o. 46.
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θεωρούσε πολύ πιο πιθανό να ξεσπάσει μια επανάσταση στις 

«υπανάπτυκτες» χώρες, παρά στα σχετικά πλούσια βιομηχανι

κά έθνη όπου μεγάλη μερίδα των εργαζομένων έχει ενστερνι
στεί τον αστικό τρόπο σκέψης. Από αυτή την άποψη η ιστορία 
έχει αποδείξει ότι ο Μπακούνιν είχε δίκιο και ο Μαρξ λάθος, 

αφού οι πιο αξιοσημείωτες επαναστάσεις του 20ού αιώνα εί

ναι εκείνες που ξέσπασαν στη Ρωσία και στην Κίνα. Και ακόμη 
πιο πρόσφατα έχει φανεί ότι οι μεγαλύτερες επαναστατικές 

αναταραχές έχουν διαδραματιστεί σε χώρες της Αφρικής, της 
Ασίας και της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής.

Ο Μπακούνιν επίσης, σε ό,τι αφορά την επανάσταση, 

προσέδιδε μεγάλη σημασία στον ψυχολογικό παράγοντα, 

επιμένοντας ότι η επανάσταση θα ήταν αδύνατη σε λαούς 
που είχαν «χάσει τη συνήθεια της ελευθερίας» και προσθέ
τοντας έτσι μια άλλη διάσταση στην επαναστατική θεωρία. 

Καθώς ήταν αντίθετος με τον οικονομικό ντετερμινισμό του 

Μαρξ, άφηνε περισσότερο χώρο στη θέληση του Ανθρώπου, 
τις βλέψεις του για ελευθερία και ισότητα και το «ένστικτο 
της εξέγερσης» που συγκροτεί την «επαναστατική συνείδη
ση» των καταπιεσμένων λαών. Από την άλλη έδινε μεγάλη 

έμφαση στη σημασία της «ιδιοσυγκρασίας» στην επανάστα

ση, ισχυριζόμενος, για παράδειγμα, ότι οι λατινικοί και σλα
βικοί λαοί ήταν από τη φύση τους πιο ελευθεριακοί, ότι ήταν 

απρόθυμοι από μόνοι τους να συγκροτήσουν ένα ισχυρό 

κράτος και ότι ο κρατισμός των Σλάβων, φέρ' ειπείν, ήταν ει- 
σαγόμενος από τη Γερμανία. Είναι όμως στη Ρωσία και στην 

Ισπανία που βλέπουμε σήμερα31 να υφίστανται σε σημαντικό 

βαθμό ολοκληρωτικά κράτη. Και στην Ιταλία, όπου ιστορικά

31. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο αυταρχικό καθεστώς του γραφειο
κρατικού καπιταλισμού της τότε Σοβιετικής Ένωσης και στη δικτατορία του 
Φράνκο στην Ισπανία. (Σ.τ.Μ.)



54 ΣΑΜ ΝΤΟΛΓΚΟΦ

ο φασισμός πρώτος ανέλαβε τα ηνία, ο Μουσολίνι εκδιώχτη

κε από την εξουσία μόνο αφότου αυτός και ο σύμμαχός του 

Χίτλερ ηττήθηκαν στρατιωτικά.
Ο Μπακούνιν εφάρμοσε όλα αυτά που έμαθε από τη με

λέτη των προηγούμενων επαναστάσεων όπως ήταν η Γαλλι
κή Επανάσταση και κυρίως από τη δική του άμεση συμμετο

χή στην Επανάσταση του 1848 και από τα προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν από τον Γαλλο-πρωσικό πόλεμο του 187032. 

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου ο Μπακούνιν ανέπτυξε την 
ιδέα της μετατροπής ενός πολέμου ανάμεσα σε εθνικά κράτη 

σε εμφύλιο πόλεμο με σκοπό την κοινωνική επανάσταση. Πί

στευε ότι μόνο ένας εκτεταμένος ανταρτοπόλεμος, που διεξά
γεται από ολόκληρο τον πληθυσμό, θα μπορούσε ταυτόχρονα 

να αποκρούσει έναν τυραννικό ξένο στρατό και να υπερασπι

32.0  Γαλλο-πρωσικός πόλεμος (Ιούλιος του 1870-Μάιος του 1871) αφο
ρά τη στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσα στη δεύτερη Γαλλική Αυτοκρατορία 
υπό την ηγεσία του Ναπολέοντα Γ  και τα γερμανικά κρατίδια της Βόρειας 
Γερμανικής Συνομοσπονδίας, με επικεφαλής το βασίλειο της Πρωσίας. Τα 
πρωσικά στρατεύματα κατάφεραν συντριπτικές και ταπεινωτικές νίκες σε 
βάρος των Γάλλων στη βορειοανατολική Γαλλία, αιχμαλωτίζοντας τον ίδιο 
τον αυτοκράτορα που είχε τεθεί επικεφαλής του στρατού. Στη διάρκεια του 
πολέμου η εθνοφρουρά στο Παρίσι, που τα μέλη της προέρχονταν κυρίως 
από τις εργατικές συνοικίες του Παρισιού, υιοθέτησε μια ιδιαίτερα ριζοσπα
στική στάση αρνούμενη να υπακούσει στις εντολές της εθνικής κυβέρνησης 
και απαιτώντας οι αξιωματικοί της να είναι αιρετοί. Με την υποστήριξη του 
λαού, μονάδες της παρισινής εθνοφρουράς επιχείρησαν στις 31 Οκτωβρίου 
1870 και στις 22 Ιανουάριου του 1871 να καταλύσουν την κρατική εξουσία. 
Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1870 ο πρωσικός στρατός πολιορκούσε τη 
γαλλική πρωτεύουσα, η οποία τελικά παραδόθηκε στις 28 Ιανουάριου 1871. 
Ο λαός και η εθνοφρουρά αντέδρασαν άμεσα και κατέλαβαν το Παρίσι εκλέ
γοντας ένα Δημοτικό Συμβούλιο από 92 μέλη, που πήρε το όνομα Παρισινή 
Κομμούνα και ανέλαβε όλες τις εξουσίες μέσα στην πόλη. Στο συμβούλιο 
αυτό οι επαναστάτες σοσιαλιστές και οι αναρχικοί είχαν την πλειοψηφία. 
Η Κομμούνα κατεστάλη βίαια τον Μάιο του 1871 από τον τακτικό γαλλικό 
στρατό, με τη βοήθεια των πρωσικών στρατευμάτων. (Σ.τ.Μ.)
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στεί την κοινωνική επανάσταση εναντίον των εχθρών της στο 
εσωτερικό: «Όταν ένα έθνος τριάντα οκτώ εκατομμυρίων ξε
σηκώνεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αποφασισμένο 

να καταστρέψει τα πάντα και πρόθυμο να θυσιάσει τη ζωή και 
τα υπάρχοντά του παρά να υποκΰψει στη σκλαβιά, κανένας 

στρατός στον κόσμο, όσο ισχυρός, όσο καλά οργανωμένος 

και όσο εφοδιασμένος με έναν εξαιρετικό οπλισμό και αν εί
ναι, δεν θα μπορέσει να το καθυποτάξει»33. Από αυτή την άπο

ψη η πρόσφατη ιστορία στην Αλγερία και στο Βιετνάμ αναμφι

σβήτητα τον επιβεβαιώνει.34
Οι προειδοποιήσεις που απευθύνει ο Μπακούνιν στους 

μπολσεβίκους της εποχής του, στους Ιακωβίνους και τους 

μπλανκιστές, ως προς το πού θα μπορούσαν να οδηγήσουν οι 
πολιτικές τους, διαβάζονται σχεδόν σαν μια προεπισκόπηση 
της γενικής πορείας της Ρωσικής Επανάστασης από την έναρ

ξή της μέχρι την τελική κατάληψη της εξουσίας και την εγκαθί

δρυση ενός ολοκληρωτικού κράτους:

[...] η οικοδόμηση ενός ισχυρού συγκεντρωτικού επανα
στατικού κράτους [...] θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην

33. Βλ. Letters to a Frenchman on the Present Crisis, Dolgoff ό.π.
34.0  συγγραφέας αναφέρεται στον εθνικοαπελευθερωτικό πόλεμο στην 

Αλγερία (1954-1962) εναντίον των γαλλικών αποικιακών δυνάμεων και στον 
εθνικοαπελευθερωτικό πόλεμο στο Βιετνάμ (1955-1975) εναντίον των γαλ
λικών αρχικά και στη συνέχεια των αμερικανικών στρατευμάτων κατοχής. 
Τόσο στην Αλγερία όσο και στο Βιετνάμ διεξήχθη νικηφόρα ένας εκτεταμέ
νος ανταρτοπόλεμος εναντίον ενός ξένου στρατού με σαφή στρατιωτική και 
τεχνική υπεροχή. Ο ανταρτοπόλεμος αυτός είχε και στις δυο περιπτώσεις 
τα εξής χαρακτηριστικά: αφενός είχε την υποστήριξη μεγάλων τμημάτων 
του πληθυσμού και αφετέρου συνδυάστηκε με μια απόπειρα -στρεβλή και 
ελλιπή- να προωθηθούν κοινωνικές αλλαγές που, κρίνοντας εκ του αποτε
λέσματος, δεν οδήγησαν στην κοινωνία της ελευθερίας και της ισότητας που 
ευαγγελίζεται ο ελευθεριακός σοσιαλισμός. (Σ.τ.Μ.)
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εγκαθίδρυση μιας στρατιωτικής δικτατορίας [...] θα κα
ταδικάσει ξανά τις μάζες, που θα κυβερνώνται με δια
τάγματα, στην αδράνεια [...] στην υποδούλωση και στην 

εκμετάλλευση από μια νέα, οιονεί επαναστατική αριστο

κρατία [...] κατά συνέπεια ο θρίαμβος των Ιακωβίνων ή 

των μπλανκιστών θα είναι ο θάνατος της επανάστασης.35

Για να διασώσει την επανάσταση, ο Μπακούνιν επεξεργάστη
κε μια ελευθεριακή στρατηγική βασισμένη στην αρχή ότι οι 
μορφές της νέας κοινωνίας δημιουργούνται από την ίδια την 

επανάσταση. Συνεπώς μια επανάσταση που καθοδηγείται 
από ένα μοναδικό κέντρο, ή ακόμη και από ορισμένα αστι

κά κέντρα, χρησιμοποιώντας κομισάριους και στρατιωτικές 

εκστρατείες για να επιβάλει τα διατάγματά της, θα παράγει 

αναπόφευκτα ένα νέο αυταρχικό καθεστώς: οι σημερινοί 
κομισάριοι θα γίνουν οι αυριανοί άρχοντες. Ο Μπακούνιν, 
επομένως, πίστευε σε μια γενικευμένη επανάσταση που θα 
αγκάλιαζε τόσο τις πόλεις όσο και την ύπαιθρο και θα διευ
θυνόταν από τους ίδιους τους εργάτες και τους αγρότες σε 

κάθε περιοχή. Κατάλληλα συντονισμένη σε κάθε επίπεδο, αυ
τού του είδους η επανάσταση φυσιολογικά θα προσλάμβανε 

εξαρχής έναν ελευθεριακό και ομοσπονδιακό χαρακτήρα.
Ανάμεσα στις πιο σημαντικές συνεισφορές του Μπακού

νιν στη σύγχρονη επαναστατική θεωρία ήταν η εμπιστοσύ

νη του στις επαναστατικές ικανότητες των αγροτών. Ας μην 
έχουμε καμιά αμφιβολία, δεν τους εξιδανίκευε: γνώριζε ότι 

ήταν αμαθείς, προληπτικοί και συντηρητικοί. Πίστευε όμως 

ότι εάν οι ριζοσπαστικοί και προοδευτικοί εργάτες της πόλης 
απέβαλλαν την υπεροπτική στάση τους και προσπαθούσαν 

να κατανοήσουν τα προβλήματα των αγροτών, οι τελευταί

35. Βλ. Program o f the International Brotherhood, Dolgoff ό.π.
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οι θα μπορούσαν να προσχωρήσουν στην επανάσταση. Και, 

πράγματι, από τη στιγμή που οι φτωχοί αγρότες και οι ακτή- 
μονες εργάτες γης αποτελούσαν τη συντριπτική πλειονότητα 

του αγροτικού πληθυσμού, η ίδια η μοίρα της επανάστασης 
-όπως ο Μπακούνιν είχε πολύ καλά αντιληφθεί- ήταν άμε
σα εξαρτημένη από το κατά πόσο αυτοί θα αναμειγνύονταν 
στον αγώνα όχι ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, αλλά ενερ

γά στο πλαίσιο αδελφικής αλληλεγγύης με τους εργάτες των 

πόλεων. Αντιθέτως, εάν οι επαναστάτες καλούσαν σε άμεση 
κατάσχεση των μικρών αγροτεμαχίων τους και αρνούνταν να 

αναδιανείμουν στα εκατομμύρια των ακτήμονων χωρικών τα 

κτήματα που κατείχαν οι πλούσιοι γαιοκτήμονες, η Εκκλησία 
και το Κράτος, τότε οι φτωχοί αγρότες θα ενίσχυαν τον στρα

τό της αντίδρασης και η επανάσταση θα καταπνιγόταν στη 

γένεσή της. Πέρα και πάνω από μια καθαρά πρακτική θεώρη

ση, ο Μπακούνιν φοβόταν επίσης ότι αυτά καθαυτά τα αμεί

λικτα μέτρα, που θα λαμβάνονταν εναντίον των αγροτών, θα 
είχαν ως αποτέλεσμα τη διαφθορά των ίδιων των επαναστα

τών. Η διάβρωση των ηθικών αρχών και των δεοντολογικών 

κανόνων από μόνη της αρκεί για να υποσκάψει την κοινωνι

κή επανάσταση.
Ο Μπακούνιν κατ'επανάληψη είχε προειδοποιήσει για τον 

σφετερισμό της επανάστασης ακόμη και από μια σοσιαλιστι
κή κυβέρνηση, η οποία θα προχωρούσε στη θέσπιση της κο

λεκτιβοποίησης (ή όποιων άλλων μέτρων) με διατάγματα. Οι 

κομισάριοι της και τα εκστρατευτικά της σώματα θα εξαπλώ
νονταν σε όλη την ύπαιθρο προκειμένου να απαλλοτριώσουν 

τους φτωχούς αγρότες και να εγκαθιδρύσουν ένα καθεστώς 
τρόμου παρόμοιο με εκείνο που επέσπευσε την κατάρρευση 

της Γαλλικής Επανάστασης.

Πιο κοντά στην εποχή μας, έχουμε σταθεί μάρτυρες του
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τρόμου του σταλινικού καθεστώτος που εγκαθιδρύθηκε ως 
ένα μέσο βίαιης επιβολής των κολεκτιβοποιήσεων. Οι Ρώσοι 
εργάτες γης, επειδή δεν είχαν με το μέρος τους τη δύναμη 

των όπλων που θα τους έκανε ικανούς να ξεσηκωθούν, κα
τέφυγαν σε έναν ασταμάτητο, σιωπηλό, αλλά όχι λιγότερο 

αποτελεσματικό, πόλεμο μη βίαιης αντίστασης. Με πράξεις 

δολιοφθοράς, εσκεμμένες καθυστερήσεις και άλλα μέσα, οι 

αγρότες μείωσαν κατά πολύ την αγροτική παραγωγή. Αυτός 
υπήρξε ένας από τους βασικούς λόγους που εξηγούν για

τί ένα καθεστώς που μπορούσε να εκτοξεύει δορυφόρους 
στάθηκε αδύνατο να επιλύσει τα προβλήματα της αγροτικής 

παραγωγής ακόμη και μισό αιώνα μετά την επανάσταση. Μι
λώντας πιο γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ρωσική 

Επανάσταση ήταν καταδικασμένη να αποτύχει από τη στιγ

μή που έχασε τον τοπικό και αυθόρμητο χαρακτήρα της. Οι 
αναδυόμενες μορφές κοινοτικής ζωής, τα σοβιέτ και άλλες 

λαϊκές ενώσεις ματαιώθηκαν εξαιτίας της συγκέντρωσης της 
εξουσίας στο κράτος.

Οι απόψεις του Μπακούνιν σε αυτό το θέμα εξακολουθούν 

να αφορούν τους επαναστατικούς αγώνες σε υπανάπτυκτες 

χώρες, που συνιστούν τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυ
σμού.36 Ο ίδιος συνόψισε αυτές τις απόψεις με τα ακόλουθα 
λόγια: «Τα δημιουργικά καθήκοντα της κοινωνικής επανάστα

σης, οι νέες μορφές κοινωνικής ζωής, μπορούν να αναδυθούν 

μόνο από τη ζωντανή εμπειρία των οργανώσεων βάσης οι 
οποίες από μόνες τους θα οικοδομήσουν τη νέα κοινωνία σύμ

φωνα με τις πολύπλευρες ανάγκες και επιθυμίες τους».37

Το έντονο ενδιαφέρον του Μπακούνιν για το αγροτικό

36. Βλ. Letters to a Frenchman on the Present Crisis για μια εξαντλητική 
πραγμάτευση αυτού του ζητήματος στο σύνολό του, Dolgoff ό.π.

37. Βλ. Letter to Albert Richard, Dolgoff ό.π.
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ζήτημα προκάλεσε μια άλλη λανθασμένη εντύπωση: για την 

ακρίβεια, την εντύπωση ότι ανέπτυξε ένα είδος πρωτόγονου 

αγροτικού αναρχισμού και δεν έδωσε την πρέπουσα προσοχή 

στα προβλήματα του βιομηχανικού προλεταριάτου των σχετι
κά αναπτυγμένων βιομηχανικών εθνών της Δυτικής Ευρώπης. 

Αντιθέτως, ο Μπακούνιν υπολόγιζε ότι οι εργάτες των πόλεων 
θα έπαιζαν καθοδηγητικό ρόλο στη ριζοσπαστικοποίηση των 

αγροτών. Πράγματι η Πρώτη Διεθνής (η Διεθνής Ένωση των 

Εργατών που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1864) προέκυψε 
ακριβώς από την ανάγκη για αποτελεσματική οργάνωση του 

προλεταριάτου στις χώρες που γνώριζαν εντεινόμενη εκβιο
μηχάνιση. Ίσως τα πιο γόνιμα χρόνια της ζωής του Μπακούνιν 
ήταν εκείνα που αφιέρωσε στην προώθηση των ελευθεριακών 

αρχών μέσα στη Διεθνή. Κανένας επαναστάτης δεν ενδιαφέρ
θηκε όσο αυτός για τα προβλήματα του εργατικού κινήματος 

και, μεταξύ άλλων, η ανάλυσή του για τις ριζικές αιτίες των δει

νών που πλήττουν το σύγχρονο εργατικό κίνημα παραμένει 
επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε.38

Στην πραγματικότητα είναι αδύνατο να γραφτεί η ιστορία 

του διεθνούς εργατικού κινήματος δίχως να πάρουμε υπόψη 

την τεράστια επιρροή των ιδεών του Μπακούνιν στην Ισπανία, 
στην Ιταλία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Κεντρική και Νότια 
Αμερική και ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ο Μπα

κούνιν και τα άλλα ελευθεριακά μέλη της Διεθνούς που επε

ξεργάστηκαν τις θεμελιώδεις αρχές του επαναστατικού συνδι-

38. Βλ. «The International and Karl Marx» [στα ελληνικά «Η Διεθνής και 
ο Καρλ Μαρξ» στο Μιχαήλ Μπακούνιν, Η Παρισινή Κομούνα του 1871 και η 
Ιδέα του Κράτους, μτφρ. Jack Loumala, εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα], 
«The Policy of the International» [(στα ελληνικά «Η Πολιτική της Διεθνούς», 
Μιχαήλ Μπακούνιν, Για έναν Αντιεξουσιαστικό Σοσιαλισμό, μτφρ. Μιχάλης Σι- 
δερίδης, εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος Αθήνα], «The Program of the Alliance».
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καλισηκού κινήματος το οποίο άνθησε σε αυτές τις χώρες από 

τη δεκαετία του 1890 μέχρι την ήττα της Ισπανικής Επανάστα
σης το 1939. Όπως εδώ και καιρό έχει επισημάνει ο καθηγητής 
Πολ Μπρίσεντεν (Paul Brissenden):

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλες οι βασικές ιδέες του 
σύγχρονου επαναστατικού συνδικαλισμού, όπως παρου
σιάστηκαν στους Βιομηχανικούς Εργάτες του Κόσμου39 
βρίσκονται ήδη στην παλιά Διεθνή Ένωση των Εργατών.

Το όργανο των Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου Βιο

μηχανικός Εργάτης μας βεβαιώνει ότι: «[...] πρέπει να 

ανιχνεύσουμε τις ιδέες του σύγχρονου επαναστατικού 

συνδικαλισμού στη Διεθνή [...] Πολλά σημεία του προ
γράμματος που είχε αρχικά σκιαγραφήσει ο διάσημος 
αναρχικός Μιχαήλ Μπακούνιν το 1868 για τη Διεθνή,

39. Πρόκειται για μια διεθνή εργατική συνδικαλιστική ένωση που ιδρύ
θηκε το 1905 στο Σικάγο, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επη
ρεασμένη κυρίως από το ελευθεριακό ρεύμα του εργατικού κινήματος, 
προώθησε τις ιδέες και τις πρακτικές του επαναστατικού συνδικαλισμού. 
Υιοθετώντας τις μεθόδους της άμεσης δράσης, του συνδικαλισμού που 
δεν χειραγωγείται από κράτος και κόμματα και του αντι-ιεραρχικού τρό
που οργάνωσης, οι Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου πρωτοστάτησαν σε 
πολλές δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις στις δεκαετίες του 1910 και 
του 1920, φτάνοντας το 1917 να απαριθμούν πάνω από 150.000 οργανω
μένα μέλη από διάφορους βιομηχανικούς και επαγγελματικούς κλάδους. 
Υποστήριξαν την ιδέα του ενός μεγάλου και ισχυρού συνδικάτου («One Big 
Union») μέσα από το οποίο όλοι οι εργαζόμενοι ενωμένοι θα αγωνιστούν 
για την ανατροπή του καπιταλισμού προκειμένου να εγκαθιδρύσουν στη 
θέση του μια αυτοδιαχειριζόμενη κοινωνία όπου οι εργαζόμενοι θα ανα
λάβουν οι ίδιοι την οργάνωση και τη διεύθυνση της παραγωγής μέσα από 
μορφές συμμετοχικής, από τα κάτω, δημοκρατίας. Παραμένοντας συνεπής 
με τις αρχές του επαναστατικού συνδικαλισμού, η IWW εξακολουθεί και 
σήμερα να πρωτοστατεί σε διάφορες δυναμικές κινητοποιήσεις για την 
υπεράσπιση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, όχι μόνο στις 
ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώρες. (Σ.τ.Μ.)
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εξακολουθούν να είναι παρόμοια με τα συνθήματα των 

Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου στον 20ό αιώνα».40

Στο ζήτημα της σύγκρουσης ανάμεσα στον Μαρξ και στον 
Μπακούνιν έχει δοθεί υπερβολική σημασία στην προσωπι

κότητα του καθένα, τουλάχιστον ως προς το κατά πόσο αυτή 

αποτέλεσε ουσιαστικό παράγοντα στην απευθείας αντιπα
ράθεσή τους κατά τη διάρκεια των συνεδρίων της Διεθνούς. 
Εντούτοις η διαμάχη τους θα έπρεπε μάλλον να θεωρηθεί ότι 

περιλαμβάνει δύο εκ διαμέτρου αντίθετες τάσεις στη θεωρία 
και στη στρατηγική του σοσιαλισμού: την εξουσιαστική σχολή 
και την ελευθεριακή σχολή αντίστοιχα, τα δύο κύρια ρεύματα 

σκέψης που συνέβαλαν στο να διαμορφωθεί ο χαρακτήρας 
του σύγχρονου εργατικού κινήματος.

Πολλοί σοσιαλιστές και από τα δύο στρατόπεδα, συμπερι

λαμβανομένου του ίδιου του Μπακούνιν, πίστευαν την εποχή 
εκείνη ότι πολύ σύντομα ο καπιταλισμός θα κατέρρεε και η κοι

νωνική επανάσταση θα ξεσπούσε. Παρόλο που επρόκειτο για 
αυταπάτη, η δημόσια συζήτηση που διεξήγαν τότε σχετικά με 

τις θεμελιώδεις αρχές περιστρεφόταν πάντα γύρω από αυτό το 

θέμα, όπως εξακολουθεί μέσα από διάφορες μορφές να συμ
βαίνει και σήμερα. Για πολλούς την εποχή εκείνη -όπως έχει επι- 

σημάνει ο Γάλλος πολιτικός επιστήμονας Μισέλ Κολινέ (Michel 

Collinet)- τα ζητήματα που συζητούσαν οι εξουσιαστές μαρξι

στές και οι ελευθεριακοί μπακουνινιστές έδειχναν να συνιστούν 

απλώς αφηρημένες θεωρίες για το τι θα μπορούσε να συμβεί 

σε ένα μακρινό μέλλον, όμως τα προβλήματα που έδειχναν τότε 

να είναι τόσο εξεζητημένα, σημειώνει ο Κολινέ:«[...] είναι σήμε

ρα κρίσιμα, καθώς αναδεικνύονται με αποφασιστικό τρόπο όχι

40. The IWW: A Study in American Syndicalism, Columbia University Press, 
ΝέαΥόρκη 1920,0.36-37.
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μόνο μέσα στα ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα οποία έχουν άμε

ση σχέση με την ίδια τη θεωρία του Μαρξ, αλλά και στις αποκα- 
λούμενες καπιταλιστικές χώρες οι οποίες καταδυναστεύονται 
από την αυξανόμενη εξουσία του κράτους»4'.

Ο Κολινέ παραθέτει τις βασικές πλευρές του ζητήματος: 
Πώς μπορούν η αυτονομία και η ελεύθερη ανάπτυξη να 

διασφαλιστούν σε μια κοινωνία που εκβιομηχανίζεται σε 

αυξανόμενο βαθμό; Πώς μπορούν η καπιταλιστική εκ

μετάλλευση και η κρατική καταπίεση να περιοριστούν; 
Πρέπει η εξουσία να είναι συγκεντρωτική, ή να διαχέεται 

σε πολλές ομοσπονδιοποιημένες μονάδες; Πρέπει το κα
πιταλιστικό Κράτος να αντικατασταθεί από ένα εργατικό 

Κράτος, ή οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να καταστρέψουν 
όλες τις μορφές κρατικής εξουσίας; Θα έπρεπε η Διεθνής 

να είναι το μοντέλο μιας νέας κοινωνίας, ή απλώς ένα όρ

γανο στα χέρια του Κράτους, ή των πολιτικών κομμάτων; 
Στο Συνέδριο της Λοζάνης το 1867 ο Βέλγος αντιπρόσω
πος Σεζάρ ντε Παπ41 42 έθεσε ακριβώς αυτό το ζήτημα όταν,

41. Michel Collinet, «Le Centenaire de I'lnternationale», Le Contrat Sociale 
(Παρίσι, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1964).

42. Caesar de Paepe (1841 -1890), Βέλγος γιατρός, ηγετικό μέλος της Πρώ
της Διεθνούς και εκ των βασικών υποστηρικτών της κολεκτιβιστικής τάσης 
μέσα στη Διεθνή, ερχόμενος σε ρήξη με τον Μαρξ και τους οπαδούς του -  αν 
και στη συνέχεια αποδέχτηκε την ανάγκη ύπαρξης εργατικού κράτους προ- 
κειμένου να διασφαλιστεί η παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, όπως 
για παράδειγμα αυτών της υγείας. Η δράση και οι απόψεις του είχαν μεγάλη 
επιρροή στους Βιομηχανικούς Εργάτες του Κόσμου και γενικά στο συνδικα
λιστικό κίνημα. Υποστήριζε ότι η δημοκρατία αναπόφευκτα θα εισχωρούσε 
στους χώρους εργασίας και θα εξαπλωνόταν στον οικονομικό τομέα της 
κοινωνίας και στους οικονομικούς οργανισμούς, καθιστώντας τους εργαζό
μενους ικανούς να «απομυστικοποιήσουν» τις διευθυντικές λειτουργίες και 
να αναλάβουν οι ίδιοι τη διεύθυνση της παραγωγής. (Σ.τ.Μ.)
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αναφερόμενος «στις προσπάθειες που γίνονται στην πα
ρούσα φάση από τη Διεθνή για την απελευθέρωση των 

εργαζομένων», αναρωτήθηκε «κατά πόσο αυτές θα μπο
ρούσαν να καταλήξουν στη συγκρότηση μιας νέας τάξης 

από πρώην εργαζόμενους οι οποίοι θα νέμονταν την κρα
τική εξουσία με αποτέλεσμα η κατάσταση των εργαζομέ
νων να παραμείνει το ίδιο άθλια με τη σημερινή;».43

Ο Κολινέ σημειώνει ότι «από αυτή την άποψη η κριτική του 

Μπακούνιν και των Βέλγων κολεκτιβιστών υπήρξε αδιαφιλονί

κητη. Δεν είναι στο όνομα του «σοσιαλισμού» που οι λαοί στα 

ολοκληρωτικά κράτη καταπιέζονται με τέτοια βαναυσότητα;».44
Ο Μπακούνιν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την εσωτερική 

οργάνωση της Διεθνούς, η οποία επέμενε ότι έπρεπε να εί
ναι αντίστοιχη με αυτήν της νέας κοινωνίας που αγωνιζόταν 
να δημιουργήσει (για αυτό το ενδιαφέρον του ο Μπακούνιν 
δικαιώθηκε στον μέγιστο βαθμό, εάν λάβουμε υπόψη το πλή
θος των αυταρχικά οργανωμένων συνδικαλιστικών ενώσεων 

που συνιστούν μικρογραφίες του κράτους). Υποστήριζε ότι 
οι εργαζόμενοι, οικοδομώντας τις συνδικαλιστικές ενώσεις 

τους σύμφωνα με τις ελευθεριακές αρχές, θα «δημιουργούσαν 

μέσα στην παλιά κοινωνία τους ζωντανούς πυρήνες της νέας 

κοινωνικής τάξης [...] θα δημιουργούσαν όχι μόνο τις ιδέες, 
αλλά και τα ίδια τα μελλοντικά γεγονότα».45

Παρόλο που ήταν ένθερμος υποστηρικτής των αρχών του 
επαναστατικού συνδικαλισμού, ο Μπακούνιν θεωρούσε ότι 
δεν θα ήταν ούτε εφικτό ούτε επιθυμητό η κοινωνία να ελέγχε

ται μόνο από τα συνδικάτα, ή από οποιοδήποτε άλλο μεμονω

43. Collinet, «Le Centenaire de I'lnternationale».
44. Στο ίδιο.
45. Nettlau, Der Anarchismus, o. 133.
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μένο οργανισμό: η κατάχρηση της εξουσίας είναι ένας αέναος 

πειρασμός. Υποστήριζε ότι μια ελεύθερη κοινωνία πρέπει να 

είναι μια πλουραλιστική κοινωνία στην οποία οι απεριόριστες 

ανάγκες του ανθρώπου θα καθρεφτίζονται σε μια επαρκή ποι

κιλία οργανώσεων. ΟΤζόφριΌστεργκαρντ,46 σε ένα σημαντικό 
άρθρο με τίτλο «Η σχετικότητα του συνδικαλισμού», αναφέρει 
ότι ο ιστορικός του σοσιαλισμού Τζ. Ντ. X. Κόουλ προς το τέλος 

της ζωής του είχε πει: «δεν είμαι ούτε κομμουνιστής ούτε σο
σιαλδημοκράτης γιατί θεωρώ ότι και στις δύο αυτές περιπτώ
σεις έχουμε να κάνουμε με ολοκληρωτικά δόγματα, ενώ [...] 

η κοινωνία πρέπει να θεμελιώνεται στη μεγαλύτερη δυνατή 

διάχυση της εξουσίας και της ευθύνης [.. .]»47.0  Όστεργκαρντ, 

που ασπάζεται την άποψη του Κόουλ, συμπεραίνει ότι:

[...] οι σοσιαλιστές αυτής της γενιάς θα πρέπει να κάνουν 
ένα μεγάλο βήμα προς τα πίσω, εάν θέλουν να προχωρή
σουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να επαναξιολο- 
γήσουν όλη την ελευθεριακή παράδοση [...] και από αυτή 
την επαναξιολόγηση πρέπει να αντλήσουν τις απαραίτη

τες ιδέες που θα τροφοδοτήσουν έναν νέο εναλλακτικό 

δρόμο προς τον σοσιαλισμό.48

46. Geoffrey Osterrgard (1926-1990), λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του 
Μπέρμιγχαμ και αναρχοειρηνιστής. Στο βιβλίο του Η παράδοση του εργα
τικού ελέγχου έγραψε για τον έλεγχο της παραγωγής από τους εργαζομέ
νους. Υπήρξε επίσης συγγραφέας του έργου Προβάλλοντας Αντίσταση στο 
Έθνος- Κράτος: Η εφηνιστική και αναρχική παράδοση (1991). Έγινε γνωστός 
με τα βιβλία του Οι Ευγενείς Αναρχικοί (1971) και το Μη βίαιη επανάστα
ση στην Ινδία (1985), στα οποία περιέγραψε και μελέτησε τα εμπνευσμένα 
από τον Γκάντι κινήματα των δεκαετιών του 1960 και του 1970 στην Ινδία. 
(Σ.τ.Μ.)

47. Geoffrey Osterrgard, «The Relevanee of Syndicalism», περιοδικό 
Anarchy (Λ.ονδίνο), τεύχος 38.

48. Στο ίδιο.
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Στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης πολλά έχουμε ακόμη να 

μάθουμε από τις αποτυχίες, όπως και από τα επιτεύγματα, του 
Μπακούνιν και των άλλων πρωτοπόρων που αγωνίστηκαν για 

την ελευθερία πριν από έναν αιώνα.





ΤΖΟΝ ΚΛΑΡΚ

Ο Μαρξ, ο Μπακούνιν και ο ιστορικός υλισμός

Στις δημόσιες συζητήσεις τους την περίοδο μεταξύ 1860 και 

1870 ο Μαρξ και ο Μπακούνιν παρουσίασαν στο επαναστατι
κό κίνημα των ημερών τους δύο ξεχωριστές ερμηνείες σε ό,τι 

αφορά τη διαδικασία της κοινωνικής αλλαγής, τη φύση της 

κυριαρχίας και τις συνθήκες της ανθρώπινης απελευθέρωσης. 
Παρόλο που η αντιπαράθεσή τους ήταν βασισμένη σε διαφο

ρές οι οποίες αφορούσαν θεμελιώδη θεωρητικά ζητήματα της 

ριζοσπαστικής θεωρίας στη διάρκεια του περασμένου αιώνα, 

η διαμάχη αυτή για πολλά χρόνια είχε συγκεντρώσει το ενδια
φέρον περισσότερο των ιστορικών παρά των θεωρητικών της 
πολιτικής. Και πράγματι, ανεξάρτητα από τις εκτιμήσεις για 

την αξία των υποστηριζόμενων θέσεων, η αντιπαράθεση αυτή 

είχε αναντίρρητα ιστορική σημασία. Κατ' αρχάς οι επιπτώσεις 
της καθρεφτίστηκαν στις διαμάχες για την εξουσία, οι οποίες 
τελικά οδήγησαν στη διάλυση της Πρώτης Διεθνούς. Έπειτα 

άφησε το αποτύπωμά της στη σύγκρουση που επακολούθησε 
ανάμεσα σε δύο τμήματα του διεθνούς εργατικού κινήματος, 

τα οποία εμφανίστηκαν σε αυξανόμενο βαθμό πολωμένα. 
Ενώ από τη μία πλευρά τόσο ο κοινοβουλευτικός σοσιαλισμός 

όσο και ο επαναστατικός κομμουνισμός είχαν στραμμένο το
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βλέμμα στον Μαρξ για τη θεωρητική και πρακτική τους κα

θοδήγηση, από την άλλη το αναρχοσυνδικαλιστικό κίνημα, το 

οποίο την εποχή εκείνη παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ισχυρό στη 
Νότια Ευρώπη, στη Λατινική Αμερική και σε κάποιες άλλες χώ

ρες, συνέχισε κατά την παράδοση του Μπακούνιν. Εντούτοις 

προς τα τέλη της δεκαετίας του 1930 ο αναρχοσυνδικαλισμός 
φάνηκε να παραπαίει. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις είχαν χάσει 

τα μαζικά τους ερείσματα είτε λόγω της αποσκίρτησης προς 

τον κομμουνισμό, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό εμπνεόταν από 

την επιτυχή άνοδο στην εξουσία των μπολσεβίκων, είτε εξαι- 

τίας της καταστολής αυταρχικών καθεστώτων τόσο της Δεξι
άς όσο και της Αριστερός. Στο μέτρο που η πρακτική επιτυχία 

θεωρείται ότι αποτελεί κριτήριο με βάση το οποίο κρίνεται η 

σπουδαιότητα της πολιτικής ανάλυσης ενός κινήματος, η ιστο

ρία αποφάνθηκε υπέρ του Μαρξ και εναντίον του Μπακούνιν, 
παραπέμποντας τη διαμάχη τους στο ιστορικό παρελθόν.

Από την άλλη, για τους πολιτικούς θεωρητικούς η δημό
σια αυτή αντιπαράθεση ουδέποτε προκάλεσε το έντονο ενδι
αφέρον τους επειδή κυρίως ο Μπακούνιν δεν κατόρθωσε να 

κερδίσει τον σεβασμό ως διανοητής παρά μόνο μέσα στους 

κόλπους του αναρχικού κινήματος.
Ο Μπακούνιν, θεωρούμενος πάντα πρωτίστως ως πολιτι

κός ακτιβιστής, ενδεχομένως να συγκέντρωνε τον θαυμασμό 

κάποιων σαν ρομαντικός επαναστάτης, αλλά οπωσδήποτε δεν 

αναγνωριζόταν ως αξιόλογος πολιτικός θεωρητικός. Ο Σαμπίν 

εκφράζει επακριβώς το κυρίαρχο ρεύμα στην πολιτική θεωρία 

όταν παραλείπει να τον αναφέρει έστω και μία φορά στην εκτε
νή ιστορία του της δυτικής πολιτικής σκέψης.1 Για να πάρουμε

1. George Sabine, A History o f Political Theory, Holt, Rinehart and Winston, 
Νέα Υόρκη 1937 [ελληνική έκδοση: Τζορτζ Σαμπίν, Ιστορία των Πολιτικών Θε
ωριών, μετάφραση Μάνθος Κρίσπης εκδόσεις Ατλαντίς, Αθήνα 1980].
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ένα ακόμη πιο πρόσφατο παράδειγμα, από τα τέλη της δεκαε

τίας του 1970, ο Λιχτχάιμ, σε μια συζήτηση του γνωστού έργου 

του για τον Μαρξ και τους συγχρόνους του, κάνει το σχόλιο: «το 
γεγονός ότι δεν τον έχουμε [τον Μπακούνιν] να εμφανίζεται σαν 

"διανοητής" είναι αν μη τι άλλο μια ανακούφιση»2.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η συζήτηση ανάμεσα στον Μαρξ 
και τον Μπακούνιν παρουσιάζει ενδιαφέρον ως ιστορία που 

ανήκει στο παρελθόν και ότι, λόγω της μετριότητας του Μπα

κούνιν ως θεωρητικού, η συνεισφορά του στον διάλογο δεν 

αξίζει την ιδιαίτερη προσοχή μας. Υποστηρίζω ακριβώς το 
αντίθετο: η υπό εξέταση διαμάχη εξακολουθεί να έχει μεγά
λη ιστορική και θεωρητική σημασία, και ο Μπακούνιν είναι 

πραγματικά ένας «στοχαστής» που οι ιδέες του αξίζουν την 

προσοχή των θεωρητικών της πολιτικής. Επιπλέον, καθώς 
ανακινούνται στα ίδια τα επίσημα μαρξιστικά κόμματα, όπως 
και στις κοινωνίες, ζητήματα όπως αυτά της εργατικής αυτο

διαχείρισης και των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου, 
καθώς εξακολουθεί να διογκώνεται η απογοήτευση για το πως 

εξελίχθηκε ο κρατικός σοσιαλισμός και καθώς τα ίδια επιχει

ρήματα τα οποία κάποτε διατυπώθηκαν από τον Μπακούνιν 

ξανακάνουν την εμφάνισή τους στο ίδιο το πλαίσιο της σύγ
χρονης μαρξιστικής θεωρίας, καθίσταται ολοένα πιο φανερό 
πόσο σχετική υπήρξε η αντιπαράθεση της περιόδου από το 

1860 μέχρι το 1870.

Παρόλο που προφανώς υπάρχουν στη σκέψη του Μαρξ 

πολύ περισσότερες πτυχές από εκείνες στις οποίες επικεντρώ

θηκε η αντιπαράθεσή του με τον Μπακούνιν, στο δοκίμιο αυτό 

θα καταπιαστούμε μόνο με εκείνες τις ιδιαίτερες όψεις που

2. George Lichtheim, From Marx to Hegel, Seabury Press, Νέα Υόρκη 1974, 
σ. 50.
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υπήρξαν το αντικείμενο της διαμάχης. Πράγματι τα στοιχεία 
της σκέψης του Μαρξ που θεωρούνται ως η πλέον αξιόλογη 

συνεισφορά του στην κοινωνική θεωρία -η  μέθοδος της δια

λεκτικής ανάλυσης και η κριτική της ιδεολογίας- δεν θα τα 
βρούμε στη διαμάχη Μαρξ και Μπακούνιν ανάμεσα στα υπό 

συζήτηση θέματα. Όπως θα δούμε, η κριτική του Μπακούνιν 

εστιάζεται ακριβώς σε εκείνες τις πλευρές της σκέψης του 
Μαρξ όπου αποτυγχάνει να ακολουθήσει την ίδια τη διαλεκτι
κή του μέθοδο και δείχνει προφανή ασυνέπεια στην υιοθέτη

ση μιας ολοκληρωμένης κριτικής της ιδεολογίας. Με αυτή την 

έννοια ο Μπακούνιν, αν και ο ιστορικός αντίπαλος του Μαρξ, 

είναι κατά κάποιον τρόπο ο κληρονόμος των πιο επαναστατι
κών πτυχών της σκέψης του.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Μαρξ και τον Μπακούνιν 

σε ζητήματα που αφορούν την επαναστατική στρατηγική και 
τα μέσα της δημιουργίας μιας απελευθερωτικής κοινωνίας 

έχει τη ρίζα της σε βαθύτερες, πιο θεμελιακές διαφωνίες που 

άπτονται θεμάτων όπως η φύση και η δυναμική των οικονομι
κών τάξεων, η διαδικασία της ανάπτυξης των κοινωνικών μορ

φών και τελικά η θέση των διαφόρων παραγόντων που είναι 

καθοριστικοί της κοινωνικής αλλαγής. Προκειμένου να κατα
νοήσουμε τη βασική απόκλιση στη θεώρηση των δυο στοχα

στών, πρέπει να δείξουμε τη σύνδεση ανάμεσα στις απαντή
σεις τους στα πρωταρχικά ζητήματα και τις απαντήσεις που 
δίνουν σε δευτερογενή ζητήματα. Αυτό απαιτεί μια ανάλυση 

η οποία ξεκινάει με ένα ζήτημα που, ενώ φαίνεται να είναι κα
θαρά θεωρητικό και να μη συσχετίζεται με προτάσεις πολιτι

κής πρακτικής, στην πραγματικότητα φέρνει σε αντίθεση τους 
δυο στοχαστές με έναν τρόπο που υπολανθάνει σε όλη την 
πολιτική και κοινωνική θεωρία τους. Το ζήτημα αυτό αφορά 

το νόημα και την ισχύ του ιστορικού υλισμού.
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Η θεώρηση της πραγματικότητας από τον Μπακούνιν, 
διαμορφωμένη εν μέρει κάτω από την επίδραση του Μαρξ, 

είναι αιτιοκρατική και υλιστική.3 Σε αντιδιαστολή με την 

εντύπωση που πολλοί έχουν σχετικά με αυτό το θέμα, ο Μπα
κούνιν με συνέπεια προέτασσε μια αιτιοκρατική ερμηνεία 

της πραγματικότητας και δεν έδινε απολύτως καμία σημασία 

σε θεωρήσεις που διέπονταν από ιστορικισμό ή προσέγγι

ζαν την ανθρώπινη δράση υπό το πρίσμα της «ελεύθερης 
βούλησης», την οποία αντιλαμβανόταν ως θρησκευτική ή

3. Είναι ειρωνεία, αλλά η πληρέστερη ανάλυση, πάνω στις γραμμές που 
πρότεινε ο Μπακούνιν, έχει γίνει από θεωρητικούς που προέρχονται από 
τη μαρξιστική παράδοση και διέρρηξαν μαζί της τις σχέσεις τους, ο καθέ
νας σε διαφορετικό βαθμό. Βλέπε τα ακόλουθα: Κορνήλιος Καστοριάδης 
Η γραφειοκρατική κοινωνία I, Οι παραγωγικές σχέσεις στη Ρωσία, μετάφραση 
Έφη Παπαδοπούλου, εκδόσεις Ύψιλον, 1985· Η Γραφειοκρατική Κοινωνία II, 
Η επανάσταση κατά της γραφειοκρατίας, μετάφραση Γιώργος Παπακυριάκης 
εκδόσεις Ύψιλον, 1985· Η πείρα του εργατικού κινήματος, Πώς να αγωνιστού
με, μετάφραση Σωτήρης Χαλικιάς, Βάσω Ψιμούλη, εκδόσεις Ύψιλον, 1984· 
Η Πείρα του Εργατικού Κινήματος, Προλεταριάτο και οργάνωση, μετάφραση 
Βάσω Ψιμούλη, Ζωή Χριστοφίδου, εκδόσεις Ύψιλον, 1984· Τα σταυροδρό
μια του Λαβυρίνθου, μετάφραση Ζήσης Σαρίκας εκδόσεις Ύψιλον, 1999 και 
Φαντασιακή Θέσμιση της Κοινωνίας, μετάφραση Σωτήρης Χαλικιάς, Κώστας 
Σπαντιδάκης Γιούλη Σπαντιδάκη, εκδόσεις Κέδρος 2010· Claude Lefort, Les 
formes de I'Histoire, Gallimard, Παρίσι 1978 και Elements d'une Critique de la 
Bureaucratie, Droz, Παρίσι 1971· Murray Bookchin, Post-Scarcity Anarchism, 
Black Rose Books, Μόντρεαλ 1975, Προς μια Οικολογική Κοινωνία, μετάφρα
ση Γιάννης Γκλαρνετατζής εκδόσεις Παρατηρητής 1994, και η Οικολογία της 
Ελευθερίας, μετάφραση Ελίζα Κολοβού, εκδόσεις Αντιγόνη, 2016- Ζαν Μπο- 
ντριγιάρ, Ο Καθρέφτης της Παραγωγής Ή η κριτική αυταπάτη του ιστορικού 
υλισμού, μετάφραση Σπύρος Μπενετάτος, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1990 και 
For a Critique o f the Political Economy o f Sign, Telos Press, Σεντ Λούις 1981· 
Albrecht Wellmer, Critical Theory o f Society, Seabury, Νέα Υόρκη 1974· Κώ
στας Αξελός Ο Μαρξ στοχαστής της τεχνικής, μετάφραση Τάκης Αθανασό- 
πουλος εκδόσεις Καστανιώτης 2000- Ντανιέλ Γκερέν, Ο Αναρχισμός. Από τη 
θεωρία στην πράξη, μετάφραση Μπάμπης Λυκούδης εκδόσεις Ελεύθερος 
Τύπος, 1990.
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μεταφυσική αυταπάτη. Κατά συνέπεια η διαμάχη ανάμεσα 

στον Μαρξ και τον Μπακούνιν σε καμία περίπτωση δεν είχε 
να κάνει με την αντίθεση ανάμεσα σε αιτιοκρατικές και μη 
αιτιοκρατικές ερμηνείες της ιστορίας. Παρομοίως η αντιπα

ράθεση δεν θα έπρεπε να ανιχνευτεί ως διαπάλη ανάμεσα 
σε υλισμό και ιδεαλισμό. Και οι δυο θεωρητικοί αποδέχονταν 

τον φυσικό, υλικό κόσμο ως μια επαρκή βάση για την ερμη
νεία της πραγματικότητας και δεν προϋπέθεταν την ύπαρξη 

ενός υπερβατικού βασιλείου. Η περιοχή της διαφωνίας τους 
τοποθετείται μάλλον στην κοινή υλιστική, αιτιοκρατική θεώ

ρηση του κόσμου και επικεντρώνεται στο ζήτημα του βαθ
μού στον οποίο οι οικονομικοί παράγοντες και ειδικά οι σχέ

σεις παραγωγής και οι παραγωγικές δυνάμεις καθορίζουν τη 

φύση των άλλων φαινομένων.
Σε αυτό το ζήτημα ο Μπακούνιν δείχνει κάποιες φορές να 

υιοθετεί μια θέση παραπλήσια με εκείνη για την οποία κατηγο

ρεί τον Μαρξ. Στο Θεός και Κράτος υποστηρίζει ότι «ολόκληρη 
η ιστορία της ανθρωπότητας, διανοητική και ηθική, πολιτική 
και κοινωνική, δεν είναι παρά αντανάκλαση της οικονομικής 

της ιστορίας»4. Παρομοίως στο έργο του «Η Πολιτική Θεολο

γία του Ματσίνι» ισχυρίζεται ότι «η ανάπτυξη των οικονομικών 

δυνάμεων ήταν πάντα και εξακολουθεί να είναι ο καθοριστι
κός παράγοντας όλων των θρησκευτικών, φιλοσοφικών, πολι

τικών και κοινωνικών εξελίξεων»5. Συμπεραίνει λοιπόν ότι από 
αυτή την άποψη ο σοσιαλισμός διακηρύττει πως «η οικονομι

κή υποδούλωση του εργαζομένου σε εκείνον που μονοπωλεί

4. Michael Bakunin, God and the State, Dover Publications, Νέα Υόρκη 
1970, σ. 9 [Ελληνική έκδοση: Μιχαήλ Μπακούνιν, Θεός και Κράτος, μετάφρα
ση Νίκος Β. Αλεξίου-Αντώνης Γκίκας, εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος 1986],

5. Arthur Lehning, Michael Bakunin: Selected Writings, Grove Press, Νέα 
Υόρκη 1974, σ. 224.
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τα μέσα της εργασίας [...] βρίσκεται στη βάση κάθε μορφής 
σκλαβιάς» και ότι ως εκ τούτου «η οικονομική χειραφέτηση 

της τάξης των εργαζομένων είναι ο ύψιστος σκοπός στον 

οποίο κάθε πολιτικό κίνημα οφείλει να υποταχθεί ως ένα απλό 

μέσο»6. Αυτή, λέει, είναι «σε όλη της την απλότητα»7 η θέση της 
Διεθνούς.

Αυτή η θέση αναμφίβολα έχει την αρετή της απλότητας, 
για να μην αναφέρουμε ότι ήταν και απολύτως ταιριαστή με 

την οικονομιστική προσέγγιση της αστικής τάξης και κατά συ

νέπεια εξολοκλήρου ενταγμένη στο πνεύμα της εποχής. Όμως 
το πρόβλημα ήταν να αντιμετωπιστεί η πραγματικότητα σε 

όλη της την πολυπλοκότητα και να ξεπεραστεί η στενή οικο

νομική ερμηνεία της πραγματικότητας που το εργατικό κίνημα 
κληρονόμησε από την αστική κοινωνία. Ευτυχώς ο Μπακούνιν 

έδειξε τις απαρχές μιας τέτοιας ρήξης, καθώς συνειδητοποίη

σε ότι ορισμένες αστικές οικονομιστικές κατηγορίες ήταν εν

σωματωμένες στις άρρητες παραδοχές της μαρξιστικής πτέ
ρυγας του κινήματος, απειλώντας να αναπαράγουν τις μορφές 
κυριαρχίας που το κίνημα στο σύνολό του φιλοδοξούσε να 

αντιπαλέψει.

Σε ένα σημαντικό εδάφιο του Η Κνουτο-Γερμανική Αυτοκρα
τορία και η Κοινωνική Επανάσταση, ο Μπακούνιν επιχειρημα

τολογεί υπέρ της αναγκαιότητας μιας αποφασιστικά κριτικής 
σκοπιάς απέναντι στην ιστορική εξέλιξη. Οι υποστηρικτές της 

αιτιοκρατίας και του υλισμού, ενώ αποδέχονται την αναγκαι
ότητα μέσα στην ιστορία, οφείλουν να κρίνουν την ιστορική 

εξέλιξη υπό το φως ενός ιδεώδους εγγενούς στους αγώνες της 
ανθρωπότητας καθ'όλη τη διάρκεια της ιστορίας της: πρόκει

6. Στο ίδιο, ο. 224-225.
7. Στο ίδιο, ο. 225.



ΤΖΟΝ ΚΛΑΡΚ

ται για την ανάπτυξη μιας ανθρώπινης κοινότητας δίχως κυρι

αρχία, ή όπως το διατυπώνει «την πληρέστερη κατάκτηση και 

εδραίωση της προσωπικής ελευθερίας -υλικής και ηθικής- για 
κάθε άτομο μέσα από την αυθόρμητη και απολύτως ελεύθερη 

οργάνωση της οικονομικής αλληλεγγύης»8. Ενώ όλα τα ανθρώ
πινα δημιουργήματα εμπεριέχουν το σπέρμα της ελευθερίας, 

συμπεριλαμβανομένων (και απροσδόκητα προερχόμενων 

από έναν επαναστατικό ευρωπαϊκό 19ο αιώνα) «των θρησκευ
τικών συμβόλων όλων των εποχών»9, αμφότερες οι απελευ

θερωτικές και αντιδραστικές πλευρές κάθε εποχής, ακόμη και 

εκείνες που βρίσκονται στη διαδικασία της εξέλιξης, πρέπει να 
επαναξιολογηθούν κριτικά. Είναι αυτή η επαναξιολόγηση που 

οδηγεί τον Μπακούνιν στο να αμφισβητήσει την ανάλυση του 

Μαρξ ως προς τις απελευθερωτικές επιδράσεις της εξέλιξης 
της καπιταλιστικής παραγωγής.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι να σημειώσουμε σε αυτό το ση
μείο ότι ο Μπακούνιν θέτει υπό αμφισβήτηση εκείνο το στοιχείο 

της σκέψης του Μαρξ (και επομένως και της δικής του σκέψης) 

στο οποίο εδράζεται ο ισχυρισμός ότι τα οικονομικά αίτια είναι

8. Sam Dolgoff, Bakunin on Anarchism, Black Rose Books, Μόντρεαλ 1980, 
σ. 310-311.

9. Στο ίδιο, σ. 310. Πρβλ. τη συζήτηση του Χάμπερμας σχετικά με την ανά
λυση του Μπλοχ για τη θρησκευτική παρόρμηση: «Ασφαλώς και υπεισέρχο
νται στη διαφάνεια ενός καλύτερου κόσμου κρυμμένα συμφέροντα, ακόμη 
και σε εκείνες τις πτυχές που δείχνουν να υπερβαίνουν την υπάρχουσα κα
τάσταση. Εντούτοις οι ελπίδες που ξυπνάνε, οι πόθοι που ικανοποιούν εμπε
ριέχουν ενεργές δυνάμεις που την ίδια στιγμή, στον βαθμό που καθοδηγούν 
οι ίδιες τον εαυτό τους, μετατρέπονται σε κριτικές παρορμήσεις». Theory and 
Practice, Beacon Press, Βοστόνη 1974, σ. 239. Βλέπε επίσης Gustav Landauer, 
For Socialism, Telos Press, Σεντ Λούις 1978, σ. 100-102, σχετικά με την ταυτό
χρονη κατάρρευση της προκατάληψης και της αυταπάτης από τη μία πλευ
ρά και της συμβολικής ενότητας και κοινότητας από την άλλη.
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η βάση όλης της ιστορικής εξέλιξης.10 11 Στο πλαίσιο αυτό παρου

σιάζει μία από τις πιο σημαντικές ενοράσεις του: εάν η ανθρω

πότητα κατορθώσει να απελευθερωθεί, αυτή η απελευθέρωση 

δεν μπορεί να προκόψει από οποιαδήποτε δραστηριότητα (είτε 

αυτή είναι οικονομική είτε πολιτική) στην οποία οι άνθρωποι 

έχουν οδηγηθεί μέσω της εκμετάλλευσης και της μιζέριας. Θα 
προέλθει μάλλον από μια ενεργητική διαδικασία αγώνα για 
την απελευθέρωση και από την αναστοχαστική γνώση που οι 

άνθρωποι θα κατακτήσουν ως αποτέλεσμα αυτού του αγώνα. 

«Πώς μπορούν οι εργαζόμενες μάζες να αποκτήσουν γνώση 
των δικαιωμάτων τους; Μόνο διαμέσου της μεγάλης ιστορικής 
τους εμπειρίας, διαμέσου της μεγάλης παράδοσης η οποία, κα

θώς ξεδιπλώνεται μέσα από τους αιώνες και μεταβιβάζεται από 

γενιά σε γενιά αυξανόμενη και εμπλουτιζόμενη συνέχεια από 
νέα βάσανα και νέες αδικίες, διαποτίζει στο τέλος και διαφωτί
ζει τη μεγάλη μάζα των προλετάριων»". Αυτή η συσσωρευμένη 

γνώση πρέπει να επίσης να βρει την έκφρασή της στην ανάπτυ
ξη συνειδητών μορφών ελευθεριακής οργάνωσης και διαπρο

σωπικών σχέσεων. Δίχως αυτή τη συνείδηση και την απελευθε
ρωτική κουλτούρα στην οποία είναι ενσωματωμένη, οι μάζες 

δεν μπορούν να γίνουν δημιουργικά ενεργές μέσα στην ιστορία 

(θα δρουν με βάση τα αντανακλαστικά τους κι όχι έπειτα από 
σκέψη, όπως δηλαδή συμβαίνει με τις αδρανείς μάζες) και ως 
εκ τούτου θα γίνουν τα θύματα μιας ανανεωμένης κυριαρχίας. 

Ο Μπακούνιν υποστηρίζει ότι ο Μαρξ παραβλέπει αυτό το πρό
βλημα στη συζήτηση για τον ιστορικό μετασχηματισμό και ότι 

ο ταξικός αγώνας καθορίζεται μόνο από αλλαγές στις οικονομι

κές συνθήκες.

10. Dolgoff, ό.π., σ. 310.
11. Στο ίδιο, σ. 209-210.
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Υπάρχει πραγματικά ένας Μαρξ, ένας θιασώτης του οικο

νομικού ντετερμινισμού, ο οποίος ορθά γίνεται στόχος της 

κριτικής του Μπακούνιν; Σε πρόσφατο άρθρο με θέμα «Ο 
Λένιν και το πρόβλημα της μετάβασης» οι συγγραφείς, ελευ- 

θεριακοί μαρξιστές, επιχειρούν να διαχωρίσουν τον Μαρξ 

από τη θέση ότι η ιστορική εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα των 

αντιφάσεων μεταξύ των παραγωγικών δυνάμεων και των 

άλλων κοινωνικών θεσμών. Η μέθοδός τους συνίσταται στο 

να αποδώσουν στον Λένιν την άποψη ότι «κεντρικός άξονας 

του οικονομικού μετασχηματισμού» είναι «η αύξηση της πα

ραγωγικότητας της εργασίας, η ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνάμεων [...]»,2.Έτσι στη συνέχεια μπορεί πολύ βολικά να 

γίνει η διάκριση από τον «μαρξισμό που μας έχουν κληρο

δοτήσει οι Μαρξ και Ένγκελς»12 13 14. Ενώ οι συγγραφείς αυτοί, με 
μάλλον επιφανειακό τρόπο, εκλαμβάνουν αυτή τη διάκριση 

ως δεδομένη, υπάρχουν πρόσφατα άλλες προσπάθειες, πιο 

αξιόλογες, που επιχειρηματολογούν υπέρ αυτής. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα αποτελεί ο Χάρινγκτον στο Λυκόφως του Καπι

ταλισμού.'4 Αντιμετωπίζοντας ευθέως το ζήτημα του οικο
νομικού ντετερμινισμού, υποχρεώνεται να παραδεχτεί ότι

12. Ulysses Santamaria και Alain Manville, «Lenin and the Problem of the 
Transition», Telos 27:90.

13. Στο ίδιο, σ. 79.
14. Michael Harrington, The Twilight o f Capitalism, Simon and Schuster, 

Νέα Υόρκη 1976. Η υπεράσπιση του Χάρινγκτον περιορίζεται στον Μαρξ και 
δεν περιλαμβάνει τον Ένγκελς. Το βιβλίο του αποτελεί μια ιδιαίτερα ισχυ
ρή συνηγορία υπέρ της διαλεκτικής ποιότητας ενός μεγάλου μέρους της 
ανάλυσης του Μαρξ. Βλέπε, για παράδειγμα, τις σελίδες 94-95 για το πως η 
συγκεκριμένη ανάλυση του Μαρξ καταφέρνει να αποφύγει τον τεχνολογικό 
ντετερμινισμό. Η εξέταση που επιχειρεί ο Χάρινγκτον από ορισμένη σκοπιά 
είναι παρόμοια με εκείνη του Χάμπερμας, αλλά για κάποιους λόγους (που 
μάλλον δεν είναι θεωρητικοί) μετατρέπεται σε αναζήτηση μιας νέας μαρξι
στικής ορθοδοξίας.



εκτεταμένα εδάφια στον Μαρξ δείχνουν την προσκόλλησή 

του σε αυτή τη θέση. Η λύση που προτείνει ο Χάρινγκτον 

στο πρόβλημα είναι η ανακάλυψη ενός «άγνωστου Μαρξ», 

ο οποίος δεν διαθέτει κανένα από τα ανεπιθύμητα χαρακτη
ριστικά του «γνωστού Μαρξ», ένας «λανθάνων Μαρξ» πολύ 

πιο ελκυστικός από τον «έκδηλο Μαρξ» και, υποθέτουμε, 
ένας αληθινός Μαρξ κατά πολύ ανώτερος από τον τρέχοντα 

που ατυχώς μας παρέδωσε η ιστορία. Όμως τέτοιου είδους 

διαχωρισμοί πώς μπορούν να συμβάλουν στην κατανόηση 
των ισχυρών και των αδύναμων πλευρών της θεωρίας του 

Μαρξ; Έχουμε να μάθουμε πολλά από τον Μαρξ όταν δεν τον 

προστατεύουμε από τους ίδιους τους περιορισμούς και τις 

αντιφάσεις του. Ενώ αναγνωρίζουμε τη λαμπρή συνεισφορά 
του στην κοινωνική θεωρία, μπορούμε την ίδια στιγμή να 

διαπιστώνουμε την κεντρική σημασία που είχαν στη σκέψη 
του οι πλευρές εκείνες της θεωρίας του οι οποίες έγιναν το 

αντικείμενο της κριτικής του Μπακούνιν και είχαν τόσο μοι

ραίες ιστορικές συνέπειες.
Το κλασικό χωρίο το οποίο προσδιορίζει τη φύση του 

ιστορικού υλισμού του Μαρξ είναι, φυσικά, ο πρόλογος στην 

Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας που χρησιμοποιείται ευρέως 
ως το ευαγγέλιο, τόσο από εκείνους τους μαρξιστές που 
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την εγκυρότητά του για να 

υποστηρίξουν τον οικονομικό ντετερμινισμό, όσο και από 

εκείνους που, κριτικά διακείμενοι απέναντι στον Μαρξ, θέ

λουν να επιχειρηματολογήσουν εναντίον των θέσεών του. 

Στον πρόλογο αυτόν υποστηρίζει ότι οι σχέσεις παραγωγής 

αντιστοιχούν σε «ένα καθορισμένο στάδιο ανάπτυξης των 
υλικών μορφών παραγωγής [της ανθρωπότητας]»'5 και ότι η 15
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15. Karl Marx, A Contribution to the Critique o f Political Economy, Interna
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οικονομική δομή της κοινωνίας είναι «το πραγματικό θεμέλιο 

πάνω στο οποίο ορθώνεται ένα νομικό και πολιτικό εποικο

δόμημα και στο οποίο αντιστοιχούν καθορισμένες μορφές 
κοινωνικής συνείδησης»16. Το «κοινωνικό είναι» είναι διαχω

ρισμένο από τη «συνείδηση» και το πρώτο αναγνωρίζεται 
ως ο προσδιοριστικός παράγοντας του δεύτερου. Επιπλέον 
αλλαγές στις κρίσιμες σχέσεις παραγωγής (ή «σχέσεις ιδιο
κτησίας») μας παραπέμπουν σε αλλαγές στις «υλικές παρα

γωγικές δυνάμεις»17. Στις αντιφάσεις που ενίοτε προκύπτουν 

ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις και τις σχέσεις παραγωγής, 
αποδίδει ο Μαρξ τις περιόδους κοινωνικής επανάστασης. 

Καθώς οι αντιφάσεις στην οικονομική σφαίρα επιλύονται, 

αυτό «οδηγεί αργά ή γρήγορα στον μετασχηματισμό όλου 

του τεράστιου εποικοδομήματος»18 19. Τα συστατικά μέρη του 
εποικοδομήματος, «νομικά, πολιτικά, θρησκευτικά, καλλιτε

χνικά ή φιλοσοφικά», ανάγονται σε απλές ιδεολογικές μορ
φές (όπως αναμφισβήτητα είναι σε μεγάλο βαθμό μέσα στην 

αστική κοινωνία) και το βασίλειο της συνείδησης που ενσω

ματώνεται σε αυτές τις μορφές περιστέλλεται σε μια απλή 
έκφραση «των αντιφάσεων της υλικής ζωής»'9. Εντέλει, αφού 
έχει καθιερώσει τις παραγωγικές δυνάμεις ως το θεμέλιο 

κάθε κοινωνικού μετασχηματισμού και αφού έχει συρρικνώ

σει τη συνείδηση σε αντανάκλαση των υλικών συνθηκών, 

αυτό που απομένει είναι απλώς να κάνει ρητή τη διασύνδε

tional Publishers, Νέα Υόρκη 1970, σ. 20 [ελληνική έκδοση: Καρλ Μαρξ, Κρι
τική της Πολιτικής Οικονομίας, μετάφραση Χρήστος Μπαλωμένος, εκδόσεις 
Σύγχρονη Εποχή, 2016].

16. Στο ίδιο.
17. Στο ίδιο, σ. 21.
18. Στο ίδιο.
19. Στο ίδιο.
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ση ανάμεσα στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και 

την κοινωνική πρόοδο. Η κοινωνική επανάσταση, η οποία 

συντελείται προκειμένου να επιλύσει την αντίφαση μεταξύ 

παραγωγικών δυνάμεων και σχέσεων παραγωγής, συνεχίζει 
το επιχείρημα του Μαρξ, μπορεί να λάβει χώρα μόνο εάν ο 

υπάρχων τρόπος παραγωγής έχει αναπτύξει τις παραγωγι

κές δυνάμεις πλήρως, μέχρι το απώτερο όριό τους. Μέχρι 
αυτό το σημείο διαδραματίζει προοδευτικό ρόλο μέσα στην 

ιστορία. Αυτό που είναι αδύνατο να συμβεί είναι «ανώτερες 

σχέσεις παραγωγής» να εγκαθιδρυθούν προτού «όλες οι πα
ραγωγικές δυνάμεις» ενός κατώτερου σταδίου έχουν πλή
ρως αναπτυχθεί.20 Η θεώρηση είναι τέτοια ώστε ο καπιτα

λισμός να συνιστά έναν προοδευτικό τρόπο παραγωγής, οι 

προγενέστεροι τρόποι παραγωγής να είναι «κατώτεροι» και 

αυτό που θα εγκαθιδρυθεί, όταν ο καπιταλισμός επιτελέσει 
το ωφέλιμο έργο του, θα είναι κάποιο «ανώτερο» σύστημα 

κοινωνικών σχέσεων. Ο Μπακούνιν θέτει υπό αμφισβήτηση 
όλους αυτούς τους ισχυρισμούς. Αλλά προτού συνοψίσουμε 

τα επιχειρήματα του Μπακούνιν είναι σημαντικό να διερευ- 

νήσουμε παραπέρα τον βαθμό στον οποίο ο Μαρξ παραμέ

νει προσκολλημένος σε αυτή την αμφιλεγόμενη θέση και τον 

τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει τα επιμέρους στοιχεία της.
Η θέση του «προλόγου» στην Κριτική της Πολιτικής Οικονο

μίας αποτελεί το σταθερό νήμα της σκέψης του Μαρξ από τη 

Γερμανική Ιδεολογία μέχρι το Κεφάλαιο. Όλες οι θέσεις που υπάρ

χουν στον «πρόλογο» βρίσκονται και στη Γερμανική Ιδεολογία. 
Οι παραγωγικές δυνάμεις θεωρούνται ότι έχουν κεντρική θέση 
στον προσδιορισμό όλων των κοινωνικών μορφών, συμπερι- 
λαμβανομένης της εξέλιξής τους. Η «μάζα των παραγωγικών

20. Στο ίδιο.
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δυνάμεων» (που στο σημείο αυτό ορίζονται ως περικλείουσες 

τις σχέσεις παραγωγής) «καθορίζει τη φύση της κοινωνίας»2'. 
Επιπλέον «η υλική παραγωγή της ζωής» και «η μορφή ζωής 

που συνδέεται με αυτήν και δημιουργείται από αυτήν» αντι

μετωπίζονται ως «η βάση όλης της ιστορίας».21 22 Από αυτό το 
σημείο εκκίνησης, το κράτος και «όλα τα διαφορετικά θεω

ρητικά προϊόντα και οι μορφές συνείδησης»23 μπορούν να 
εξηγηθούν.24 Η κοινωνική εξέλιξη ερμηνεύεται μέσα από την 

ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων:« όλες οι συγκρούσεις 

στην ιστορία έχουν την πηγή τους [...] στην αντίφαση ανάμε

σα στις παραγωγικές δυνάμεις και τη μορφή επικοινωνίας»25. 

Σε αυτή την παραγωγιστική άποψη της ιστορίας αντιστοιχεί η 

περιστολή της σκέψης σε μια αντανάκλαση της υλικής πραγμα

τικότητας. «Τα φαντάσματα που σχηματίζονται στο ανθρώπινο 
μυαλό αποτελούν [...] εξιδανικεύσεις της υλικής διαδικασίας 

της ζωής που είναι εμπειρικά επαληθεύσιμη [και κατά συνέπεια, 
από τη θετικιστική σκοπιά που σε ορισμένες περιπτώσεις υιοθε

21. Karl Marx και Frederick Engels, The German Ideology, International 
Publishers, Νέα Υόρκη 1947, σ. 18 [ελληνική έκδοση: Καρλ Μαρξ και 
Φρίντριχ Ένγκελς, Η Γερμανική Ιδεολογία, μετάφραση Κ. Φιλίνη, εκδόσεις 
Gutenberg, 1997],

22. Στο (διο, σ. 28.
23. Στο ίδιο.
24. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Μαρξ αναφέρει σε αυτό το σημείο ότι θα 

επιθυμούσε να αναλύσει το εποικοδόμημα ως ένα όλον και να δείξει την 
αμοιβαία σχέση των διαφόρων στοιχείων. Εάν ως όλον θεωρεί όλη την κοι
νωνία, κι όχι απλώς το εποικοδόμημα και εάν επεκτείνει την αμοιβαιότητα 
για να συμπεριλάβει μαζί με τις οικονομικές σχέσεις και όλες τις άλλες σχέ
σεις, τότε έχουμε απέναντι μας ένα σύστημα διαλεκτικής κοινωνικής θεω
ρίας με την πλήρη έννοια του όρου, η ύπαρξη του οποίου θα καθιστούσε 
περιττό ένα μεγάλο μέρος της κριτικής του Μπακούνιν και των επιγόνων 
του. Πρόκειται γι'αυτό το σύστημα που ακολούθησαν αργότερα οι κριτικοί 
μαρξιστές.

25. Στο ίδιο, σ. 73.
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τεί ο Μαρξ, περισσότερο αληθινή] και συνδέεται με υλικές προ

ϋποθέσεις»26. Τα άτομα είναι ανίκανα να θέσουν σε κίνηση τη 

διαδικασία κριτικής ανάλυσης πέραν των ορίων που επιβάλλει 
η τεχνικο-οικονομική εξέλιξη, επειδή, σύμφωνα με τον Μαρξ, 

«η ηθική, η θρησκεία, η μεταφυσική» εξαρτώνται για την εξέλι

ξή τους από αλλαγές στις «υλικές ανθρώπινες σχέσεις».27 «Δεν 

καθορίζεται η ζωή από τη συνείδηση, αλλά η συνείδηση από 
τη ζωή»28 σύμφωνα με τη διάσημη φράση του Μαρξ. Έτσι απο

φεύγεται ο ιδεαλισμός. Από την άλλη, το σχέδιο του Μαρξ να 
διερευνήσει τις αμοιβαίες σχέσεις εγκαταλείπεται από μόνο του 
όταν τον οδηγεί στο βασίλειο της συνείδησης.29 Η τάση του να 

περιορίζει την υλιστική αντίληψη σε έναν αντικειμενισμό ορθώ

νει εμπόδια στην επίτευξη μιας ολοκληρωμένης υλιστικής και 

διαλεκτικής θεώρησης.
Παρόμοιες θεωρητικές συλλήψεις βρίσκουμε στα μετα

γενέστερα έργα του της δεκαετίας του 1840. Η Αθλιότητα της 

Φιλοσοφίας επαναδιατυπώνει την άποψη ότι ο τρόπος παρα

26. Στο ίδιο.
27. Στο ίδιο, σ.14.
28. Στο ίδιο, σ. 15. Λες και ένας τέτοιου είδους μονόπλευρος προσδιορι

σμός θα αρκούσε για αυτά τα άρρηκτα συνδεδεμένα φαινόμενα.
29. Ο Μαρξ έρχεται αντιμέτωπος με το δίλημμα να ερμηνεύσει, ή να 

παραβλέψει, την προοδευτική κοινωνική θεωρία (όπως ήταν η δική του), 
η οποία είναι επίσης το προϊόν των υλικών συνθηκών της κοινωνίας και γι' 
αυτό υποκείμενη σε κατηγορίες για ιδεολογία. Ο Μαρξ εξηγεί ότι η κοινωνι
κή εξέλιξη προχωράει με διαφορετικούς ρυθμούς σε σχέση με τις διαφορε
τικές ομάδες και τους θεσμούς της κοινωνίας. Η εξελιγμένη συνείδηση μπο
ρεί να είναι το προϊόν των νέων υλικών συνθηκών που αναπτύσσονται, την 
ίδια στιγμή που μια απαρχαιωμένη «μορφή επικοινωνίας» εξακολουθεί να 
έχει υπό τον έλεγχό της την κοινωνία και να εκφράζεται διαμέσου της κυρί
αρχης ιδεολογίας. Έτσι δικαιώνεται η προοδευτική φύση της ριζοσπαστικής 
κοινωνικής θεωρίας, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα τα ποντάρουμε 
όλα στην προοδευτική φύση της ιστορικής εξέλιξης.
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γωγής αντιστοιχεί στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμε
ων, η πρόοδος των οποίων απαιτεί την ανατροπή απαρχαιω

μένων μορφών προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη 

ανάπτυξή τους.30 Εξάλλου ο Προυντόν δέχεται επίθεση επειδή 
υπαινίσσεται ότι η πολιτική σφαίρα θα μπορούσε να καθορίσει 

τη φύση των οικονομικών θεσμών, ενώ στην πραγματικότητα 

«οι νόμοι [...] δεν κάνουν τίποτα παραπάνω από το να δηλώ
νουν, να εκφράζουν με λέξεις, τη βούληση των οικονομικών 

σχέσεων»31. Σε μια επιστολή του το 1846 στον Ανένκοφ32 ο 

Μαρξ επαναλαμβάνει τη θέση ότι δεδομένου ενός «ειδικού 
σταδίου ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων του ανθρώ
που [...] θα έχετε μια ειδική μορφή εμπορίου και κατανάλω
σης» η οποία παράγει με τη σειρά της το αντίστοιχο σύνολο 

των υπόλοιπων κοινωνικών θεσμών.33 Επιπροσθέτως ορίζει 

την κοινωνική επανάσταση ως την επίλυση της αντίφασης 

ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις και τις σχέσεις παρα
γωγής. Όπως είναι γνωστό, ο Μαρξ εφαρμόζει αυτές τις θεω

ρητικές αρχές στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο προκειμένου να 
εξηγήσει τη μετάβαση από τη φεουδαλική στην καπιταλιστική

30. Karl Marx, The Poverty o f Philosophy, Progress Publishers, Μόσχα 1955, 
σ. 107 [ελληνική έκδοση: Καρλ Μαρξ, Η αθλιότητα της φιλοσοφίας, μετάφρα
ση Γεωργία Δεληγιάννη-Αναστασιάδη, εκδόσεις Αναγνωστίδη].

31. Στο ίδιο, σ. 36.
32. Πάβελ Βασίλιεβιτς Ανένκοφ (1813-1887), σημαντικός Ρώσος κριτικός 

λογοτεχνίας. Είναι περισσότερο γνωστός για τα απομνημονεύματά του που 
εκδόθηκαν το 1880 με τον τίτλο Η ξεχωριστή δεκαετία. Στα τέλη της δεκαετί
ας του 1830 συνδέθηκε με μακρόχρονη φιλία με τον επίσης κριτικό λογοτε
χνίας Βισαριόν Μπελίνσκι καθώς και με άλλες σημαντικές προσωπικότητες 
των ρωσικών γραμμάτων, όπως τον Αλεξάντερ Χέρτσεν, τον Ιβάν Τουργκέ- 
νιεφ και τον Νικολάι Γκόγκολ. Ήταν φίλος με τον Μιχαήλ Μπακούνιν και δια
τηρούσε αλληλογραφία με τον Μαρξ. (Σ.τ.Μ.)

33. Marx, ό.π., σ. 156.
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παραγωγή.311 Ωστόσο η απουσία ορισμένων ισοπεδωτικών γε

νικεύσεων, οι οποίες είναι υπαρκτές στα πρώιμα έργα του, θα 

μπορούσε να υποδηλώσει ότι ο Μαρξ βρισκόταν στη διαδικα
σία να μετριάσει τη θέση του και να προβάλει την άποψη ότι 

οι οικονομικοί και τεχνικοί όροι είναι οι τελικοί προσδιοριστι- 

κοί παράγοντες μόνο σε μια συγκεκριμένη κοινωνική μορφή 
-  την αστική κοινωνία. Τότε η συνείδηση και η κουλτούρα θα 

μπορούσαν να πάρουν μια θέση πιο σημαντική από αυτήν των 
απλών παραγώγων.

Μια μελέτη όμως των σημαντικότερων ύστερων έργων 

του Μαρξ -των Βασικών Γραμμών της Κριτικής της Πολιτικής 

Οικονομίας (Grundrisse) και του Κεφαλαίου- δείχνει ότι η παλιά 
του θεώρηση εξακολουθεί να καταλαμβάνει κεντρική θέση 
στη σκέψη του και ότι τα σχόλιά του στην Κριτική της Πολιτικής 
Οικονομίας απέχουν πολύ από το να αποτελούν μια μεμονω

μένη παρέκκλιση. Παρόλο που στις Βασικές Γραμμές της Κριτι

κής της Πολιτικής Οικονομίας προειδοποιεί για τον κίνδυνο να 
επεκτείνουμε τις σχέσεις της αστικής κοινωνίας σε όλες τις κοι

νωνίες, εξακολουθεί να διατηρεί την άποψη ότι οι κατηγορίες 
που αναπτύχθηκαν για να ερμηνεύσουν την αστική κοινωνία 

επαρκούν επίσης για να κατανοήσουμε προγενέστερες κοι
νωνίες. «Έτσι η αστική οικονομία προσφέρει το κλειδί για την 

αρχαία οικονομία κ.λπ.»34 35. Εφαρμόζει επίσης αυτή την αρχή 
στη φυλετική κοινωνία. «Σε τελική ανάλυση η κοινότητά τους, 
όπως και η θεμελιωμένη σε αυτή μορφή ιδιοκτησίας, αναλύ
ονται σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης των παραγω

34. Robert Tucker, The Marx-Engels Reader, Norton, Νέα Υόρκη 1972, ο. 
339-340.

35. Karl Marx, Grundrisse, International Publishers, Νέα Υόρκη 1967, σ. 
105 [ελληνική έκδοση: Καρλ Μαρξ, Βασικές Γραμμές Κριτικής της Πολιτικής 
Οικονομίας, μετάφραση Διονύσης Διβάρης, εκδόσεις Στοχαστής, 1992].
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γικών δυνάμεων των εργαζόμενων υποκειμένων - στο οποίο 

αντιστοιχούν καθορισμένες σχέσεις τόσο αναμεταξύ τους όσο 

και απέναντι στη φύση»36. Στις Βασικές Γραμμές βρίσκουμε μια 
εξαιρετική ανάλυση της εσωτερικής σύνδεσης ανάμεσα ςπην 

προκαπιταλιστική ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, 

στον σχηματισμό νομισματικού πλούτου και στη διαθεσιμότη

τα της εργατικής δύναμης. Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση οι 

παραγωγικές δυνάμεις ανακαλύπτονται εκ νέου προκειμένου 

να αποτελέσουν τον καθοριστικό παράγοντα στην ανάδυση 
των νέων τρόπων παραγωγής.37 Για ακόμη μια φορά ο απολο

γισμός της γένεσης και της ανάπτυξης της αστικής κοινωνίας 

εκλαμβάνεται ως υπόδειγμα, όχι μόνο για την κατανόηση προ- 
καπιταλιστικών σχηματισμών, αλλά, όπως θα δούμε παρακά

τω, και για να προβλεφθεί το είδος των συνθηκών που είναι 
αναγκαίες για τη διάλυση του καπιταλισμού και την άνοδο 
ενός ανώτερου κοινωνικού σχηματισμού.

Παρόμοιες απόψεις βρίσκουμε στο Κεφάλαιο. Το πιο γνω
στό παράδειγμα είναι από τον επίλογο στη δεύτερη γερμανι
κή έκδοση, όπου ο Μαρξ επιδοκιμαστικά παραθέτει την ακό

λουθη ερμηνεία που παρουσίασε ένας Ρώσος κριτικός του 

βιβλίου του: «Ο Μαρξ πραγματεύεται την κίνηση της κοινωνί

ας ως διαδικασία της φυσικής ιστορίας, η οποία κυριαρχείται 
από νόμους που όχι μόνο είναι ανεξάρτητοι από την ανθρώ

πινη θέληση, τη συνείδηση και τη νοημοσύνη, αλλά που αντί

θετα είναι αυτοί που καθορίζουν τη θέληση, τη συνείδηση 
και τη νοημοσύνη [,..]».38 Η δήλωση αυτή θα μπορούσε να

36. Στο ίδιο, ο. 495.
37. Στο ίδιο, ο. 506-509.
38. Karl Marx, Capital, International Publishers, Νέα Υόρκη 1967,1:18 [ελ

ληνική έκδοση: Καρλ Μαρξ, Το Κεφάλαιο, μετάφραση Παναγιώτης Μαυρομ- 
μάτης, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, 2003].
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σημαίνει απλώς ότι οι διεργασίες προσδιορισμού, τόσο της 

υλικής πραγματικότητας όσο και της συνείδησης, μπορούν 
να είναι ουσιαστικά ερμηνεύσιμες (μια άποψη που είχε και 

ο Μπακούνιν) και ότι η συνείδηση δεν μπορεί σε καμία περί

πτωση να είναι ανεξάρτητη από έναν τέτοιο προσδιορισμό. 
Αλλά είναι προφανές ότι ο Μαρξ εδώ δεν λέει κάτι τέτοιο. 
Μάλλον ισχυρίζεται ότι υπάρχουν νόμοι που εξηγούν την 
ανάπτυξη της υλικής πραγματικότητας και ότι η ανάπτυξη 

της συνείδησης έπεται της υλικής εξέλιξης, με την οποία δια

τηρεί σχέση απλής εξάρτησης. «Για μένα το ιδεατό δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά ο υλικός κόσμος που αντανακλάται στον 

ανθρώπινο νου και μεταφράζεται σε νοητικές μορφές»39. Στο 

κεφάλαιο για το εμπόρευμα ο Μαρξ δείχνει ότι εξακολουθεί 
να διατηρεί την άποψη πως ο τρόπος παραγωγής καθορίζει 
τη φύση των άλλων κοινωνικών θεσμών και ότι η διαίρεση σε 

βάση και εποικοδόμημα δεν έχει απαλειφθεί από τη σκέψη 

του. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις αντιρρήσεις στην άποψή 
του «ότι κάθε ιδιαίτερος τρόπος παραγωγής και οι κοινωνικές 
σχέσεις που αντιστοιχούν σε αυτόν, εν ολίγοις ότι η οικονομι

κή δομή της κοινωνίας είναι η πραγματική βάση πάνω στην 

οποία ορθώνεται το νομικό και πολιτικό εποικοδόμημα, στο 

οποίο αντιστοιχούν καθορισμένες κοινωνικές μορφές συνεί
δησης, ότι με άλλα λόγια ο τρόπος παραγωγής καθορίζει τον 

χαρακτήρα γενικά της κοινωνικής, πολιτικής και πνευματικής 
ζωής...»40.

Πώς τότε εξηγεί περιόδους στην ιστορία όπου το πολιτικό 

σύστημα, ή η θρησκεία, φαίνεται να παίζουν ουσιαστικό ρόλο 

στον καθορισμό της φύσης της κοινωνίας; Ο Μαρξ απαντάει

39. Στο ίδιο, 1:19.
40. Στο ίδιο, 1:82.
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κάνοντας μια διάκριση ανάμεσα στην έκδηλη ιστορία και τη 

«λανθάνουσα ιστορία» των διαφόρων εποχών. Ο Μαρξ σω

στά θεωρεί πως δύσκολα θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό 

οποιοδήποτε επιχείρημα αντίθετο με τον ισχυρισμό του ότι 

«ο Μεσαίωνας δεν μπορούσε να ζήσει από τον καθολικισμό 

και ο αρχαίος κόσμος από την πολιτική»41. Είναι όμως εξίσου 
δύσκολο να μας πείσει, όπως επιθυμεί, ότι «είναι ο τρόπος που 
κέρδιζαν τα μέσα για τη ζωή τους που εξηγεί γιατί στη μία πε
ρίπτωση η πολιτική και στην άλλη ο καθολικισμός έπαιξαν τον 

κύριο ρόλο»42. Είναι ακόμη πιο δύσκολο να μας πείσει ότι στις 

φυλετικές κοινωνίες η διαφοροποίηση ανάμεσα σε μητριαρχι
κούς και πατριαρχικούς θεσμούς, ή ανάμεσα σε ελευθεριακές 
και καταπιεστικές κοινωνικές νόρμες, ήταν μια έκφραση της 

«λανθάνουσας οικονομικής ιστορίας» των κοινωνιών.

Το παραγωγιστικό στοιχείο στη σκέψη του Μαρξ φαίνεται 

να έχει ασκήσει βαθιά επίδραση στην αντίληψή του για την 
ανθρώπινη φύση. Θιασώτες του ουμανιστή Μαρξ έχουν υπο

γραμμίσει -και αυτό είναι απολύτως κατανοητό- εκείνες τις

41. Στο ίδιο.
42. Στο ίδιο. Όπως επισημαίνει ο Marshall Sahlins (Μάρσαλ Σάλινς) σε ό,τι 

αφορά τις ανάγκες της επιβίωσης, σε αντιδιαστολή με διαφορετικού είδους 
ανάγκες, «υπάρχουν άλλες «ανάγκες» εξίσου επιτακτικές με αυτή του να φας 
-  και όχι μόνο το σεξ, αλλά, για παράδειγμα, η ανάγκη της ταξινόμησης». 
Culture and Practical Reason, University of Chioago Press, Σικάγο 1976, σ. 146 
[ελληνική έκδοση: Marshall Sahlins, Πολιτισμός και Πρακτικός Λόγος, μετά
φραση Νίκος Κοϋρκουλος, εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2003]. Σημειώ
νει όμως ότι ακόμη και αυτή η προσέγγιση δεν συνιστά επαρκή κριτική στη 
θέση του Μαρξ, αφού παραμένει ευθυγραμμισμένη με ένα «λειτουργιστικό 
πλαίσιο», το οποίο δεν καταφέρνει να λάβει υπόψη του το σύνολο των συν
θηκών μέσα στις οποίες υφίστανται τέτοιου είδους ανάγκες- μια πολύπλευ
ρη πολιτισμική λογική η οποία παράγει τα σύμβολα και τα νοήματα που δια
ποτίζουν την ανθρώπινη εμπειρία και η οποία είναι ουσιαστική προκειμένου 
να βάλουμε σε τάξη όλες τις ανάγκες μας.



πλευρές στη σκέψη του που περιγράφουν το ανθρώπινο είδος 
ως δημιουργικό, ενεργητικό και ικανό να υπερβαίνει τον εαυτό 

του. Δίνουν έμφαση στο όραμα του Μαρξ για τους ανθρώπους 
ως κοινωνικά όντα, τα οποία αναζητούν το κοινό τους πεπρω

μένο μέσα από τη δημιουργία της κουλτούρας και τον μετα
σχηματισμό του κοινωνικού και υλικού περιβάλλοντος τους 

μέσα από τη συλλογική δραστηριότητα. Αναμφίβολα έχουμε 
να κερδίσουμε πολλά μελετώντας αυτή την πλευρά του Μαρξ. 
Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά η οποία, αν και βρίσκεται 

πολύ κοντά στην πρώτη, οδηγεί σε μια διαφορετική κατεύθυν

ση. Εάν η ουσία του ανθρώπινου είδους είναι να δημιουργεί, 

είναι επίσης και να παράγει. Βέβαια εφόσον η «παραγωγή» 

εκλαμβάνεται με την ευρύτερη έννοια, καθετί που κάνουν τα 
ανθρώπινα όντα είναι παραγωγή -  δεδομένου ότι κάθε δρά

ση παράγει κάποιο αποτέλεσμα. Ο Μαρξ όμως συχνά αναφέ- 
ρεται στην «παραγωγή» με την πιο ειδική, πιο στενή, έννοια 

του μετασχηματισμού του υλικού κόσμου σύμφωνα με ένα 

σχέδιο. Θεωρεί αυτό το είδος παραγωγής ως το κλειδί για την 
κατανόηση της ανθρώπινης φύσης. Στη Γερμανική Ιδεολογία 

υποστηρίζει ότι, αν και υπάρχουν πολλά κριτήρια με βάση τα 

οποία ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους από τα κατώτερα έμβια 

όντα, «τα ανθρώπινα όντα αρχίζουν να διακρίνουν τον εαυτό 
τους από τα ζώα ευθύς μόλις αρχίσουν να παράγουν τα μέσα 

συντήρησής τους»43. Επιλέγει έτσι ένα χαρακτηριστικό που 
οι άνθρωποι έχουν κοινό με πολλά ζώα (εκτός αν τα «κοινω
νικά» είδη των ζώων ταξινομηθούν ως ανθρώπινα και οι κυ- 

νηγητικές και τροφοσυλλεκτικές κοινωνίες μπουν στην ίδια 
κατηγορία με τις κοινωνίες των ζώων -  για να αναφερθούμε 

σε κάποια προφανή προβλήματα) παρά μια μοναδικά ανθρώ
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43. Marx and Engels, German Ideology, ό.π., σ. 7.
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πινη δραστηριότητα, όπως αυτή της δημιουργίας και χρήσης 
συστημάτων αποτελούμενων από συμβολικές μορφές. Για τον 

Μαρξ αυτό που είναι οι άνθρωποι «συμπίπτει επομένως με την 

παραγωγή τους και με το τι παράγουν και πώς το παράγουν. 
Αυτό που είναι τα άτομα εξαρτάται από τους υλικούς όρους 

που καθορίζουν την παραγωγή τους»44. Σοφά παραδέχεται πα

ρακάτω στο ίδιο έργο ότι η «ουσία του ανθρώπου» είναι στην 
πραγματικότητα το αποτέλεσμα όχι μόνο των παραγωγικών 

δυνάμεων, αλλά επίσης «των κοινωνικών μορφών της επικοι

νωνίας»45, παρόλο που αυτές εξακολουθούν να θεωρούνται 
ως προσδιορισμένες τελικά από τις παραγωγικές δυνάμεις. 

Τίθεται επομένως το ερώτημα σε ποιο βαθμό η κουλτούρα, 

η οποία μπορεί να διαχωριστεί από τη διεργασία του υλικού 

μετασχηματισμού, είναι ουσιαστική στο να κατανοήσουμε την 
ουσία του ανθρώπου. Εντούτοις ο Μαρξ παραμένει προσκολ- 
λημένος στην παραγωγιστική του τάση.

Παρόλο που, όπως συχνά έχει επισημανθεί, τα πιο θεω

ρητικά φιλοσοφικά στοιχεία στη σκέψη του Μαρξ γίνονται 
λιγότερο εμφανή στο μεταγενέστερο έργο του, στις Βασικές 

Γραμμές της Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας εξακολουθεί να 

τα συζητά. Είναι και σε αυτό το έργο του που βρίσκουμε απο

δείξεις για την παραγωγιστική θεώρησή του για τον άνθρωπο. 
Και όχι μόνο όταν ο Μαρξ διερευνά την ανθρώπινη συνθήκη 
μέσα στον καπιταλισμό, αλλά και όταν πραγματεύεται την 

προ- και μετά-καπιταλιστική κοινωνία. Εξετάζοντας την πρω
τόγονη κοινωνία ο Μαρξ καταπιάνεται με τον μύθο, μια από 

τις πιο πολύπλοκες και πιο πλούσια αναπτυγμένες συμβολικές 
μορφές που έχουν δημιουργήσει τα ανθρώπινα όντα. Βλέπει

44. Στο ίδιο.
45. Στο ίδιο, α  29.
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τον μύθο ως μια πρωτόγονη απόπειρα κυριαρχίας πάνω στη 
φύση, μια φαντασιακή κυριαρχία που πηγάζει από την προσω

ρινή ανικανότητα της ανθρωπότητας να επιτύχει την πραγμα

τική κυριαρχία διαμέσου της παραγωγής. «Όλη η μυθολογία 

υπερνικά και κατακτά και μορφοποιεί τις δυνάμεις της φύσης 
στη φαντασία και διαμέσου της φαντασίας. Και ως εκ τούτου 
εξαφανίζεται με την έλευση της πραγματικής κυριαρχίας»46. 
Με αυτόν τον τρόπο ο μύθος απορροφάται στη σφαίρα της 

εργαλειακής δραστηριότητας και συσχετίζεται με την παρόρ- 

μηση να χρησιμοποιηθεί η φύση απλώς ως μέσο. Η μυθολογι
κή συνείδηση επομένως καθίσταται μια τεχνική -μολονότι μια 
ιδεαλιστική, ατελέσφορη τεχνική- η οποία ξεπερνιέται από 

μια πιο αποτελεσματική και γι' αυτό «υψηλότερη» τεχνική υλι
κού μετασχηματισμού.

Αυτή η ερμηνεία αγνοεί στοιχεία που αποδεικνύουν ότι 

συχνά ο μύθος εκφράζει συμβολικά την αντίληψη ορισμένων 
πολιτισμών πως η σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση 

μπορεί να διέπεται από σχέσεις αμοιβαίας και μη κυριαρχικής 
αλληλεπίδρασης. Η Ντόροθι Λι μελετάει αυτού του είδους τη 

μυθολογία στην περιγραφή της για τους Ινδιάνους Γουίντου: 

«Μια εξέταση των μύθων των Γουίντου δείχνει ότι το άτομο 
θεωρείτο ότι είχε έναν περιορισμένο διαμεσολαβητικό ρόλο, 

καθώς μορφοποιούσε, χρησιμοποιούσε, μεσολαβούσε, πραγ

ματοποιούσε και χρονικοποιούσε το υπαρκτό, αλλά ποτέ δεν 
το αναδημιουργούσε»47.

Η μυθολογία των Γουίντου αντανακλά μια κουλτούρα με 

αληθινά οικολογική συνείδηση. Ενώ «η δική μας στάση απένα

46. Marx, Grundrisse, ό.π, α  110.
47. Dorothy Lee, Freedom and Culture, Prentice-Hall, Ένγκελγουντ Κλιφς 

1959, ο. 172. Η Λι παρουσιάζει παρόμοιες αναλύσεις για τους Χόπι, τους 
Ναβάχο, τουςΤικοπία και άλλες κουλτούρες.
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ντι στη φύση χρωματίζεται από την επιθυμία να ελέγξουμε και 

να εκμεταλλευτούμε [όπως διαφαίνεται στον συμβολισμό μας, 
ο οποίος αναπαριστά τη φύση με την μορφή των «πόρων» και 
την κυριαρχία πάνω της ως «ανάπτυξη» και ως «πρόοδο»], η 

σχέση των Γουίντου με τη φύση χαρακτηρίζεται από φιλικό
τητα και αμοιβαία ευγένεια»48. Η μυθολογία αυτών των πολι
τισμών σε πολλές περιπτώσεις δεν εξαφανίστηκε λόγω της 

κυριαρχίας του ανθρώπου πάνω στη φύση, αλλά μάλλον από το 

γεγονός ότι κοινωνίες τεχνολογικά πιο προηγμένες κυριάρχη

σαν πάνω στις παραδοσιακές κοινωνίες, μια διαδικασία που ο 
Μαρξ τη βλέπει ως προοδευτική.

Πίσω από την παραγωγισπκή θεώρηση του Μαρξ κρύβε
ται η έννοια της οικονομίας του χρόνου, όπως την πραγματεύ

εται στις Βασικές Γραμμές της Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας 
όπου υποστηρίζει ότι το ουσιαστικό οικονομικό ζήτημα αφο

ρά την παραγωγική χρήση του χρόνου. Για την κοινωνία, όπως 
και για το άτομο, «η πολυμέρεια της ανάπτυξής του, της από

λαυσης και της δραστηριότητάς του εξαρτάται από την εξοι
κονόμηση του χρόνου»49. Σημαντικό είναι αυτό που έχουμε να 
κερδίσουμε από αυτήν τη διαδικασία. Εάν μειωθεί ο χρόνος 

που απαιτείται για την αναγκαία παραγωγή (τη συντήρηση με 
μια ευρεία έννοια), θα υπάρξει περισσότερος χρόνος «για άλλη 

παραγωγή, υλική ή πνευματική»50 51. Αυτό καταδεικνύει την τάση 

του Μαρξ, όπως έχουν επισημάνει τόσο διαφορετικές κριτικές 

όπως αυτές του Χάμπερμας και του Μποντριγιάρ5', να περιο

48. Στο ίδιο, ο. 129.
49. Marx, Grundrisse, ό.π., α ΐ 72-173
50. Στο ίδιο, ο. 172.
51. Βλ. Jurgen Habermas, «The Idea of the Theory of Knowledge as Social 

Theory» στο Knowledge and Human Interests, Beacon Press, Βοστόνη 1971 
[ελληνική έκδοση: Γιούργκεν Χάμπερμας, «Η Ιδέα της Γνωσιοθεωρίας ως
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ρίσει το πρόβλημα της απελευθέρωσης σε ζητήματα παραγω
γής, θυσιάζοντας άλλους παράγοντες όπως τη διανθρώπινη 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία.
Ισως η πιο οξεία κριτική στον Μαρξ πάνω σε αυτό το θέμα 

να έχει γίνει από τον Σάλινς. Στο επίκεντρο της ανθρώπινης 
ύπαρξης βρίσκεται μια πολιτισμική λογική που, σύμφωνα με 
τον Σάλινς, δεν μπορεί να συγχέεται με μια πραγματιστική ή 

εργαλειακή ορθολογικότητα, ανεξάρτητα από το πόσο βαθιά 

μπορεί η τελευταία να έχει ριζώσει σε μια κοινωνική αντίλη

ψη της ανθρώπινης ανάπτυξης. «Το είδος στο οποίο ανήκει 
το "ειδολογικό ον"52 του Μαρξ είναι ο Homo Economicus», του 

οποίου το σχέδιο για την ανθρώπινη απελευθέρωση εμφανί

ζει «μια εξιδανικευμένη «αγοραία νοοτροπία» που συνδυάζει 
τις ανθρώπινες ανάγκες (της αυτοπραγμάτωσης), τη σπάνη 
των φυσικών πόρων (των αντικειμενικών μέσων) και την προ

οδευτική απελευθέρωση του ανθρώπου από αυτήν τη ζοφερή

Κοινωνικής Θεωρίας» στο Κείμενα Γνωσιοθεωρίας και Κοινωνικής Κριτικής, με
τάφραση Αντώνης Οικονόμου, εκδόσεις Πλέθρον, 1990] και Baudrillard, The 
Mirror o f Production, ό.π. σημείωση 3.

52. 5ρθείθ$-ΐ3θίη9 η αγγλική μετάφραση του γερμανικού όρου 
Gattungswessen, σύνθετης λέξης της οποίας το πρώτο συνθετικό Gattung 
σημαίνει το είδος και το δεύτερο συνθετικό Wessen σημαίνει το ον. Σύμφω
να με τον ορισμό που δίνει ο ίδιος ο Μαρξ στα Οικονομικά και Φιλοσοφικά 
Χειρόγραφα του 1844 (μετ. Αποςττόλης Λυκούργος, εκδόσεις μαρξιστικό βι
βλιοπωλείο) «ο άνθρωπος είναι ον είδους, όχι μόνο επειδή στην πράξη και 
τη θεωρία καθιστά το είδος (τόσο το δικό του όσο και τα υπόλοιπα) ως αντι
κείμενό του, αλλά επίσης επειδή -και αυτός δεν είναι παρά ένας άλλος τρό
πος για να το διατυπώσεις- αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ενεργητικό, 
ζωντανό είδος, [...] ως ένα καθολικό ον και συνεπώς ως ένα ελεύθερο ον» 
και «ο άνθρωπος δημιουργώντας με την πρακτική του δραστηριότητα, με 
την εργασία του πάνω στην ανόργανη φύση, έναν κόσμο αντικειμένων, απο- 
δεικνύεται συνειδητό ον είδους, δηλαδή ον που αντιλαμβάνεται το είδος του 
ως είδος του δικού του όντος ή τον εαυτό του ως ον είδους». (Σ.τ.Μ.)
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συνθήκη μέσω της εμπρόθετης δράσης»53. Η ιδέα του προτάγ- 

ματος της χειραφέτησης μέσω της παραγωγής βασίζεται σε 

μεγάλο βαθμό στην επιστημολογία του Μαρξ, σύμφωνα με 
την οποία το να νοηματοδοτείς είναι απλώς η ενέργεια του 
να ονοματίζεις και η πολιτισμική δημιουργία συρρικνώνεται 

σε μια αντανάκλαση της υλικής πρακτικής. Όμως αυτή η συρ
ρίκνωση αγνοεί την κεντρική σημασία της συμβολικής διερ

γασίας. «Η ενότητα της πολιτισμικής τάξης συγκροτείται από 

[...] το νόημα. Και είναι αυτό το πλήρες νοημάτων σύστημα 
που ορίζει κάθε μορφή λειτουργικότητας, ανάλογα δηλαδή με 

την επιμέρους δομή και τις τελικές ρυθμίσεις της πολιτισμικής 

τάξης»54. Η ανάλυση αυτή δείχνει καθαρά πως η μαρξική θέση 

αγνοεί το γεγονός ότι οι αξίες, συμπεριλαμβανομένης της αξί

ας χρήσης, μπορούν να υπαγορευθούν (και στην πραγματικό
τητα σε μεγάλο βαθμό συγκροτούνται) μόνο από ένα σύστημα 
νοημάτων, το οποίο δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια ιδεατή 
έκφραση βιολογικών αναγκών, ή ακόμη και υψηλότερων ανα
γκών που έχουν δημιουργηθεί στην πορεία της διαδικασίας 
του υλικού μετασχηματισμού. Επειδή ο Μαρξ με την παρα- 

γωγιστική θεώρησή του για την ανθρώπινη πράξη το αγνοεί 
αυτό, δείχνει ανίκανος να αντιληφθεί πόσο συναφείς είναι οι 
παραδοχές της αστικής κοινωνίας και οι παραδοχές που ενυ

πάρχουν στον ίδιο τον ορισμό του πολιτισμού αναφορικά με 

την πρακτική, την εργαλειακή δράση και την τεχνική. Επιπλέον 

αυτή η παραγωγιστική άποψη, καθώς θέτει όρια στην κριτική 

του Μαρξ, στη συνέχεια περιορίζει τη θεώρηση των παραμέ

τρων εντός των οποίων θα πραγματοποιηθεί το πρόταγμα της 

χειραφέτησης του ανθρώπου.

53. Sahlins, ό.π., σ. 161.
54. Lehning, ό.π., σ. 244.
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Είναι εξολοκλήρου αυτή η θέση του Μαρξ -η  ροπή του 

προς τον οικονομικό ντετερμινισμό και η παραγωγιστική αντί

ληψη της ανθρώπινης φύσης- που βρίσκεται στη ρίζα της δια
μάχης ανάμεσα στον Μαρξ και τον Μπακούνιν σχετικά με την 
ιστορική σημασία της καπιταλιστικής παραγωγής. Ο Μπακού

νιν προβάλλει τον ισχυρισμό ότι ο Μαρξ αβασάνιστα, δίχως 
ίχνος κριτικής, αποδέχεται πολλά στοιχεία της αστικής κοινω

νίας και της καπιταλιστικής παραγωγής ως αναγκαίο στάδιο 

στην πορεία απελευθέρωσης της ανθρωπότητας. Η ιδέα είναι 
(και ο Μπακούνιν την ανέπτυξε μόνο εν μέρει) ότι ο Μαρξ και 

ένα μεγάλο τμήμα του εργατικού κινήματος παρέμεναν ανί
κανοι να αντιμετωπίσουν κριτικά πολλές από τις δεσπόζουσες 

παραδοχές της εποχής τους και ότι ήταν απαραίτητες τόσο μια 

διαυγής ανάλυση του πώς οι διάφορες κατηγορίες της αστικής 

ιδεολογίας κατίσχυαν τον πολιτικό διάλογο, όσο και μια ρήξη 

με αυτή την ιδεολογία.
Ο Μπακούνιν αποδέχεται την ισχύ του υλισμού και του 

ντετερμινισμού και αποδίδει μεγάλη σημασία στην επίδραση 

του οικονομικού παράγοντα στην ιστορία. Εντούτοις ασκεί 

κριτική στον Μαρξ για τη θεώρηση του οικονομικού παράγο
ντα ως έσχατου παράγοντα και τη σύνδεση όλης της ιστορικής 

προόδου με την ανάπτυξη της οικονομίας. Όπως ο Μπακούνιν 

εξηγεί, «αναγνωρίζουμε πράγματι τον αναγκαίο και αναπό
δραστο χαρακτήρα όλων των γεγονότων που διαδραματίζο

νται, όμως δεν υποκλινόμαστε μπροστά τους αδιάφορα και 

προπαντός είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στο να τα εξυμνούμε 
όταν από τη φύση τους δείχνουν να βρίσκονται σε κατάφωρη 

αντίφαση με τον υπέρτατο σκοπό της ιστορίας»55, που θεωρεί 

ότι είναι η ανάπτυξη μιας κοινωνίας δίχως κυριαρχία. Ειδικά το

55. Dolgoff, ό.π., σ. 310.
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αντικείμενο της διαμάχης είναι η ιστορική σημασία της αστι
κής κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Μπακούνιν, ο Μαρξ θεωρεί 

ότι η ανάπτυξη του καπιταλισμού προηγείται της κοινωνικής 

επανάστασης που θα οδηγήσει στην ελεύθερη κοινωνία. Ο τε

λευταίος πιστεύει (όπως ο Μπακούνιν το διατυπώνει) ότι «εάν 

οι χώρες είναι καθυστερημένες από τη σκοπιά της καπιταλι

στικής παραγωγής, βρίσκονται υποχρεωτικά πίσω και από τη 

σκοπιά της κοινωνικής επανάστασης».

Η ερμηνεία αυτή της ιστορικής προόδου, που συνιστά 
ένα ισχυρό ρεύμα στη μαρξιστική σκέψη, είναι ριζωμένη 
στην αντίληψη του Μαρξ ότι υπάρχουν αναλογίες ανάμεσα 
στην κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου και στα στάδια της 

ατομικής ωρίμανσής του. Έτσι η αρχαία κοινωνία και όλες οι 
πρωτόγονες κοινωνίες αντιπροσωπεύουν την παιδική ηλικία 
του ανθρώπινου γένους. Ως άνθρωπος τυπικός του 19ου αι

ώνα στον τρόπο που σκεφτόταν, ο Μαρξ είχε μια συγκαταβα

τική, πατερναλιστική άποψη για τα παιδιά (για να μην ανα

φέρουμε τις γυναίκες). Ο μύθος, μια πρωτόγονη απόπειρα 

να τιθασευτεί η φύση, μια παιδική φαντασία της ανθρώπινης 

φυλής, αχρηστεύεται όταν κάνει την εμφάνισή της η «πραγ
ματική κυριαρχία» -  ας σημειώσουμε ότι η αρχή της πραγμα

τικότητας ήταν ριζωμένη μέσα στην εξουσία. Παρομοίως η 

κλασική τέχνη είναι ένα προϊόν της παιδικής ηλικίας της αν
θρωπότητας και είναι με αυτήν τη μορφή που μας «γοητεύ

ει», όπως όλα τα απλοϊκά προϊόντα των παιδιών. «Γιατί να μην 

ασκεί πάνω μας αιώνια γοητεία η ιστορική παιδική ηλικία της 

ανθρωπότητας, στις πιο όμορφες εκδηλώσεις της, σαν ένα 

στάδιο που έχει ανεπίστρεπτα περάσει;»56 Όταν ο Μαρξ κα
ταπιάνεται με μη δυτικές κοινωνίες, τις αντιμετωπίζει σαν

56. Marx, Grundrisse, ό.π., α  111.
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να ανήκουν και αυτές σε ένα παιδικό στάδιο της ανθρωπό
τητας, που είναι όμως λιγότερο γοητευτικό. Η αστική τάξη, 

έχοντας κάνει «την ύπαιθρο να εξαρτάται από τις πόλεις [...] 
τις βάρβαρες και ημιβάρβαρες χώρες να εξαρτώνται από τις 

πολιτισμένες, τα έθνη των χωρικών από τα έθνη των αστών, 

την Ανατολή από τη Δύση» επιτελεί το καθήκον να διασώζει 
έναν αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων «από την ηλιθιότητα 

της αγροτικής ζωής».57
Σε ένα σημαντικό εδάφιο στις Βασικές Γραμμές της Κριτικής 

της Πολιτικής Οικονομίας ο Μαρξ εξετάζει την «εκπολιτιστική 
επίδραση του κεφαλαίου» που συνίσταται στη «γενίκευση της 
εργατικότητας» και «σε ένα σύστημα γενικευμένης εκμετάλ
λευσης των φυσικών και ανθρώπινων ιδιοτήτων, ένα σύστη

μα καθολικής ωφελιμότητας»58 το οποίο περικλείει όλη την 
πραγματικότητα. Ο καπιταλισμός, επομένως, έχει την ιστορική 

αποστολή να εγκαθιδρύσει μια εργαλειακή αντίληψη για την 

πραγματικότητα, η οποία εξαλείφει όλες τις παραδοσιακές 

προκαταλήψεις που ορθώνουν εμπόδια στην καθυπόταξη της 

φύσης. Ο σεβασμός για τη φύση, που ενυπάρχει στη μυθολο
γία και η συνείδηση των πρωτόγονων πρέπει να εκλείψουν για 

χάρη «της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων». Όπως το 

θέτει ο Μαρξ:

Από εδώ προκύπτει η μεγάλη εκπολιτιστική επίδραση του 
κεφαλαίου, η παραγωγή από μέρους του ενός κοινωνι
κού σταδίου σε σχέση με το οποίο όλα τα προηγούμενα 

στάδια δείχνουν ως απλές τοπικές μορφές ανάπτυξης της 

ανθρωπότητας που διέπονταν από μια ειδωλολατρική 

σχέση απέναντι στη φύση. Για πρώτη φορά η φύση έγινε

57. Tucker, ό.π„ σ. 339.
58. Marx, Grundrisse, ό.π., σ. 449.



96 ΤΖΟΝ ΚΛΑΡΚ

καθαρά ένα αντικείμενο για το ανθρώπινο γένος, καθαρά 
ένα ζήτημα ωφελιμότητας. Έπαψε να αναγνωρίζεται σαν 
μια δύναμη για τον εαυτό της και η θεωρητική ανακάλυψη 
των ανεξάρτητων νόμων της ήταν απλώς ένα τέχνασμα 

για να υποταχθεί αυτή στις ανθρώπινες ανάγκες, είτε ως 

αντικείμενο κατανάλωσης, είτε ως μέσο παραγωγής. Ακο
λουθώντας την τάση του αυτή το κεφάλαιο οδηγεί πέρα 

από εθνικούς φραγμούς και προλήψεις, πέρα από την ιε
ροποίηση της φύσης, πέρα από όλες τις παραδοσιακές, 

περιορισμένες, αυτάρεσκες, αποστεωμένες μορφές ικα
νοποίησης των υπαρχουσών αναγκών όπως και πέρα από 

κάθε τάση για αναπαραγωγή των παλιών τρόπων ζωής. 
Είναι καταστροφικό απέναντι σε όλες αυτές τις κοινωνικές 
μορφές και ταυτόχρονα τις επαναστατικοποιεί αδιάκοπα, 
καθώς κατεδαφίζει όλα τα εμπόδια που ορθώνονται στην 

ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και στη διεύρυν

ση των αναγκών, στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παρα
γωγικών δυνάμεων και στην εκμετάλλευση και ανταλλαγή 

των φυσικών και πνευματικών δυνάμεων.59

Ο Μαρξ παραθέτει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αυτής της 
διαδικασίας όταν εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι Βρε

τανοί έφεραν τον «πολιτισμό» στην Ινδία. Ισχυρίζεται πως, 

παρά το γεγονός ότι η βρετανική διοίκηση κατέστρεψε τον 

πολιτισμό και ακόμη και την ευτυχία των ανθρώπων, επιτέλε- 

σε το εποικοδομητικό καθήκον να υποσκάψει τον Ανατολικό 

Δεσποτισμό, ο οποίος είχε τις ρίζες του στη ζωή του παραδο
σιακού ινδικού χωριού. Ο ιμπεριαλισμός άνοιξε τη δυνατό

τητα της εξέλιξης πέρα από την άγνοια, τη δεισιδαιμονία και 

τη στασιμότητα, που θεωρούσε ότι συνιστούν τις ουσιώδεις

59. Στο ίδιο, σ. 410.
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πλευρές της ινδικής κοινωνίας. Η Αγγλία, έγραφε, είχε «μια δι

πλή αποστολή στην Ινδία [...] την εξαφάνιση της παλιάς ασι

ατικής κοινωνίας και την εγκαθίδρυση στην Ασία των υλικών 

θεμελίων της Δύσης»60. Οι Βρετανοί έφεραν σε πέρας αυτή 
την αποστολή μέσα από μια διαδικασία συγκεντρωτισμού 

και βιομηχανικής ανάπτυξης.

Ενοποίησαν την πολιτική διοίκηση, ανέπτυξαν ένα σύ
στημα επικοινωνιών και μεταφορών, συγκρότησαν έναν πει- 

θαρχημένο στρατό, καθιέρωσαν την «ελευθερία του Τύπου» 

(αν και ελεγχόμενου από μια ελίτ), σχημάτισαν μια κυβερνώ- 
σα τάξη («προικισμένη με όσα απαιτούνταν για να μπορεί να 

κυβερνά και εμποτισμένη με το πνεύμα της ευρωπαϊκής επι

στήμης»61 συγκροτώντας έτσι ένα στρώμα γραφειοκρατών 

και τεχνικών) και τελευταίο, αλλά διόλου αμελητέο, εισήγα- 
γαν μια υψηλή τεχνολογία με τον ατμό ως μορφή ενέργειας. 

Εν ολίγοις διαμόρφωσαν τη βάση για όλη αυτήν τη συγκε
ντρωτική, δυτικότροπη αναπτυξιακή πορεία εναντίον της 
οποίας στη συνέχεια και για αρκετές γενιές αγωνίστηκε -γεν

ναία αλλά δίχως αποτέλεσμα- το κίνημα του Γκάντι (με το 
ιδεώδες του για τη συνεργατική παραγωγή στο χωριό). Όμως 

αυτό που δεν είδαν αυτοί οι Ινδοί υπερασπιστές της μη κυρι
αρχίας και της οργανικής ανάπτυξης είναι, όπως το θέτει ο 

Μαρξ, ότι:

Η αστική περίοδος της ιστορίας πρέπει να δημιουργήσει 

την υλική βάση του νέου κόσμου -  από τη μια την παγκό
σμια επικοινωνία που βασίζεται στην αλληλεξάρτηση της 

ανθρωπότητας, όπως και τα μέσα αυτής της επικοινωνί

ας και από την άλλη την ανάπτυξη των παραγωγικών δυ

60. Tucker, ό.π., σ. 583.
61. Στο ίδιο.
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νάμεων του ανθρώπου και τη μεταμόρφωση της υλικής 

παραγωγής σε επιστημονική κυριαρχία πάνω στους φυσι

κούς παράγοντες.62

Σύμφωνα με τη θεώρηση του Μπακούνιν, εάν είναι να αξιο

λογηθούν με ακρίβεια οι δυνατότητες απελευθέρωσης κάθε 
κοινωνίας, άλλοι παράγοντες, πλην των τεχνικών και οικονο
μικών πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία από εκεί

νη που επιτρέπει η σκέψη του Μαρξ. Ο Μαρξ, επισημαίνει ο 

Μπακούνιν, παραβλέπει «την ατομική ιδιοσυγκρασία και τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα των φυλών και των λαών, χαρακτηρι

στικά που είναι καθεαυτά το αποτέλεσμα ενός πλήθους εθνο
γραφικών, κλιματικών και οικονομικών, όπως και ιστορικών, 

αιτιών και τα οποία, από τη στιγμή που θα εγκαθιδρυθούν, 

εξασκούν, πέρα και πάνω από τις οικονομικές δυνάμεις, πέρα 
και πάνω από τις οικονομικές συνθήκες, σημαντική επίδρα

ση στο πεπρωμένο μιας χώρας, ακόμη και στην ανάπτυξη 
των οικονομικών της δυνάμεων»63. Στο σημείο αυτό ο Μπα

κούνιν παρουσιάζει μια θέση που από πολλές απόψεις είναι

62. Στο ίδιο, σ. 587-588. Μπροστά σε μια τόσο ισχυρή επιβεβαίωση της 
παραγωγιστικής θέσης δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι ο Τρότσκι, ένας μετα
γενέστερος θιασώτης του ορθόδοξου μαρξισμού, μπορεί να διακηρύττει ότι 
«ο Μαρξισμός ξεκινάει από την ανάπτυξη της τεχνικής ως την κύρια πηγή 
προόδου και συγκροτεί το κομμουνιστικό πρόγραμμα βασιζόμενος στη δυ
ναμική των παραγωγικών δυνάμεων». The Revolution Betrayed, Doubleday, 
Doran and Co., Γκάρντεν Σίτι 1973, σ. 45. [Ελληνική έκδοση: Η προδομένη 
Επανάσταση: Τι είναι και που βαδίζει η Σοβιετική Ενωση, μετάφραση Θεόδω
ρος Μισαηλίδης, εκδόσεις Διεθνές Βήμα, 2008]. Το έργο αυτό είναι διαφωτι- 
στικό παράδειγμα της παραγωγιστικής πλευράς του Μαρξ και της κυριαρχί
ας της παραγωγιστικής ιδεολογίας στον ορθόδοξο μαρξισμό, ιδιαίτερα αν 
ληφθεί υπόψη ότι γράφτηκε για να ασκήσει «κριτική» στον αυταρχισμό και 
τη «γραφειοκρατικοποίηση» του σταλινικού καθεστώτος

63. Lehning, ό.π., σ. 256.
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εξίσου ανεπαρκής με εκείνη για την οποία κατηγορεί τον 

Μαρξ, αφού, ενώ προσπαθεί να μην ακολουθήσει τη θεωρία 
του «εποικοδομήματος» ως προς την ερμηνεία των μη οικο

νομικών παραγόντων, δεν αποφεύγει να υποβαθμίσει την 

αμοιβαία αλληλεπίδραση ανάμεσα σε οικονομικούς και μη 

οικονομικούς παράγοντες. Εντούτοις η κριτική του έχει αξία 

εφόσον υποδεικνύει τη σημασία των πολιτισμικών παραγό
ντων που ποτέ δεν έχουν πειστικά υποβαθμιστεί σε απλούς 

διαμεσολαβητικούς όρους ανάμεσα στα τελικά οικονομικά 

αίτια και στις άλλες κοινωνικές πραγματικότητες. Επιχειρη

ματολογεί υπέρ της σημασίας του αισθήματος της κοινότη
τας και της ύπαρξης αυτού που αποκαλεί «το ένστικτο της 

εξέγερσης»64. Διαβλέπει ότι πολλές παραδοσιακές κοινωνίες 

έχουν την ικανότητα της κοινωνικής επανάστασης σε πολύ 
μεγαλύτερο βαθμό από τις «προηγμένες» ή «πολιτισμένες», 

τις οποίες ο Μαρξ αντιμετώπιζε ως προοδευτικές. Για παρά
δειγμα, ο Μπακούνιν θεωρούσε ότι ορισμένα ελευθεριακά 

και κοινοτικά αισθήματα στους λατινικούς πολιτισμούς πρό- 

σφεραν σε αυτούς ένα πλεονέκτημα έναντι της αυταρχικής 
και ιεραρχικής στάσης των Γερμανών, στους οποίους ο Μαρξ 
συχνά αναφερόταν ως την εμπροσθοφυλακή της επερχόμε- 

νης επανάστασης.65
Ο Μπακούνιν μάς προειδοποιεί να φυλαγόμαστε από εκεί

νους που επιθυμούν να «εκπολιτίσουν» τις λιγότερο οικονομι
κά αναπτυγμένες κοινωνίες και ομάδες μέσα στην κοινωνία.66

64. Στο ίδιο. Ένα από τα σοβαρά λάθη του Μπακούνιν είναι η υπερβολική 
έμφαση που έδωσε στα επαναστατικά ένστικτα, η οποία κατά διαστήματα 
συσκοτίζει την ανάλυσή του για τη σημασία του κοινωνικού μετασχηματι
σμού με επίκεντρο τον συνειδητό, αναστοχαζόμενο άνθρωπο.

65. Lehning, ό.π., σ. 257.
66. Dolgoff, ό.π., σ. 203.
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Πιστεύει ότι αυτή η επιθυμία είναι αντιδραστική για δύο λό

γους: πρώτον γιατί απαιτεί καταπιεστικά μέσα προκειμένου να 
επιτύχει τον στόχο της και δεύτερον, και ακόμη πιο σημαντικό, 

γιατί έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή πολιτισμικών συν

θηκών με ελευθεριακές δυνατότητες και την αντικατάστασή 
τους με συνθήκες που προωθούν την κυριαρχία.67

67. Παρόλο που ο ίδιος ο Μπακούνιν δεν ήταν σε θέση να αναδείξει το ζήτη
μα, τα σχόλιά του πάνω στην κουλτούρα δείχνουν τη σημασία που έδινε στην 
αντίθεση, από τη μία πλευρά, μεταξύ πρωτόγονων και πολιτισμένων και, από 
την άλλη, μεταξύ κουλτούρας και κράτους. Μελέτες πάνω στη σχέση που υφί- 
σταται ανάμεσα σε αυτά τα δύο ανατιθέμενα μέρη επισημαίνουν την ανάγκη 
μιας μετατόπισης από την κριτική του κράτους προς την κριτική του ίδιου του 
πολιτισμού. Το πρόσφατο έργο του Πιέρ Κλαστρ εισάγει μια σειρά από στοι
χεία που αυτή η κριτική θα έπρεπε να λάβει υπόψη. Σύμφωνα με τον Κλαστρ, 
αυτό που μας διδάσκει η πρωτόγονη κοινωνία είναι ότι« ο αποφασιστικός πα
ράγοντας είναι η πολιτική τομή και όχι η οικονομική αλλαγή». Society Against 
the State, Mole Editions, Urizen Books, Νέα Υόρκη 1977, σ.171 [ελληνική έκ
δοση: Η Κοινωνία ενάντια στο Κράτος, μετάφραση Κική Καψαμπέλη, εκδόσεις 
Αλεξάνδρεια, 1992]. Η πρωτόγονη κοινωνία, λέει, είδε «τη μεγάλη συγγένεια 
εξουσίας και φύσης ως διπλό περιορισμό του σύμπαντος της κουλτούρας». 
Η πρωτόγονη κοινωνία είναι μια κοινωνία της αφθονίας όπως πειστικά έδει
ξε ο Σάλινς στο έργο του Stone Age Economics, Chicago, Aldine-Atherton, 
Σικάγο 1972. Ακολουθώντας αυτή την ανάλυση ο Κλαστρ υποστηρίζει ότι η 
πρωτόγονη κοινωνία είναι «μια ουσιαστικά εξισωτική κοινωνία» στην οποία 
«οι άνθρωποι είναι κύριοι της δραστηριότητάς τους κύριοι της κυκλοφορίας 
των προϊόντων αυτής της δραστηριότητας». Μέσα στην ιστορία εμφανίζονται 
μόνο δύο ποιοτικά διαφορετικές μορφές κοινωνίας -η  πρωτόγονη κοινωνία 
με το πολιτισμικό σύστημα οργάνωσής της- και η κοινωνία η οργανωμένη 
σε κρατική ή πολιτική βάση. Η εμπειρική μελέτη του Κλαστρ για τις κοινωνί
ες των Αμερινδών [Συμβατική ονομασία του συνόλου των αυτόχθονων της 
αμερικανικής Ηπείρου. Ο όρος είναι σύνθεση των λέξεων Αμερική και Ινδός 
και έχει την προέλευσή του στο λάθος του Χριστόφορου Κολόμβου, ο οποίος 
όταν ανακάλυψε την Αμερική είχε θεωρήσει ότι βρισκόταν στις Ινδίες. Σ.τ.Μ.] 
τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι, παρόλο που μπορεί να υπάρχουν διαφορε
τικά συστήματα παραγωγής ακόμη και να διαδέχονται το ένα το άλλο δίχως 
αντίστοιχες αλλαγές στους υπόλοιπους πολιτισμικούς θεσμούς η μετάβαση 
σε κρατικές μορφές αναπόφευκτα παράγει επαναστατικές αλλαγές σε όλη την
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Αλλά ποια ακριβώς είναι η αντίληψη του Μαρξ για τον 

«εκπολιτιστικό» χαρακτήρα της αςττικής παραγωγής; Βρίσκου

με στο έργο του μια ηχηρή υποστήριξη των επαναστατικών 
επιτευγμάτων του καπιταλισμού. Ενδεικτικές είναι οι παρατη

ρήσεις του, τις οποίες παραθέσαμε πιο πάνω, για τον ιμπερια
λισμό στην Ινδία. Η προοδευτική λειτουργία του κεφαλαίου 

συνίσταται, πάνω απ' όλα, στο να αναπτύξει τις παραγωγικές 

δυνάμεις μέχρι τα όρια των δυνατοτήτων τους και να δημιουρ
γήσει τις συνθήκες που θα προετοιμάσουν τον δρόμο για την 

κοινωνική επανάσταση καθιστώντας έτσι εφικτή την ακόμη 

μεγαλύτερη επέκτασή τους. Ο καπιταλισμός, υποστηρίζει ο 
Μαρξ, έχει επιτελέσει μια συγκεντρωτική λειτουργία αναγκαία 

στην ιστορία. Η αστική τάξη, γράφει στο Κομμουνιστικό Μα

νιφέστο, «έχει συναθροίσει τον πληθυσμό, έχει συγκεντρώσει 
τα μέσα παραγωγής και έχει συσσωρεύσει την ιδιοκτησία σε 

λίγα χέρια. Αναγκαίο επακόλουθο όλων αυτών υπήρξε ο πολι

κοινωνική δομή, αλλαγές οι οποίες καταλήγουν στην «ανάδυση του κύρους 
της ιεραρχίας των σχέσεων εξουσίας της υποδούλωσης των ανθρώπων» (σ. 
171). Υποστηρίζει ότι είμαστε υποχρεωμένοι, εάν επιθυμούμε να διατηρήσου
με τη μαρξιστική αντίληψη της βάσης και του εποικοδομήματος να βάλουμε 
στη θέση της «βάσης» την πολιτική και στη θέση του «εποικοδομήματος» την 
οικονομία. Ο ίδιος ο Κλαστρ όμως δεν πέφτει σε μια αντι-διαλεκτική παγίδα 
(ένα είδος χυδαίου αναρχισμού που τον συναντάμε αρκετά συχνά) ούτε απο
δέχεται την εναλλακτική λύση ενός απλοϊκού δημογραφικού ντετερμινισμού. 
Παρόλο που υπάρχει πλούσιο εμπειρικό υλικό, που αποδεικνύει τη σημασία 
της αύξησης του πληθυσμού ως θεμελιακού παράγοντα για την εμφάνιση του 
κράτους (σ. 180-181 και βλέπε επίσης Robert Carneiro, «Α Theory of the Origin 
of the State» στο Science 169:733-738), η προσοχή μας μέσα σε κάθε δεδομέ
νη κουλτούρα πρέπει εξίσου να επικεντρωθεί στον αγώνα να αναστραφούν οι 
τάσεις που οδηγούν στην ανάδυση μιας πολιτικής κοινωνίας (σ. 182-186). Στη 
μελέτη του Κλαστρ βρίσκουμε εντυπωσιακές αποδείξεις της βαθιάς σημασί
ας αυτού του αγώνα ανάμεσα στην κουλτούρα και στο κράτος στον οποίο ο 
Μπακούνιν μόνο υπαινικτικά έχει αναφερθεί.
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τικός συγκεντρωτισμός»68 ο οποίος έχει επιτρέψει στην αστική 
τάξη να αναπτύξει τις παραγωγικές δυνάμεις σε βαθμό που 

ξεπερνάει κατά πολύ τα όνειρα των προηγούμενων κοινωνι
ών (ή τουλάχιστον εκείνων των κοινωνιών που έκαναν τέτοια 

όνειρα, μια και οι περισσότερες δεν υπάγονταν σε αυτή την 

κατηγορία). Αυτή η ανάπτυξη δεν απαιτούσε μόνο τον συγκε
ντρωτισμό και την επακόλουθη καταστροφή της παραδοσια

κής κουλτούρας («των αρχαίων και σεβάσμιων προλήψεων και 
αντιλήψεων»69), αλλά και την επιβολή ενός συστήματος άκα

μπτης και ιεραρχικής οργάνωσης. «Ως απλοί στρατιώτες ενός 
βιομηχανικού στρατού [οι εργαζόμενοι] βρίσκονται κάτω από 

την επιτήρηση μιας απόλυτης ιεραρχίας αξιωματικών και υπα- 
ξιωματικών. Όχι μόνο είναι οι σκλάβοι της αστικής τάξης και 
του αστικού Κράτους, αλλά καθημερινά και σε ωριαία βάση 

υποδουλώνονται από τη μηχανή, από τον επιστάτη και κυρίως 

από τον κάθε μεμονωμένο αστό βιομήχανο»70.

Ποια τότε πρέπει να είναι η θέση των εργαζομένων απένα
ντι σε αυτές τις απάνθρωπες τεχνικές; Η άμεση αντίδρασή τους 
απέναντι σε αυτό που ο Μάμφορντ ονομάζει «παλαιοτεχνικές» 
-τις ιεραρχικές, συγκεντρωτικές μορφές της μηχανοποίησης 

της βιομηχανικής επανάστασης- ήταν η εξέγερση. Έσπασαν 
τις μηχανές που υπονόμευαν τη δημιουργικότητά τους, υπο
βαθμίζοντας την ποιότητα των προϊόντων τους και κάνοντας 

δυνατή την πιο αποδοτική εκμετάλλευση της εργασίας τους. 

Σύμφωνα όμως με τον Μαρξ αυτή η προσέγγιση ήταν ουτοπι
κή, επειδή με τέτοιες ενέργειες οι εργαζόμενοι «έστρεφαν τις 

επιθέσεις τους όχι ενάντια στους αστικούς όρους παραγωγής,

68. Tucker, ό.π., σ. 339.
69. Στο ίδιο, σ. 338.
70. Στο ίδιο, σ.341.
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αλλά ενάντια στα ίδια τα εργαλεία της παραγωγής»7'. Οι τεχνι

κές που, όπως ο ίδιος ο Μαρξ διαπιστώνει, διαμορφώνουν σε 

μεγάλο βαθμό τη βάση (στην πραγματικότητα θεωρούνται ότι 
κατά κανόνα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο) του αστικού 

τρόπου παραγωγής διαφοροποιούνται από «τους αστικούς 
όρους παραγωγής». Δεδομένης έτσι της ουδέτερης κατά μία 
έννοια υπόστασής τους, εκλαμβάνονται ως απλά μέσα προς 

χρήση, τα οποία μπορούν να προμηθεύσουν, δίχως να χρειά

ζονται ριζικό μετασχηματισμό, τη βάση για την προοδευτική 
κοινωνική εξέλιξη.71 72

Ο Μαρξ επεξεργάζεται εκτενώς τη θέση του για την τεχνο
λογία και την ανάπτυξη της καπιταλιστικής παραγωγής στις 

Βασικές Γραμμές της Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας, όπου 
συνεχίζει να αναλύει ορισμένα θέματα με τα οποία είχε ήδη 

καταπιαστεί στο παρελθόν στα Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χει

ρόγραφα του 1844. Στη μηχανοποιημένη παραγωγή η εργασία 
δεν εμφανίζεται ως η αυτενέργεια του εργαζόμενου. Οι μηχανές 

γίνονται ένα σύστημα, «μια κινούμενη δύναμη που κινείται από 

μόνη της»73, ενώ η δραστηριότητα του εργαζόμενου υποβαθμί
ζεται σε «μια στοιχειώδη αφηρημένη δραστηριότητα [...] καθό-

71. Στο ίδιο, σ. 343.
72. Στο έργο του Theories o f Surplus Value, Progress Publishers, Μόσχα 

1968, μέρος II, σ. 117 [ελληνική έκδοση: Θεωρίες για την Υπεραξία, μετάφρα
ση Παναγιώτης Μαυρομμάτης, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, 2008] ο Μαρξ 
επαινεί τον Ρικάρντο ο οποίος «ορθά για την εποχή του θεωρεί τον καπιτα
λιστικό τρόπο παραγωγής ως τον πιο επωφελή για την παραγωγή γενικά». 
Η θέση του Ρικάρντο θεωρείται ιστορικά προοδευτική επειδή «η παραγωγή 
αυτή καθεαυτή δεν σημαίνει τίποτα άλλο από την ανάπτυξη των ανθρώπι
νων παραγωγικών δυνάμεων, με άλλα λόγια την ανάπτυξη του πλούτου της 
ανθρώπινης φύσης ως αυτοσκοπού» (σ. 117-118). Ο Μαρξ συνεχίζει υπερα
σπιζόμενος το εξελικτικό δόγμα σύμφωνα με το οποίο οι οδύνες και οι «θυ
σίες» του ατόμου δικαιώνονται με βάση την τελική πρόοδο του είδους.

73. Marx, Grundrisse, ό.π., σ. 692.
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λα καθορισμένη και ρυθμισμένη από την κίνηση της μηχανής κι 

όχι το αντίθετο»74. Το πάγιο κεφάλαιο είναι κυριαρχία διαμέσου 

«της ξένης εργασίας που απλά ιδιοποιείται το κεφάλαιο».75 Η 
αντικειμενοποιημένη εργασία εξουσιάζει τη ζωντανή εργασία, 

μετατρέποντας τη ζωντανή εργασία «σε απλό εξάρτημα των 

μηχανών»76. Επιπλέον η αποξένωση του προϊόντος από τον 
παραγωγό, η οποία ολοκληρώνεται με τη μορφή της μαζικής 
παραγωγής «καταστρέφει κάθε σχέση του προϊόντος με την 
άμεση ανάγκη του παραγωγού και ως εκ τούτου με την άμεση 

αξία χρήσης»77. Όλες οι δημιουργικές ιδιότητες που η εργασία 

κάποτε ξεδίπλωνε μέσα στη διαδικασία της παραγωγής έχουν 

σε αυξανόμενο βαθμό αλλοτριωθεί από τη μηχανή. Διαμέσου 
της μηχανής ο καπιταλιστής ληστεύει την εργασία «από κάθε 

ανεξαρτησία και καθετί ελκυστικό που αυτή εμπεριέχει»78. Τελι
κά η «συσσώρευση της γνώσης και της δεξιότητας, των γενικών 

παραγωγικών δυνάμεων του κοινωνικού νου, έχουν απορρο- 

φηθεί στο κεφάλαιο ως αντιθετικό προς την εργασία και κατά 
συνέπεια εμφανίζονται ως ιδιότητες του κεφαλαίου»79. Σε αυτό 

και σε άλλα εδάφια των Βασικών Γραμμών της Κριτικής της Πολι

τικής Οικονομίας ο Μαρξ παρουσιάζει την πιο σαφή και αναλυτι
κή περιγραφή της διαδικασίας της αλλοτρίωσης και απανθρω- 

ποποίησης μέσα στο καθεστώς της καπιταλιστικής παραγωγής 

και μηχανοποίησης. Αυτό που προκαλεί έκπληξη, ειδικά στην 
αντίληψη της συνηθισμένης μαρξιστικής ουμανιστικής πραγ- 

μάτευσης αυτών των θεμάτων που σε μεγάλο βαθμό βασίζεται

74. Στο ίδιο, ο. 693.
75. Στο ίδιο, σ. 705.
76. Στο ίδιο.
77. Στο ίδιο, σ. 694.
78. Στο ίδιο, σ. 701.
79. Στο ίδιο, σ. 694.
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στα Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα του 1844 (με την 
πλούσια αμφισημία τους), είναι ότι αυτές οι αντιλήψεις εκφρά
ζονται μέσα σε ένα πλαίσιο υπεράσπισης της απελευθερωτικής 
φύσης των καπιταλιστικών παραγωγικών δυνάμεων.

Η αναρχική κοινωνική θεωρία πάντα έθετε υπό αμφισβή

τηση την εγκυρότητα της άποψης ότι αυτή η μεγάλης κλίμα
κας, συγκεντρωτική, σε υψηλό βαθμό μηχανοποιημένη βιομη

χανία μπορεί να είναι το μέσο προς μια ανθρώπινη κοινωνία. Ο 
κλασικός αναρχισμός, από τον Προυντόν μέχρι τον Κροπότκιν, 

αντιπροτείνει μια παραγωγή ανθρώπινης κλίμακας, αποκε

ντρωμένη, με έμφαση στην ανθρώπινη εργασία, η οποία θα 
είναι σύμφωνη με πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς που 

βασίζονται στην ατομική ελευθερία, τη δημοκρατία και την 

αυτοδιαχείριση.80 Ένα από τα πιο ισχυρά επιχειρήματα που 
προτάσσονται υπέρ αυτής της τεχνολογίας είναι ότι καθιστά 
εφικτή τη σύνθεση χειρωνακτικής και πνευματικής εργασίας 

και κατ'αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στο να παρεμποδίσει την 
ανάδυση τεχνοκρατικών και γραφειοκρατικών ελίτ που ιδι
οποιούνται την ευθύνη για τη λήψη των αποφάσεων και την 

κοινωνική δημιουργία. Ενώ αυτές οι θεμελιώδεις αναρχικές 

ιδέες καρποφόρησαν την κλασική περίοδο μέσα στο έργο του 

Κροπότκιν81, βρίσκουμε ήδη τον προάγγελό τους στην έμφα
ση που δίνει ο Μπακούνιν στον θεμελιώδη ρόλο των μικρής 

κλίμακας παραγωγικών κοινοτήτων, στην απέχθειά του για 

τον κεντρικό σχεδίασμά και τις ελίτ που τον διαχειρίζονται 
και στην υπεράσπιση της «καθολικής εκπαίδευσης», η οποία

80. Αυτή η αντίληψη είναι ακόμη πιο έντονη στο σύγχρονο αναρχισμό, 
που είναι οικολογικά πιο συνειδητός και πιο κοινοτιστικός.

81. Βλ. Kropotkin, Fields, Factories and Workshops Tomorrow, George Allen 
and Unwin, Λονδίνο 1974 [ελληνική έκδοση: Κροπότκιν, Αγροί, Εργοστάσια, 
Εργαστήρια, μετάφραση Βασίλης Τομανάς, εκδόσεις Νησίδες, 2005).



106 ΤΖΟΝ ΚΛΑΡΚ

επιδιώκει να αναπτύξει άμεσα σε κάθε άτομο την ικανότητα 

να κατανοεί τις κοινωνικές διαδικασίες και να συμμετέχει στη 
λήψη των αποφάσεων διαθέτοντας τις απαραίτητες γνώσεις.82

Στο πλαίσιο αυτών των αρχών ο Μπακούνιν βλέπει στην κα

πιταλιστική παραγωγή τη δύναμη η οποία, απέχοντας πολύ από 
το να παράγει τις συνθήκες για μια απελευθερωτική κοινωνία, 

αφαιρεί από τους ανθρώπους την ισχύ και την ικανότητα κατα
νόησης, ορθώνοντας έτσι σε αυξανόμενο βαθμό εμπόδια στον 

δρόμο της κοινωνικής χειραφέτησης. Ο Μαρξ, όμως, εκτιμάει 

την όλη κατάσταση με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Στην αρχή 

του κεφαλαίου των Βασικών Γραμμών της Κριτικής της Πολιτικής 

Οικονομίας, εκεί όπου αναφέρεται στο κεφάλαιο, εξηγεί τη λει

τουργία της καπιταλιστικής παραγωγής:

Το μεγάλο ιστορικό χαρακτηριστικό του κεφαλαίου είναι 

ότι δημιουργεί αυτή την υττερεργασία, εργασία που από την 

άποψη της αξίας χρήσης, της απλής συντήρησης, είναι πε

ριττή. Και ο ιστορικός του προορισμός εκπληρώνεται, όταν 
από τη μια πλευρά η ανάπτυξη των αναγκών έχει προχωρή

σει αρκετά ώστε η υπερεργασία, πέρα και πάνω από αυτό 
που είναι απαραίτητο, να έχει γίνει η ίδια μια καθολική ανά

γκη, η οποία πηγάζει από τις ίδιες τις ατομικές ανάγκες, και 

από την άλλη όταν η αυστηρή πειθαρχία του κεφαλαίου, 

ασκώντας την επίδρασή της επί σειρά γενεών, έχει αναπτύ

ξει μια γενική εργατικότητα ως καθολική ιδιότητα αυτού 
του νέου ανθρώπινου είδους. Και τελικά όταν η ανάπτυξη 

των παραγωγικών δυνάμεων της εργασίας, τις οποίες το 

κεφάλαιο ασταμάτητα ωθεί προς τα μπρος με την απερι

όριστη φρενίτιδά του για πλουτισμό, μια μανία που μόνο

82. G.P. Maximoff, The Political Philosophy o f Bakunin, Free Press, Νέα Υόρ- 
κη 1953,0.411-12.
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μέσα σε αυτούς τους όρους μπορεί να βρει την έκφρασή 

της, έχει προωθηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε η κατοχή και η 

διατήρηση του γενικού πλούτου να απαιτεί από ολόκληρη 
την κοινωνία λιγότερο χρόνο και η εργαζόμενη κοινωνία 

να μπορεί να εγκαθιδρύσει μια σχέση επιστημονική με τη 

διαδικασία της προοδευτικής αναπαραγωγής της, της ανα

παραγωγής της μέσα σε συνθήκες αυξανόμενης αφθονίας· 

όταν επομένως θα καταργηθεί η ανθρώπινη εργασία, την 

οποία πλέον θα μπορεί να κάνει και ένα πράγμα.83

Ο αυστηρός έλεγχος και η απανθρωποποίηση της καπιταλι

στικής παραγωγής είναι αναγκαία, επειδή μόνο έτσι είναι δυ
νατό οι παραγωγικές δυνάμεις να αναπτυχθούν αρκετά ώστε 

(μετά την επανάσταση και την περαιτέρω ανάπτυξή τους) ο 

μόχθος να μην καταδυναστεύει τις ζωές των ανθρώπων. Αντί
θετα με την αναρχική παράδοση, οι μαρξιστές δεν μπορούν 

να αντιληφθούν τη δυνατότητα ύπαρξης ελευθερίας στο έδα

φος της αναγκαίας εργασίας. Η εργασία και το παιχνίδι, η ανα
γκαιότητα και η ελευθερία δεν είναι δυνατό να συμφιλιωθούν. 

Στη θέση τους οι αυτοματοποιημένες μηχανές θα αναλάβουν 

να μειώσουν την εργασία, ώστε η ελευθερία να βρει τη θέση 

της στον ελεύθερο χρόνο. Η ίδια μηχανοποίηση, που καταλη
στεύει τους εργαζόμενους από την προσωπικότητά τους, θα 
αποτελέσει τη συνθήκη για την εμφάνιση της πιο καλλιεργη

μένης ανθρώπινης προσωπικότητας:

Το κεφάλαιο στο αδιάκοπο κυνηγητό της γενικής μορφής 

του πλούτου οδηγεί την εργασία πέρα από τα όρια της φυ
σικής της πενιχρότητας και έτσι δημιουργεί τα υλικά στοι
χεία για την ανάπτυξη μιας πλούσιας ατομικότητας που

83. Marx, Grundrisse, ό.π., σ. 325.
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είναι ολόπλευρη τόσο στην παραγωγή της όσο και στην 
κατανάλωσή της και της οποίας η εργασία δεν εμφανίζεται 

πλέον ως εργασία, αλλά ως η πλήρης ανάπτυξη της ίδιας 

της δραστηριότητας από την οποία η φυσική αναγκαιότητα 

στην άμεση μορφή της έχει εξαλειφθεί, επειδή μια ιστορι
κά δημιουργημένη ανάγκη έχει πάρει τη θέση της φυσικής 

ανάγκης. Γι' αυτό τον λόγο το κεφάλαιο είναι παραγωγικό, 
πράγμα που σημαίνει μια σχέση ουσιαστική για την ανάπτυ
ξη των κοινωνικών παραγωγικών δυνάμεων. Σταματάει να 
υπάρχει ως τέτοιο μόνο όταν η ανάπτυξη των ίδιων των 

παραγωγικών δυνάμεων βρει τον φραγμό της στο ίδιο το 

κεφάλαιο.84

ΓΓ ακόμη μια φορά η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων 
θεωρείται ότι έχει κεντρικό ρόλο στην κοινωνική πρόοδο. 
Οι ανθρώπινες ανάγκες εξελίσσονται και γίνονται ακόμη πιο 
εκλεπτυσμένες, πιο πολιτισμένες, καθώς η παραγωγή αυ
ξάνει. Η ίδια η παραγωγή δημιουργεί ανάγκες για αυτά που 

παράγονται (και, πιο συγκεκριμένα, για την κατανάλωση, για 
τις πρώτες ύλες, για τη διανομή των προϊόντων) έτσι ώστε η 

ανάπτυξη της παραγωγής να σημαίνει την ανάπτυξη (με την 

έννοια του εμπλουτισμού) των αναγκών. Προκύπτουν όμως 

διάφορα προβλήματα. Ένα από αυτά είναι η δυνατότητα, κα

θώς το επεκτεινόμενο σύστημα παραγωγής παράγει ολοένα 

και περισσότερο την ανάγκη για αντικείμενα (είτε αυτά είναι 

καπιταλιστικά εμπορεύματα είτε όχι), οι ανάγκες αυτές να το

ποθετηθούν στο κέντρο του αξιακού μας συστήματος και να 

εκτοπίσουν ανάγκες που ο Μπακούνιν αναγνωρίζει ως θεμελι
ώδεις (την ελευθερία και τη συλλογικότητα). Ο Μπακούνιν δεν 
προχωράει στην ανάλυση αυτής της δυνατότητας, η διάκριση

84. Στο ίδιο.
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όμως που κάνει είναι διάχυτη στη σκέψη του. Πρόσφατοι στο
χαστές, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά στην παράδοση του 

Μπακούνιν, έχουν εκτενώς αναφερθεί σε αυτό το θέμα, καθώς 

έχει γίνει πλέον σαφές ότι μια «πλούσια ατομικότητα» βασι
σμένη σε υψηλά επίπεδα κατανάλωσης μπορεί να συνυπάρχει 

κυριολεκτικά με μια παράλληλη κοινωνική εξαθλίωση. Τόσο η 
«Κριτική Θεωρία»85 όσο και η Καταστασιακή Διεθνής86 έχουν

85. Η Κριτική Θεωρία, ή αλλιώς γνωστή και ως «Σχολή της Φρανκφούρ
της», υπήρξε μια σχολή νεομαρξιστικής κριτικής θεωρίας κοινωνιολογικής 
έρευνας και φιλοσοφίας. Μια ομάδα Γερμανών στοχαστών, με πιο γνωστούς 
σήμερα τους Τέοντορ Αντόρνο, Χέρμπερτ Μαρκούζε, Έριχ Φρομ, συγκε
ντρώθηκε γύρω από το Ινστιτούτο για την Κοινωνική Έρευνα (Institut fiir 
Sozialforschung) στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης όταν ο Μαξ Χορκ- 
χόιμερ ανέλαβε τη διεύθυνση του Ινστιτούτου το 1930. Η «Κριτική Θεωρία» 
συνένωσε διαφωνούντες μαρξιστές συνεπείς πολέμιους του καπιταλισμού, 
οι οποίοι πίστευαν ότι η ανάγνωση του έργου του Μαρξ, που είχε επικρα
τήσει, ήταν επιλεκτική και παραπλανητική και απέβλεπε πρωτίστως στην 
ιδεολογική νομιμοποίηση των κομμουνιστικών κομμάτων ως μηχανισμών 
εξουσίας. Προσπαθώντας να ερμηνεύσουν την αποτυχία των επαναστάσε
ων της εργατικής τάξης στη δυτική Ευρώπη μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
(όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της επανάστασης στη Γερμανία το 
1918-1919 κατά τη διάρκεια της οποίας δολοφονήθηκαν η Ρόζα Λούξε- 
μπουργκ και ο Καρλ Λίμπκνεχτ), καθώς και την άνοδο του ναζισμού, την 
εδραίωση του κρατικού καπιταλισμού και την εμφάνιση και εξάπλωση της 
μαζικά παραγόμενης κουλτούρας οι αιρετικοί αυτοί μαρξιστές επιχείρησαν 
μια εκ νέου ανάγνωση και κατανόηση της θεωρίας του Μαρξ. Παράλληλα 
στράφηκαν και σε άλλες σχολές σκέψης- όπως π.χ. αυτήν της ψυχανάλυσης 
του Σίγκμουντ Φρόιντ, ή αυτήν του Γερμανού κοινωνιολόγου Μαξ Βέμπερ. 
Σκοπός τους ήταν να αναπτύξουν μια κριτική θεωρία η οποία, σύμφωνα με 
τον ορισμό του ίδιου του Χορκχάιμερ, θα έπρεπε να εξηγεί τις σχέσεις κυ
ριαρχίας και τις μορφές χειραγώγησης μέσα στην κατεστημένη κοινωνική 
πραγματικότητα, να επισημαίνει τους παράγοντες μετασχηματισμού του 
υπάρχοντος προσδιορίζοντας ένα σαφές πλαίσιο κριτικής και εφικτούς 
πρακτικούς στόχους και να θέτει στο κέντρο της θεώρησής της «τα ανθρώ
πινα όντα ως δημιουργούς της δικής τους ιστορικής μορφής ζωής». (Σ.τ.Μ.)

86. Internationale Situationniste (1957-1972). Το κίνημα των σιτουασιο- 
νίστ (καταστασιακών) ήταν μια διεθνής ομάδα η οποία είχε ως έδρα και ορ



110 ΤΖΟΝ ΚΛΑΡΚ

προχωρήσει σε βάθος αυτή την ανάλυση. Για μας όμως εδώ, 
πιο άμεσο ενδιαφέρον έχει μια άλλη συναφής δυνατότητα 

την οποία ο Μπακούνιν επεξεργάστηκε αρκετά λεπτομερώς. 

Πρόκειται για τη δυνατότητα το σύστημα της τεχνολογίας, το 
οποίο προτείνεται ως μέσο απελευθέρωσης, να δημιουργήσει 

μια νέα δυναμική για ταξική κυριαρχία.

Η ανάλυση αυτών των δύο δυνατοτήτων απαιτεί να ασχο
ληθούμε περαιτέρω με την επιχειρηματολογία για την τεχνο
λογία, όπως την αναπτύσσει ο Μαρξ στις Βασικές Γραμμές της 

Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας, όπου περιγράφει με πολλές 
λεπτομέρειες τη διαδικασία μέσω της οποίας η εκμηχάνιση 

μειώνει την ποσότητα της απαιτούμενης εργασίας και «έχει 
ως αποτέλεσμα να επωφεληθεί η χειραφετημένη εργασία, κα

μητήριο το Παρίσι, όπου και πρωτοεμφανίστπκε στις αρχές του 1950. Τυπικά 
η Καταστασιακή Διεθνής ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1957 από τη συγχώνευση 
τριών πρωτοποριακών καλλιτεχνικών ομάδων: του «Κινήματος για ένα φα
νταστικό Μπαουχάους», της «Ψυχογεωγραφικής Εταιρείας του Λονδίνου» 
και της «Λετριστικής Διεθνούς». Η κριτική της τέχνης ως διαχωρισμένης δρα
στηριότητας και η ενσωμάτωσή της σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής η 
κριτική της πολεοδομίας και η μετατροπή του απάνθρωπου αστυκού τοπίου 
σε μια αλληλουχία από συγκλονιστικές και απελευθερωτικές καταστάσεις 
η κατάργηση της εμπορευματικής κοινωνίας και της μισθωτής εργασίας 
η άρνηση της ιεραρχίας και της διαχωρισμένης γνώσης των ειδικών ήταν 
στην ημερήσια διάταξη της θεωρητικής και πρακτικής δραστηριότητας των 
καταστασιακών. Η Καταστασιακή Διεθνής γνώρισε πολλά σχίσματα και δεν 
ήταν λίγα τα μέλη της που διαγράφηκαν. Η βασική αντίθεση που διαπερνού
σε το καταστασιακό κίνημα ήταν ανάμεσα σε αυτούς που ήθελαν να περιο
ριστούν σε μια αισθητική ρήξη με άξονα δυναμικές παρεμβάσεις σε ζητήμα
τα πολεοδομίας και τον ριζικό μετασχηματισμό των πόλεων και σε εκείνους 
που, έχοντας επηρεαστεί από την ιστορία του επαναστατικού κινήματος και 
έχοντας ενστερνιστεί τον συμβουλιακό κομμουνισμό, επιζητούσαν την άμε
ση ανατροπή όλων των όψεων της ιεραρχικής εμπορευματικής κοινωνίας. 
Οι τελευταίοι, συσπειρωμένοι γύρω από τους Γκυ Ντεμπόρ, Ραούλ Βανεγκέμ 
και Μουσταφά Καγιάτι, επεξεργάστηκαν μια συνεκτική επαναστατική θεω
ρία και επηρέασαν το κίνημα του Μάη του '68. (Σ.τ.Μ.)
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θώς συνιστά τον όρο της χειραφέτησής της»87. Εξηγεί ότι με 
την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων «η παραγωγή του 
πραγματικού πλούτου» δεν έχει την ίδια με πριν αναλογική 

σχέση με την ανθρώπινη εργασία (μια πτυχή που παραβλέπε- 
ται σε πολλές συζητήσεις για τον Μαρξ) και καταλήγει να εξαρ- 

τάται «περισσότερο από το γενικό επίπεδο της επιστήμης και 

την πρόοδο της τεχνολογίας, ή την εφαρμογή της επιστήμης 
στην παραγωγή»88. Από τη μία πλευρά, ως συνέπεια αυτής της 

ανάπτυξης, τα ανθρώπινα όντα υποβαθμίζονται σε εκτελε

στικά όργανα που η δραστηριότητά τους καθορίζεται από τη 
φύση του τεχνολογικού συστήματος, το οποίο καθιστά εφικτή 

την αφθονία της παραγωγής. «Η εργασία δεν φαίνεται πλέον 

να αποτελεί μέρος της παραγωγικής διαδικασίας, ο άνθρω

πος καταλήγει να διατηρεί με την ίδια την παραγωγή τη σχέση 
του παρατηρητή και του χειριστή»89. Ο εργαζόμενος «μπαίνει 
στο περιθώριο της παραγωγικής διαδικασίας, αντί να είναι ο 

κύριος συντελεστής της»90. Από την άλλη, όμως, ταυτόχρονα 

λαμβάνουν χώρα διεργασίες εξολοκλήρου αντίθετες καθώς η 
κοινωνική διαδικασία της παραγωγής δημιουργεί το κοινωνι

κό άτομο που είναι ο ρυθμιστής της και την κοινωνική γνώση 

που ενσωματώνεται στην υλοποίησή της. Η αναπόφευκτη κί

νηση οδηγεί στην κοινωνική ρύθμιση της διαδικασίας από το 
κοινωνικό άτομο. Καθώς αυτό συμβαίνει, η παραγωγή γίνεται 
ο υπηρέτης της ανθρωπότητας, αντί το μέσο για την υποδού

λωσή της και η καταπίεση, που μέχρι τώρα ήταν αναγκαία για 
τη δημιουργία των όρων της χειραφέτησης, μπορεί από εδώ 

και στο εξής να εξαλειφθεί. Το αποτέλεσμα είναι «η ελεύθερη

87. Marx, Grundrisse, ό.π., σ. 701.
88. Στο ίδιο, σ. 704-705.
89. Στο ίδιο, σ. 705.
90. Στο ίδιο.
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ανάπτυξη των ανθρώπινων προσωπικοτήτων και επομένως 

όχι ο περιορισμός του αναγκαίου χρόνου εργασίας ώστε να 
αυξηθεί η υπερεργασία, αλλά η μείωση της κοινωνικά ανα

γκαίας εργασίας στο ελάχιστο προκειμένου να αναπτυχθούν 

τα άτομα -από άποψη καλλιτεχνική, επιστημονική, κ.λπ- στον 
ελεύθερο χρόνο τους και με τα μέσα που θα έχουν για όλους 

παραχθεί»91.
Η ιδέα αυτή εκφράζεται σε μια από τις πιο γνωστές διατυ

πώσεις στον τρίτο τόμο του Κεφαλαίου όπου το βασίλειο της 

ελευθερίας τοποθετείται πέρα από το βασίλειο της αναγκαίας 
παραγωγής:

Το βασίλειο της ελευθερίας στην πραγματικότητα αρχίζει 

μόνο εκεί όπου τελειώνει η εργασία που την υπαγορεύουν 
η ανάγκη και οι καθημερινές έγνοιες. Έτσι σε ό,τι αφορά 

καθαυτήν τη φύση της πραγματικότητας, η ελευθερία 

βρίσκεται πέρα από τη σφαίρα της ίδιας της υλικής παρα

γωγής. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ο άγριος πρέπει 

να παλέψει με τη Φύση για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

του, να διατηρήσει και να αναπαράγει τη ζωή, έτσι πρέπει 
να κάνει και ο πολιτισμένος και να το κάνει μέσα σε όλους 

τους κοινωνικούς σχηματισμούς και κάτω από όλους τους 
δυνατούς τρόπους παραγωγής. Με την ανάπτυξή του το 

βασίλειο της φυσικής αναγκαιότητας διευρύνεται ως απο

τέλεσμα της αύξησης των αναγκών του. Την ίδια στιγμή 
όμως αυξάνονται και οι παραγωγικές δυνάμεις που ικανο

ποιούν αυτές τις ανάγκες. Σε αυτό το πεδίο η ελευθερία 

μπορεί να υπάρξει μόνο για τον κοινωνικοποιημένο άν
θρωπο, για τους συνεργαζόμενους μεταξύ τους παραγω

91. Στο ίδιο, σ. 706.
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γούς, οι οποίοι ορθολογικά ρυθμίζουν την ανταλλαγή τους 

με τη Φύση θέτοντάς την κάτω από τον κοινό τους έλεγχο, 

αντί να εξουσιάζονται από τις τυφλές δυνάμεις της. Και το 
επιτυγχάνουν αυτό με τη μικρότερη δυνατή δαπάνη ενέρ
γειας και κάτω από όρους ολοένα και πιο ευνοϊκούς, ολοέ

να και πιο αντάξιους προς την ανθρώπινη φύση τους. Παρ' 

όλα αυτά το βασίλειο της αναγκαιότητας εξακολουθεί να 
υφίσταται. Είναι πέρα από αυτό που ξεκινάει η ανάπτυξη 
των δυνάμεων του ανθρώπου που αποτελεί η ίδια για τον 

εαυτό της αυτοσκοπό -  το αληθινό βασίλειο της ελευθερί

ας, το οποίο όμως μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο αν έχει ως 

θεμέλιό του ένα βασίλειο της αναγκαιότητας.92

Αυτή η θεώρηση της απελευθέρωσης διαμέσου της παραγω

γικής εξέλιξης θέτει crrov Μαρξ σοβαρά προβλήματα σε ό,τι 

αφορά την ανάλυσή του για τις ανθρώπινες ανάγκες. Αναμφί
βολα το έργο του Μαρξ περιλαμβάνει μια κριτική θεωρία των 

αναγκών. Αυτή γίνεται ακόμη πιο φανερή όταν -είτε ρητά είτε 

υπαινιχτικά- προσεγγίζει τις πραγματικές ανθρώπινες ανά
γκες ως προερχόμενες από τη φύση του ανθρώπου ως ειδο
λογικού όντος. Έτσι ςττα Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγρα
φα του 1844 υποστηρίζει ότι «το πλούσιο ανθρώπινο ον είναι 

ταυτόχρονα το ανθρώπινο ον που έχει την ανάγκη μιας ολό

τητας των ανθρώπινων εκδηλώσεων της ζωής»93. Κατ' αυτόν 

τον τρόπο εισάγει την κριτική αντίληψη της διάκρισης μεταξύ 

«ακατέργαστης ανάγκης» και «ανθρώπινης ανάγκης».94

92. Tucker, ό.π., σ. 320.
93. Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts o f 1844, Progress 

Publishers, Μόσχα 1974, σ. 98 [ελληνική έκδοση: Καρλ Μαρξ, Οικονομικά και 
Φιλοσοφικά Χειρόγραφα 1844, μετάφραση Αποστόλης Λυκούργος εκδόσεις 
μαρξιστικό βιβλιοπωλείο, 2012],

94. Στο ίδιο, σ. 101.
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Ο παραγωγισμός του Μαρξ, όμως, εγείρει εμπόδια στη 
συνεκτική ανάπτυξη αυτής της κριτικής θεωρίας της ανάγκης. 

Η ίδια η ύπαρξη αυτής της θεωρίας συσκοτίζεται κατά περι

όδους από την τάση να χρησιμοποιείται μια γλώσσα που εξι

σώνει τις ανάγκες με τις συνειδητές επιθυμίες, με αποτέλεσμα 
κάτω από το καπιταλιστικό καθεστώς να υπάρχει αντίθεση 

ανάμεσα σε αυτό που για κάποιους αποτελεί μια «εκλέπτυν- 

ση των αναγκών» και εκείνο που για κάποιους άλλους είναι η 

«ολοσχερής, ακατέργαστη, αφηρημένη απλότητα των ανα
γκών».95 Παρ' όλα αυτά, αυτή η δυσκολία μπορεί να ξεπερα- 
στεί μέσα από ερμηνευτικές αρχές που προσεκτικά διακρί

νουν τις διαφορετικές χρήσεις της γλώσσας στον Μαρξ.96 Τότε 

η ύπαρξη αναγκών που γίνονται υποκειμενικά αντιληπτές, και 
δημιουργούνται από ανάγκες τοποθετημένες μέσα σε ένα σύ
στημα κοινωνικών σχέσεων, δεν θα μπορούσε σε καμία περί

πτωση να θεωρηθεί ότι έρχεται σε σύγκρουση με την ύπαρξη 
αναγκών που βιώνονται, ή δεν βιώνονται, υποκειμενικά, αλλά 

βασίζονται στη δυνατότητα του ανθρώπου να αναπτύσσεται 
ως κοινωνικό ον.

Το ζήτημα που τίθεται επομένως δεν είναι αν υπάρχει 

στον Μαρξ μια κριτική θεωρία των αναγκών, αλλά μάλλον η 
προβληματική σχέση μεταξύ της θεωρίας του και του οράμα

τος του για μια απελευθέρωση μέσα από την ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάμεων. Στην Αθλιότητα της Φιλοσοφίας ο 

Μαρξ συζητάει τη γέννηση των ανθρώπινων αναγκών από 

το σύστημα της παραγωγής. Σε μια συζήτηση που πραγμα

95. Στο ίδιο, ο. 102. Έτσι «ακόμη και η ανάγκη για καθαρό αέρα παύει να 
είναι για τον εργαζόμενο μια ανάγκη».

96. Βλ. Zillah Eisenstein, «Species Being, Needs and the Theory of 
Alienation», ανέκδοτο χειρόγραφο που ευγενικά μου παραχώρησε ο συγ
γραφέας.
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τεύεται διαφορετικού είδους ανάγκες (από τις πατάτες μέχρι 

τις δαντέλες και την παροχή νομικών υπηρεσιών) δηλώνει 
ότι «τις περισσότερες φορές οι ανάγκες απορρέουν απευ
θείας από την παραγωγή, ή από μια κατάσταση πραγμάτων 

που βασίζεται στην παραγωγή»97. Επιπλέον στην «Εισαγωγή» 

στις Βασικές Γραμμές της Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας 
αναπτύσσει τη διαλεκτική θεώρησή του της σχέσης ανάμεσα 
στην παραγωγή και στις ανάγκες, εξηγώντας ότι η παραγω

γή μάλλον παράγει τις ανάγκες παρά εμφανίζεται απλά ως 

απόκριση σε αυτές.98 Στο πλαίσιο μιας τέτοιας αντίληψης 

για την παραγωγή των αναγκών, το εδάφιο που παρατίθεται 

στο Κεφάλαιο αποκτάει μια δυσοίωνη σημασία. Μήπως δεν 

είναι η διεύρυνση των συνειδητών αναγκών μία ακόμη επέ

κταση του βασιλείου της αναγκαιότητας και κατ' αυτόν τον 
τρόπο μια συνεχώς αυξανόμενη απειλή στην πραγμάτωση 

του βασιλείου της ελευθερίας; Στο κάτω κάτω της γραφής, 

σύμφωνα με την άποψη του Μαρξ δεν επιλέγουμε το στάδιο 

ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων περισσότερο από 

όσο επιλέγουμε τον χαρακτήρα της βιολογικής μας συγκρό
τησης. «Είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι να διαλέξουν αυτήν ή 

εκείνη τη μορφή κοινωνίας; Σε καμιά περίπτωση»99. Επειδή 

«σε κάθε στάδιο βρίσκεται ένα υλικό αποτέλεσμα, μια μάζα 

παραγωγικών δυνάμεων [...] που από τη μια μεριά πραγμα

τικά μετατρέπονται από τη νέα γενιά, αλλά επίσης απ' την

97. Marx, Poverty o f Philosophy, ό.π., σ. 36. Η ανάγκη για δικηγόρους είναι 
αποτέλεσμα της ύπαρξης του αστικού δικαίου «που δεν είναι τίποτε άλλο 
από την έκφραση μιας συγκεκριμένης ανάπτυξης της ιδιοκτησίας».

98. Marx, Grundrisse, ό.π., σ. 92. Η παραγωγή παράγει την κατανάλωση με 
διάφορους τρόπους ανάμεσα στους οποίους και το να «δημιουργήσει στον 
καταναλωτή την ανάγκη για προϊόντα που αυτή θέτει αρχικά ως αντικείμενα».

99. Marx, Poverty o f Philosophy, ό.π., σ. 156.
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άλλη της υπαγορεύουν τους όρους της ζωής της και της δί

νουν μια καθορισμένη ανάπτυξη, έναν ειδικό χαρακτήρα»'00. 

Μπορούμε έτσι να φανταστούμε την υποταγή της ανθρώπι
νης δημιουργικής δραστηριότητας σε ένα διαρκώς επεκτει- 
νόμενο σύστημα αναγκών που επιβάλλει στην ανθρωπότητα 

η πορεία της τεχνολογικής εξέλιξης.

Σύμφωνα με την άποψη του Μαρξ ο κοινωνικός μετα

σχηματισμός εξαρτάται από την ύπαρξη μιας αντίφασης 

ανάμεσα στις αναπτυγμένες παραγωγικές δυνάμεις και τις 

σχέσεις παραγωγής. Οι «παραγωγικές δυνάμεις και οι κοι
νωνικές σχέσεις [...] είναι για το κεφάλαιο απλώς μέσα για 

να υλοποιήσει την παραγωγή στην περιορισμένη βάση του», 

την ίδια στιγμή που στην πραγματικότητα συνιστούν «τους 
υλικούς όρους που θα τινάξουν στον αέρα αυτήν τη βάση»'0'. 

Υφίσταται όμως αυτή η αγεφύρωτη αντίφαση, ή η αυξανόμε

νη παραγωγή, όπως και η κοινωνικοποιημένη, συγκεντρωτι

κή διαχείριση, θα ενσωματωθούν στο σύστημα κυριαρχίας; 

Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει η κριτική των αναρχικών 

(και το οποίο, όπως οι αναρχικοί θα υποστήριζαν, ιστορικά 
έχει ήδη απαντηθεί). Για τον Μαρξ «η ανάπτυξη του πάγιου 

κεφαλαίου δείχνει τον βαθμό στον οποίο η γενική κοινωνική 
γνώση έχει γίνει μια άμεση παραγωγική δύναμη και ως εκ τού

του τον βαθμό στον οποίο οι όροι της ίδιας της διαδικασίας 

της κοινωνικής ζωής έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο της γενικής 

διάνοιας και έχουν μετασχηματιστεί σύμφωνα με αυτήν»100 101 102. 
Όταν όμως είναι απούσες οι μάζες που, έχοντας αποκτήσει 

αυτοσυνείδηση, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την κοι
νωνική διαδικασία, όταν λείπει αυτό που ο Μπακούνιν (και

100. Marx, German Ideology, ό.π., σ. 29.
101. Marx, Grundrisse, ό.π, σ. 706.
102. Στο ίδιο.
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πολλοί από τους επιγόνους του στο αναρχοσυνδικαλιστικό 
κίνημα, όπως ο Πελουτιέ) χαρακτήριζε ως «καθολική εκπαί

δευση» των εργαζομένων, τότε αυτή η γνώση θα μπορέσει 
να γίνει πραγματικά «γενική» και να οδηγήσει στη διαχείριση 
της κοινωνίας από τη γενική διάνοια; Σύμφωνα με την άποψη 
του Μπακούνιν, η τεράστια τεχνολογική ανάπτυξη θα μπο

ρεί να συντελείται την ίδια στιγμή όπου τόσο η γνώση όσο 
και ο έλεγχος θα εξακολουθούν να βρίσκονται στην κατοχή 
μόνο ενός τμήματος της κοινωνίας. Κατά συνέπεια, το ίδιο το 
σύστημα κυριαρχίας εμπεριέχει τα μέσα συμφιλίωσης των 
αντιφάσεων που ο Μαρξ πίστευε ότι θα συνέβαλλαν στην 
αναγκαία διαδικασία της υπέρβασης.
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Ο Μαρξ, ο Μ πακούνιν και η κοινωνική  
επανάσταση

Η αντίληψη του Μαρξ για την κοινωνική επανάσταση αποτε
λεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής υλιστικής θεωρητικής 

κατασκευής του. Σύμφωνα με αυτήν, σε όλα τα σημαντικά του 

έργα περιγράφει σταθερά την πάλη των τάξεων ως την εκδή
λωση των αντιφάσεων που υποφώσκουν ανάμεσα στις παρα

γωγικές δυνάμεις και τις σχέσεις παραγωγής ενώ απορρίπτει τη 

δυνατότητα η κοινωνική επανάσταση να επιτευχθεί δίχως την 

απαραίτητη ανάπτυξη των υλικών προϋποθέσεων. Το προλε
ταριάτο, μακριά από το να εμφανίζεται ως ένα αυτοσυνείδητο 

επαναστατικό υποκείμενο, παρουσιάζεται συχνά σαν το αντικεί
μενο που το πεπρωμένο του καθορίζεται από συγκρουόμενες 

δυνάμεις που κινούνται αδυσώπητα προς μια επίλυση, δίχως να 

απαιτούν εκείνο το είδος αναστοχαστικής, ιστορικά εξελιγμένης 
γνώσης που ενσωματώνεται σε ένα αυτοσυνείδητο κοινωνικό 

κίνημα. Τη γνώση αυτή ο Μπακούνιν (τουλάχιστον στις καλύτε

ρες στιγμές του) τη θεωρούσε ουσιαστική.
Ήδη τα πρώιμα έργα του Μαρξ επιβεβαιώνουν αυτή την 

ερμηνεία. Στο έργο του Η Αγία Οικογένεια' αναφέρει πως «η 1

1. Karl Marx, The Holy Family, Progress Publishers, Μόσχα 1956, a  44 [ελ-
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ιδιωτική ιδιοκτησία οδηγείται μέσα από την ίδια της την οικο
νομική κίνηση προς την εξαφάνιση της, αλλά μόνο δια μέσου 

μιας εξέλιξης, η οποία είναι... ασυνείδητη»2. Αυτή η εξέλιξη, 

όπως τονίζει ο Μαρξ, φανερώνεται στην ταξική συνείδηση. 
Το προλεταριάτο, έχοντας επίγνωση της πνευματικής και υλι

κής του φτώχειας, έχει αποκτήσει τη «θεωρητική γνώση» της 

απώλειας της ανθρωπιάς του.3 Αλλά η συνείδηση περιορίζε

ται σε αυτή την αρνητική στιγμή: στη συνείδηση της μιζέριας 
και της στέρησης. Μια δημιουργική, αυτοδιευθυνόμενη συ

νείδηση σε αυτό το στάδιο φαίνεται να μην είναι απαραίτητη, 
εφόσον η «ιστορία» θα φροντίσει για το μέλλον. Έτσι όταν 

φτάνουμε στο ζήτημα της δράσης, του ιστορικού κινήματος, 

«το ερώτημα δεν είναι τι θεωρεί ως σκοπό του αυτός ή εκεί
νος ο προλετάριος, ή το προλεταριάτο στο σύνολό του. Το 
ερώτημα είναι τι είναι το προλεταριάτο και τι είναι ιστορικά 
αναγκασμένο σύμφωνα με αυτό το είναι του να κάνει»4. Στη 

Γερμανική Ιδεολογία όλες «οι συγκρούσεις στην ιστορία» 

αντιμετωπίζονται επίσης ως το αποτέλεσμα «της αντίφασης 

ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις και τη μορφή της επι
κοινωνίας»5. Βάσει αυτής της οπτικής η θεωρία μπορεί να 

έρθει σε σύγκρουση με την κατεστημένη τάξη πραγμάτων 

μόνο ως αποτέλεσμα αυτών των αντιφάσεων.6 Η συνείδηση 

είναι υποχρεωμένη να περιμένει τις παραγωγικές δυνάμεις 
να προετοιμάσουν το έδαφος. Δίχως μια μεγάλη αύξηση αυ

ληνική έκδοση: Καρλ Μαρξ και Φρ. Ένγκελς, Η Αγία Οικογένεια ή Κριτική της 
Κριτικής Κριτικής, μετ. Σταύρος Καμπουρίδης, εκδόσεις Αναγνωστίδη].

2. Οι μη πρωτοεμφανιζόμενες βιβλιογραφικές αναφορές παραπέμπουν 
στο προηγούμενο κείμενο του Τζον Κλαρκ.

3. Στο ίδιο.
4. Στο ίδιο, σ. 44-45.
5. Marx και Engels, German Ideology, ό.π., κεφάλαιο 2, σ. 73.
6. Στο ίδιο, σ. 20.
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τών των δυνάμεων, η κοινωνική επανάσταση θα κατάφερνε 

στην καλύτερη περίπτωση μια δίκαιη διανομή της στέρη

σης. Εφόσον η χαμηλή παραγωγικότητα θεωρείται ότι είναι 

αναπόσπαστο στοιχείο του αγώνα εναντίον της φύσης και 

της διαπάλης ανάμεσα στα ανθρώπινα όντα, όλες «οι παλιές 
βρομοδουλειές»7 μοιραία θα επανεμφανίζονταν. Στην Αθλιό

τητα της Φιλοσοφίας το πρόβλημα διατυπώνεται μάλλον πιο 

καθαρά και από τη δική μας σύγχρονη σκοπιά οπωσδήπο

τε πιο δυσοίωνα. «Για να είναι σε θέση η καταπιεσμένη τάξη 
να απελευθερωθεί, αναγκαίο είναι οι παραγωγικές δυνάμεις 
που έχουν ήδη επιτευχθεί και οι υπάρχουσες κοινωνικές σχέ
σεις να μην μπορούν πια να συνυπάρξουν»8. Το εδάφιο αυτό, 

εκτός και αν ερμηνευτεί ως ταυτολογία, κάνει τις προοπτικές 

της επανάστασης, σε αυτήν τη φάση της ιστορίας που διανύ

ουμε, να δείχνουν μάλλον αμυδρές, καθώς οι παραγωγικές 
δυνάμεις ωθούνται προς το σημείο εκείνο που ενδεχομένως 
αποτελεί το ιστορικό τους όριο, ενώ οι σχέσεις κυριαρχίας 
φαίνεται να έχουν προσαρμοστεί με αρκετή επιτυχία στα 

υποτιθέμενα τεχνολογικά τους όρια.

Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο παρουσιάζει μια παρόμοια 

αντίληψη για τον χαρακτήρα της κοινωνικής επανάστασης. Η 
σύγχρονη εποχή θεωρείται επαναστατική γιατί είναι η φάση 

κατά την οποία οι παραγωγικές δυνάμεις ξεκινάνε την επα
νάστασή τους ενάντια στις σχέσεις παραγωγής. «Οι συνθήκες 
της αστικής κοινωνίας έχουν γίνει πολύ στενές για να συμπερι- 

λάβουν τον πλούτο που αυτές έχουν δημιουργήσει»9. Η αστική 
τάξη, εξομοιούμενη στο σημείο αυτό με το προλεταριάτο, δεί

χνει τελείως αδύναμη να αντιμετωπίσει με δημιουργικό τρόπο

7. Στο ίδιο, α  24.
8. Marx, Poverty o f Philosophy, ό.π., κεφάλαιο 2, ο. 151.
9. Tucker, ό.π., κεφάλαιο 2, ο. 340.
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τα προβλήματα που προκύπτουν από το ιστορικό της αδιέ

ξοδο. Αναζητεί νέες αγορές και εκμεταλλεύεται πιο αποτελε

σματικά τις υπάρχουσες, για να οδηγήσει το σύστημα σε νέες 
κρίσεις και να σπρώξει το προλεταριάτο στα βάθη μιας ακό

μη μεγαλύτερης δυστυχίας που θα το καταστήσει ακόμη πιο 
επαναστατικό. Στους εργάτες παραχωρούνται μόνο τα απα

ραίτητα για τη συντήρησή τους’0. (Φυσικά, όπως μαρτυράνε 

πιο συγκεκριμένες αναλύσεις του, ο Μαρξ αναγνωρίζει συχνά 

πως αυτό δεν είναι αληθές, ωστόσο στα έργα του, τα οποία ως 

επί το πλείστον αποτελούν πολεμικές και έχουν την ιστορικά 
μεγαλύτερη επιρροή, το εμφανίζει ως γεγονός αδιαμφισβή

τητο). Η αστική τάξη με τον τρόπο αυτόν παράγει τους ίδιους 

της τους νεκροθάφτες, καθώς άθελά της δημιουργεί το έδα
φος για την ανάδυση των ενώσεων των εργαζομένων -  «την 

επαναστατική συσπείρωσή τους»". Οι ενώσεις αυτές πρέπει 

να είναι επαναστατικές, γιατί η δράση τους είναι η εκδήλωση 

των αντιφάσεων που ενυπάρχουν στον καπιταλιστικό τρόπο 
παραγωγής. Οπως το θέτει ο Μαρξ στις Βασικές Γραμμές της 

Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας (Grundrisse), η τάση του κε
φαλαίου είναι

πάντα να δημιουργεί διαθέσιμο χρόνο από τη μία και από 
την άλλη να τον μετατρέπει σε υπερεργασία. Αν έχει μεγάλη 

επιτυχία στο πρώτο, τότε υποφέρει από υπερπαραγωγή, 

και τότε η αναγκαία εργασία διακόπτεται, γιατί το κεφά

λαιο δεν μπορεί καθόλου να αξιοποιήσει την υπερεργασία. 
Οσο περισσότερο αναπτύσσεται αυτή η αντίφαση τόσο 

περισσότερο γίνεται φανερό πως η αύξηση των παραγω

γικών δυνάμεων δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται στο 10 11

10. Στο ίδιο, σ.347.
11. Στο ίδιο, ο. 345.
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πλαίσιο της οικειοποίησης της ξένης εργασίας, αλλά ότι η 

ίδια η μάζα των εργαζομένων πρέπει να οικειοποιείται την 

υπερεργασία της.12

Ωστόσο η αστική τάξη μπορεί να ανακαλύψει, αναλύοντας την 
ίδια την ιστορική εμπειρία της, ότι αν έχει δημιουργηθεί διαθέ

σιμος χρόνος και το πλεόνασμα διανέμεται στον εργάτη (όπως 

ο Μαρξ αναφέρει ότι συμβαίνει κάποιες φορές), η εκμετάλλευ

ση μπορεί να θεσμοθετηθεί και νομιμοποιηθεί στη συνείδηση 

ακόμα και αυτών που την υφίστανται.
Αν το κεφάλαιο μπορεί να παρέχει συνεχή ροή εμπορευμά

των και μέσα από τον «ελεύθερο χρόνο» να εκμαυλίζει τα μέλη 

των «επαναστατικών ενώσεων» (τα οποία, στο κάτω-κάτω της 

γραφής, «συνδέονται» μεταξύ τους μόνο μέσω των σχέσεων 

παραγωγής και όχι μέσω του συνειδητού σκοπού μιας κοινω

νικής δημιουργίας) μετατρέποντάς τα σε καταναλωτές ενός 

μέρους του πλεονάσματος, η αντίφαση δεν φαίνεται να είναι 

άλυτη μέσα στα όρια της καπιταλιστικής παραγωγής. Φαίνε
ται να ισχύει αυτό ακόμη περισσότερο εάν, όπως διατείνεται ο 

Μπακούνιν, η αστική τάξη μπορεί δημιουργικά να ανασυστή- 

νει τον εαυτό της με τη μορφή της ηγεσίας των «επαναστατι
κών ενώσεων» των εργατών. Αυτό το ενδεχόμενο συνιστά ένα 

από τα κεντρικά ζητήματα της διαφωνίας του Μπακούνιν με 
τον Μαρξ σχετικά με τη φύση και τους σκοπούς του επαναστα
τικού κινήματος. Αυτή την πλευρά της διαμάχης τους πρέπει 

τώρα να αναλύσουμε.
Το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής του Μπακούνιν στον 

Μαρξ πραγματεύεται το πρόβλημα των στόχων και μέσων. 

Έχει πολλές φορές αναφερθεί (από τον ίδιο τον Μπακούνιν, 
για παράδειγμα) ότι μαρξιστές και αναρχικοί συμφωνούν ως

12. Marx, Grundrisse, ό.π., κεφάλαιο 2, σ. 708.
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προς τους σκοπούς τους, αλλά όχι ως προς τα μέσα. Αυτό εί

ναι μόνο εν μέρει αληθές. Ενώ τα μέσα που χρησιμοποιούν 
αναμφίβολα διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό, θα ήταν υπε- 

ραπλουστευτικό να ταυτίσουμε τους τελικούς σκοπούς τους. 
Παρόλο που και οι δύο προδικάζουν την εξαφάνιση του 

κράτους, την πραγματοποίηση της κοινωνικής διαχείρισης 

της οικονομίας, το τέλος της ταξικής κυριαρχίας, και την επί

τευξη της ισότητας μεταξύ των ανθρώπων, για να αναφέρου
με μερικούς κοινούς στόχους, εξακολουθούν να υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στους σκοπούς τους. Η μαρξιστική 
σκέψη έχει κληρονομήσει ένα όραμα που προσβλέπει στην 

αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας με ανάλογο βαθμό συ

γκεντρωτισμού των κοινωνικών θεσμών, που θα εξακολου

θήσουν να υφίστανται ακόμα και μετά τον ερχομό της κοι

νωνικής επανάστασης. Παρουσιάζει επίσης ένα μοντέλο της 
ανθρώπινης φύσης το οποίο αντιμετωπίζει τους ανθρώπους 

ως παραγωγούς και βλέπει την παραγωγική δραστηριότητα 

ως την πρωταρχική κατάκτηση του μελλοντικού κομμουνι

στικού ανθρώπινου όντος. Τέλος, υιοθετεί μια άποψη για το 
μέλλον σύμφωνα με την οποία το άτομο και η κοινωνία θα 

συμφιλιωθούν πλήρως και η ατομική δραστηριότητα θα γί
νει εξολοκλήρου κοινωνική. Αυτή η οπτική όμως ελάχιστα 

παίρνει υπόψη τους θεσμούς εκείνους που καθιστούν εφικτή 

τη στενή προσωπική αλληλεπίδραση, ένα πεδίο στο οποίο οι 
αναρχικοί αποδίδουν μεγάλη σημασία.

Το αναρχικό όραμα θεωρεί ουσιαστική την ανθρώπινη κλί
μακα, τόσο ως προς τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην 

παραγωγή όσο και ως προς τους θεσμούς που προκύπτουν 
από τις νέες μορφές σχέσεων. Η ανθρώπινη φύση, βάσει της 
αναρχικής θεώρησης, δεν είναι τόσο προσανατολισμένη προς 

τη χειρωνακτική εργασία ή την παραγωγικότητα (παρόλο που
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αυτές εξακολουθούν να έχουν σημασία), όσο προς την πολι

τισμική αλληλεπίδραση και την ικανοποίηση που αντλεί το 

άτομο από την ελεύθερη κοινωνική δραστηριότητα. Για τους 

αναρχικούς, στόχος της κοινωνίας είναι πολλές μικρής κλί
μακας ομάδες να διαμορφώσουν τη βάση για μια ευρύτερη 
κοινωνική ενότητα. Όπως το θέτει ο Μάρτιν Μπούμπερ, μια 
καλή κοινωνία είναι μια κοινότητα των κοινοτήτων.'3 Επιπλέ

ον το αναρχικό ιδεώδες έχει ένα έντονο ηδονιστικό στοιχείο 
το οποίο αντιμετωπίζει τον γερμανικό σοσιαλισμό ως ασκη
τικό και πουριτανικό. Ο Μπακούνιν, παρά το γεγονός ότι και 

ο ίδιος υπέκυψε κατά καιρούς στον επαναστατικό ασκητισμό, 

παραμένει σταθερός στην πεποίθηση πως «ο σοσιαλιστής [...] 

υπερασπίζεται το θετικό του δικαίωμα στη ζωή και σε όλες τις 

απολαύσεις της, τόσο τις πνευματικές και ηθικές όσο και τις 

φυσικές. Αγαπάει τη ζωή και σκοπός του είναι να αντλεί χαρά 

από κάθε εκδήλωσή της»13 14. Ένα τέτοιο άτομο ξεχωρίζει για 
«τον ειλικρινή και ανθρώπινο εγωισμό του, ζώντας με ακεραιό

τητα και δίχως δογματισμούς και προκαταλήψεις για τον ίδιο 

του τον εαυτό και γνωρίζοντας ότι ενεργώντας έτσι κι έχοντας 
για αρχή του τη δικαιοσύνη υπηρετεί ολόκληρη την κοινωνία»15.

13. Βλ. Paths in Utopia, Scribner, Νέα Υόρκη 1958 [ελληνική έκδοση: Μάρ- 
τιν Μπούμπερ, Μονοπάτια στην Ουτοπία, μετ. Βασίλης Τομανάς, εκδόσεις Νη
σίδες, 2000]. Η αναρχική θεωρία εμπλουτίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την 
ανάπτυξη της κοινοτιστικής αναρχικής παράδοσης. Προκειμένου κάποιος 
να εκτιμήσει το πώς αυτή η ανάπτυξη καθρεφτίστηκε στην αναρχική θεω
ρία, θα έπρεπε να ξεκινήσει ιχνηλατώντας την επεξεργασία της στα έργα του 
Σαρλ Φουριέ, του Πιότρ Κροπότκιν, του Γκουστάβ Λαντάουερ, του Μάρτιν 
Μπούμπερ και του Μάρρεϊ Μπούκτσιν.

14. Lehning, ό.π., κεφάλαιο 2, σ. 101.0  Μπακούνιν, φυσικά, χρησιμοποιεί 
τον όρο «σοσιαλιστής» εννοώντας «ελευθεριακός σοσιαλιστής».

15. Στο ίδιο, σ. 102. Η θεώρηση του Μπακούνιν αποσκοπεί έτσι σε μια 
σύνθεση των γενικών και των μερικών συμφερόντων. Δεν έχει καμία σχέση 
με τον εγωιστικό «αναρχισμό» του Στίρνερ που αντιφάσκει με τον ίδιο του
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Το αναρχικό ιδεώδες για την κοινότητα διακηρύσσει τη συλλο
γική πραγμάτωση των ατομικών επιθυμιών.'6 Σε αντίθεση με 

τα συχνά επαναλαμβανόμενα στερεότυπα, που θέλουν τα ιδα

νικά του αναρχισμού και του μαρξισμού να ταυτίζονται, στην 

πραγματικότητα υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές αναφορι
κά με το πού δίνει έμφαση η καθεμία από αυτές τις αντιλήψεις.

Όταν ληφθούν λοιπόν υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα, γί

νονται ακόμα πιο ευδιάκριτες οι διαφορές μεταξύ των δύο 

θεωρήσεων σε ό,τι αφορά τη σχέση μέσων και σκοπών. Ο 

αναρχισμός προτάσσει ως μια από τις θεμελιώδες αρχές του 
πως μόνο ελευθεριακά μέσα είναι δυνατό να χρησιμοποιη
θούν (όχι απλώς «θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν») ώστε να 
δημιουργηθεί επιτυχώς ένα ελευθεριακά κοινωνικό σύστημα. 

Ή, για να παραθέσω τη ρήση του Μπακούνιν (η οποία χαρα

κτηρίζεται ως ακατάληπτη ασυναρτησία από ορισμένους 
αντιπάλους του), «η ελευθερία μπορεί να δημιουργηθεί μόνο 

από την ελευθερία»'7. Συνεπώς το επαναστατικό κίνημα πρέ- 16 17

τον εαυτό. Για μια εκτενή κριτική του Στίρνερ και του εγωιστικού «αναρχι
σμού» βλ. το βιβλίο μου Max Stirner's Egoism, Freedom Press, Λονδίνο 1976.

16. Όπως επισημαίνει ο Αξελός, ο Μαρξ προσανατολίζεται, δίχως όμως 
να την αναπτύσσει, προς την ιδέα ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει 
να εισέλθει στη διάσταση του παιχνιδιού, ένα συμπέρασμα που είναι δύ
σκολο να συμφιλιωθεί με το εργαλειακό μοντέλο του της ανθρώπινης πρά
ξης (Αξελός, σ. 257-258). Όμως αυτή είναι ακριβώς η κατεύθυνση προς την 
οποία τείνει η αναρχική σκέψη, παρόλο που είναι μακρύ το μονοπάτι από 
το συγκεχυμένο αμάλγαμα δημιουργικής χαράς και επαναστατικής απάρνη- 
σης του Μπακούνιν μέχρι την έκκληση του Μπούκτσιν για τον μετασχημα
τισμό «της εργασίας σε παιχνίδι και της ανάγκης σε επιθυμία» (Post-Scarcity 
Anarchism, Black Rose Books, Μόντρεαλ 1977, σ. 41). Για μια άλλη σύγχρονη 
αναρχική πραγμάτευση του θέματος βλ. την ανάλυση του Πωλ Γκούντμαν 
για την καλλιτεχνική δραστηριότητα και το παιχνίδι σε σχέση με την έννοια 
της οργανισμικής αυτορύθμισης στο έργο των F. Peris, R. Hefferline και Ρ. 
Goodman, Gestalt Therapy, Dell Publishing Co., Νέα Υόρκη 1951, τόμος 2.

17. Lehning, ό.π.,σ.270.
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πει να είναι το ίδιο ένας μικρόκοσμος της νέας κοινωνίας, η 
οποία με αυτόν τον τρόπο «δημιουργείται μέσα στο κέλυφος 

της παλιάς». Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να αγωνιστεί για μια 

κοινωνία χωρίς κυριαρχία, αν ελέγχεται και καθοδηγείται από 

μια επαναστατική ελίτ που είναι ο κάτοχος της γνώσης της 
ιστορικής κίνησης, ή αν οι δομές των επαναστατικών οργα

νώσεων διατηρούν ως πρότυπο τις αστικές ιεραρχικές δομές. 
Οι επαναστατικές δομές πρέπει αντιθέτως να είναι αυτές που 

καλλιεργούν την αυτοσυνείδηση, την υπευθυνότητα και την 

ελεύθερη δράση. Η ανθρωπότητα δεν εξελίσσεται μέσω μιας 
νέας κατάληψης της εξουσίας, αλλά μέσω της δημιουργίας 
νέων μορφών ανθρώπινης αλληλεπίδρασης.

Ο Μπακούνιν, αρκούμενος σε κάποιους υπαινιγμούς, 

άφησε στους μελλοντικούς αναρχικούς και τους άλλους αντι- 
εξουσιαστές το καθήκον να αναλύσουν περαιτέρω τις διάφο

ρες μορφές κυριαρχίας (παρόλο που για έναν Ευρωπαίο του 
19ου αιώνα ήταν απροσδόκητα διορατικός σε ό,τι αφορά 

την πατριαρχική κυριαρχία και τον ιμπεριαλισμό των «ανα
πτυγμένων» κοινωνιών). Ωστόσο, στο ζήτημα της φύσης του 

κράτους και της εξουσίας της γραφειοκρατίας, η σκέψη του 

είναι εξαιρετικά γόνιμη. Ένα από τα θέματα που ανέπτυξε δι
εξοδικά στα έργα του είναι η ιδέα ότι το κράτος, ως εργαλείο 

κυριαρχίας, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προς την 

ελευθερία, ανεξάρτητα από το ποιος το ελέγχει και εξ ονόμα
τος ποιου ενεργεί.

Ο Μπακούνιν, όπως και οι αναρχικοί εν γένει, εναντιώνε

ται στο κράτος τόσο για ηθικούς όσο και για πολιτικούς λό

γους. Στο Θεός και Κράτος υποστηρίζει ότι «η ελευθερία του 

ανθρώπου συνίσταται αποκλειστικά στο εξής: ότι υπακούει 

φυσικούς νόμους, επειδή αυτός ο ίδιος τους έχει αναγνωρίσει 
ως τέτοιους και όχι επειδή του έχουν επιβληθεί από κάποια
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εξωτερική βούληση, θεϊκή ή ανθρώπινη, συλλογική ή ατομι

κή»'8. Κάνει, φυσικά, λάθος όταν ρητορικά ισχυρίζεται ότι αυτό 

εξαντλεί την προβληματική γύρω από την ελευθερία, γιατί 

προφανώς έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα που είναι πολύ πιο 

σύνθετο. Εντούτοις υποδεικνύει ένα ουσιαστικό στοιχείο στην 

αναρχική σύλληψη της ελευθερίας, τον ισχυρισμό ότι η κοινω

νική ελευθερία, στην πληρέστερη έννοιά της, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί μέχρι τα μέλη της κοινωνίας με δική τους πρωτο

βουλία να είναι σε θέση να συμμετάσχουν συνεργατικά σε ένα 

αρμονικό σύστημα που να περιλαμβάνει τόσο την ανθρώπινη 
κοινότητα όσο και την κοινότητα της φύσης. Το κράτος, επειδή 

επιβάλλει τη βούληση κάποιων σε κάποιους άλλους, υπονο
μεύει την ανάπτυξη αυτής της οργανικής ενότητας που προ

έρχεται από το εσωτερικό κάθε ατόμου και ως εκ τούτου δη- 

μιούργει ισχυρούς δεσμούς μεταξύ όλων. Με βάση αυτή την 

ιδιαίτερα σημαντική αρχή οι αναρχικοί εναντιώνονται στην 

καταναγκαστική, κρατιστική οργάνωση αντιπροτείνοντας την 

ιδέα της ομοσπονδίας, ή των εθελοντικών ενώσεων. Στόχος 
των αναρχικών είναι να αντικαταστήσουν στον πρακτικά μεγα

λύτερο δυνατό βαθμό όλους τους κυβερνητικούς θεσμούς με 

εθελοντικούς. Επειδή αυτή θα είναι μια βαθμιαία διαδικασία, 

οι περισσότεροι αναρχικοί αναγνωρίζουν ότι ένας ορισμένος 
βαθμός πολιτικής οργάνωσης θα είναι προσωρινά αναγκαίος. 
Επομένως προτείνουν έναν αυστηρά περιορισμένο πολιτικό 

έλεγχο στο πλαίσιο κοινοτικών και παραγωγικών ομάδων μι

κρής κλίμακας που θα συνενωθούν με βάση την ομοσπονδια

κή αρχή για τους ευρύτερους σκοπούς τους. Το κράτος όμως, 

το οποίο ως συγκεντρωτικός μηχανισμός εξουσίας κατέχει μια 

τεράστια δύναμη, πρέπει να εξαλειφθεί άμεσα. 18

18. Bakunin, God and the State, ό.π., κεφάλαιο 2, σ. 106.



Όμως η αναρχική κριτική στο κράτος πηγαίνει πολύ βα

θύτερα. Αν οι πρακτικές ενός κράτους μπορούσαν να συμβά

λουν στον σχηματισμό μιας ελεύθερης κοινωνίας, οι αναρχι
κοί θα ήταν υποχρεωμένοι να το δεχτούν ως ένα αναγκαίο, 
αν και προσωρινό, κακό. (Η ουσία του αναρχισμού, σε τελική 
ανάλυση, δεν είναι η θεωρητική εναντίωση στο κράτος, αλλά 

η πρακτική και θεωρητική πάλη ενάντια στην κυριαρχία). Η 
αναρχική ανάλυση οδήγησε όμως στο εντελώς αντίθετο συ

μπέρασμα και μεγάλο μέρος της αναρχικής θεωρίας εξηγεί 

γιατί ο θεσμός του κράτους παρεμποδίζει την εγκαθίδρυση 
μιας ελεύθερης ανθρώπινης κοινότητας. Η λογική του Μπα- 
κούνιν απαιτεί την άμεση κατάργηση του κράτους και των 
ισχυρών, μεγάλης κλίμακας, συγκεντρωτικών θεσμών που εί

ναι συνυφασμένοι με αυτό (γραφειοκρατία, μόνιμος στρατός, 
κρατική αστυνομία κ.λπ.).,9Το κράτος, λέει, συνεπάγεται την 
εξουσία μιας μειοψηφίας, τη διακυβέρνηση της συντριπτικής 

πλειονότητας από τους ολίγους, είτε αυτοί οι ολίγοι απέκτη

σαν την εξουσία μέσω εκλογών είτε την κληρονόμησαν είτε 
την κατέλαβαν. Οι κυβερνώντες (ακόμα και οι απροσχημάτι
στα αυταρχικοί) πάντα ενεργούν στο όνομα του «λαού» (του 

κοινού συμφέροντος, του κοινού καλού, της γενικής βούλη
σης). Αλλά η «βούληση» και το «συμφέρον» του «λαού» είναι 

μυθεύματα (ιδεολογικές έννοιες) που συγκαλύπτουν τις επιδι

ώξεις και τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων μέσα στην 

κοινωνία.19 20 Όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από πρωτό
γονες ομάδες, στις οποίες όλοι συμμετείχαν ενεργά στη λήψη 

των αποφάσεων και στις οποίες όλοι συνδέονταν μεταξύ τους 
εθελοντικά, τόσο περισσότερο η «θέληση του λαού» μετατρέ
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19. Lehning, ό.π., σ. 66.
20. Dolgoff, Bakunin on Anarchism, ό.π., κεφάλαιο 2, σ. 319.
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πεται σε μια αφαίρεση νομιμοποιημένη από ιδεολογίες, όπως 
το κοινωνικό συμβόλαιο, ή «η λαϊκή συναίνεση» στην αντιπρο

σωπευτική μαζική δημοκρατία. Το κράτος, όπως διαπίστωσε 

ο Μαρξ, πρέπει πάντα να αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα 
κάποιας συγκεκριμένης ομάδας που το ελέγχει. Η ελπίδα των 
κρατιστών (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που θεωρη

τικά είναι κριτικά διακείμενοι απέναντι στο κράτος) είναι ότι 
οι κυβερνώντες θα πράττουν για το συμφέρον, ή ίσως ακόμα 

και για τις ανάγκες, όλων και οι ενέργειές τους θα είναι προσα

νατολισμένες στο να καταστήσουν την ίδια τους την εξουσία 

περιττή. Αυτή η φιλοδοξία, απαντάει ο Μπακούνιν, βασίζεται 

στην παρανόηση της ανθρώπινης φύσης και των επιδράσε
ων της εξουσίας και είναι παιδαριωδώς αισιόδοξη (ακόμη και 

«ουτοπική» με την υποτιμητική έννοια του όρου) ως προς τις 

ικανότητες των ανθρώπινων όντων για καλόβουλες, μη εγωι

στικές πράξεις. Πράγματι η ιστορία έχει δείξει ότι όσοι κατέ
χουν εξουσία πάντα συγκροτούν μια τάξη που επιδιώκει να 
εγκαθιδρύσει και να διαιωνίσει την εξουσία που έχει στα χέρια 
της. Ακόμα και μια «επαναστατική» κατάληψη της κρατικής 
εξουσίας θα καταλήξει σε ένα ιεραρχικό σύστημα κοινωνικής 

οργάνωσης. Η εξουσία και η κοινωνική θέση που θα προκύ- 
ψουν θα εκληφθούν από την κοινωνία ως κάτι καλό, ως ειδικό 

δικαίωμα προερχόμενο από τις ικανότητες του ατόμου και την 

επαγγελματική του θέση, ακόμα και αν η οικονομική ισότητα 

έχει γίνει αποδεκτή ως κοινωνικός κανόνας. Οι οικονομικές 

ανισότητες θα επανεμφανιστούν και θα διογκωθούν, μόλις η 
ιεραρχική πολιτική οργάνωση εδραιωθεί εμφανιζόμενη ως η 

«βούληση του λαού» και ως ο δρόμος προς την ελευθερία.

Η απόρριψη του κράτους από τον Μπακούνιν ως μέσου 
απελευθέρωσης συνεπάγεται και την απόρριψη της εκλογι

κής πολιτικής ως επαναστατικής στρατηγικής. Από κοινού με
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τη Συμμαχία για την Κοινωνική Δημοκρατία «αττέρριψαν κάθε 
ανάμειξη στην αστική πολιτική όσο ριζοσπαστική και σοσια

λιστική και αν ήταν η μεταμφίεσή της»21. Αν το επαναστατικό 

κίνημα περιλαμβάνει την πλειονότητα του πληθυσμού, που 
συνειδητά αγωνίζεται για μια νέα ελευθεριακή κοινωνία, τότε 

η μόνη σοβαρή στρατηγική είναι η άμεση δράση καθώς ο 
λαός προχωράει στην αντικατάσταση της κεντρικής εξουσίας 

με αποκεντρωμένες, ομοσπονδιακές, συμμετοχικές ελευθερι- 

ακές δομές. Η εκλογική πολιτική δεν θα ήταν μόνο αναποτε

λεσματική, αλλά ακόμη και αντεπαναστατική, ενισχύοντας τη 
νομιμότητα μορφών κυριαρχίας που είναι ώριμες να καταρ- 
ρεύσουν. Αν από την άλλη το επαναστατικό κίνημα απαρτί

ζεται μόνο από μια μειοψηφία, η εκλογική πολιτική σε κάθε 

περίπτωση δεν θα βελτίωνε τη θέση του και θα το αποπρο

σανατόλιζε από πιο αποτελεσματικές μορφές αγώνα, ενώ θα 

δημιουργούσε επιπλέον μια νέα ελίτ ηγετών προερχόμενων 

από την εργατική τάξη. Οι μόνες ομάδες που θα έβγαιναν κερ

δισμένες θα ήταν οι φιλελεύθεροι αστοί ηγέτες που θα επω

φελούνταν από τους σχηματιζόμενους συνασπισμούς και οι 

νέοι προλετάριοι ηγέτες που θα προωθούνταν σε ανάλογες 

προνομιακές θέσεις.22
Ο Μπακούνιν προτείνει να απορριφθούν τόσο η εκλογική 

όσο και η εξωκοινοβουλευτική κομματική πολιτική και στη 

θέση τους να διαμορφωθεί ένα μη εξουσιαστικό, αποκεντρω

μένο επαναστατικό κίνημα, που θα λειτουργήσει ως μοντέλο 

για τη νέα ελευθεριακή κοινωνία. Το κίνημα αυτό «θα δημι
ουργήσει την επαναστατική του οργάνωση από τα κάτω προς 

τα πάνω και από την περιφέρεια προς το κέντρο σύμφωνα με

21. Στο ίδιο, σ. 289.
22. Lehning, ό.π„ σ. 254-255.
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την αρχή της ελευθερίας, και όχι από τα πάνω προς τα κάτω 
και από το κέντρο προς τα έξω όπως κάνουν όλες οι εξουσί

ες»23. Τη φύση αυτού του κινήματος μπορούμε να τη συμπερά- 

νουμε από την αντιπαράθεση του Μπακούνιν στη Διεθνή σχε

τικά με τα διάφορα πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν. 

Σε αυτήν αποδοκιμάζει την αύξηση των γραφειοκρατικών τά

σεων, που είχε ως επακόλουθο ορισμένες ομάδες εργατών να 
παραιτηθούν από την ανάληψη ευθυνών. Υποστηρίζει ότι για 

να καταπολεμηθεί αυτή η τάση δεν πρέπει να δίνονται μισθοί 
στους λειτουργούς των εργατικών οργανώσεων.24 Οι αποφά
σεις πρέπει να λαμβάνονται απευθείας από τα μέλη κάθε το

μέα χωρίς να παραδίδεται η εξουσία σε εκλεγμένες επιτροπές 
εκπροσώπησης των εργαζομένων. Η ευθύνη πρέπει να απορ

ρέει από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Επιπλέον πρέπει να 
γίνονται ζωντανές συνελεύσεις των εργαζομένων, στις οποίες 

οι συμμετέχοντες θα έχουν σαφή εικόνα των προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουν και στις οποίες θα διαμορφώνονται οι 

στρατηγικές που θα χρησιμοποιούνται.25 Τέλος, προειδοποι

εί τους εργαζόμενους για τους κινδύνους της ανάδυσης μιας 

νέας ηγετικής ελίτ μέσα από τις ίδιες τις γραμμές τους και της 

τάσης να υποβαθμίζεται η κρίση των πολλών στο πλαίσιο της

23. Στο ίδιο, σ  170. Ο Μπακούνιν εδώ χρησιμοποιεί τη λέξη «εξουσία» 
για να δηλώσει την «εξωτερικά επιβεβλημένη εξουσία». Χρησιμοποιεί συ
χνά τη λέξη με τη γενική της έννοια για ρητορικούς σκοπούς αλλά σε πιο 
ενδελεχείς πραγματεύσεις του κάνει προσεκτικά τον διαχωρισμό ανάμεσα 
σε βάσιμη-αναγκαία και αβάσιμη-περιττή εξουσία

24. Στο ίδιο, σ. 246. Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση 
με τη μετέπειτα συζήτηση για τα εργατικά συμβούλια. Ο Μπακούνιν κατα
δεικνύει τις δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν σε αυτό το σύστημα οι
κονομικής οργάνωσης. Όπως και να έχει, είναι βέβαιο ότι θα θεωρούσε το 
συμβουλιακό κίνημα ως ένα βήμα προς τα εμπρός στην πορεία ανάπτυξης 
του σοσιαλισμού.

25. Στο ίδιο, σ. 247.
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διαδικασίας λήψης των αποφάσεων από τους ολίγους.26 Αρχές 

όπως αυτές βοήθησαν να δοθεί μια κατεύθυνση στο αναρ- 

χοσυνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο ανέπτυξε τις αρχές του 
πολύ πέρα από τις προτάσεις του Μπακούνιν, ιδιαίτερα όταν 

εφαρμόστηκαν οι ομοσπονδιακές αρχές στον σχηματισμό μα
ζικών βιομηχανικών συνδικαλιστικών ενώσεων. Το καλύτερο 

βαρόμετρο για τη δύναμη και τα όρια αυτών των αρχών είναι 

οι επιτυχίες και οι αποτυχίες του ισπανικού αναρχικού κινή
ματος, του αναρχικού εργατικού κινήματος με την ευρύτερη 

λαϊκή υποστήριξη που μπόρεσε να κάνει πράξη πολλές από 

τις προτάσεις του Μπακούνιν στην προεπαναστατική προετοι
μασία της οργάνωσής του, στα εποικοδομητικά επιτεύγματα 

των κολεκτίβων κατά τη διάρκεια της επανάστασης και στην 

πρόσφατη αναδιοργάνωσή του.27·28

26. Στο ίδιο, ο. 247-248.
27. Ο συγγραφέας αναφέρεται στην αργή, αλλά με αποφασιστικά βήμα

τα, ανασυγκρότηση της αναρχοσυνδικαλιστικής CNT μετά τον θάνατο του 
δικτάτορα Φράνκο τον Νοέμβριο του 1975 και κατά την περίοδο της μετά
βασης στο δημοκρατικό καθεστώς. (Σ.τ.Μ.)

28. Βλ. για παράδειγμα Gaston Leval, Collectives in the Spanish Revolution, 
Freedom Press, Λονδίνο 1975. Έχει υποστηριχθεί ότι η μεγαλύτερη αποτυ
χία της CNT, του ισπανικού αναρχοσυνδικαλιστικού εργατικού κινήματος (το 
οποίο θα έπρεπε να διαχωριστεί από τις κολεκτίβες), ήταν η απομάκρυνσή 
του από αρχές που είχαν εξαρχής τεθεί από τον Μπακούνιν (ανάμεσα σε άλ
λους) και είχαν υιοθετηθεί από το κίνημα στο ξεκίνημά του. Έτσι δεν κατόρ
θωσε να αντιπαλέψει επαρκώς γραφειοκρατικές και ελιτίστικες τάσεις και να 
κρατήσει την εξουσία γερά ριζωμένη στις αμεσοδημοκρατικές συνελεύσεις 
των εργαζομένων. Ως εκ τούτου επέτρεψε στους «αγωνιστές με επιρροή» 
να εισέλθουν «προσωρινά» σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, προκειμένου να 
κερδηθεί ο πόλεμος. Βλ. Vernon Richards, Lessons o f the Spanish Revolution, 
Freedom Press, Λονδίνο 1972 [ελληνική έκδοση Βέρνον Ρίτσαρντς, Διδάγμα
τα από την Ισπανική Επανάσταση, μετ. Σπύρος Κοτρώτσιος, εκδόσεις Ελεύ
θερος Τύπος, 1996] για μια ριζική κριτική από αναρχική σκοπιά αυτής της 
«αναρχικής» στρατηγικής.
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Αν και τέτοιες ιστορικές εξελίξεις αποτελούν την πιο πλού

σια ιστορική κληρονομιά του Μπακούνιν, υπάρχει και μια άλλη 

όψη στην αντίληψή του για τον κοινωνικό μετασχηματισμό: η 
πίστη του στη σημασία των μυστικών οργανώσεων και των 

μικρών ομάδων που συγκροτούνται από αγωνιστές με προ
ωθημένη συνείδηση. Είναι φανερό ότι βαθιά στη σκέψη του 

Μπακούνιν υπολανθάνει μια έντονη λογική σχηματισμού μιας 

πρωτοπορίας. Αυτή όμως στη θεώρησή του δεν κατέχει τόσο 
κεντρική θέση όπως προφασίζονται οι αντίπαλοί του, αλλά 

ούτε είναι και τόσο μηδαμινή και αβλαβής όπως υποστηρί

ζουν κάποιοι υποστηρικτές του.
Στο «Πρόγραμμα και Σκοπός της Επαναστατικής Οργάνω

σης της Διεθνούς Αδελφότητας» ο Μπακούνιν προτείνει μια 
μυστική οργάνωση επαναστατών σκοπός της οποίας θα ήταν 

να συμβάλλει στην ανάπτυξη του επαναστατικού κινήματος 

και, όποτε αναδύεται μια επαναστατική συγκυρία, να δίνει στα 
γεγονότα ελευθεριακή κατεύθυνση. Χωρίς επίσημα πόστα και 
χωρίς δύναμη καταναγκασμού στη διάθεση των μελών της, το 

κύρος της θα παρέμενε αποκλειστικά ηθικό και πνευματικό. Η 
οργάνωση «αποκλείει κάθε ιδέα δικτατορίας και πατερναλιστι

κού ελέγχου»29. Είναι σαφές, σύμφωνα με τον Μπακούνιν, ότι η 
επαναστατική αλλαγή δεν μπορεί να προέλθει από τη δράση 

μιας μερίδας ατόμων, ή από μυστικές εταιρίες και συνωμοσίες, 

αλλά διαμέσου της δράσης των μαζών, καθώς αυτές μέσα από 

μια μακρά ιστορική περίοδο αγώνων και συνειδητοποίησης 
προετοιμάζονται να αναλάβουν το καθήκον της δημιουργίας 
των ελευθεριακών θεσμών. Η κοινωνική επανάσταση πρέπει 

να είναι η αυτόνομη δράση εκείνων που δημιουργούν τη νέα 

κοινωνία και είναι αδύνατη η πραγματοποίησή της μέσα από

29. Lehning, ό.π., σ. 172.
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τις ντιρεκτίβες κάποιων ηγετών. Εκείνοι που είναι πιο ικανοί 
σε συγκεκριμένους τομείς, όπως να οργανώνουν, να μιλάνε, 

να γράφουν, θα εκτελέσουν αυτές τις λειτουργίες βάσει των 

προσόντων τους χωρίς να καρπωθούν κάποια θεσμοθετημέ
νη εξουσία, ή μια ανώτερη κοινωνική θέση.

Ίσως να φαίνεται, λοιπόν, ότι σε αυτό το πεδίο οι προτά

σεις του Μπακούνιν είναι σύμφωνες με τις αντιεξουσιαστικές 
του θέσεις. Δυστυχώς δεν είναι ακριβώς έτσι. Παρόλο που 

προειδοποιεί για την κατάχρηση της εξουσίας από τους ηγέ

τες, η ίδια του η περιγραφή της μυστικής οργάνωσης συγκα
λύπτει τους κινδύνους που ενυπάρχουν στην επιρροή όσων 
διαθέτουν ανώτερες ικανότητες. Καμουφλάροντας την ανώ

τερη δύναμη αυτών των ατόμων κάτω από την ψευδαίσθηση 

μιας διαφοράς στις λειτουργίες, ή στα καθήκοντα, ορθώνει 

ένα εμπόδιο στον αποτελεσματικό περιορισμό της εξουσίας 
όσων έχουν την τελική ευθύνη στη λήψη των αποφάσεων. 

Παρά την απόρριψη της ιδέας της δικτατορίας, ο Μπακούνιν 

αντιφάσκει με τον ίδιο του τον εαυτό και φτάνει στο σημείο 
(σε μια επιστολή του στον Αλμπέρ Ρισάρ30) να περιγράφει

30. Αλμπέρ Ρισάρ (1846-1925), Γάλλος αναρχικός και υποςττηρικτής αρχι
κά του Μπακούνιν, υπήρξε ενεργό μέλος της «Συμμαχΐας για την Κοινωνική 
Δημοκρατία». Είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση των εργατών υφαντουρ
γίας της Λυόν και υπήρξε ο διοργανωτής του εκεί τμήματος της Διεθνούς 
Ένωσης των Εργατών. Συμμετείχε στην αποτυχημένη εξέγερση της Λυόν το 
1870, στην οποία ο Μπακούνιν είχε πρωτοστατήσει. Υπάρχουν μαρτυρίες 
ότι ο Ρισάρ στη διάρκεια της εξέγερσης λιποψύχησε και εντέλει ο Μπακού
νιν μαζί με την ομάδα του αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη. Ο 
Μπακούνιν τον κατηγόρησε ότι πρόδωσε την εξέγερση της Λυόν, συνερ- 
γαζόμενος με την προσωρινή κυβέρνηση. Μετά την πτώση της Παρισινής 
Κομμούνας, τον Μάιο του 1871, στην οποία επίσης συμμετείχε, εξέδωσε ένα 
φυλλάδιο στο οποίο υποστήριζε την παλινόρθωση του Ναπολέοντα Γ· η 
επιστολή του Μπακούνιν στον Ρισάρ γράφτηκε λίγο πριν από την εξέγερση 
της Λυόν. (Σ.τ.Μ.)
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την ένωση σαν μια «αόρατη δικτατορία», ωστόσο «χωρίς τα 
διακριτικά, τους τίτλους ή τα επίσημα δικαιώματα»3'. Ίσως 

να χρησιμοποίησε τον όρο προκείμενου να αντιπαραθέσει 
τη δική του θέση για την ηγεσία απέναντι στην ανοιχτή δι

κτατορία της συγκεντρωτικής εξουσίας, την οποία βλέπει να 

υποβόσκει στις προτάσεις του Μαρξ. Εντούτοις προδίδει μία 

αντιφατική, εξουσιαστική τάση στην ίδια του τη σκέψη. Αφού, 

όπως σημειώνει, μια τέτοια «δικτατορία» γίνεται «ακόμα πιο 
ισχυρή καθώς δεν κουβαλάει κανένα από τα παραφερνάλια 
της εξουσίας»31 32. Αυτή εξελίσσεται, όπως λέει, σε ένα είδος 

«γενικού επιτελείου» του επαναστατικού κινήματος33, παρά

δοξη μεταφορά για κάποιον που συχνά επισημαίνει τον κίν

δυνο της υπέρμετρης εμπιστοσύνης στους ηγέτες.

Ο Μπακούνιν ορισμένες φορές δείχνει να αναγνωρίζει 

την αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στα ανωτέρω σχέδια που 

προτείνει και τη συνολική του θεώρηση. Αποκηρύσσοντας τις 
συνωμοτικές μεθόδους του Νετσάγεφ επιτίθεται στην ιδέα ότι 

η οργάνωση θα έπρεπε με κάθε τρόπο να επιβάλει τις ιδέες της 
στον λαό. Πρέπει να «εκφράζει» μόνο εκείνα τα «λαϊκά ένστι

κτα που έχουν διαμορφωθεί μέσα στην ιστορία»34. Η λειτουρ
γία της είναι «να βοηθήσει τους ανθρώπους να αυτοπροσδιο- 

ριστούν πάνω στις γραμμές της πιο ολοκληρωμένης ισότητας 

και της πληρέστερης ελευθερίας προς κάθε κατεύθυνση, χω

ρίς την παραμικρή παρέμβαση οποιοσδήποτε μορφής κυρι

αρχίας, ακόμα κι αν αυτή είναι προσωρινή ή μεταβατική, δη

λαδή χωρίς καμία μορφή κυβερνητικού ελέγχου»35. Ακόμα και

31. Lehning, ό.π., σ. 180.
32. Στο ίδιο.
33. Στο ίδιο, σ. 172.
34. Στο ίδιο, σ.190.
35. Στο ίδιο, σ.191.



Ο ΜΑΡΞ, Ο ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 137

αυτή η τοποθέτηση όμως παραμένει ελλιπής, εφόσον αυτό 

που πραγματικά χρειάζεται είναι μια αναρχική θεωρία που να 
σκιαγραφεί προσεκτικά το ζήτημα της συμφιλίωσης ανάμεσα 
στην ανάγκη «της εξουσίας όσων διαθέτουν καθορισμένες αρ

μοδιότητες» και σε μηχανισμούς που θα αποτρέπουν τους κιν
δύνους της κυριαρχίας, τους εγγενείς σε μια τέτοια αναγκαία 
εξουσία. Εντούτοις δείχνει ότι ο Μπακούνιν είχε αναπτύξει μια 

κάποια επίγνωση των σπόρων του απολυταρχισμού που εξα

κολουθούν να υπάρχουν ακόμα και σε ένα αποκεντρωμένο, 

ελευθεριακό πολιτικό κίνημα.36
Ένα άλλο κεντρικό ζήτημα στην αντιπαράθεση μεταξύ 

Μπακούνιν και Μαρξ αφορά τον ρόλο των τάξεων στον κοι

νωνικό μετασχηματισμό. Ο Μπακούνιν παρουσιάζεται συ
χνά ως ο υπέρμαχος του επαναστατικού ρόλου του λούμπεν 

προλεταριάτου, μιας τάξης της οποίας ο Μαρξ υπογράμμιζε 

έντονα τις αντεπαναστατικές τάσεις. Πιθανώς ο Μπακούνιν να 

θεωρούσε ότι η επανάσταση θα μπορούσε να ξεσπάσει από 
λυσσασμένες ορδές κακοποιών και αλητών37, οι γραμμές των

36. Η τάση του Μπακούνιν να υιοθετήσει ένα είδος επαναστατικής πρω
τοπορίας έχει αποκηρυχθεί σχεδόν από όλα τα ιστορικά αναρχικά κινήματα. 
Παρ' όλα αυτά περιστασιακά έχει επανεμφανιστεί όπως, για παράδειγμα, με 
τους «σοβιετικούς αναρχικούς» (μειοψηφία Ρώσων αναρχικών που συμμετεί
χε στην «προσωρινή» δικτατορία των μπολσεβίκων), σε ορισμένο βαθμό με 
την «Οργανωτική Πλατφόρμα των Ελευθεριακών Κομμουνιστών» και στην 
πιο αξιοσημείωτη, ίσως, περίπτωση με εκείνη τη φατρία της CNT που λειτούρ
γησε ως πρωτοπορία, για να αναφερθώ στα πιο σπουδαία παραδείγματα.

37. Για να γίνει κατανοητή αυτή η μάλλον ανοίκεια αναφορά του συγγρα
φέα στις επαναστατικές προσδοκίες του Μπακούνιν, αξίζει να παραθέσουμε 
ένα απόσπασμα του ίδιου του Μπακούνιν από το κείμενό του «Σχετικά με 
τη Διεθνή Ένωση των Εργατών και τον Καρλ Μαρξ»; «Για μένα ο ανθός του 
προλεταριάτου δεν είναι, όπως συμβαίνει με τους μαρξιστές, το ανώτερο 
στρώμα, η αριστοκρατία της εργασίας, εκείνοι που είναι οι πιο καλλιεργημέ
νοι, κερδίζουν περισσότερα και ζουν πιο άνετα από τους άλλους εργαζόμε-
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οποίων χωρίς αμφιβολία θα πύκνωναν εξαιτίας της εξάπλωσης 
της φλογερής αναρχικής προπαγάνδας. Η αλήθεια είναι ότι ο 

Μπακούνιν διέβλεπε μια επαναστατική δυναμική σε αρκετές 

τάξεις, συμπεριλαμβανομένου του λούμπεν προλεταριάτου, 

όμως οι τάξεις που θεωρούσε ως τις πρωταρχικές επαναστα

τικές δυνάμεις ήταν αυτές των βιομηχανικών εργατών και των 

αγροτών. Συνεπώς η διαφωνία του με τον Μαρξ ως προς την 
επαναστατική προοπτική των τάξεων αφορούσε κυρίως τη 

διαμάχη τους σχετικά με τη θέση των αγροτών μέσα στην 

ιστορία. Ο Μπακούνιν πίστευε πως στις βιομηχανοποιημέ- 
νες δυτικές χώρες το προλεταριάτο είναι η πιο επαναστατική 

τάξη, αλλά στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όπως η Ρωσία 

της εποχής του, εκτιμούσε ότι οι αγρότες θα μπορούσαν να δια
δραματίσουν έναν πιο επαναστατικό ρόλο.38 Άσκησε κριτική 
στη μαρξιστική θεώρηση σύμφωνα με την οποία η ήττα των 
αγροτών και η επακόλουθη ενίσχυση της κρατικής εξουσίας 

και των καπιταλιστικών οικονομικών σχέσεων συνιστούν μια 

προοδευτική εξέλιξη στις πιο «αναπτυγμένες» χώρες και ότι 
ανάλογη θα έπρεπε να ήταν η εξέλιξη και στις άλλες.39 Πίστευε 
ότι οι αγρότες σε πολλές χώρες ήταν σε θέση να μεταπηδή

σουν απευθείας από το υπάρχον καθεστώς καταπίεσής τους

νους [...] Ως ανθό του προλεταριάτου εννοώ πάνω απ' όλα αυτή τη μεγάλη 
μάζα, τα εκατομμύρια των ακαλλιέργητων, των απόκληρων, των εξαθλιωμέ
νων, των αναλφάβητων, εκείνους που ο κύριος Ένγκελς και ο κύριος Μαρξ 
θέλουν να θέσουν κάτω από την πατρική εξουσία μιας ισχυρής κυβέρνησης 
-  για τη δική τους φυσικά σωτηρία! Ως ανθό του προλεταριάτου εννοώ ακρι
βώς τον τεράστιο ανθρώπινο όχλο (τους περιθωριοποιημένους, τα κατακά
θια της κοινωνίας) [...] τον "συρφετό", τον "όχλο", τον σχεδόν αμόλυντο από 
τον αστικό πολιτισμό, που κουβαλάει στο εσώτερο είναι του και στις βλέψεις 
του [...] τα σπέρματα του μελλοντικού σοσιαλισμού.» (Σ.τ.Μ.)

38. Maximoff, ό.π., σ  280.
39. Dolgoff, Bakunin on Anarchism, ό.π., σ. 310.
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σε μια μορφή ελευθεριακού σοσιαλισμού. Ισχυριζόταν πως οι 

αγρότες σε πολλές χώρες θα υποστήριζαν σε μεγάλο βαθμό 

έναν τέτοιο μετασχηματισμό ωθούμενοι από το ίδιο τους το 
συμφέρον. Θα τους προσείλκυε η εναλλακτική λύση της κοι

νοτικής διαχείρισης της παραγωγής, της κατάργησης της κε

ντρικής κρατικής εξουσίας και της ανάθεσης της αυτοάμυνας 
σε λαϊκές πολιτοφυλακές, επειδή δεν θα ήθελαν να συνεχιστεί 

η εκμετάλλευσή τους από τους γαιοκτήμονες, η φορολόγη- 

σή τους από το κράτος, ή η στρατολόγησή τους σε μόνιμους 

στρατούς.'’0
Αξίζει να σημειωθεί πως στην Ισπανία, τη χώρα όπου 

αναδύθηκε το μεγαλύτερο κίνημα που βασίστηκε σε αρχές 

παραπλήσιες με αυτές του Μπακούνιν, όταν ήρθε η στιγμή οι 

ιδέες αυτές να γίνουν πράξη τα αποτελέσματα δικαίωσαν πα
νηγυρικά τις προβλέψεις του. Μολονότι το προλεταριάτο στις 

πόλεις κατάφερε σε πολλές περιπτώσεις να εδραιώσει με επι

τυχία τα πρώτα στάδια ενός ελευθεριακού σοσιαλισμού με 

τη μορφή της εργατικής αυτοδιεύθυνσης, οι αγρότες προχώ
ρησαν πολύ περισσότερο και άρχισαν να θεσμοθετούν τον 

ελευθεριακό κομμουνισμό. Αποδείχτηκαν πολύ πιο προετοι
μασμένοι για προοδευτικές λύσεις, όπως η κοινοτική διαχεί
ριση, η κατάργηση του χρήματος και η διανομή των αγαθών 

σύμφωνα με τις ανάγκες.4' Επιπλέον οι περισσότερες επανα- 40 41

40. Maximoff, ό.π., σ. 404-405. Όποια και αν είναι τα προτερήματα των 
επιχειρημάτων του Μπακούνιν σε άλλα πεδία, εμφανίζεται υπερβολικά αισι
όδοξος στην προσπάθειά του να εφαρμόσει αυτές τις ιδέες στους Γάλλους 
αγρότες. Η ανάλυση του Μαρξ στο έργο του Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβί
κου Βοναπάρτη (βλ. υποσημείωση 99) δείχνει πολύ πιο πειστική.

41. Βλ. Sam Dolgoff, The Anarchist Collectives, Black Rose Books, Μόντρε
αλ 1974 [ελληνική έκδοση Σαμ Ντόλγκοφ, Αναρχικές Κολεκτίβες, Η Εργατική 
Αυτοδιεύθυνση στην Ισπανική Επανάσταση, μετ. Νίκος Ποταμιάνος, εκδόσεις 
Διεθνής Βιβλιοθήκη, 1982]· Gaston Leval, Collectives in the Spanish Revolution
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στάσεις, ήδη από την εποχή του Μπακούνιν, έγιναν σε κατά 

βάση αγροτικές κοινωνίες και η όποια επιτυχία τους εξαρτή- 

θηκε από τη δυσαρέσκεια και την εξέγερση των αγροτών. Ο 
Μπακούνιν θα υποστήριζε ότι η αποτυχία τους (με τη μορφή 

της εγκαθίδρυσης μιας νέας ταξικής κυριαρχίας) οφειλόταν 

σε μεγάλο βαθμό στην απουσία ενός αυτοσυνείδητου και 
οργανωμένου ελευθεριακού κινήματος ανάμεσα σε αυτούς 

τους αγρότες, οι οποίοι δεν μπορούσαν παρά να διαθέτουν 

τα σωστά ελευθεριακά «ένστικτα».42
Ποιο είναι λοιπόν το εποικοδομητικό πρόγραμμα αυτού 

του συνειδητού ελευθεριακού κινήματος; Έχει συχνά υπο- 
στηριχθεί ότι οι αναρχικοί επαναστάτες, και ειδικότερα οι 

επίγονοι της παράδοσης του Μπακούνιν, έχουν μια απολύ

τως αρνητική θεώρηση, ότι είναι προσηλωμένοι στην καθο

λική καταστροφή και ότι δεν έχουν τίποτα να προτείνουν για 

να μπει στη θέση όσων αντιμάχονται. Έτσι ένα από τα λίγα 
βιβλία στα αγγλικά για την πολιτική σκέψη του Μπακούνιν 
βαφτίζει τις θέσεις του «παν-καταστροφισμό»43. Ως γνωστόν, 

ο Μπακούνιν είπε ότι «το πάθος για την καταστροφή είναι 

ένα δημιουργικό πάθος»44.

και τα έργα του Augustine Souchy στα γερμανικά, στα γαλλικά και στα ισπα
νικά σχετικά με την κολεκτιβοποίηση [ελληνική έκδοση, Αουγκουστίν Σούχι, 
Κολεκτιβισμός και Αυτοδιαχείριση στην Ισπανία 1936-1939, μετ. Κώστας Νικο
λάου, εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος, 1991].

42. Βλ. ως ένα παράδειγμα αυτού του είδους ανάλυσης της Ρωσικής Επα
νάστασης το έργο του Voline, The Unknown Revolution, Black Rose Books, 
Μόντρεαλ 1975) [ελληνική έκδοση: Βολίν, Η Αγνωστη Επανάσταση (πρώτος 
τόμος) Από το 1905 ίσαμε τον Οκτώβρη, Η Άγνωστη Επανάσταση (δεύτερος 
τόμος) Μπολσεβικισμός και Αναρχία, μετ. Σεραφείμ Ζάκκας, εκδόσεις Διεθνής 
Βιβλιοθήκη, 1976],

43. Eugene Pyzuir, The Doctrine o f Anarchism o f Michael A. Bakunin, 
Gateway Editions, Σικάγο 1955.

44. Lehning, ό.π., a  58. Σπανίως αναφέρεται ότι όταν το έγραψε αυτό, στο



Εντούτοις, όπως ήδη έχει γίνει σαφές, είχε κάποιες αξιο

σημείωτες θετικές προτάσεις για ένα ελευθεριακό κοινωνικό 

κίνημα που θα οδηγούσε στον μετασχηματισμό της κοινω
νίας. Περιγράφει την οργανωτική βάση για αυτόν τον μετα
σχηματισμό ως «την αναδιοργάνωση κάθε περιοχής, με βάση 

και σημείο εκκίνησης την απόλυτη ελευθερία του ατόμου, τις 

ενώσεις των παραγωγών και την κοινότητα»45. Η ελεύθερη 

σύμπραξη των παραγωγικών και (ειδικά) των κοινοτικών ομά

δων αποτελεί το θεμέλιο της νέας κοινωνίας.46 Αυτή ακριβώς 
η «ελεύθερη οργάνωση των εργατικών μαζών από τα κάτω 

προς τα πάνω», την οποία ο Μαρξ συγκεκριμένα απέρριπτε 
ως «παραλογισμό» σε σχόλιά του για το έργο του Μπακούνιν 

Κρατισμός και Αναρχία,47 αποτελεί το κεντρικό πρακτικό ζήτη

μα της διαμάχης τους.
Για τον Μπακούνιν η νέα κοινωνία και το κίνημα που θα 

τη δημιουργήσει πρέπει να στηρίζονται στον εθελοντισμό 

και στον φεντεραλισμό. Κάθε πρωταρχική παραγωγική και 
κοινοτική ομάδα πρέπει να σχηματίζεται εθελοντικά από τα 

μέλη της, ενώ σε κάθε υψηλότερο επίπεδο συνένωσης -το

πικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές- πρέπει να σχηματί
ζονται εθελοντικά ομοσπονδίες. Στις πρωταρχικές ομάδες 

οι διαδικασίες πρέπει να είναι αμεσοδημοκρατικές και να 

παραμένουν όσο το δυνατόν πιο δημοκρατικές καθώς προ-
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αξιοπρόσεκτο δοκίμιό του «Η Αντίδραση στη Γερμανία» το 1842, δεν ήταν 
ακόμη αναρχικός.

45. Στο ίδιο, ο. 67.
46. Παρόλο που ο κολεκτιβισμός και ο συνδικαλισμός του Μπακούνιν 

συχνά αντιπαρατίθενται στον κομμουνισμό του Κροπότκιν και των μεταγε
νέστερων αναρχικών, ο Μπακούνιν έβλεπε και αυτός ως τελικό σκοπό την 
ελεύθερη ομοσπονδία των κομμούνων.

47. Karl Marx, Frederick Engels και V.l. Lenin, Anarchism and Anarcho- 
syndicalism, International Publishers, Νέα Υόρκη 1972), σ. 152.
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χωράμε στα πιο υψηλά επίπεδα. Ο Μπακούνιν στη θεωρία 

του για τη δημοκρατία στα υψηλότερα επίπεδα αμφιταλα- 

ντεύτηκε από τη μια πλευρά στο να θεωρήσει το ζήτημα του 

ελέγχου των ομοσπονδιών ως απόρροια των ομάδων που τις 

συγκροτούν και από την άλλη στο να αποδεχτεί τον έλεγχο 

ως αποτέλεσμα άμεσης εκλογής των αντιπροσώπων από όλα 

τα άτομα που είναι μέλη των ομάδων της ομοσπονδίας.'’8 Επι
πλέον πρότεινε σε περιφερειακό (και σε υψηλότερο γεωγρα

φικά) επίπεδο νομοθετικούς, εκτελεστικούς και δικαστικούς 
θεσμούς στους οποίους εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι θα 
είχαν καθορισμένες εξουσίες πάνω στις ομόσπονδες ομάδες 
όσο αυτές θα παρέμεναν στην ομοσπονδία.

Πολλοί μεταγενέστεροι αναρχικοί θα αμφισβητήσουν 

αυτές τις προτάσεις θεωρώντας ότι παρουσιάζουν κινδύνους 
για την αυτονομία των πρωταρχικών ομάδων, αφού αυτές 

εξαρτώνται από τα οφέλη που αποκομίζουν από την ομο

σπονδιακή ένωση. Η αναρχική σκέψη, στο μεγαλύτερο μέ
ρος της, είναι ακόμη πιο ριζικά αποκεντρωτική από τη σκέψη 

του Μπακούνιν. Αυτός όμως παραμένει σταθερά προσηλω

μένος στη βασική αναρχική αρχή ότι η αποχώρηση είναι ένα 
ουσιαστικό δικαίωμα προκειμένου να αποτραπούν οι κίνδυ

νοι που πάντα ελλοχεύουν σε ευρείας κλίμακας οργανώσεις. 
Κάθε άτομο πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από 

οποιαδήποτε κοινοτική, ή παραγωγική ομάδα, στην οποία 

αυτός, ή αυτή, έχει προσχωρήσει και κάθε ομάδα μέσα σε μια 

ομοσπονδία πρέπει να έχει το δικαίωμα αποχώρησης χωρίς 
κυρώσεις πέρα από την απώλεια των όποιων ωφελημάτων 
είχαν προκόψει από τη συνεργατική προσπάθεια (όπως, για 

παράδειγμα, τα προγράμματα αλληλοβοήθειας που είναι

48. Lehning, όπ.π., σ. 71-72.
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σχεδιασμένα έτσι ώστε διάφοροι πόροι να αντλούνται από 

τις μεγαλύτερες ομοσπονδιακές ομάδες)49. Ακόμα κι αν κά
ποιο άτομο πρέπει να τιμωρηθεί εξαιτίας της αντικοινωνικής 

του συμπεριφοράς, αυτό το άτομο θα πρέπει να διαθέτει 

το δικαίωμα να εγκαταλείψει την ομάδα (ή την ομοσπονδία 

στην οποία ανήκει η ομάδα) στερούμενο στο μεταξύ όλα τα 
δικαιώματα που είχε κάτω από την προστασία της ομάδας. 
«Το δικαίωμα της ελεύθερης ένωσης και της εξίσου ελεύθε

ρης αποχώρησης προηγείται όλων των πολιτικών δικαιωμά

των. Χωρίς αυτό η ένωση δεν θα ήταν παρά συγκαλυμμένος 

συγκεντρωτισμός»50 51. Επιπλέον η δέσμευση στις ελευθερια- 
κές αρχές σε όλα τα επίπεδα της ομοσπονδίας είναι ουσιαστι

κή, εφόσον ο Μπακούνιν δεν ισχυρίζεται ότι μια οργανωτική 

δομή μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει την ελευθερία 
και τη μη κυριαρχία. Τίποτα δεν μπορεί να το εγγυηθεί αυτό. 

Μια αναρχική ομοσπονδία μπορεί μόνο να συγκροτηθεί από 

ανθρώπους αφοσιωμένους στον σοσιαλισμό, στην ισότητα, 
στην ελευθερία της ένωσης, στην ελευθερία του λόγου και 

της έκφρασης και στην αποδοχή των διαφορετικών προτύ
πων ζωής.5' Αν η κοινωνία δεν διαπνέεται από αυτές τις αξίες, 

καμία οργανωτική δομή δεν μπορεί να «απελευθερώσει» την 

ανθρωπότητα.

49. Εννοείται μια μορφή αναδιανομής των πόρων στο εσωτερικό των 
ομοσπονδιακών ενώσεων. Οι ισπανοΐ αναρχοσυνδικαλιστές στην επανα- 
στατημένη Ισπανία, την περίοδο 1936-1939, εφάρμοσαν μια ανάλογη αρχή 
αναδιανομής όταν για παράδειγμα οι ομοσπονδίες των αγροτικών κολεκτί
βων στην Καστίλη, στη Λεβάντε και στην Αραγονία αποφάσισαν το πλεό
νασμα προϊόντων από κολεκτίβες και ομοσπονδίες κολεκτίβων με μεγάλη 
παραγωγή να κατευθύνεται σε χωριά και περιοχές που παρουσίαζαν ελλεί
ψεις αγαθών. (Σ.τ.Μ.)

50. Lehning, σ. 96.
51. Στο ίδιο, σ. 67.
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Εμφανώς ο Μαρξ και ο Μπακούνιν έχουν θεμελιακές δια

φωνίες σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες της μετάβασης από τη 
μια μορφή οργάνωσης στην άλλη, στη δομή και στο περιεχό

μενο του επαναστατικού κινήματος και στον χαρακτήρα της 

κοινωνίας που πρόκειται να εγκαθιδρυθεί. Ο Μπακούνιν συ

νηγορεί υπέρ ενός αποκεντρωμένου, ομοσπονδιακού, αντι- 
εξουσιαστικού κινήματος, το οποίο θα αναπτύσσει σχέσεις 
και δομές παραπλήσιες με εκείνες που πρόκειται να επικρα

τήσουν στην επερχόμενη ελευθεριακή κοινωνία. Ο Μαρξ από 

την άλλη συνηγορεί υπέρ ενός συγκεντρωτικού, πειθαρχημέ- 

νου κινήματος, το οποίο επιζητά να καταλάβει την κρατική 

εξουσία προκειμένου να την ενισχύσει σε τεράστιο βαθμό. 

Αυτό είναι το απαραίτητο μέσο, υποτίθεται, για τη διάλυση της 
κυριαρχίας των απαρχαιωμένων σχέσεων παραγωγής, τα απο

τελέσματα των οποίων διαποτίζουν βαθιά ολόκληρο το κοι

νωνικό οικοδόμημα και μόνο έτσι το νέο επαναστατικό κρά

τος θα μπορέσει να εκπληρώσει την αποστολή του, δηλαδή 

να αναπτύξει τις παραγωγικές δυνάμεις και να εγκαινιάσει το 
βασίλειο της ελευθερίας που θα επακολουθήσει. Αυτά τα ζη

τήματα γύρω από τις οργανωτικές μορφές του επαναστατικού 

κινήματος είναι συνυφασμένα με ένα άλλο ζήτημα: το ταξικό 
περιεχόμενο του κινήματος, δηλαδή την ταυτότητα των ομά
δων που αναμένεται να διαδραματίσουν έναν κεντρικό ρόλο 
στον κοινωνικό μετασχηματισμό (με άλλα λόγια, την ταυτότη
τα του «επαναστατικού υποκειμένου»).

Σύμφωνα με τον Μαρξ «μόνο το προλεταριάτο είναι μια 
πραγματικά επαναστατική τάξη»52. Όλες οι άλλες τάξεις μάχο
νται για να διατηρήσουν τα αστικά προνόμια ακόμα και όταν 

από τη δική τους σκοπιά μάχονται εναντίον της. Οι προλετά

52. Tucker, ό.π., σ. 344.
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ριοι από την άλλη, απογυμνωμένοι από όλα τα αγαθά που 

κατείχαν οι προηγούμενες τάξεις, ιδιοκτησία, παραδοσιακούς 
οικογενειακούς δεσμούς, «εθνική ταυτότητα»53, δεν έχουν κα

μία ελπίδα να προωθήσουν τα συμφέροντά τους μέσα από τις 

υπάρχουσες σχέσεις ιδιοκτησίας.«Δεν έχουν τίποτα να χάσουν 

παρά τις αλυσίδες τους». Η επανάσταση είναι ως εκ τούτου ο 

μοναδικός δρόμος που μένει ανοιχτός για αυτούς. Επιπλέον 

αυτό το αφηρημένο προλεταριάτο, που όλες οι αρετές του 

έχουν εκποιηθεί εκτός από τη λειτουργία του μέσα στην πα
ραγωγή, αποτελεί την «τεράστια πλειονότητα» της κοινωνίας 
(ακόμα κι αν «η μικροαστική τάξη, ο βιοτέχνης, ο καταστημα

τάρχης, ο τεχνίτης και ο χωρικός» δεν συμπεριληφθούν σε αυ

τό).54 Γι'αυτόν τον λόγο το προλεταριάτο μπορεί να κάνει αυτό 

που καμία τάξη πριν από αυτό δεν μπορούσε να κάνει: μπορεί 

να ενεργήσει εκ μέρους ολόκληρης της κοινωνίας.

Ο Μαρξ δίνει στο προλεταριάτο μια σειρά από επιλογές ως 
προς τις μεθόδους του αγώνα του ανάλογα με τη φύση των 

κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν. Παρόλο που σε κάθε 

περίσταση είναι αναγκαία η συγκρότηση ενός εργατικού κόμ
ματος, το κόμμα αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις θα ενεργεί με 

νόμιμες εκλογικές μεθόδους, ενώ σε άλλες θα είναι απαραίτη
τες παράνομες τακτικές. Το κόμμα των εργατών θα παρουσιά

ζει υποψηφίους στις εκλογές, όποιες κι αν είναι οι πιθανότητες 

για επιτυχία.55 Ο Μαρξ δεν απέκλειε την πιθανότητα εκλογικής 

νίκης σε χώρες όπως η Αγγλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ολ

λανδία.56 Από την άλλη όμως, ακόμα και αν οι αντιπρόσωποι

53. Στο ίδιο.
54. Στο ίδιο.
55. Στο ίδιο, σ. 370.
56. Marx, Engels και Lenin, Anarchism and Anarcho-syndicalism, ό.π.,
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των εργατών παρέμεναν, όπως εξάλλου αναμενόταν, μια μειο

ψηφία, η παρουσία τους θεωρείτο ουσιαστική προκειμένου να 
εκφραστεί η άποψη του προλεταριάτου πιο αποτελεσματικά 

και να προωθηθεί το επαναστατικό πρόγραμμα μέσα από την 

υποστήριξη προοδευτικών νομοθεσιών. Προεπαναστατικά 

μέτρα που ενισχύουν τον κρατικό συγκεντρωτισμό και με

ταρρυθμίζουν τη νομοθεσία όπως ο Νόμος για το Δεκάωρο57 
κρίνονταν ως πραγματικά βήματα προόδου για την εργατική 

τάξη που αξίζουν κοινοβουλευτική στήριξη.58 Αλλά ακόμα και 

αν η εκλογή τους στο κοινοβούλιο σταθεί αδύνατη, η πολιτική 
τους δράση θα επιτελέσει τον βασικό στόχο της, εφόσον θα 
εκθέσει στον λαό το προλεταριακό πρόγραμμα.59 Σε κάθε πε

ρίπτωση οι εκλογικές στρατηγικές δεν αποκλείουν την παρά
νομη δραστηριότητα, αν οι συνθήκες αλλάξουν, αλλά ούτε και 

την παράλληλη μη εκλογική δράση. Οι εργάτες προκειμένου 

να προετοιμαστούν για τη βίαιη αντιπαράθεση, που είναι πολύ 

πιθανή κάτω από τις επικρατούσες συνθήκες, πρέπει να σχη
ματίσουν «επαναστατικές εργατικές» κυβερνήσεις, είτε με τη 
μορφή δημοτικών επιτροπών και δημοτικών συμβουλίων είτε 

με τη μορφή εργατικών σωματείων και εργατικών επιτροπών.

57. Ten Hours Bill: Ο νόμος αυτός περιόρισε την εργασία των γυναικών 
και των ανηλίκων στα υφαντουργεία έως τις δέκα ώρες την ημέρα για πέντε 
ημέρες την εβδομάδα και οκτώ ώρες το Σάββατο. Η ψήφιση του νόμου τον 
Μάιο του 1847 ήταν το αποτέλεσμα επίμονων εργατικών κινητοποιήσεων, 
αλλά και μιας πολύχρονης εκστρατείας μέσα στο κοινοβούλιο επικεφαλής 
της οποίας είχε τεθεί αρχικά μια μικρή ομάδα βουλευτών, προερχόμενη και 
από τα δύο κόμματα -  τους συντηρητικούς Τόρις (Tories) και τους φιλελεύ
θερους Γουίγκς (Whigs). Η ψήφιση του νόμου θεωρήθηκε για τα δεδομένα 
της εποχής σημαντική νίκη της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας απέ
ναντι στην καπιταλιστική οικονομία της αγοράς και στην ασυδοσία της ερ
γοδοσίας. (Σ.τ.Μ.)

58. Tucker, ό.π., σ. 379.
59. Στο ίδιο, σ. 370.



Ο ΜΑΡΞ, Ο ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 147

«Πρέπει να εξοπλίσουν τους εαυτούς τους και να επιλέξουν 

"διοικητές" και "γενικό επιτελείο"»60.
Τελικά τι είδους εμπειρία αποκομίζουν οι εργάτες από τη 

συμμετοχή τους σε ένα επαναστατικό κίνημα; Η απάντηση 
του Μπακούνιν είναι ότι σε ένα ελευθεριακό σοσιαλιστικό κί

νημα οι εργάτες διαπαιδαγωγούνται σε μη κυριαρχικές μορ

φές σχέσεων δημιουργώντας (και πειραματιζόμενοι με) μορ

φές όπως οι ελευθεριακές εργατικές οργανώσεις, οι οποίες 
κάνουν πράξη, μέσω της πάλης ενάντια στην εκμετάλλευση, 

τις αρχές της ισότητας και της ελεύθερης συνεργασίας. Οι 
εργατικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αμοιβαίας βοήθειας, 
παρόλο που από μόνες τους δεν είναι ικανές να μετασχηματί
σουν εξολοκλήρου την κοινωνία, εμπλουτίζουν το εργατικό 

κίνημα με μια ανεκτίμητη εμπειρία στην αυτοδιαχείριση.61 

Η απάντηση του Μαρξ φαίνεται να είναι ότι οι εργάτες απο
κτούν εμπειρία μέσα από την πολιτική τους οργάνωση. Το 

πιο πολύτιμο προϊόν της πάλης των τάξεων είναι η διευρυνό- 

μενη «οργάνωση των προλετάριων σε τάξη και ως εκ τούτου 

σε πολιτικό κόμμα»62. Όσο το εργατικό κόμμα κερδίζει δύ
ναμη, προωθώντας τον αναγκαίο συγκεντρωτισμό της εξου

σίας, «θα υποχρεώσει τους δημοκράτες [...] να συγκεντρώ

60. Στο ίδιο, ο. 369.
61. Δίνοντας έμφαση στην αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην προεπανα

στατική εμπειρία, την ανάπτυξη της συνείδησης και την επαναστατική αυ
τενέργεια, ο Μπακούνιν και η αναρχική θεωρία παρουσιάζουν κατ'αυτό τον 
τρόπο την αντίληψή τους για τη σημασία που έχει το ζήτημα του κατά πόσο, 
όπως ο Λούκατς σωστά το θέτει, το επαναστατικό κίνημα «βιώνει την κρίση 
ως αντικείμενο ή ως υποκείμενο που έχει αποφασιστικό ρόλο». History and 
Class Consciousness, M.l.T. Press, Καίμπριτζ 1971, σ. 244 [ελληνική έκδοση: 
Γκεόργκ (Γκιόργκι) Λούκατς, Ιστορία και Ταξική Συνείδηση, μετ. Γιάννης Πα- 
παδάκης, εκδόσεις Οδυσσέας, 2001].

62. Tuoker, ό.π.. σ. 343.
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σουν τις μέγιστες δυνατές παραγωγικές δυνάμεις -τα μέσα 
μεταφοράς, τα εργοστάσια, τους σιδηροδρόμους, κ .λπ - στα 

χέρια του κράτους»63. Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο στην ανά

πτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, που θα συμβεί όταν θα 

έχει επιτευχθεί «ο άμεσος στόχος των κομμουνιστών», «η κα- 

τάκτηση της πολιτικής εξουσίας από το προλεταριάτο»64.

Συνηγορώντας υπέρ της «κατάκτησης της εξουσίας» ο 
Μαρξ και οι οπαδοί του θέτουν τους εαυτούς τους σε άμεση 
αντίθεση προς τον Μπακούνιν και τη φεντεραλιστική ομάδα 

μέσα στο εργατικό κίνημα.

Στην «Έκκλησή» του «προς την Κομμουνιστική Λίγκα» ο 

Μαρξ επιμένει ότι οι εργάτες «πρέπει να αγωνιστούν... για 
την πιο αποφασιστική συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια του 

κράτους»65 και ότι «είναι το καθήκον του πραγματικά επανα

στατικού κόμματος να φέρει σε πέρας τον πιο αυστηρό συγκε
ντρωτισμό»66. Το πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Μανιφέστου 

παρουσιάζει ακριβώς αυτό το σχέδιο του συγκεντρωτισμού 

που στοχεύει στην ταχεία ανάπτυξη της παραγωγής. Το προ
λεταριάτο θα «συγκεντρώσει όλα τα εργαλεία της παραγωγής 

στα χέρια του κράτους, δηλαδή του προλεταριάτου οργανω

μένου ως κυρίαρχης τάξης και [...] θα αυξήσει το σύνολο των 
παραγωγικών δυνάμεων όσο το δυνατόν πιο γρήγορα»67. Στις 

«πιο αναπτυγμένες χώρες» το κράτος θα αναλάβει αποκλειστι
κά λειτουργίες όπως του εισοδηματία, του μοναδικού πιστωτή, 

του διαχειριστή των μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας, του 
ιδιοκτήτη των εργοστασίων και των μέσων παραγωγής (αν και

63. Στο ίδιο, ο. 372.
64. Στο ίδιο, ο. 346.
65. Στο ίδιο, ο. 371.
66. Στο ίδιο, ο. 371-72.
67. Στο ίδιο, σ. 352.
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όχι όλων σε αυτό το στάδιο), του διοργανωτή «βιομηχανικών 

στρατών, κυρίως για τη γεωργία» και, τέλος, του παιδαγωγού 

μέσα από ένα σύστημα δημόσιων σχολείων.68

Στην «Έκκληση προς την Κομμουνιστική Λίγκα» ο Μαρξ 
επιστρέφει στο θέμα της γεωργικής παραγωγής. Όταν η φε- 
ουδαλική ιδιοκτησία θα δημευτεί, οι εργάτες θα πρέπει να 
απαιτήσουν «να παραμείνει κρατική ιδιοκτησία και τα μεγά

λα αγροκτήματα να μετατραπούν σε αποικίες εργατών που 

το συνεταιρισμένο αγροτικό προλεταριάτο θα τα καλλιεργεί 

με όλα τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η ευρείας κλίμακας γε
ωργική παραγωγή»69. Οι αντιρρήσεις των αναρχικών σε αυτό 

το πρόγραμμα είναι ότι η θέσπιση συγκεντρωτικού ελέγχου 
εμποδίζει τους αγρότες να αναπτύξουν ένα σύστημα ελεύθε

ρης κολεκτιβοποίησης. Ο Μαρξ απαντάει ότι οι εργάτες «δεν 

πρέπει να επιτρέψουν στους εαυτούς τους να παραπλανηθούν 

από τις δημοκρατικές ρητορείες περί ελεύθερων κοινοτήτων, 

περί αυτοκυβέρνησης κ.λπ.»70, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν 

από τους αστούς δημοκράτες για αντιδραστικούς σκοπούς. 

Αντιθέτως στις χώρες με φεουδαλικά κατάλοιπα «δεν πρέπει 

κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες να επιτραπεί σε κανένα χω

ριό, σε καμία κωμόπολη και σε καμία περιφέρεια να θέσουν 
νέα εμπόδια στον δρόμο της επαναστατικής δραστηριότητας 
που μπορεί να προχωρήσει δυναμικά μόνο αν εκπορεύεται 
από ένα κέντρο»71.

Ο Μαρξ δεν επιθυμεί μόνο να αποτρέψει τους αγρότες 

από το να δημιουργήσουν εμπόδια στην επαναστατική δρα

στηριότητα των άλλων, πιο εξελιγμένων ομάδων, αλλά και

68. Στο ίδιο.
69. Στο ίδιο, σ. 371.
70. Στο ίδιο.
71. Στο ίδιο.
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από το να παρέμβουν σε αυτήν με τη δική τους χειραφέτη

ση. Αναφερόμενος στο θέμα σε σχόλιό του για το Κράτος και 

Αναρχία συνηγορεί υπέρ μιας πιο συντηρητικής προσέγγισης 
για τις κοινωνίες όπου οι αγρότες είναι πραγματικά μικροϊδι- 

οκτήτες γης και έχουν μια μικροαστική προοπτική. Αντί να 
καταργήσει το κληρονομικό δικαίωμα, ή την ιδιοκτησία, το 
κράτος θα έπρεπε να προσπαθήσει «να προσεταιριστεί τον 

αγρότη βελτιώνοντας τη θέση του»72. Εντούτοις παρόλο που 

οι προσδοκίες του Μπακούνιν για αυτές τις κοινωνικές ομάδες 
ήταν ίσως υπερβολικές, ήταν ανάμεσα σε αυτούς τους σκλη
ρά καταπιεσμένους αγρότες της νότιας και ανατολικής Ευρώ

πης που διέβλεπε τη μεγαλύτερη ελπίδα για μια ελευθεριακή 

επανάσταση. Ο Μαρξ για αυτές τις ομάδες προδιέγραφε την 

άμεση κατάργηση της ιδιοκτησίας και του κληρονομικού δι
καιώματος. Στους αγρότες δεν πρέπει να επιτραπεί να κατα

σχέσουν την ιδιοκτησία των γαιοκτημόνων και να σταθούν 

έτσι εμπόδιο στην αναγκαία διαδικασία του συγκεντρωτι

σμού.73 Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τον Μαρξ -είτε το 
κράτος πρόκειται να «προσεταιριστεί» τους αγρότες, είτε να 

γίνουν αυτοί άμεσα υπάλληλοι του κράτους- το ζήτημα αυτό 
δεν έπρεπε να το αποφασίσουν όσοι εργάζονταν στον αγρο

τικό τομέα, αλλά το εργατικό κράτος για λογαριασμό τους. 
Ο Μαρξ υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα τέτοιες κρατι

κές, συγκεντρωτικές πολιτικές δεν δημιουργούν μια νέα μορ

φή κυριαρχίας. Γιατί όπως πληροφορούμαστε στο Κομμου
νιστικό Μανιφέστο «όταν στην πορεία της εξέλιξης οι ταξικές 

διακρίσεις θα έχουν εξαφανιστεί και όλη η παραγωγή θα βρί

σκεται συγκεντρωμένη στα χέρια ενός τεράστιου συνεταιρι

72. Marx, Engels και Lenin, Anarchism and Anarcho-syndicalism, ό.π., σ.
148.

73. Στο ίδιο.
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σμού που θα περιλαμβάνει όλο το έθνος, η δημόσια εξουσία 

θα χάσει τον πολιτικό της χαρακτήρα»74. 'Οταν το προλεταριά
το γίνει κυρίαρχη τάξη, η πολιτική εξουσία θα πάψει να υπάρ
χει, εφόσον όλοι θα είναι (ή θα βρίσκονται στη διαδικασία 

του να γίνουν;) προλετάριοι. Αφού «η πολιτική εξουσία με την 

κυριολεκτική της έννοια είναι απλώς και μόνο η οργανωμένη 

εξουσία μιας τάξης με σκοπό την καταπίεση μιας άλλης»75, η 
ύπαρξή της είναι αδύνατη σε μία κοινωνία αποτελούμενη από 
μία μοναδική τάξη. Η ίδια εξήγηση για την κατάργηση της «πο

λιτικής εξουσίας με την κυριολεκτική της έννοια» δίνεται και 

στο έργο του Η Αθλιότητα της Φιλοσοφίας.76

Ο Μαρξ είχε φυσικά επίγνωση της αντίφασης μεταξύ της 

ελεύθερης κομμουνιστικής κοινωνίας, την οποία έβλεπε ως 
τελικό στόχο και του είδους της κοινωνίας που πρότεινε ως 

μεταβατικό στάδιο. Ξεκινάει να αναπτύσσει την ιδέα της με
ταβατικής κοινωνίας ήδη από τα Οικονομικά και Φιλοσοφικά 

Χειρόγραφα 1844 όπου αναφέρεται σε ένα πρώιμο στάδιο κομ

μουνισμού, στο οποίο η αφθονία δεν έχει ακόμα επιτευχθεί, 
οι παραγωγικές δυνάμεις βρίσκονται στη διαδικασία επιταχυ

νόμενης ανάπτυξης και οι συνθήκες που απορρέουν από τον 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής δεν έχουν αντικατασταθεί. 

«Η κοινότητα είναι μόνο μια κοινότητα εργασίας και ισότητας 

των μισθών που καταβάλλονται από το κοινοτικό κεφάλαιο -  

από την κοινότητα σε ρόλο γενικού καπιταλιστή»77. Στην Κρι
τική του προγράμματος της Γκότας ο Μαρξ πραγματεύεται με 

περισσότερες λεπτομέρειες τα πρώτα στάδια της εμφάνισης

74. Tucker, όπ. ττ„ σ. 352.
75. Στο ίδιο.
76. Marx, Poverty o f Philosophy. ό.π„ κεφάλαιο 2, σ.151.
77. Marx, Economic and Philosophical Manuscripts o f 1844, κεφάλαιο 2, σ. 

89.
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της κομμουνιστικής κοινωνίας, που σημαίνει μια κομμουνι
στική κοινωνία «όχι όπως έχει αναπτυχθεί πάνω στα δικά της 

θεμέλια, αλλά αντίθετα όπως αναδύεται μέσα από την καπιτα
λιστική κοινωνία, εξακολουθώντας να φέρει, από οικονομική, 

ηθική και διανοητική σκοπιά, τα σημάδια της παλιάς κοινωνίας 

από τη μήτρα της οποίας προήλθε»78. Σε αυτή την κοινωνία η 

παραγωγή δεν ελέγχεται από τους ατομικούς καπιταλιστές και 
δεν βασίζεται στην ανταλλαγή που ρυθμίζεται από τον νόμο 

της αξίας. Αντίθετα «την ίδια ποσότητα εργασίας» που κάθε 

εργάτης «έχει δώσει στην κοινωνία με μια μορφή, την παίρνει 
πίσω με μιαν άλλη»79, μείον τις κρατήσεις που αφαιρεί η «κοι

νωνία» για τις αναγκαίες κοινωνικές υπηρεσίες. Ο μηχανισμός 

αυτής της ανταλλαγής είναι ένα σύστημα πιστοποιητικών ερ
γασίας σύμφωνα με το οποίο τα πιστοποιητικά διανέμονται 

ανάλογα με τις ώρες εργασίας που έχει συνεισφέρει ο καθένας, 

αφαιρώντας και πάλι την εργασία που προορίζεται για τους 

απαραίτητους κοινωνικούς σκοπούς. Ο Μαρξ αναγνωρίζει ότι 

παρόλο που ένα τέτοιο σύστημα δεν εδραιώνει την πραγμα

τική ισότητα, αφού η αστική αρχή της ανταλλαγής των ισοδυ

νάμων παραμένει σε ισχύ, «η θεμελιώδης αρχή και η εφαρμο

ζόμενη πρακτική δεν βρίσκονται πλέον σε σύγκρουση»80. Ο 
Μαρξ εξετάζει εν συντομία τη συνήθη και αρκετά βάσιμη σο

σιαλιστική κριτική αυτών των αφηρημένων δικαιωμάτων και 

δείχνει ότι, αν ληφθούν υπόψη οι άνισες ανάγκες και ικανότη

τες των ατόμων, συνιστούν μια ψευδαίσθηση ισότητας. Ωστό

σο αποδέχεται το γεγονός πως δεν μπορούμε να υπερβούμε 

«την οικονομική δομή της κοινωνίας και ως εκ τούτου την

78. Tucker, ό.π.,σ. 386.
79. Στο ίδιο, ο. 387.
80. Στο ίδιο.
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πολιτισμική εξέλιξη που απορρέει από αυτήν»8'. Μόνο αφού 
«οι παραγωγικές δυνάμεις έχουν αυξηθεί παράλληλα με την 
ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου και οι πηγές του συλλογικού 
πλούτου ρέουν με αφθονία»81 82, θα μπορέσουμε να φτάσουμε 

στα υψηλότερα στάδια μιας κομμουνιστικής κοινωνίας, οπότε 

και οι αρχές της συνεισφοράς σύμφωνα με τις ικανότητες και 

της διανομής σύμφωνα με τις ανάγκες θα έχουν εγκαθιδρυθεί 
και το βασίλειο της ελευθερίας τελικά θα εμφανιστεί.

Σύμφωνα όμως με τον Μπακούνιν οι προτάσεις του Μαρξ 
οδηγούν σε μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση, εφόσον ο 

Μαρξ παρανοεί τη φύση της πολιτικής εξουσίας, ενώ και η τα

ξική του ανάλυση είναι ελλιπής. Ο Μπακούνιν παραμένει στα

θερός στην άποψη ότι αυτοί που ελέγχουν τη συγκεντρωτική 
πολιτική εξουσία επηρεάζονται βαθιά από την άσκηση αυτής 

της εξουσίας και αποκτάνε ως ομάδα τα χαρακτηριστικά μιας 
διαχωρισμένης κοινωνικής τάξης. Αυτό θα συμβεί ακόμα κι 
αν οι κυβερνώντες έχουν «δημοκρατικά αισθήματα ή προθέ
σεις»83. Μονάχα οι καλές προθέσεις δεν επαρκούν για να επι

τευχθεί η κοινωνική αλλαγή, όπως αναγνωρίζει και ο ίδιος ο 

Μαρξ. Όποιες προθέσεις και αν έχουν οι κάτοχοι της εξουσίας, 
παραμένουν υποταγμένοι στις διαβρωτικές επιδράσεις των 
συγκεκριμένων κοινωνικών τους συνθηκών. Ο Μπακούνιν 

ισχυρίζεται πως δεν πρέπει να λησμονούμε τις «ισχυρές κινη

τήριες δυνάμεις», όπως είναι« οι θεσμικές θέσεις και τα συνα
κόλουθα προνόμια»84.0  σκοπός της κοινωνικής επανάστασης 

είναι η κατάργηση όλων των μορφών κυριαρχίας και όχι μόνο 
της οικονομικής εκμετάλλευσης. Προειδοποιεί πως «η πολιτι

81. Στο ίδιο. σ. 388.
82. Στο ίδιο.
83. Dolgoff, Bakunin on Anarchism, ό.π., σ. 221.
84. Στο ίδιο, σ. 388.
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κή εξουσία συνεπάγεται κυριαρχία»85, πως μια μορφή κυριαρ

χίας μπορεί να αντικατασταθεί από μια άλλη και αν η νέα αυτή 
μορφή έχει φορέσει το προσωπείο του «σοσιαλισμού» και της 

«επανάστασης», τότε ίσως αποδειχθεί ακόμα πιο δύσκολο να 

ανατραπεί απ'όσο οι προηγούμενες.
Ο Μπακούνιν προβλέπει ότι η εφαρμογή των προτάσεων 

του Μαρξ θα οδηγήσει σε μια νέα φάση καπιταλιστικής ανά
πτυξης. Ενώ μπορεί να μην υπάρξει αντίφαση μεταξύ των 
αναπτυγμένων σε υψηλό βαθμό παραγωγικών δυνάμεων και 

των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, υπάρχει αντίφαση 
μεταξύ των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και μιας ερ

γατικής τάξης συγκροτημένης και προετοιμασμένης να κατα
στρέψει αυτές τις σχέσεις μετασχηματίζοντας την κοινωνία. 

Ένα επαναστατικό κίνημα, που στηρίζεται σε ένα πρόγραμμα 

κρατικού καπιταλισμού, μπορεί να δώσει το φιλί της ζωής στον 

καπιταλισμό. «Αυτό το καινούριο κρατιστικό σύστημα, θεμελι
ωμένο σε μια μεταμφιεσμένη κυριαρχία μιας δήθεν λαϊκής βού

λησης [...] περικλείει τις δύο αναγκαίες προϋποθέσεις για την 
εξέλιξη του καπιταλισμού: τον κρατικό συγκεντρωτισμό και 

την πραγματική υποταγή του κυρίαρχου λαού σε μια κυβερ- 

νώσα μειοψηφία διανοουμένων, η οποία, ενώ ισχυρίζεται ότι 
εκπροσωπεί τον λαό, τον εκμεταλλεύεται ανελλιπώς»86. Αυτό 

το καθεστώς θα διατηρήσει την ιεραρχία από τη στιγμή που 
η πολιτική εξουσία θα έχει κατανεμηθεί άνισα. Ακόμα και αν 
η οικονομική ισότητα εδραιωνόταν (πράγμα που ο Μπακού

νιν αμφιβάλλει ότι θα συμβεί, εφόσον αναμένει ότι αυτοί που 
κατέχουν την πολιτική εξουσία θα αξιώσουν και οικονομικά 

προνόμια), η οικονομική εξουσία θα παρέμενε άνιση τη στιγ

85. Στο ίδιο.
86. Dolgoff, Bakunin on Anarchism, ό.π., ο. 336-337.
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μή που ο έλεγχος του πλεονάσματος της παραγωγής θα ήταν 

στα χέρια των ηγετών του συγκεντρωτικού κράτους. Η κατά

σταση των εργατών θα παρέμενε από πολλές πλευρές η ίδια. 
Θα εξακολουθούσαν να εργάζονται κάτω από τον ζυγό ενός 
πειθαρχημένου, μηχανοποιημένου, ιεραρχικού συστήματος 
παραγωγής, χωρίς να ελέγχουν άμεσα το προϊόν της εργασίας 

τους. Οι δυνάμεις που ρυθμίζουν την κοινωνική ζωή θα εξα

κολουθούσαν να δείχνουν απόμακρες και ξένες. Η ανίσχυρη 
θέση των εργατών απλώς θα παγιωνόταν μόλις οι διοικούντες 
θα κατοχύρωναν την ταξική τους θέση και η εξελιγμένη τεχνο

λογία, κάτω από συγκεντρωτικό έλεγχο, θα έκανε τη λήψη των 

αποφάσεων και τις μεθόδους παραγωγής ακατανόητες και μυ- 

στικοποιημένες.

Σε αυτό το σημείο, η ανάλυση του Μπακούνιν (είτε το είχε 
συνειδητοποιήσει είτε όχι) ταυτίζεται με αυτήν του Μαρξ στον 

βαθμό που ο τελευταίος παραμένει συνεπής με το κριτικό του 
σχέδιο. Ο Μπακούνιν, χρησιμοποιώντας την κριτική του Μαρξ 

για την αστική ιδεολογία, ως το θεωρητικό κατασκεύασμα το 

οποίο νομιμοποιεί και ταυτόχρονα αποκρύπτει τις σχέσεις 

εξουσίας της καπιταλιστικής κοινωνίας, επεκτείνει αυτή την 
κριτική στον ίδιο τον μαρξισμό, ο οποίος έχει γίνει η ιδεολο
γία μιας ανερχόμενης κοινωνικής τάξης, μιας νέας τάξης που η 
εξουσία της έχει τις ρίζες της στην ενίσχυση του κεντρικού σχε- 
διασμού και στην ανάπτυξη της εξειδικευμένης τεχνικής. Από 

τη μια πλευρά αυτή η τεχνογραφειοκρατική τάξη απορροφάει 
και επεκτείνει τις λειτουργίες των προηγούμενων γραφειοκρα
τιών και χρησιμοποιεί την κρατιστική ιδεολογία προκειμένου 

να νομιμοποιήσει την ύπαρξή της, περιχαρακώνοντας την πο

λιτική ηγεμονία ως στοιχείο αναγκαίο για τη διατήρηση της 
κοινωνικής τάξης. Από την άλλη όμως αυτή η τάξη ενσωμα
τώνει τη νέα ιεραρχία και κυριαρχία που έχουν δημιουργηθεί
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από την εξελιγμένη τεχνολογία και νομιμοποιηθεί από την ιδε
ολογία της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. 

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα σχεδιασμού και ελέγχου, 

σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένο, το οποίο μπορεί να παρα- 

κάμψει τη μακρά διαδικασία επίτευξης του επιπέδου τάξης 

και σταθερότητας που απαντάται σε κοινωνίες όπου οι τεχνο- 
γραφειοκρατικές υπηρεσίες εξακολουθούν να κατανέμονται 
ανάμεσα σε ανταγωνιστικά συστήματα ισχύος και εξουσίας. 

Η πρωτοτυπία του Μπακούνιν βρίσκεται στο γεγονός ότι διέ

βλεψε σε πολύ πρώιμο στάδιο τόσο τις πολιτικές-γραφειοκρα- 
τικές πτυχές όσο και την επιστημονική-τεχνολογική πλευρά 

αυτής της δομής, όπως και στο γεγονός ότι αντιλήφθηκε τη 

φύση των νομιμοποιητικών ερεισμάτων της.

«Το κράτος», υποστηρίζει ο Μπακούνιν, «υπήρξε πάντα η 

κληρονομιά κάποιας προνομιούχας τάξης: μιας ιερατικής τά

ξης, μιας αριστοκρατικής τάξης, μιας αστικής τάξης. Και τέλος, 

όταν όλες οι άλλες τάξεις έχουν εξαντλήσει τον εαυτό τους, το 

κράτος γίνεται τότε η κληρονομιά της γραφειοκρατικής τάξης 
και ξεπέφτει -ή, αν θέλετε, ανυψώνεται- στον ρόλο μιας μηχα

νής»87. Το επαναστατικό κίνημα μπορεί να εφοδιάσει πλουσι

οπάροχα τη νέα τάξη με επίδοξους πολιτικούς ηγέτες, γραφει

οκράτες και τεχνοκράτες. Αν το ίδιο το κίνημα είναι ιεραρχικό, 

αφενός θα προσελκύσει αυτούς που βρίσκουν την καριέρα του

87. Στο ίδιο, ο. 318. Έτσι η ανάλυση του Μπακούνιν είναι συνεπής με την 
εμφάνιση της τάξης των τεχνογραφειοκρατών, όχι μόνο όπως έχει αυτή 
εδραιώσει τη θέση της μέσα από τα αυταρχικά σοσιαλιστικά κινήματα, αλλά 
και με το πώς αυτή η τάξη ισχυροποιείται μέσα στην αστική κοινωνία και 
αμφισβητεί την ηγεμονία της ίδιας της παραδοσιακής αστικής τάξης. Μια 
ουσιαστική συζήτηση αυτής της εξέλιξης και του ιδιόρρυθμου τρόπου με 
τον οποίο νομιμοποιείται ιδεολογικά βρίσκεται στο άρθρο του Clauss Offe, 
«Political Authority and Class Structure - Analysis of Late Capitalist Societies» 
στην International Journal o f Sociology 11:73-105.
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πολιτικού ηγέτη της επανάστασης ελκυστική, σε ό,τι αφορά τη 

θέλησή τους να κατακτήσουν μια υψηλή κοινωνική και πολι

τική θέση (ειδικά αν οι ιδεολογικές τους δεσμεύσεις, ή άλλοι 

παράγοντες, τους κλείνουν τους παραδοσιακούς δρόμους 

προς την εξουσία) και αφετέρου ανάμεσα σε εκείνους που κα

τέχουν ανώτερες θέσεις μέσα στο κίνημα θα παράγει εξίσου 
μια προσκόλληση στην εξουσία, στο κύρος και στα προνόμια. 

Όταν ο στόχος της κατάληψης της κρατικής εξουσίας και του 

περαιτέρω συγκεντρωτισμού των κοινωνικών θεσμών θα έχει 
επιτευχθεί, η επαναστατική ελίτ μπορεί τότε να καταλάβει τις 

θέσεις της στη διευρυμένη ιεραρχία και να στρατολογήσει νέα 
μέλη για τις εναπομείνασες θέσεις.

Σύμφωνα με τον Μπακούνιν, εκείνο που φοβούνται περισ

σότερο οι επίδοξοι ηγέτες των βασανισμένων μαζών είναι η ίδια 
η επανάσταση. Και αυτό επειδή συχνά οι επαναστατικές ανατα
ραχές καταλήγουν στη δημιουργία συμμετοχικών, αυτοδιαχει- 
ριζόμενων μορφών κοινωνικής οργάνωσης -  μορφές οι οποίες 

στρέφονται ενάντια σε κάθε ιεραρχική εξουσία. Πάνω σε αυτό 

ο Μπακούνιν θα μπορούσε να δείξει προς τη μεριά των τομέων 

της Γαλλικής Επανάστασης και προς το κίνημα υπέρ της απο
κέντρωσης και της αυτοδιαχείρισης στην Παρισινή Κομμούνα. 

Καθώς πλησιάζουμε στη δική μας εποχή, θα μπορούσε να δεί
ξει προς τα σοβιέτ και τις κομμούνες της Ρωσικής Επανάστασης 
(συμπεριλαμβανομένων της Ουκρανικής Επανάστασης και της 

εξέγερσης της Κρονστάνδης), τις κολεκτίβες και τις κομμούνες 
της Ισπανικής Επανάστασης, την εμφάνιση της αυτοδιεύθυν

σης στην Αλγερινή Επανάσταση, τα εργατικά συμβούλια στην 

Ουγγαρία κ.ο.κ. Θα μπορούσε επίσης να δείξει προς την πλευρά 
εκείνων των χωρών στις οποίες οι ελευθεριακοί θεσμοί συνε- 

τρίβησαν από τους ηγέτες της επανάστασης που κατάφεραν να 

κατακτήσουν την εξουσία και να εδραιώσουν τον έλεγχό τους.
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Αυτές οι επαναστάσεις απέτυχαν, όχι εξαιτίας «κακών» ηγετών 
που «προδίδουν» τις επαναστάσεις, αλλά εξαιτίας της δυναμι

κής των ίδιων των συγκεντρωτικών, ιεραρχικών κινημάτων. Ο 

Μπακούνιν συμπέραινε ότι:

Είμαστε φυσικοί εχθροί αυτών των επαναστατών -των μελ
λοντικών δικτατόρων, των καθεστωτικών, των φρουρών 

της επανάστασης- που λαχταρούν, προτού καν κατα
στραφούν τα σημερινά μοναρχικά, αριστοκρατικά και 
αστικά Κράτη, να φτιάξουν νέα επαναστατικά Κράτη, 

εξίσου συγκεντρωτικά και δεσποτικά όσο αυτά που ήδη 

γνωρίζουμε. Αυτοί οι οιονεί επαναστάτες είναι τόσο προ- 
σκολλημένοι στην τάξη που παράγεται από τα πάνω, από 
μια εξουσία, και τόσο τρομοκρατημένοι από ό,τι αντιλαμ
βάνονται ως αταξία (η οποία στην πραγματικότητα δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά η ειλικρινής και φυσική έκφραση 

της λαϊκής ζωής), ώστε προτού ακόμη η επανάσταση δη
μιουργήσει μια ευεργετική υγιή αταξία αναρωτιούνται 
αμέσως πώς να τη σταματήσουν και να τη φιμώσουν με 

την παρέμβαση κάποιας εξουσίας που θα δρα στο όνομα 

της επανάστασης. Στην πράξη όμως δεν θα είναι τίποτα 

περισσότερο παρά μια νέα αντίδραση, το αποτέλεσμα της 
οποίας θα είναι για άλλη μια φορά η καταδίκη των λαϊ

κών μαζών στη διακυβέρνησή τους από διατάγματα και 

στην τυφλή υπακοή, στη στασιμότητα και στον θάνατο, με 

άλλα λόγια στην υποδούλωση και την εκμετάλλευση από 
μια νέα, οιονεί επαναστατική αριστοκρατία.88

Ο Μπακούνιν ασκεί ανάλογη κριτική στα πολιτικά κινήματα 
εξουσίας που επιζητούν τον έλεγχο μέσω της κάλπης. Κατά

88. Lehning, ό.π., σ. 169.



την άποψή του από τη στιγμή που οι εργάτες αρχίζουν να 

στέλνουν αντιπροσώπους στο κοινοβούλιο, «οι νέοι εκπρό

σωποι των εργατών που μεταφέρονται σε ένα αστικό περι
βάλλον, καθώς βιώνουν και αφομοιώνουν όλες τις ιδέες της 

αστικής τάξης και καθώς αποκτούν τις συνήθειές της, παύουν 

να είναι εργάτες και πολιτικοί εκπρόσωποι και μετατρέπονται 
σε αστούς που δείχνουν περισσότερο αστοί από όσο οι ίδιοι 
οι αστοί»89. Είτε οι εκπρόσωποι των εργατών είναι μειοψηφία 

μέσα στο αστικό σύστημα είτε κατορθώσουν να κερδίσουν 
την πλειοψηφία και να κατακτήσουν την εξουσία, δεν υπάρ
χει απολύτως καμία διαφορά. Ακόμα και αν οι πολιτικοί ηγέ
τες επιλέγονταν από τις τάξεις των εργατών (υπόθεση μάλλον 

τραβηγμένη, αν λάβουμε υπόψη όλους τους αποστάτες της 

αστικής τάξης που βρήκαν τον προορισμό τους ως ηγέτες των 
προλετάριων), αυτοί θα ήταν «πρώην εργάτες, οι οποίοι θα 

έπαυαν να είναι εργάτες από τη στιγμή που θα γίνονταν κυ- 

βερνώντες ή αντιπρόσωποι και θα κατέληγαν να βλέπουν αφ' 

υψηλού, από τους κυβερνητικούς τους θώκους, ολάκερο τον 

κόσμο της χειρωνακτικής εργασίας και δεν θα εκπροσωπού
σαν τον λαό, αλλά τους εαυτούς τους και τις φιλοδοξίες τους 
ως προς τη διακυβέρνηση του λαού»90.

Το ανωτέρω απόσπασμα από το Κρατισμός και Αναρχία έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή είχε ως αποτέλεσμα ο Μαρξ να 

σχολιάσει το βιβλίο του Μπακούνιν και να δώσει μια συγκεκρι

μένη απάντηση. Αρχικά ο Μαρξ αρνείται ότι είχε ισχυριστεί πως 

οι εκπρόσωποι των εργατών πρέπει να είναι και οι ίδιοι εργά
τες, αλλά στη συνέχεια υποστηρίζει ότι σε περίπτωση που ήταν 
εργάτες δεν θα έχαναν τις προλεταριακές τους ιδιότητες με το
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89. Dolgoff, Bakunin on Anarchism, ό.π., σ. 172.
90. Lehning, ό.π., σ. 269.
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να αποκτήσουν κάποιο πολιτικό αξίωμα,« όχι περισσότερο από 

όσο ένας εργοστασιάρχης θα έπαυε να είναι καπιταλιστής εάν 

γινόταν δημοτικός σύμβουλος»9'. Με άλλα λόγια, αν ο καπιτα

λιστής, ο οποίος κατέχει οικονομική εξουσία, μπορεί να ανα- 

λάβει πολιτική εξουσία χωρίς κάποια θεμελιακή αλλαγή στη 

στάση του, τότε αντίστοιχα μπορεί και ο εργάτης, που ξεκινάει 

χωρίς καμία εξουσία, να διατηρήσει τη δική του θεώρηση μόλις 
αποκτήσει πρόσβαση σε μια τέτοια εξουσία. Κατά τα λεγάμε

να του Μαρξ «αν ο κύριος Μπακούνιν τουλάχιστον κατανοού

σε τη θέση ενός διαχειριστή σε ένα συνεργατικό εργοστάσιο, 

τότε όλες οι ψευδαισθήσεις του περί κυριαρχίας θα πήγαιναν 

στον διάολο»91 92. Αυτή όμως η τοποθέτηση αδυνατεί να δει την 

ουσία όλης της ανάλυσης του Μπακούνιν. Αναλογικά η διαφορά 

μεταξύ ενός εργοστασίου και ενός εθνικού κράτους είναι τερά

στια και οι ευθύνες που επωμίζονται οι υπεύθυνοι λειτουργοί σε 

κάθε επίπεδο είναι τελείως διαφορετικές. Πέρα από αυτό όμως 

αναρωτιέται κάποιος σε ποιο βαθμό ο Μαρξ είχε συλλογιστεί 
πάνω στο πρόβλημα της λήψης των αποφάσεων σε ένα συνερ

γατικό εργοστάσιο. Η προβληματική του Μπακούνιν υποδει
κνύει κινδύνους που υφίστανται ακόμη και σε αυτό το επίπεδο, 

στην περίπτωση που τα μέλη της ομάδας επιτρέψουν στους 

διαχειριστές και τις επιτροπές να ασκήσουν εξουσία σε βαθμό 

που να αφαιρείται η πρωτοβουλία και η δημιουργική δράση της 
κολεκτίβας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που τελευταία βρέθηκε 
στο επίκεντρο της προσοχής του κινήματος για την αυτοδιαχεί

ριση των εργαζομένων.93

91. Marx, Engels και Lenin, Anarchism and Anarcho-syndicalism, ό.π., σ. 
151.

92. Στο ίδιο.
93. Για παράδειγμα έχουν επικριθεί ορισμένες πλευρές του γιουγκο

σλαβικού συστήματος. Για μια διεισδυτική κριτική της γιουγκοσλαβικής



Ακόμα και στην περίπτωση που ο Μπακούνιν είχε περι

ορίσει την επίθεσή του στον Μαρξ απλώς για να αναδείξει 

τους κινδύνους που ενυπάρχουν στις συγκεντρωτικές δομές 

και στα ιεραρχικά κινήματα, η συνεισφορά του στην κριτική 
των μορφών κυριαρχίας θα ήταν έτσι κι αλλιώς σημαντική. 

Παρ' όλα αυτά η ανάλυσή του αποκτάει ακόμη μεγαλύτερη 
βαρύτητα όταν πραγματεύεται το ζήτημα της επιστήμης και 

της τεχνολογίας σε σχέση με την ανάπτυξη του κρατικού κα

πιταλισμού και της νέας ελίτ. Αυτή η ανάλυση μας βοηθάει 

να αποκαλύψουμε τις επιπτώσεις από τη σύγκλιση δύο πλευ
ρών της σκέψης του Μαρξ: την προάσπιση της ανάγκης της 
κοινωνίας για ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και την 

υπεράσπιση του πολιτικού συγκεντρωτισμού.

Στο Θεός και Κράτος ο Μπακούνιν πραγματεύεται τους κιν

δύνους που είναι εγγενείς σε ένα σύστημα που συνενώνει την 
πολιτική εξουσία με την τεχνικο-επιστημονική εξειδίκευση. Εκ
φράζει τους φόβους του ότι ο αυθορμητισμός της ζωής θα συν
θλίβει από την επιβολή σχεδιασμών που αναπτύσσονται «άνω
θεν» από ειδικούς. Έχοντας ιδιαίτερη πίστη στις δημιουργικές

Ο ΜΑΡΞ, Ο ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 161

«αυτοδιαχείρισης», συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης για την ανάπτυ
ξη της ανισότητας, της ιεραρχίας και της τεχνοκρατίας, βλ. Antonio Carlo, 
«Capitalist Restoration and Social Crisis in Yugoslavia» στο περιοδικό Telos 
36: 81-110. Δυστυχώς το άρθρο καταλήγει στην εκ νέου επικύρωση μιας 
γραφειοκρατικής νοοτροπίας που επιζητά ένα είδος συμφιλίωσης ανάμεσα 
σε «δεσμευτικές μακροοικονομικές πολιτικές και την αυτονομία σε μικροοι
κονομικό επίπεδο» (σ. 109). Αν θέλουμε να αναζητήσουμε αποδείξεις για το 
πόσο εφικτή είναι αυτή η συμφιλίωση, δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε την 
«κινέζικη περίπτωση», η οποία λέγεται ότι «βασίζεται σε μια ισχυρή κεντρική 
καθοδήγηση και σε μια αξιοσημείωτη αυτονομία σε περιφερειακό επίπεδο» 
(στο ίδιο). Ακόμη και αν δεν διαθέταμε ολοένα και περισσότερα στοιχεία, 
που να αποδεικνύουν τον συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό χαρακτήρα 
του κινέζικου συστήματος ο απατηλός χαρακτήρας αυτής της «λύσης» απο
καλύπτεται πολύ καθαρά στην ειρωνεία της έννοιας «αυτόνομη επαρχία».
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ικανότητες των ελεύθερα ενωμένων ατόμων ισχυρίζεται πως η 
ζωή είναι «κάτι απείρως μεγαλύτερο από την επιστήμη»94. Υπο
στηρίζει πως όποια κι αν είναι τα προτερήματα ενός κεντρικού 

σχεδιασμού, αυτός αφαιρεί τη δημιουργικότητα και την υπευ

θυνότητα από κάθε μεμονωμένο άτομο. Παρά τις υποσχέσεις 

για μια μελλοντική απελευθέρωση, παρεμποδίζει τη γενική 

ανάπτυξη των ιδιοτήτων που είναι ειδικά ανθρώπινες, δημιουρ
γεί «μια κοινωνία όχι από ανθρώπινα όντα, αλλά από κτήνη»95. 

Επιπλέον, ενώ ξεκινάει την επιχειρηματολογία του αποδεχόμε
νος την υπόθεση πως τα κίνητρα πίσω από αυτούς τους σχεδι- 
ασμούς μπορεί να είναι αγαθά και ευγενή («εμπνευσμένα από 

την πιο αγνή αγάπη της αλήθειας»96), καταλήγει ότι στην πράξη 

τα κίνητρα αυτά θα διαφθαρούν. Ένα πρόσθετο κίνητρο, η δια

τήρηση της εξουσίας και των προνομίων εκείνων που αναλαμ
βάνουν τον σχεδίασμά, θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο.

Αυτές οι κριτικές παρατηρήσεις είναι κατά κάποιον τρό

πο προέκταση της κριτικής των πιο παραδοσιακών μορφών 

γραφειοκρατικής κυριαρχίας. Ωστόσο στην περίπτωση του 

τεχνικο-επιστημονικού ελέγχου ανακύπτουν πρόσθετα προ
βλήματα. Ένα από τα κυριότερα είναι η μυστικοποίηση των 
κοινωνικών διαδικασιών που προκαλεί η τρομερά αυξημέ

νη εξειδίκευση στο πεδίο της μεγάλης κλίμακας, υψηλής τε

χνολογίας. Η παροχή στην κοινωνία καθολικής εκπαίδευσης, 
υπέρ της οποίας συνηγορούν ο Μπακούνιν και πολλοί άλλοι 

αναρχικοί, γίνεται σε αυξανόμενο βαθμό «ανεφάρμοστη». Η 

επακόλουθη ανισοκατανομή της γνώσης, της ειδίκευσης και 
του ελέγχου θα επιφέρει την πρωτοφανή ηγεμονία μιας νέας 
κυρίαρχης τάξης τεχνο-γραφειοκρατών:

94. Bakunin, God and the State, ό.π., σ. 30.
95. Στο ίδιο, σ. 31.
96. Στο ίδιο, σ. 30.



Έτσι λοιπόν δεν θα υπάρχουν πλέον τάξεις, αλλά μια κυ

βέρνηση, και, παρακαλώ, να έχετε υπόψη σας μια ιδιαί

τερα σύνθετη κυβέρνηση, η οποία επειδή δεν θα μένει 
ικανοποιημένη από τη διακυβέρνηση και διεύθυνση των 

μαζών σε πολιτικό επίπεδο, όπως όλες οι άλλες τωρινές 
κυβερνήσεις, θα τις διευθύνει και σε οικονομικό επίπεδο, 

αναλαμβάνοντας την παραγωγή και τη δίκαιη μοιρασιά 

του πλούτου, τη γεωργία, την ίδρυση και ανάπτυξη των 

εργοστασίων, την οργάνωση και τον έλεγχο του εμπορίου 
και εν τέλει την τοποθέτηση κεφαλαίων στην παραγωγή 
από ένα μοναδικό τραπεζίτη, το Κράτος. Όλα αυτά απαι

τούν τεράστια γνώση και πολλά γερά μυαλά [πρόκειται 

για αναφορά σε περιγραφή του Μαρξ από έναν από τους 

υποστηρικτές του στο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης των 
Εργατών που είχε γίνει στη Χάγη]. Θα είναι το βασίλειο του 

επιστημονικού νου, η βασιλεία του πιο αριστοκρατικού, δε- 
σποτικού, αλαζονικού και περιφρονητικού καθεστώτος.

Θα εμφανιστεί μια νέα τάξη, μια νέα ιεραρχία πραγματι

κής, ή και κίβδηλης, γνώσης και ο κόσμος θα χωριστεί σε 

μια κυρίαρχη ομάδα που θα βασίζεται στην επιστήμη και 

σε μια τεράστια, αμαθή πλειονότητα. Και τότε, ανίδεες μά
ζες, φυλαχτείτε!97

Όπως ο Μπακούνιν θα μπορούσε στην εποχή μας να αναφερ

θεί ςττην υπονόμευση των επαναστατικών εξελίξεων από τις 

συγκεντρωτικές, ιεραρχικές τάσεις που ενυπήρχαν στα επα
ναστατικά κινήματα, κατά τον ίδιο τρόπο θα μπορούσε να 
επισημάνει και την ανάδυση της τεχνο-γραφειοκρατικής κυ

ριαρχίας στις κοινωνίες όπου επικράτησε το πρόγραμμα του 
εξουσιαστικού σοσιαλισμού. Η ιστορική σημασία της κριτικής
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97. Lehning, ό.π., σ. 266.
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του Μπακούνιν έγκειται στο εξής: ενώ πολλοί απογοητευμένοι 
μαρξιστές, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να διατηρήσουν 

έστω μερικές από τις αυταπάτες τους, αποδίδουν την ευθύνη 
για αυτή την τερατώδη εξέλιξη της επανάστασης (που την 
περιορίζουν σε μια «παραμόρφωση») στην προδοσία διαφό
ρων ηγετών (ένοχων για ρεβιζιονισμό, «παρεκκλίσεις» προς τα 
δεξιά ή αριστερά, αλλά ποτέ για ένα θεμελιωδώς λανθασμέ

νο θεωρητικό πλαίσιο), ή σε πρόωρες δράσεις (μια ασφαλώς 
στρογγυλοποιημένη ανάλυση), ο Μπακούνιν καιρό πριν είχε 

υποδείξει ότι οι ρίζες της βρίσκονται, τουλάχιστον σε μεγάλο 
βαθμό, σε στοιχεία της ίδιας της θεωρίας του Μαρξ: τον συ

γκεντρωτισμό του και την πίστη του στην αστική τεχνολογία, 

στην τεχνική της κυριαρχίας.

Μια πρόσφατη μελέτη για το σοβιετικό πολιτικό σύστημα, 
η οποία ρίχνει φως στην αλληλεπίδραση μεταξύ της μαρξικής 

παραγωγιστικής ιδεολογίας και της ανάπτυξης του γραφειο
κρατικού συγκεντρωτικού, ή κρατικού καπιταλιστικού, συστή

ματος, βρίσκεται στο έργο Τεχνολογία και Κοινωνία υπό τονΛέ- 
νιν και τονΣτάλιντου Κένταλ Ε. Μπέιλς.98 Ο Μπέιλς εστιάζει την 
προσοχή του στη θέση της «τεχνικής ιντελιγκέντσιας» και μιας 

μικρότερης «τεχνικής ελίτ» μέσα σε αυτό το κοινωνικό στρώ
μα. Και οι δύο διαφοροποιούνται εμφανώς από άλλες ομάδες, 

καθώς προσδιορίζονται κυρίως από την άσκηση διευθυντι
κών ή γραφειοκρατικών τεχνικών.99 Παρουσιάζει ενδιαφέ

ρον, σημειώνει, ότι τόσο η κομματική γραφειοκρατία όσο και 
η τεχνική ελίτ μπόρεσαν να διατηρήσουν τη συμμαχία τους 

και να νομιμοποιήσουν τον έλεγχό τους μέσω στοιχείων που 
άντλησαν από την παραγωγιστική ιδεολογία, συμπεριλαμβα-

98. (Princeton University Press, Πρίνστον 1978).
99. Στο ίδιο. σ. 3-4.
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νομένης «της πεποίθησης ότι η ανθρωπότητα θα μπορούσε 
να αυξήσει συνειδητά τις παραγωγικές δυνάμεις και να χειρα
γωγήσει τη φύση προκειμένου να βελτιώσει το υλικό επίπεδο 

διαβίωσής της»100. Μεταξύ των δύο ομάδων αναπτύχθηκε μια 
σχέση συμβίωσης στο πλαίσιο της οποίας «το Κομμουνιστικό 

Κόμμα παρείχε τον μηχανισμό -και τον συνδυασμό ισχύος 

και υλικών και ηθικών κινήτρων- με αποτέλεσμα να υλοποι

ηθούν ταχύτατα πολλά από αυτά που πριν την επανάσταση η 

τεχνική ιντελιγκέντσια μπορούσε μόνο να ονειρευτεί»101. Πα

ρόμοιες αναλύσεις μπορούν να εφαρμοστούν στη μαρξιστική 

ιδεολογία άλλων χωρών του κρατικού καπιταλισμού, όπως για 
παράδειγμα την Κίνα, όπου βλέπουμε μια σύγκρουση μεταξύ 
των πολιτικών- γραφειοκρατικών φραξιών και των «πραγμα

τιστών» τεχνοκρατών της τεχνο-γραφειοκρατίας, τώρα που ο 
σταθεροποιητικός παράγοντας του χαρισματικού ηγέτη έπα- 

ψε να υπάρχει.102 Παραδόξως η τεχνοκρατική «Δεξιά» μπορεί 
νόμιμα να ισχυρίζεται ότι αποκατέστησε μια ουσιαστική πλευ

ρά του ορθόδοξου μαρξισμού, εφόσον ο μαοϊσμός, παρά τον 
πολιτικό συγκεντρωτισμό του, τη γραφειοκρατία του και την 

ιεραρχία του, εξακολούθησε να διατηρεί κάποια στοιχεία απο

κέντρωσης, κοινοτισμού και περιορισμών στην τεχνική ανά
πτυξη (κυρίως με τη μορφή ιδεολογικών μυστικοποιήσεων 

που όμως μέχρι ένα βαθμό εφαρμόζονταν στην πράξη). Ανα

λύοντας την εξέλιξη της τεχνοκρατίας και της γραφειοκρατίας 

του κρατικού σοσιαλισμού μπορούμε να δούμε όχι μόνο πώς 
ο ορθόδοξος μαρξισμός εξυπηρετεί με τη μορφή της ιδεολο

100. Στο ίδιο, σ. 409.
101. Στο ίδιο, σ. 417.
102. Βλ. Lee Yu See και Wu Che, «"Some Thoughts on the Chinese 

Revolution" in The 70s» στην έκδοση China: The Revolution is Dead-Long Live 
the Revolution, Black Rose Books, Μόντρεαλ 1977, σ. 242-247.
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γίας τις σύγχρονες άρχουσες τάξεις, αλλά ακόμη και το πώς 

διάφορα συστατικά της μαρξιστικής ιδεολογίας χρησιμοποι

ούνται ως ιδεολογικά εργαλεία από αντιτιθέμενες φράξιες στο 

εσωτερικό αυτών των μεγαλύτερων ομάδων. Γι' αυτό και η 
κριτική του Μπακούνιν στον Μαρξ (όσο εμβρυϊκή και αν είναι 

από πολλές απόψεις) αποκτάει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα 
στην εποχή του γραφειοκρατικού κρατικού καπιταλισμού.

Όπως επισημάνθηκε στην αρχή αυτής της μελέτης, πρω

ταρχικό ενδιαφέρον για μας εδώ έχει εκείνη η όψη της σκέ

ψης του Μαρξ που αφορά κυρίως τη διαμάχη του με τον Μπα
κούνιν και άσκησε τη μεγαλύτερη ιστορική επίδραση. Δεν το 

λέμε αυτό για να αρνηθούμε ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά 

του Μαρξ, μια πτυχή που κάποιος θα μπορούσε κάλλιστα να 
ευχηθεί να είχε μεγαλύτερη ιστορική σπουδαιότητα. Μεγάλο 

μέρος της ανάλυσής του επιζητά να ακολουθήσει τη διαλεκτι

κή προσέγγιση και να μην επιβάλλει στα φαινόμενα ένα προ

καθορισμένο σχήμα οικονομικού ντετερμινισμού. Ξεχωριστό 
παράδειγμα αποτελεί μια επιστολή του που στάλθηκε, δίχως 
να δημοσιευτεί, σε μια ρωσική εφημερίδα που εκδιδόταν στη 

Γενεύη. Στην επιστολή αυτή απορρίπτει την προσπάθεια να 

μετατραπεί το δικό του «ιστορικό σχεδίασμα της γένεσης του 
καπιταλισμού στη Δυτική Ευρώπη σε μια ιστορικο-φιλοσοφι- 
κή θεωρία μιας γενικής, από τη μοίρα προδιαγεγραμμένης, 

πορείας ανάπτυξης για όλα τα έθνη, ανεξάρτητα από το ποιες 
είναι οι ιστορικές περιστάσεις που μέσα τους βρίσκονται»'03. 103

103. Marx και Engels, Selected Correspondence, Progress Publishers, Μό
σχα 1975, σ. 293. [Στα ελληνικά έχει εκδοθεί η Αλληλογραφία Μαρξ-Ένγκελς 
(δύο τόμοι) από τις εκδόσεις Μπάιρον]. Δυστυχώς, ακόμη και αυτή η επιβε
βαίωση της «θεωρίας των ασυνεχών κοινωνικών σχηματισμών», όπως για 
παράδειγμα την εφαρμόζει ο Μαρξ στην ανάλυση του πεπρωμένου της αρ
χαίας ρωμαϊκής οικονομίας (σ. 294), παρόλο που υπαινίσσεται την απόρριψη
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Υπάρχουν επίσης πολλά γνωστά εδάφια στα οποία πραγμα

τεύεται την επαναστατική δραστηριότητα σαν κάτι περισσό

τερο από ένα απλό παράγωγο της ανάπτυξης των παραγω

γικών δυνάμεων, όπως για παράδειγμα στις «Θέσεις για τον 

Φόιερμπαχ» όπου επιβεβαιώνεται ότι η πράξη και η κριτική 

δεν μπορούν να έχουν μια κατώτερη θέση.

Επιπλέον μια σαφής αντι-γραφειοκρατική και αντι-κρατι- 

κή τάση διαπερνάει τη σκέψη του Μαρξ. Για παράδειγμα στην 

Κριτική της Φιλοσοφίας του Δικαίου του Χέγκελ ο Μαρξ επιτίθε

ται στη γραφειοκρατία για τον φορμαλισμό της, τη μυστικό- 
τητά της, τον αυταρχισμό της και την προώθηση του καριερι- 

σμού.104 Στη 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη ο Μαρξ 
με ιδιαίτερη οξυδέρκεια αναλύει τη διαλεκτική αλληλεπίδρα

ση ανάμεσα στις αστικές σχέσεις ιδιοκτησίας και την άνοδο 

της γραφειοκρατίας και δείχνει πώς η αμοιβαία σχέση εξωθεί 

την κοινωνία στην εξατομίκευση, την υποβάθμιση και την αύ
ξηση της εξουσίας του κράτους: «Από την ίδια της τη φύση 
η μικρή ιδιοκτησία διαμορφώνει την κατάλληλη βάση για μια 

πανίσχυρη και πολυάριθμη γραφειοκρατία. Δημιουργεί ένα 

ομοιόμορφο επίπεδο σχέσεων και προσώπων σε όλη τη χώρα. 

Γι'αυτό και επιτρέπει μια ομοιόμορφη δράση που εκπορεύεται 
από ένα ανώτερο κέντρο και εφαρμόζεται σε όλα τα σημεία 

αυτής της ομοιόμορφης μάζας. Εκμηδενίζει τις ενδιάμεσες αρι

των πιο απλοϊκών εκδοχών του τεχνολογικού και οικονομικού ντετερμινι
σμού, στην ουσία δεν συνιστά άρνηση των μοντέλων βάσης-εποικοδομήμα- 
τος, που ακόμη και όταν παρουσιάζονται πιο εκλεπτυσμένα δεν παύουν να 
είναι ελλιπή. Ούτε έρχεται σε αντίθεση με την υιοθέτηση του προτάγματος 
της απελευθέρωσης διαμέσου της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων.

104. Karl Marx, Critique o f Hegel's “Philosophy o f Right", Cambridge Uni
versity Press, Καίμπριτζ 1971 [ελληνική έκδοση: Καρλ Μαρξ, Κριτική της 
Εγελιανής Φιλοσοφίας του Κράτους και του Δικαίου, μετ. Μπάμπης Λυκούδης, 
εκδόσεις Παπαζήσης,1978].
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στοκρατικές βαθμίδες ανάμεσα στη μάζα του λαού και στην 

κρατική εξουσία. Από κάθε πλευρά επομένως προκαλεί την 

άμεση παρέμβαση αυτής της κρατικής εξουσίας και την επιβο
λή των άμεσων οργάνων της»105. Φαίνεται λοιπόν ότι στο έργο 
του Μαρξ υπάρχει αρκετό υλικό για να διαμορφωθεί μια θε

ωρία των ταξικών συμφερόντων της γραφειοκρατίας και του 

κεντρικού ρόλου που παίζει η γραφειοκρατία στην εξέλιξη του 

σύγχρονου αυταρχικού κράτους.

Υπάρχουν επίσης πολλές αποδείξεις για την εχθρική στά
ση του Μαρξ απέναντι στο ίδιο το κράτος. Στην Κριτική του 

Προγράμματος της Γκότας καταφέρεται εναντίον του Λασάλ 
για τη «δουλική προσήλωσή του στο κράτος»106 και συνηγο

ρεί υπέρ της ανεξαρτησίας της εκπαίδευσης από την κρατική 

κυριαρχία. Επιπλέον η αντίθεσή του προς το κράτος είναι φα
νερή όχι μόνο στον τελικό στόχο της χωρίς κράτος κοινωνίας, 
αλλά και στον τρόπο που προσεγγίζει τα ιστορικά γεγονότα 

της Παρισινής Κομμούνας. Στον Εμφύλιο Πόλεμο στη Γαλλία ο 
Μαρξ τάσσεται υπέρ της Κομμούνας και του αποκεντρωτικού, 
αντι-ιεραρχικού προγράμματος της, το οποίο περιλάμβανε την 

κατάργηση του μόνιμου στρατού, την εξάλειψη της γραφειο

κρατίας, την άμεση δημοκρατία, την ανάκληση των εκλεγμέ
νων αντιπροσώπων και την ελευθερία των δήμων.

Στο κράτος αφήνονται λίγες μόνο λειτουργίες, ενώ με σύ
νεση αποφεύγεται το ζήτημα αν οι διάφορες κοινότητες, οι 

οποίες θα εγκαθιδρύονταν σε όλη την επικράτεια της Γαλλίας, 

θα έπρεπε να εξαναγκαστούν να συμμετάσχουν στις ενώσεις

105. Karl Marx, The Eighteenth Brumaire o f Louis Bonaparte, Progress 
Publishers, Νέα Υόρκη 1971, σ  128-129 [ελληνική έκδοση: Καρλ Μαρξ, Η 
18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, μετ. Φ. Φωτίου, εκδόσεις Θεμέ
λιο, 1975],

106. Tucker, ό.π.. σ. 397.
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που θα συγκροτούνταν σε περιφερειακή και εθνική κλίμακα 

(στο κάτω κάτω της γραφής ο φεντεραλισμός ήταν ιδιαίτερα 

δημοφιλής ανάμεσα στα μέλη της Κομμούνας).'07 Για πολλούς 

αναγνώστες του βιβλίου η γενική εντύπωση είναι ότι ο Μαρξ 

εμφανίζεται να υιοθετεί μια θέση έντονα αντιεξουσιαστική.

Είναι προφανές ότι στη σκέψη του Μαρξ ενυπάρχει μια 
ισχυρή κριτική του κράτους και της γραφειοκρατίας, όπως και 

ότι ορισμένες πλευρές της συνηγορούν υπέρ της αποκέντρω

σης. Είναι όμως εξίσου σαφές ότι αν εξετάσουμε τη σκέψη 
του στο σύνολό της (με τις προϋποθέσεις, τις κατηγορίες και 

τις προβληματικές που ανεπαρκώς συντίθενται στο εσωτε
ρικό της) ο Μαρξ ήταν προσκολλημένος σε συγκεντρωτικές 

και αυταρχικές δομές που αποτελούν αδιάσπαστο μέρος των 

κρατικών και γραφειοκρατικών μορφών κυριαρχίας. Για να 

αρνηθεί αυτή την προσκόλληση, ο Μαρξ θα έπρεπε να απορ- 
ρίψει επίσης τη λογική του παραγωγισμού, η οποία αποτελεί 

τον ακρογωνιαίο λίθο του προγράμματος του για τον κοινω

νικό μετασχηματισμό. Είναι αλήθεια ότι ο Μαρξ θα μπορούσε 

να ισχυριστεί ότι εάν αυτή η λογική ίσχυε, τότε το κράτος, η 

γραφειοκρατία και όλη η δομή της κυριαρχίας σύντομα θα κα- 
τέρρεαν. Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων κάτω από 

τα δεσμό του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής θα οδηγού

σε σε αυξημένη συνειδητοποίηση της εκμετάλλευσης. Αυτή η 
συνειδητοποίηση της εκμετάλλευσης θα είχε ως αποτέλεσμα 

την ανάπτυξη της οργάνωσης του προλεταριάτου. Η ανάπτυ

ξη αυτής της πολιτικής οργάνωσης θα οδηγούσε στην κατά
ληψη της εξουσίας και την εγκαθίδρυση ενός προλεταριακού 

κράτους. Το προλεταριακό κράτος θα διευκόλυνε την περαιτέ- 107

107. Marx και Engels, On the Paris Commune, Progress Publishers, Μόσχα 
1971.0. 72-74.
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ρω απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων. Η περαιτέρω 
απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων θα δημιουργού

σε την αφθονία, την κατάργηση του μόχθου και τη διάλυση 
των πανάρχαιων μηχανισμών καταπίεσης, που κάτω από το 
ζυγό τους η ανθρωπότητα μοχθούσε και βασανιζόταν. Και έτσι 

θα φτάναμε στο βασίλειο της ελευθερίας.

Το σχέδιο αυτό αποκαλύπτει το τεράστιο άλμα πίστης108 
που πρότεινε ο Μαρξ. Με τη σχεδόν απεριόριστη πίστη του 
στις απελευθερωτικές δυνάμεις που ενυπάρχουν στην υλική 
πρόοδο, ο Μαρξ μπόρεσε να διώξει το φάσμα της ανανεω

μένης κυριαρχίας που επικαλούντο κριτικές, όπως αυτή του 

Μπακούνιν. Όπως υποστηρίζει στην 18η Μπρυμαίρ του Λου
δοβίκου Βοναπάρτη, που εκδόθηκε το 1852, ο συγκεντρω

τισμός παράγει κυριαρχία μόνο για όσο διάστημα διαδρα
ματίζει κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη της αστικής κοινωνίας. 
Σε μια επαναστατική κοινωνία ο συγκεντρωτισμός δεν θα 

οδηγήσει στην αύξηση της γραφειοκρατίας, ούτε η γραφει- 

οκρατικοποίηση θα είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η συ- 
γκεντροποίηση. « Η καταστροφή της κρατικής μηχανής δεν 

θα θέσει σε κίνδυνο τον συγκεντρωτισμό. Η γραφειοκρατία 

είναι μονάχα η κατώτερη και ωμή μορφή του συγκεντρωτι
σμού που εξακολουθεί να τον δυναστεύει το αντίθετό του, 
ο φεουδαλισμός»109. Η δυνατότητα ένας ακόμη μεγαλύτερος 
συγκεντρωτισμός και μια ακόμη μεγαλύτερη τεχνολογική 

ανάπτυξη να γεννήσουν μια νέα γραφειοκρατική κυριαρχία, 

η οποία θα έχει μικρή, ή και καμία, σχέση με τα φεουδαλικά 

κατάλοιπα, αποτελεί μεγάλη απειλή για τις παραδοχές του 

Μαρξ σχετικά με την ιστορική πρόοδο. Τόσο μεγάλη ώστε να

108. leap of faith: η ενέργεια του θρησκευόμενου να πιστεύει δίχως να 
χρειάζεται λογικές ή εμπειρικές αποδείξεις. (Σ.τ.Μ.)

109. Marx, 18η Μπρυμαίρ, ό.π., σ  148.



μην ασχοληθεί σοβαρά μαζί της. Ερχόμενος αντιμέτωπος με 
αυτή τη δυνατότητα ο Μαρξ θα ήταν υποχρεωμένος να κατα- 
φύγει στην πιο κραυγαλέα ιδεολογική περιχαράκωση, πράγ

μα που διαφαίνεται από το σωρό των απαξιωτικών ύβρεων 
που εξαπολύει κατά του Μπακούνιν, αντί να ασχοληθεί με το 
περιεχόμενο των επιχειρημάτων του. Με τη νίκη του προλε

ταριάτου ο συγκεντρωτισμός δεν μπορεί να οδηγήσει στον 

γραφειοκρατικό δεσποτισμό. Εκείνος που σκέφτεται έτσι δεν 

μπορεί παρά να είναι «τσαρλατάνος και αμαθής!».

Τον ίδιο «ουτοπισμό» συναντάμε και στον αντι-κρατισμό 
του Μαρξ. Ο τελευταίος επισημαίνει ότι κατά διαστήματα το 

κράτος μπορεί να αναπτύσσει μια «σχετική αυτονομία» -  ανοί- 
γοντας έτσι το δρόμο για να ερμηνεύσουμε την πολιτική ηγε

μονία ως μέρος ενός ευρύτερου συστήματος κυριαρχίας, ως 

μια ολότητα μέσα σε μια μεγαλύτερη ολότητα, που παρουσι
άζει εγγενείς διαδικασίες ανάπτυξης και παρ' όλα αυτά αλλη- 

λεπιδρά με άλλα μέρη του ευρύτερου συστήματος. Εντούτοις 
ο Μαρξ αρνείται να επιτρέψει σε αυτή την πτυχή της θεωρίας 

του για το κράτος να εξελιχθεί. Όπως υποδεικνύει ο Μίλιμπαντ 

σε σχέση τόσο με τον Μαρξ όσο και με τον Ένγκελς «παρά τις 

βελτιώσεις και τις τροποποιήσεις που εισάγουν περιστασιακά 
στη μελέτη τους για το κράτος -ειδικά για να αναφερθούν σε 

έναν ορισμένο βαθμό ανεξαρτησίας που το κράτος μπορεί να 
απολαμβάνει σε «εξαιρετικές περιστάσεις»- ποτέ δεν απομα

κρύνθηκαν από την άποψη ότι στην καπιταλιστική κοινωνία 

το κράτος είναι πάνω από όλα το όργανο άσκησης κατανα
γκασμού από την πλευρά της άρχουσας τάξης, που αυτή κα- 
θεαυτή καθορίζεται με βάση την ιδιοκτησία των μέσων πα

ραγωγής»"0. Η απόφαση για αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο
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110. Ralph Miliband, The State in Capitalist Society, Basic Books, Νέα Υόρ-
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του κράτους αποφεύγει την πρόκληση μιας εναλλακτικής 

προσέγγισης, τόσο απέναντι στην παραγωγιστική αντίληψη 

της απελευθέρωσης όσο και απέναντι στη στρατηγική της 

συγκεντρωτικής πολιτικής. Οι κίνδυνοι του κρατισμού μπο
ρούν έτσι να περιοριστούν στην προεπαναστατική περίοδο 
του οικονομικού ταξικού αγώνα και το δυσάρεστο φάντασμα 
της υποδούλωσης των μαζών κάτω από το σοσιαλιστικό κα
θεστώς μπορεί να εξορκιστεί. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών, η 
συγκέντρωση της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας σε ένα 

συγκεντρωτικό κράτος μπορεί να συνταιριάξει με τον πιο πλή

ρη «αντι-κρατισμό».
Ο ουτοπικός αυτός, παρά πρακτικός, χαρακτήρας των 

αντι-γραφειοκρατικών και αντι-κρατιστικών πλευρών του 

Μαρξ εξηγεί τη φαινομενικά ελευθεριακή προσέγγισή του στο 

ζήτημα της Παρισινής Κομμούνας. Επειδή η εργατική τάξη 

στην πλειονότητά της υποστήριζε την Κομμούνα, ο Μαρξ ήταν 

υποχρεωμένος να κάνει έναν πολιτικό ελιγμό και να συνταχθεί 
μαζί της παρά τις αγεφύρωτες διαφορές του με τους μπλανκι- 

στές και τους μουτουαλιστές, οι οποίοι επηρέαζαν τα πιο δρα
στήρια τμήματά της. Επιπλέον δεν θα μπορούσε να είχε μείνει 
ασυγκίνητος μπροστά στον εργατικό χαρακτήρα της Κομμού

νας, τον ηρωισμό της και το τραγικό τέλος της. Παρ'όλα αυτά 
από την αρχή έδειξε συγκρατημένος. Το «αληθινό μυστικό» 

της Κομμούνας, αυτό που ο Μαρξ θεώρησε ως τη βάση της 
μεγάλης ιστορικής σημασίας της, ήταν το γεγονός ότι υπήρ
ξε πολύ περισσότερο μια κυβέρνηση της εργατικής τάξης1"  

παρά ένα ελευθεριακό πρόταγμα. Σε ένα αρχικό σχεδίασμα

κη 1969, σ. 5. [ελληνική έκδοση: Ραλφ Μίλιμπαντ, Το Κράτος στην Καπιταλι
στική Κοινωνία, μετ. Νίκος Μπαλής, εκδόσεις Κουκκίδα, 2016). Βλ. Η Γερμανι
κή Ιδεολογία, σ. 59-60, για μια καθαρή παρουσίαση αυτής της θέσης.

111. Marx και Engels, On the Paris Commune, ό.π., σ. 75.
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της ανάλυσής του ο Μαρξ σημειώνει ότι η Κομμούνα ήταν 
απαραίτητη, επειδή «η συγκεντρωτική και οργανωμένη κυ

βερνητική εξουσία» ήταν «ο κύριος παρά ο υπηρέτης της κοι

νωνίας»"2. Φυσικά, το κύρος της συγκεντρωτικής κυβέρνησης 

εκ των πραγμάτων δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Δέκα χρόνια 

αργότερα σε μια επιστολή του στον Ντόμελα Νιουενχιούις"3 

συμπεραίνει ότι «επρόκειτο για την εξέγερση μιας πόλης κάτω 

από εξαιρετικές συνθήκες, η πλειονότητα της Κομμούνας δεν 

ήταν σε καμία περίπτωση σοσιαλιστική, ούτε θα μπορούσε να 

είναι»"4. Η καλύτερη στρατηγική, γράφει, θα ήταν ο συμβιβα

σμός με τις Βερσαλλίες."5 Απέναντι σε αυτές τις δηλώσεις και,

112. Στο ίδιο, σ. 153.
113. Φέρντιναντ Τζάκομπους Ντόμελα Νιουενχιούις (Ferdinand Jacobus 

Domela Nieuwenhuis) (1846-1919), εξέχουσα μορφή του σοσιαλιστικού 
κινήματος των Κάτω Χωρών. Ήταν προτεστάντης ιερέας ο οποίος το 1879, 
έχοντας χάσει την πίστη του, παραιτήθηκε από τη θέση του για να αφοσιω- 
θεί στο εργατικό κίνημα. Υπέρμαχος της καθολικής ψηφοφορίας, υπήρξε ο 
πρώτος σοσιαλιστής βουλευτής στο ολλανδικό κοινοβούλιο, από το οποίο 
όμως στη συνέχεια αποχώρησε απογοητευμένος από τις κοινοβουλευτικές 
μεθόδους. Έκανε στροφή στον αναρχισμό, συντάχθηκε με τους αναρχικούς 
στην άρνηση ςττράτευσης και στην κήρυξη γενικής απεργίας σε περίπτωση 
πολέμου και κατέληξε να υιοθετήσει μια μορφή αντιεξουσιαστικού σοσιαλι
σμού τον οποίο αντιπαρέθεσε στον εξουσιαστικό σοσιαλισμό. (Σ.τ.Μ.)

114. Marx και Engels, On the Paris Commune, ό.π., σ. 293.
115. Στο ίδιο. Επιπλέον, όπως επισημαίνει ο Μάρρεϊ Μπούκτσιν, ακόμη 

και όταν ο Μαρξ γράφει υπέρ της Κομμούνας, οι θέσεις που υποστηρίζει δεν 
είναι τόσο ελευθεριακές όσο κάποιοι πιστεύουν. Επαινώντας τη συγχώνευ
ση εκτελεστικών και νομοθετικών λειτουργιών κάτω από το καθεστώς της 
Κομμούνας, ο Μαρξ συνηγορεί υπέρ μιας δομής που «απλώς ταυτίζει τη 
διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών, μια λειτουργία που θα πρέπει να ανήκει 
στις λαϊκές συνελεύσεις, με την τεχνική εκτέλεση αυτών των πολιτικών, μια 
λειτουργία που θα μπορούσε να αφεθεί σε αυστηρώς διαχειριστικά όργανα 
που τα μέλη τους θα ήταν εναλλασσόμενα και ανακλητά, θα δέχονταν περι
ορισμούς ως προς τη διάρκεια της θητείας τους και, όποτε αυτό είναι εφικτό, 
θα επιλέγονταν με κλήρωση» (Telos 36:6).
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ακόμη πιο σημαντικό, μέσα στο πλαίσιο της σταθερής υπερά

σπισης από τον Μαρξ των συγκεντρωτικών προγραμμάτων 

και παίρνοντας υπόψη τον ρόλο που διαδραματίζουν αυτά τα 
προγράμματα στη θεωρία της κοινωνικής εξέλιξης, η προσπά
θεια να κατασκευάσουμε έναν ελευθεριακό μαρξισμό παραθέ

τοντας προτάσεις του ίδιου του Μαρξ για τον κοινωνικό με
τασχηματισμό μοιάζει να εμφανίζει ανυπέρβλητες δυσκολίες.

Σε κάθε περίπτωση, η μέθοδος της διαλεκτικής ανάλυσης 

του Μαρξ και η κριτική του της ιδεολογίας, σε συνδυασμό με 
ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο εμπνέεται από τις ευνοϊκές 

κρίσεις του για την Παρισινή Κομμούνα (ή για αυτά που έδει
χνε να επιδοκιμάζει στην Κομμούνα), εξακολουθούν να έχουν 

μεγάλη βαρύτητα. Είτε το αποτέλεσμα είναι πραγματικός μαρ

ξισμός είτε όχι, από πολλές πλευρές αυτή η θεώρηση φαίνεται 
να είναι περισσότερο στο πνεύμα του Μπακούνιν παρά του 

Μαρξ. Ενώ είναι μάλλον εφικτό να κτίσουμε έναν μαρξισμό ο 

οποίος να αντλεί τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις του και προ
τάσεις του για την οργάνωση από το ίδιο το έργο του Μαρξ, 

δίχως να λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματα της κριτικής και 

διαλεκτικής μεθοδολογίας του, θα ήταν απολύτως αδύνατο να 

επιδιώξουμε την υλοποίηση του αναρχικού προτάγματος -την 

κριτική και την υπέρβαση όλων των μορφών κυριαρχίας- χω
ρίς να ενστερνιστούμε εκείνη την πλευρά της θεώρησης του 

Μαρξ που αφορά τη διαλεκτική ανάλυση και την κριτική της 

ιδεολογίας. Όποιοι και αν είναι οι περιορισμοί στη θεώρηση 
του Μπακούνιν, αυτό ήταν που στην πραγματικότητα αυτός 

έκανε, όταν επιχειρηματολογούσε υπέρ μιας πιο διαλεκτικής 

προσέγγισης ως προς τη δυναμική της πολιτικής εξουσίας και 

της τεχνολογικής ανάπτυξης και όταν υποστήριζε τη διεύρυν

ση της κριτικής της ιδεολογίας ώστε να συμπεριλάβει την άνο

δο της τεχνογραφειοκρατίας.
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