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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ 2003

Αυτό που καθιστά ενδιαφέρον αυτό το κείμενο 
του Κλαρκ είναι το ότι με λίγες γραμμές καταφέρ
νει να αποδώσει περιεκτικά την ουσία της διαμά
χης του Μαρξ με τον Μπακούνιν πάνω στα πεδία 
του οικονομικού ντετερμινισμού, του ρόλου του 
κράτους και της γραφειοκρατίας καθώς και της 
σχέσης των μέσων και των σκοπών του προτάγ- 
ματος της κοινωνικής απελευθέρωσης. Γι’ αυτό 
και προχωρήσαμε στην επανέκδοσή του, μια και 
η πρώτη έκδοση έχει εξαντληθεί εδώ και τρία 
χρόνια. Σε σχέση με την πρώτη έκδοση, έχουν γί
νει κάποιες αλλαγές στη μετάφραση του 1994, με 
στόχο την καλύτερη απόδοση του νοήματος στην 
ελληνική γλώσσα. Επίσης, έχουν προστεθεί οι 
σημειώσεις κάτω από το κείμενο του Κλαρκ, που 
αναφέρονται κυρίως στην ελληνική έκδοση των 
έργων στα οποία παραπέμπει ο Κλαρκ.

Εκδόσεις Άρδην.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 
1994

Η διαμάχη του Μπακούνιν και του Μαρξ θα 
διατηρεί πάντοτε τη σημαντικότητά της, εφ’ όσον 
για πρώτη φορά ασκήθηκε κριτική στα εξουσια
στικά στοιχεία της σκέψης του Μαρξ. Η κατάλη
ξη της μαρξιστικής θεωρίας από όργανο απελευ
θέρωσης σε φοβερό όπλο της κομμουνιστικής 
γραφειοκρατίας επιβεβαίωσε την ορθότητα της 
μπακουνικής εμμονής στην καταδίκη του μαρξι
στικού εξουσιασμού. Σήμερα, μία τέτοια καταδί
κη υπερβαίνει το μαρξισμό και ισχύει για όλους 
τους εξουσιασμούς πασών των ιδεολογιών. Αν η 
ανθρώποτητα βάδιζε στα χνάρια αυτής της κριτι
κής του Μπακούνιν, αν δηλαδη καταδίκαζε τον ε- 
ξουσιασμό, τόσο στο πολιτικό όσο και στο ευρύ
τερο επίπεδο της καθημερινής ζωής, θα είχαμε 
τουλάχιστον αποφύγει τα δύο αίσχη του αιώνα 
μας, το μαύρο και τον κόκκινο ολοκληρωτισμό, 
τη χιτλερική και τη σταλινική θηριωδία με τα ε
κατομμύρια θύματά τους. Όμως, ακόμα και σήμε
ρα, και παρά τη θεωρητική καταδίκη του ολοκλη
ρωτισμού και των εξουσιαστικών και κρατικιστι- 
κών πηγών του, η ανθρωπότητα συνεχίζει να πο
ρεύεται στην ίδια εξουσιαστική τροχιά, αφήνο
ντας άθικτους τους πολυάριθμους και πολύπλο
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κους μηχανισμούς παραγωγής της εξουσιαστικής 
ιδεολογίας· συνεχίζει να βαδίζει αμέριμνα, ωσάν 
να έφταιγαν μόνο ο Στάλιν και ο Χίτλερ, ο Λένιν 
και ο Μουσσολίνι, ωσάν να μην υπήρχαν οι εμπο
τισμένες από τον Εξουσιασμό και τη Δύναμη κοι
νωνικές πραγματικότητες με τα αντίστοιχα ψυχι
κά περιεχόμενα των ανθρώπων.

Ο σύγχρονος άνθρωπος, εκτός από τον εγκλω
βισμό του στον εξουσιασμό, κινείται εγκλωβισμέ
νος και μέσα στον παραγωγισμό. Και αυτό συμ
βαίνει σε μία περίοδο κατά την οποία η λογική 
της ανάπτυξης έχει ξετυλίξει τον πλήρη παραλο- 
γισμό της: έχει καταστρέψει -ίσως ανεπανόρθω
τα- το οικοσύστημα, έχει βρωμίσει τις θάλασσες, 
έχει μολύνει τον αέρα, έχει αφανίσει με τα ιδιωτι
κά αυτοκίνητα τις πόλεις ως δοχεία ζωής ελεύθε
ρων προσωπικοτήτων. Η πραγματική εξέλιξη του 
καπιταλισμού, κατά τον 20° αιώνα, δεν έχει καμί
α σχέση με τις προσδοκίες του Μαρξ. Η μεγάλη 
πρόοδος και η τεράστια ανάπτυξη των παραγωγι
κών δυνάμεων στο σύγχρονο καπιταλισμό όχι μό
νο δεν έφεραν την ποθητή απελευθέρωση του αν
θρώπου, αλλά διέδωσαν περισσότερο -και σταθε
ρά διαδίδουν- τις θεμελιώδεις καπιταλιστικές ση
μασίες της ιδιοκτησίας, του έχειν, του συνεχούς 
πόθου για όλο και περισσότερα αντικείμενα, της 
ταχύτητας, της μισθωτής εργασίας ως αρετής και
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του χρόνου ως χρήματος. Αυτή η ανάπτυξη δεν 
μπορεί να νοηθεί κατά τρόπο ουδέτερο και διατα- 
ξικό, όπως θα ήθελε η μαρξιστική θεώρηση και ο 
φιλελευθερισμός των αστών και των ιδεολόγων 
τους. Μία ουδέτερη εννόηση θα σήμαινε, και αυ
τό ισχύει για την περίπτωση των μαρξιστών και 
των φιλελεύθερων, υπόκρυψη αυτού του ιδιαίτε
ρου και ριζικά διαφορετικού στοιχείου που εισά- 
γεται για πρώτη φορά στη σύνολη κοινωνική 
πραγματικότητα από τη θέσμιση της καπιταλιστι
κής κοινωνίας. Και το στοιχείο αυτό δεν είναι άλ
λο από την ίδια την ανάπτυξη, τεθειμένη στο κέ
ντρο της νοηματοδότησης του βίου των ανθρώ
πων. Η ανάπτυξη, η πρόοδος και ο παραγωγισμός 
δεν προσδιορίζουν ως κεντρικά στοιχεία κανένα 
κοινωνικό σύστημα που προηγήθηκε του καπιτα
λισμού. Είναι ακραιφνείς καπιταλιστικές σημασί
ες και γι’ αυτό η άρνηση του καπιταλισμού δεν 
μπορεί να νοηθεί χωρίς την άρνησή τους. Όταν 
λοιπόν οι προοδευτικοί μιλούν για μία "ανθρώπι
νη, δίκαιη, σοσιαλιστική ανάπτυξη", δεν κάνουν 
τίποτε άλλο από το να θέλουν έναν "καλό καπιτα
λισμό". Την οικονομική ανάπτυξη ή την αποδεχό
μαστε ή την απορρίπτουμε, και στη δεύτερη περί
πτωση προτάσσουμε τη θέσμιση ενός άλλου τύ
που κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης.

Η αναρχική και η ευρύτερη αντιεξουσιαστική
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κριτική στη μαρξιστική σύλληψη του ανθρώπου 
ως πρωταρχικά παραγωγικού όντος, ως homo 
economicus, υπερβαίνει το μαρξιστικό πλαίσιο 
και ισχύει εν γένει για το σύγχρονο άνθρωπο που 
έχει υιοθετήσει αυτή την αναπτυξιακή ιδεολογία 
των αφεντικών. Μία ιδεολογία που αναδύεται α
πό όλους τους εξουσιαστικούς θεσμούς, είτε πρό
κειται για την οικογένεια, την εκκλησία και τους 
εκπαιδευτικούς μηχανισμούς είτε πρόκειται για 
το σύγχρονο κράτος και τα σύγχρονα μέσα ενημέ
ρωσης. Παρά τη φενάκη των πολλών, είναι σαφές 
ότι για τους καταπιεσμένους εκείνους που έχουν 
συνείδηση της καταπίεσής τους και για την επα
ναστατική θεωρία δεν μπορεί να τεθεί ποτέ ως αί
τημα η ανάπτυξη, διότι τότε θα αφανιστεί, ριπτό- 
μενο στη λήθη, το κοινωνικό ζήτημα, δηλαδή ο 
διαχωρισμός των ανθρώπων σε πλούσιους και 
φτωχούς, σε εξουσιαστές και εξουσιαζόμενους. 
Εξίσου σαφές επίσης είναι ότι για τους καπιταλι
στές και τους τεχνοκράτες, για τους γραφειοκρά
τες και τους συνδικαλιστές η ανάπτυξη αποτελεί 
το παν, διότι μόνο έτσι παχαίνει το "πουγγί" τους. 
Το γεγονός ότι σήμερα οι εργαζόμενοι δεν αρνού- 
νται, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, ενεργητι
κά τη λογική της ανάπτυξης δεν αναιρεί την ορ
θότητα της αντιεξουσιαστικής κριτικής· απλά δεί
χνει την πλήρη σχεδόν κυριαρχία του καπιταλι-
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σηκού φαντασιακού.
Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολείται ο 

Κλαρκ είναι αυτό του επαναστατικού υποκειμέ
νου. Το ζήτημα είναι για μας σήμερα λελυμένο. Ο 
ρόλος του επαναστατικού υποκειμένου δεν μπο- 
ρεί να αποδοθεί αντικειμενικά σε καμία τάξη. Κα
μία τάξη δεν αποτελεί τον εντολοδόχο της ιστορί
ας. Η εργατική τάξη δεν έκανε το χατήρι του 
Μαρξ, που την προόριζε για νεκροθάφτη του κα
πιταλισμού. Η εργατική τάξη άλλοτε διψά για ι
σότητα και ελευθερία, και τότε δομεί τη συλλογι
κή ύπαρξή της επαναστατικά, και άλλοτε για 
"μπάλα και για Μπερλουσκόνι", και τότε είναι 
συντηρητική. Το λούμπεν προλεταριάτο επίσης 
δεν άκουσε τον Μπακούνιν, ο οποίος διέβλεπε σ’ 
αυτό μία επαναστατική δυνατότητα. Σήμερα μά
λιστα, δεν παρουσιάζει καμία τάση αρνήσεως του 
καπιταλισμού.

Μετά "το θάνατο της εργατικής τάξης ως επα
ναστατικού υποκειμένου", προσπάθησαν να ανα
πληρώσουν τη θέση της με άλλα "επαναστατικά 
υποκείμενα", όπως τη νεολαία, τους φοιτητές, τις 
γυναίκες, κ.λ.π. Εις μάτην όμως, διότι οι φοιτητές 
ή οι γυναίκες άλλοτε λειτουργούν επαναστατικά, 
το Μάη του ’68 φερ’ ειπείν, και άλλοτε είναι βα
θιά διαποτισμένοι από την καπιταλισιτκή ιδεολο
γία, όπως μπάσκετ, μπάλα, πτυχίο, δουλίτσα, αυ
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τοκίνητο, κλ.π. οι πρώτοι, μόδα, Δυναστεία, κ.λ,π. 
οι δεύτερες. Το αυτό και η νεολαία* ενίοτε παρου
σιάζει επαναστατικές τάσεις, όπως για παράδειγ
μα την περίοδο του Πολυτεχνείου και της Μετα
πολίτευσης, και ενίοτε διοχετεύει την ενεργήτικό- 
τητά της στα εθνικιστικά παραληρήματα των 
"Μακεδονομάχων". Είχαμε επισημάνει, μια και 
αναφερόμαστε στη νεολαία, πριν την όχι και τό
σο απρόσμενη νίκη του Μπερλουσκόνι στις τε
λευταίες ιταλικές εκλογές, το ανάλογο φαινόμενο 
του Γάλλου Μπερνάρ Ταπί, του ποδοσφαιρο-λαϊ- 
κιστικού και "αυτοδημιούργητου" ήρωα, που α- 
ποτελεί ένα από τα κυρίαρχα πρότυπα της γαλλι
κής νεολαίας. (Στο άρθρο μας "Ο Φουκογιάμα και 
οι ιδεολογίες του τέλους", τεύχος 8° του περιοδι
κού Ελευθεριακή Κίνηση, Ιούνιος του 1992).

Συνεπώς, η επαναστατικότητα κάθε κυριαρ
χούμενου στρώματος του πληθυσμού δεν είναι 
εγγεγραμμένη στην ίδια τη λογική της ανάπτυξης 
του "πράγματος". Αντιθέτως, συγκροτείται μέσα 
από μία δημιουργική αυτοκινητικότητα και αυτο- 
στοχαστικότητα, που πιστοποιούνται μόνο μέσα 
στην πραγματικότητα της καθημερινής ζωής.

Το ζήτημα, τώρα, της δημιουργίας μιας νέας 
τάξης καταπιεστών μέσα από την ίδια την επανά
σταση αποτελεί πράγματι μία σημαντική προσφο
ρά του Μπακούνιν σε όσους θέλουν να δημιουρ
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γήσουν μία δίκαιη κοινωνία χωρίς διακρίσεις. Η 
μαρξιστική θεώρηση, αντίθετα, αδυνατεί εκ (ρύ
σεως να αντιμετωπίσει ριζικά ένα τέτοιο ενδεχό
μενο. Και τούτο διότι, αντιμετωπίζοντάς το, θα 
αυτοδιασυρόταν, εφ’ όσον αποτελεί άμεση σκό
πευσή της η κατάκτηση της κρατικής εξουσίας.

Βέβαια, και αυτό το ζήτημα είναι για μας σή
μερα, τόσα χρόνια μετά τη ρωσσική επανάσταση, 
λελυμένο· και η λύση του συμφωνεί με την μπα- 
κουνική "προφητεία". Η κατάληξη της ρωσσικής 
επανάστασης μας δίδαξε ότι μία νέα κυρίαρχη τά
ξη είναι δυνατό να προβάλει μέσα από τους ιδεο
λόγους της αταξικής κοινωνίας, ότι η ανελευθε
ρία και ο ολοκληρωτισμός μπορούν να ξεπηδή- 
σουν μέσα από τους ίδιους τους πρεσβευτές της ε
λευθερίας, ότι οι δικτάτορες του προλεταριάτου 
είναι δυνατό να αναδυθούν μέσα από τους κόλ
πους των προλεταρίων.

Η τροπή την οποία προσέλαβε τόσο η ρωσσι
κή επανάσταση όσο και το κίνημα των εργαζομέ
νων στη Δύση (ενσωμάτωση στον καπιταλισμό), 
ενώ μπορεί να ερμηνευτεί ώς ένα βαθμό βάσει 
των μπακουνικών απόψεων, δεν μπορεί επ’ ουδε- 
νί να χωρέσει μέσα στα καλούπια του μαρξιστι
κού συστήματος. Είναι γεγονός, βέβαια, ότι κά
ποιος θα μπορούσε, χρησιμοποιώντας τα μαρξι
στικά εργαλεία, να διαπιστώσει την εκμεταλλευ-
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ηκή υφή του ρωσσικού καθεστώτος. Ωθούμενος 
από τη σκέψη του Μαρξ, θα έπρεπε να στρέψει 
την προσοχή του σε αυτή καθεαυτήν την ουσία 
των σχέσεων παραγωγής, όπου ήταν οφθαλμοφα- 
νέστατη η διαίρεση μεταξύ ενός γραφειοκρατικού 
κοινωνικού στρώματος -συλλογικού σφετεριστή 
της υπεραξίας- και της τεράστιας μάζας των άμε
σων παραγωγών -αποξενωμένων τόσο από το 
προϊόν όσο και από τη διαδικασία της παραγω
γής. Δεν έγινε δυστυχώς κάτι τέτοιο, διότι άλλοι 
πρόσεχαν το συμφέρον τους, όπως τα ανώτερα 
και κατώτερα στελέχη των δυτικών κομμουνιστι
κών γραφειοκρατιών, και οι άλλοι ξέμαθαν να 
σκέπτονται, όπως το πλήθος των αριστερών, για 
τους οποίους "σκεπτόταν" η θρησκευτικοποιημέ- 
νη οντότητα του κόμματος.

Μολονότι λοιπόν θα μπορούσε κάποιος με τη 
βοήθεια του μαρξισμού να διίδει τον εκμεταλλευ
τικό χαρακτήρα του ρωσσικού καθεστώτος, δεν 
θα μπορούσε με τίποτε, μένοντας σταθερά προ
σηλωμένος σ’ αυτή τη θεώρηση, να συλλάβει το 
συγκεκριμένο είναι του. Και αυτό διότι για τη 
μαρξιστική θεώρηση είναι προδιαγεγραμμένη η 
πορεία της ιστορίας· ο καπιταλισμός και η ατομι
κή ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής θα αντικατα- 
σταθούν, με τη δύναμη σχεδόν φυσικού νόμου, α
πό το σοσιαλισμό. Οι πιο προωθημένες μαρξιστι
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κές απόψεις κατόρθωσαν να φτάσουν μέχρι τον 
ορισμό του νέου ρωσσικού καθεστώτος ως κρατι
κού καπιταλισμού, σύμφωνα με τις οποίες το κόμ
μα επωμίστηκε το καθήκον της ανάπτυξης, ελλεί
ψει μιας ισχυρής αστικής τάξης (π.χ. Πάνεκουκ). 
Δηλαδή, θεώρησαν πάλι το κόμμα ως εκφραστή 
μιας αντικειμενικής ιστορικής τάσης και όχι ως 
δημιουργό μιας νέας κυρίαρχης τάξης και μιας 
κοινωνίας πρωτόγνωρης στην ιστορία της ανθρώ- 
ποτητας. Κάτι τέτοιο έμελλε να γίνει από τον 
Κορνήλιο Καστοριάδη, που συνέλαβε, κατά τη 
γνώμη μας, τα βαθύτερα και ουσιώδη χαρακτηρι
στικά του ολοκληρωτικού γραφειοκρατικού καπι
ταλισμού.

Ίσως να αποτελεί περιττή επανάληψη η ανα
φορά του Κλαρκ στην μπακουνική θέση για την 
ασυμβατότητα της επαναστατικής στρατηγικής 
με την εκλογική πολιτική, διότι είναι γνωστό τοις 
πάσι ότι η άρνηση αυτής της πολιτικής αποτελεί 
το "Πάτερ ημών" της αναρχίας. Όμως, όχι μόνο 
δεν είναι περιττή, αλλά ο τρόπος με τον οποίον ε- 
πισημαίνεται από τον Κλαρκ της προσδίδει σημα
ντική βαρύτητα.

Ο Κλαρκ αναλύει την μπακουνική άρνηση της 
εκλογικής πολιτικής εν σχέσει προς το συγκεκρι
μένο επίπεδο του κοινωνικού αγώνα. Αν το επα
ναστατικό κίνημα αποτελεί την πλειοψηφία, κάθε
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σκέψη για συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες 
κρίνεται θανατηφόρα, διότι "θα ενδυνάμωνε τη 
νομιμοποίηση" των υπαρχουσών μορφών κυριαρ
χίας, τη στιγμή μάλιστα που το πλειοψηφικό κίνη
μα μπορεί κάλλιστα να κινηθεί προς την αποκε
ντρωμένη, ομοσπονδιακή, συμμετοχική και ελευ- 
θεριακή θέσμιση της κοινωνίας. Αν το επαναστα
τικό κίνημα αποτελεί μειοψηφία, η υιοθέτηση της 
εκλογικής τακτικής κρίνεται εξίσου θανατηφόρα, 
διότι αφενός μεν εμποδίζει την ανάπτυξη αποτε
λεσματικότερων αμεσοδημοκρατικών αγώνων, α
φετέρου δε οδηγεί, με μαθηματική ακρίβεια θα 
λέγαμε, "στη δημιουργία ενός νέου στρώματος η
γετών της τάξης των εργαζομένων". Βέβαια, η 
άρνηση της εκλογικής πολιτικής δεν έχει το χαρα
κτήρα της απάθειας και της αποχής που παρατη- 
ρείται στις μέρες μας ούτε το χαρακτήρα της "άρ
νησης για την άρνηση", αλλά απορρέει οργανικά 
από τη βαθειά πίστη των αναρχικών στην ικανό
τητα όλων των ανθρώπων για αυτοπροσδιορισμό 
και αυτοστοχασμό, εδράζεται δηλαδή στη θεμε
λιώδη αναρχική αρχή της Αυτοδιεύθυνσης.

Στη σημερινή πραγματικότητα, κατά τη γνώμη 
μας, δεν μπορεί να κριθεί η αντιεκλογική πολιτι
κή των αναρχικών εν σχέσει προς την κατάσταση 
του επαναστατικού κινήματος. Δεν μπορεί να γί
νει λόγος σήμερα για επαναστατικό κίνημα, είτε
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πλειοψηφικό είτε μειοψηφικό. Και δεν μπορεί να 
γίνει λόγος, διότι απλούστατα δεν υπάρχει επανα
στατικό κίνημα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κά
ποιων ομάδων και ατόμων, που προβαίνουν σε ο
ρισμένες ενέργειες στο μέτρο των δυνατοτήτων 
τους. Μία τέτοια συγκυρία, όμως, δεν αίρει την α
ναρχική αντιεκλογική άποψη. Ο αναρχικός δεν 
μπορεί να εννοηθεί παρά μόνο ως ηθική οντότη
τα- και ηθική οντότητα σημαίνει λειτουργία στη 
βάση της λογικής των ποιοτήτων του καλού και 
του κακού, του δέοντος και του μη δέοντος. Ανε
ξάρτητα λοιπόν από την ύπαρξη ή την ανυπαρξία 
του ταξικού και του κοινωνικού αγώνα καθώς και 
ανεξάρτητα από το επίπεδό τους, ο αναρχικός και 
ο αναρχισμός δεν μπορούν ως εκ της φύσεώς τους 
να μετέχουν καθοιονδήποτε τρόπο στην ποσοτική 
λογική του "μικρότερου κακού', που χαρακτηρίζει 
καίρια την εκλογική διαδικασδία.

Πέρα από αυτή την έξοχη ηθική διάσταση, η 
αναρχική αντιεκλογική πολιτική ενέχει και τη δι
κή της φιλοσοφική διάσταση. Και εννοούμε τη 
θεμελίωσή της στον πλατωνικό "πρωταγόρειο μύ
θο" και στη γενικότερη αρχαιοελληνική πολιτική 
σκέψη. Η εκλογική διαδικασία αυτή καθευατήν 
ανάγει την πολιτική, δηλαδή την οργάνωση της 
κοινωνίας, σε τεχνική. Όπως υπάρχουν άνθρωποι 
που κατέχουν την ιατρική τέχνη, άλλοι τη δικηγο
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ρική, άλλοι την οικοδομική κ.ο.κ., υπάρχουν και 
κάποιοι που κατέχουν την πολιτική τεχνική, για 
την άσκηση της οποίας επιζητούν την ψήφο των 
άλλων. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η ουσία του κοι
νοβουλευτισμού και της σύγχρονης κατεστημέ
νης "πολιτικής", δεξιάς και αριστεράς. Στον αντί
ποδα αυτής της "πολιτικής των ειδικών", τοποθε
τείται η αναρχική φιλοσοφία, που συλλαμβάνει 
τη διεύθυνση των κοινών, δηλαδή την αυθεντική 
πολιτική, ως ανήκουσα στο σύνολο των ανθρώ
πων, σε ένα οργανωμένο σώμα ανθρώπων, που 
πολύ εύστοχα ονομάστηκε από τον Αισχύλο "πο- 
λισσούχος λεώς". Αλλά από την ίδια ακριβώς λο
γική εμφορείται και η αρχαιοελληνική πολιτική 
σκέψη. Όλοι να μετέχουν στην πολιτική, υποστη
ρίζει ο Πρωταγόρας στον ομώνυμο διάλογο του 
Πλάτωνα. Διότι δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν 
πόλεις, αν μετείχαν μόνο λίγοι, όπως γίνεται στις 
άλλες τέχνες -"... πάντες μετεχόντων ου γαρ αν 
γένοιντο πόλεις, ει ολίγοι αυτών μετέχοιεν ώσπερ 
των άλλων τεχνών". (Μία ανάλυση αυτής της α
ναρχικής φιλοσοφίας της αυτοδιεύθυνσης και της 
θεμελίωσής της στην αρχαιοελληνική πολιτική 
σκέψη υπάρχει στο άρθρο μας "Λόγος και Πράξη 
της Αυτοδιεύθυνσης", τεύχος 6° του περιοδικού 
Ελευθεριακή Κίνηση, 1989).

Ένα άλλο ζήτημα, που κατατάσσεται όμως
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στα αρνητικά της μπακουνικής συνεισφοράς στο 
επαναστατικό κίνημα, αποτελεί η υπογράμμιση 
από τον Κλαρκ (στην 181! σημείωση) του γεγονό
τος ότι στη σκέψη του Μπακούνιν υπάρχει μία ε
λιτίστικη τάση (αόρατοι καπετάνιοι, κ.λ.π.). Ορ- 
θώς ο Κλαρκ επισημαίνει την αντιφατικότητα αυ
τής της τάσης των "μυστικών επαναστατικών ε
ταιρειών" με τη γενική μπακουνική, και τυπικά α
ναρχική, θέση της ελευθερίας και του αυτοπροσ- 
διορισμσύ των ομάδων και των επαναστατικών 
οργανώσεων. Επίσης, ορθότατα ο Κλαρκ ενα
ντιώνεται σ’ αυτόν τον "αναρχικό γιακωβινισμό". 
Εξαρχής, εξάλλου, δηλώσαμε ότι ο εξουσιασμός 
μπορεί να αναδυθεί πανταχόθεν· άρα και από το 
χώρο των ριζικών, κατ’ όνομα τουλάχιστον, αρνη
τών του, δηλαδή από τους αναρχικούς και τους α- 
ντιεξουσιαστές. ΓΓ αυτό πρέπει να καταδικάζεται 
εν τη γενέσει του, έστω και αν είναι ενδεδυμένος 
"επαναστατικά και αναρχικά".

Τέλος, αξίζει να τονίσουμε την αναφορά του 
Κλαρκ στη σύγχρονη αντικειμενολατρεία, το μα
ζικό καταναλωτισμό και τις ολέθριες συνέπειες 
που επιφέρουν στους ανθρώπους και στην πράξη 
της κοινωνικής απελευθέρωσης. Μία "πλούσια α
τομικότητα", δηλαδή ένα άτομο που κατέχει πολ
λά αντικείμενα, μπορεί να είναι συγχρόνως και ο
λικά πτωχή από κοινωνικής απόψεως, υποστηρί
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ζει ο Κλαρκ. Και δεν μπορούσε να είναι διαφορε
τικά, διότι η αυθεντικότητα του είναι δεν είναι δυ
νατό να αξιολογηθεί πάνω στη γράμμη του έχειν. 
Τουναντίον, το έχειν, το κατέχειν, το ιδιωτεύειν, 
εγκεκλειμένα στη διαχωρισμένη και διαχωριστι- 
κή ποσοτική λογική τους, φράσσουν την κοινωνι
κή και πολιτική διανοικτικότητα του ανθρώπου 
μέσα στην κοινωνία και στον κόσμο, του μες- 
στον-κόσμον-είναι, σύμφωνα με τη φιλοσοφική 
διατύπωση του Χάιντεγκερ. Βεβαιώς, όχι μόνο το 
έχειν ως κατάσταση, αλλά και το έχειν ως λογική, 
έστω και ως πόθος απραγματοποίητος, εγκλείουν 
τους ανθρώπους στην ιδιώτευση και δεν τους α
φήνουν να ανοιχτούν στη σκέψη του κοινού, στη 
σκέψη όλων εκείνων που ενώνουν το ανθρώπινο 
γένος. Και εδώ βρίσκεται το πρόβλημα των και
ρών μας με τους εργαζομένους, τους ανέργους, 
τους φτωχούς και γενικότερα τους ταπεινωμένους 
από την κοινωνική οργάνωση: εγκλωβίζονται, 
στη συντριπτική πελιοψηφία τους, σε ατομικές 
λύσεις. ("Εγώ να βρω δουλειά", "αφού βρω δου
λειά, εγώ να παίρνω περισσότερα", "εγώ πρέπει 
να έχω περισσότερα από το διπλανό μου", κ.λ.π.).

Όμως, η εναντίωσή μας στον καταναλωτισμό 
δεν έχει τίποτε το κοινό με την "αντικαναλωτική 
φασαρία" των βολεμένων ποιητάδων, λογοτε
χνών, παπάδων, κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, δη
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μοσιογράφων, κ.λ.π. Ένας τέτοιος "αντικατανα- 
λωτισμός" του τύπου "αχ, τι κακοί που είναι οι 
άνθρωποι!" αφήνει άθικτες τις συγκεκριμένες 
κοινωνικές δομές και τα κατεστημένα συμφέρο
ντα. Η δική μας αντίταξη στον καταναλωτισμό 
πηγαίνει μαζύ -ποτέ ξέχωρα- με το σχέδιο επα- 
νοικειοποίησης από την ίδια την κοινωνία του 
κλεμμένου από τα αφεντικά κοινωνικού πλούτου 
("Η ιδιοκτησία είναι κλοπή" —Πιέρ Ζοζέφ Πρου- 
ντόν).

Αυτή, λοιπόν, η "συλλογική απαλλοτρίωση 
των απαλλοτριωτών" αποτελεί και το μόνο δρόμο 
που μπορεί να οδηγήσει τους καταπιεσμένους και 
τους ταπεινωμένους στην επανεφεύρεση της αν
θρωπιάς τους, υπερβαίνοντας τις διαχωριστικές 
ατομικές λύσεις και ζώντας εν ισότητι με τους άλ
λους. Μία τέτοια πορεία προϋποθέτει, όμως, κά- 
ποια μετατόπιση του βλέμματος από τα αντικεί
μενα προς την ελευθερία, κάποια μεταστροφή της 
ανθρωπότητας προς αυτή καθεαυτήν την ηθικό
τητα της ελευθερίας, της ισότητας και της ενότη
τας του ανθρώπινου γένους.

Γιάννης Καρύτσας
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ΤΖΩΝ ΚΛΑΡΚ

ΜΑΡΞ, ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στη διεξαχθείσα ανάμεσα στο 1860 και το 
1870 συζήτηση μεταξύ του Μαρξ και του Μπα
κούνιν εμφανίστηκαν δύο διαφορετικές ερμηνείες 
της κοινωνικής αλλαγής, της φύσης της κυριαρχί
ας και των συνθηκών για την απελευθέρωση του 
ανθρώπου. Μολονότι η διαφωνία είχε τις βάσεις 
της σε θεμελιώδεις θεωρητικές διαφορές, που εί
ναι ακόμα και σήμερα σημαντικές, η διαμάχη α
πασχόλησε, για πολύ καιρό, μόνο τους ιστορι
κούς, οι οποίοι είχαν καταλάβει τη σπουδαία ση
μασία της. Αυτή η διαμάχη υπήρξε στην πραγμα
τικότητα και η κύρια αιτία της διάλυσης της Πρώ
της Διεθνούς και αργότερα καθόρισε τα δύο αντι- 
τιθέμενα τμήματα του διεθνούς κινήματος των 
εργαζομένων.

Και ενώ τόσο ο κοινοβουλευτικός σοσιαλι
σμός όσο και ο επαναστατικός κομμουνισμός ε- 
παναδιαμορφώθηκαν βάσει των ιδεών του Μαρξ, 
το αναρχοσυνδικαλιστικό κίνημα, σπουδαιότερο 
στη Νότια Ευρώπη και εν μέρει στις χώρες της
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Λατινικής Αμερικής, είχε ως κέντρο αναφοράς 
του την παράδοση του Μπακούνιν. Όμως, από το 
τέλος της δεκαετίας του 1930, ο αναρχοσυνδικα- 
λισμός εισήλθε σε μία περίοδο αγωνίας· οι αναρ- 
χοσυνδικαλιστικές οργανώσεις έχασαν τη μαζικό- 
τητά τους, εξαιτίας ή της λιποταξίας προς τον 
κομμουνισμό ή της καταπίεσης από αυταρχικά 
καθεστώτα. Εάν η αποτελεσματικότητα αποτελεί 
το κριτήριο για να διαγνώσουμε την αξία μιας θε
ωρίας, τότε η ιστορία αποφάσισε υπέρ του Μαρξ 
και εναντίον του Μπακούνιν. Έτσι, η συζήτησή 
τους θα μπορούσε να καταχωριστεί ως ένα μικρό 
κεφάλαιο στην ιστορία του θριάμβου του μαρξι
σμού επί όλων των άλλων κινημάτων που έχουν 
προβάλει εναλλακτικά οράματα επαναστατικών 
θεωριών και πρακτικών. Το περιεχόμενο της συ
ζήτησης θα μπορούσε να αγνοείται, παρά το ότι η 
διαμάχη είναι ακόμα μεγάλης σπουδαιότητας και 
παρά το ότι ο Μπακούνιν είναι στην πραγματικό
τητα, εν αντιθέσει προς τις επικρατούσες από
ψεις, ένας σοβαρός πολιτικός στοχαστής, του ο
ποίου τα έργα αξίζουν μία προσεκτική εξέταση. 
Αλλά, εκείνες οι πρώτες συζητήσεις προσλαμβά
νουν τη σωστή αξία τους στη σημερινή κυρίως 
συγκυρία,1" στην οποία προβλήματα όπως αυτά

(1). Ο ΚλιφκαΜρέρετω(πο τέλος της δεκαετίας του 
1970. Το συγκεκριμένο κείμενό του για τις διαφορές του
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της αυτοδιαχείρισης και της ατομικής ελευθερίας 
δημιουργούν ζυμώσεις στα επίσημα μαρξιστικά 
κόμματα, όπου η απογοήτευση από την εξέλιξη 
του κρατικού σοσιαλισμού όλο και αυξάνεται και 
όπου επανεμφανίζονται τα ίδια επιχειρήματα που 
είχαν παλαιότερα τεθεί από τον Μπακούνιν.1

Το όραμα του Μπακούνιν για την πραγματικό
τητα, που αναπτύχθηκε εν μέρει μέσω της επιρρο
ής του Μαρξ, είναι εντελώς ματεριαλιστικό, και 
μολονότι κατηγορήθηκε πολλάκις ότι συναινούσε 
προς έναν κάποιον τύπο "βολονταρισμού", στην 
πραγματικότητα δεν προσδίδει καμία απολύτως 
σημασία στην "ελεύθερη βούληση", την οποία 
θεωρεί μία μεταφυσική και θρησκευτική πλάνη. 
Και οι δύο θεωρητικοί αποδέχονται το φυσικό και 
υλικό κόσμο ως επαρκή βάση για να κατανοήσει 
κανείς την πραγματικότητα και δεν υποστηρίζουν 
κανένα μεταφυσικό βασίλειο. Στο κείμενό του Η 
Διεθνής και ο Καρλ Μαρξ,™ ο Μπακούνιν λαμβά-

Μαρζκοα του Μπακούνιν τφαχιοδημοσιεύτηκε στο α
μερικάνικο τιεριοδικό 'Telos" το 1979.

(2). Το κείμενο του Μπακούνιν "Η Διεθνής και ο 
Καρλ Μαρξ" περιλαμβάνεται μσζύ με άλλα κείμενά του 
στην ελληνική έκδοση υπό τον τίτλο "Η Παρισινή Κομ
μούνα και η Ιδέα του Κρότους", μετάφραση Jack 
Loumala, εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος.
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νει, όπως και ο Μαρξ, μία κριτική θέση απέναντι 
στην ιστορική εξέλιξη, η οποία θα έπρεπε να ερ
μηνευτεί ως θέση που στοχεύει να τονίσει ότι οι ι
στορικοί αγώνες της ανθρωπότητας τείνουν στα
θερά προς τη δημιουργία μιας ελεύθερης από την 
κυριαρχία ανθρώπινης κοινότητας ή -όπως ακρι
βώς υποστηρίζει στο συγκεκριμένο κείμενο- 
προς "την πληρέστερη κατάκτηση και θεμελίωση 
της προσωπικής ελευθερίας και εξέλιξης -υλικής, 
πνευματικής και ηθικής- του κάθε ατόμου διαμέ
σου της εντελώς αυθόρμητης και ελεύθερης ορ
γάνωσης της οικονομικής και κοινωνικής αλλη
λεγγύης".2 Αυτή η θέση ωθεί τον Μπακούνιν στο 
να κατακρίνει πολλές όψεις της ανάλυσης του 
Μαρξ, συμπεριλαμβανομένων και των διαδοχι
κών εκτιμήσεών του πάνω στην εγγενή αναπτυ
ξιακή δυνατότητα της καπιταλιστικής παραγω
γής. Από αυτή την κριτική θέση αναδύεται, κατά 
κάποιο τρόπο, μία ευρύτερη αντίληψη για τον ι
στορικό ματεριαλισμό, πιο ανοικτή στην κουλ
τούρα και στην υποκειμενικότητα.

Ο Μπακούνιν επικεντρώνει την κριτική του 
πάνω στην άποψη του Μαρξ ότι η οικονομία απο
τελεί τη βάση όλης της ιστορικής εξέλιξης.3 Σύμ
φωνα με τον Μπακούνιν, αν η ανθρωπότητα αγω
νίζεται να πραγματώσει την απελευθέρωσή της, 
δεν είναι οι οικονομικές συνθήκες της εκμετάλ
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λευσης και της αθλιότητας που μπορούν να την 
καθορίσουν, αλλά μάλλον μία δραστήρια αγωνι
στική διαδικασία καθώς και οι γνώσεις που απο
κτά σ’ αυτόν τον αγώνα. "Πώς μπορούν οι εργα
ζόμενες μάζες να αποκτήσουν συνείδηση των δι
καιωμάτων τους; Μόνο διαμέσου της μεγάλης ι
στορικής πείρας τους, διαμέσου αυτής της μεγά
λης παράδοσης που την αποκτούν στη διάρκεια 
αιώνων διά της μεταβιβάσεως από γενιά σε γενιά, 
και η οποία πείρα αυξάνεται συνεχώς και εμπλου
τίζεται με νέους πόνους και νέες αδικίες και που 
επιτυγχάνει, εν τέλει, να διαποτίσει και να διαφω
τίσει τις μεγάλες προλεταριακές μάζες".4 Αυτή η 
ιστορική γνώση θα έπρεπε, επίσης, να ευνοεί την 
ανάπτυξη οργανωτικών μορφών και διαπροσωπι
κών σχέσεων συνειδητά ελευθεριακών χωρίς μία 
τέτοια συνείδηση και χωρίς την ελευθεριακή 
κουλτούρα εντός της οποίας θα είναι βυθισμένη, 
οι μάζες δεν μπορούν να καταστούν δημιουργικά 
δραστήριες μέσα στην ιστορία και καθίστανται 
θύματα μιας νέας κυριαρχίας.
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Ο οικονομικός ντετερμινισμός του Μαρξ.

Αλλά υπάρχει, πράγματι, στο Μαρξ ο οικονο
μικός ντετερμινισμός που του καταμαρτυρά ο 
Μπακούνιν; Πράγματι υπάρχει, ειδικά εάν ανα
φερθούμε στον κλασσικό τόπο για τον προσδιορι
σμό της φύσης του οικονομικού ματεριαλισμού 
του Μαρξ, δηλαδή στον Πρόλογο στη Συμβολή 
στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας. Στα τε
λευταία έργα του Μαρξ, όπως τα Grundrisse?) και 
το Κεφάλαιο, η παλαιά άποψη συνεχίζει να κατέ
χει μία κεντρική θέση στη σκέψη του και τα σχό
λιά του στη Συμβολή στην Κριτική της Πολιτικής 
Οικονομίας δεν αποτελούν μία απομονωμένη α
πόκλιση. Αν και στα Grundrisse συναντάται μία 
θαυμάσια ανάλυση των συνδέσεων μεταξύ της 
προκαπιταλιστικής ανάπτυξης των παραγωγικών 
δυνάμεων, της δημιουργίας του νομισματικού 
πλούτου και της διαθεσιμότητας της εργατικής 
δύναμης ως εμπορεύματος, οι παραγωγικές δυνά
μεις θεωρούνται ακόμα το καθοριστικό αίτιο για

(3). Πρόκειται για το έργο του Μαρξ "Βασικές Γραμ
μές της Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας", μετάφραση 
Δισνύσης Διβσρης, τόμοι Ιος και 2ος, εκδόσεις Στσχα- 
στής.
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τη δημιουργία του νέου τρόπου παραγωγής. Το ί
διο ισχύει και για το Κεφάλαιο.

Αλλά, ας επανέλθουμε στα Grundrisse, για να 
αντλήσουμε τα σημαντικότερα παραδείγματα του 
παραγωγιστικού οράματος του Μαρξ για την κοι
νωνία. Αυτά συναντώνται όχι μόνο στη συζήτηση 
για την ανθρωπότητα εντός των πλαισίων του κα
πιταλιστικού καθεστώτος, αλλά ακόμα και στον 
τρόπο με τον οποίον αναλύονται οι προκαπιταλι- 
στιτικές και οι μετακαπιταλιστικές κοινωνίες. Στη 
συζήτηση για τις πρωτόγονες κοινωνίες, ο Μαρξ 
ασχολείται με το μύθο, μία από τις πιο πολύπλο
κες και τις πιο πλούσια αναπτυγμένες συμβολικές 
μορφές, που αυτός, όμως, τον θεωρεί ως μία πρω
τόγονη απόπειρα να κυριαρχηθεί η φύση, μία φα
νταστική κυριαρχία, εκπηγάζουσα από την πρό
σκαιρη ανικανότητα της ανθρωπότητας να επιτύ
χει μία πραγματική κυριαρχία διαμέσου της πα
ραγωγής. "Κάθε μυθολογία ξεπερνά και κυριαρ
χεί και διαμορφώνει τις φυσικές δυνάμεις στη φα
ντασία και με τη φαντασία- εξαφανίζεται λοιπόν 
με την πραγματική κυριαρχία πάνω σ’ αυτές".'4’ 
Έτσι, ο μύθος απορροφάται στη σφαίρα της χρή-

(4). Το αιώσπσσμαείνω από την Εισαγωγή του Μαρξ 
στις "Βασικές Γραμμές της Κριτικής της Πολιτικής Οικο
νομίας", σελίδες 73 και 74 της ελληνικής έκδοσης.
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σιμης δραστηριότητας και ενώνεται με την ιδέα 
της χρησιμοποίησης της φύσης ως καθαρού μέ
σου. Ως εκ τούτου, η μυθολογική συνείδηση εκ
πίπτει σε μία ιδεαλιστική και αναποτελεσματική 
τεχνική, προορισμένη να υπερβαθεί από την απο
τελεσματικότερη -και ως εκ τούτου υπέρτερη- 
τεχνική του υλικού μετασχηματισμού.

Ίσως, η δριμύτερη κριτική στο Μαρξ, πάνω σε 
αυτό το ζήτημα, ασκήθηκε πρόσφατα από τον Σα- 
λίν, ο οποίος θέτει αντιμέτωπη τη μαρξιανή θεω
ρία με την κεντρικότητα στην ανθρώπινη ύπαρξη 
μιας πολιτισμικής λογικής, η οποία δεν μπορεί να 
απορροφηθεί μέσα σε μία πραγματιστική ή εργα- 
λειακή ορθολογικότητα που δεν νοιάζεται καθό
λου για το πόσο βαθιά μπορεί να θεμελιώνεται 
πάνω σε μία κοινωνική αντίληψη της ανθρώπινης 
εξέλιξης. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, "το είδος 
στο οποίο ανήκουν τα ανθρώπινα όντα του Μαρξ 
είναι αυτό του homo economicus" και το πρό
γραμμα του Μαρξ για την απελευθέρωση του αν
θρώπου είναι "μία εξιδανικευμένη νοοτροπία α
γοράς, η οποία συνδυάζει τις ανθρώπινες ανάγκες 
(της αυτοπραγμάτωσης), την ένδεια των φυσικών 
πηγών (των αντικειμενικών οικονομικών μέσων) 
και μία προοδευτική απελευθέρωση του ανθρώ
που από αυτές τις σκοτεινές συνθήκες με μία αυ- 
τοκαθοριζόμενη πράξη". Αυτό το όραμα του προ-
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τάγματος της χειραφέτησης διαμέσου της παρα
γωγής συναντάται σε μεγάλο μέρος της μαρξια- 
νής επιστημολογίας, για την οποία η σημασία εκ
πίπτει σε μία καθαρή ταξινόμηση και η πολιτισμι
κή δημιουργία σε αντανάκλαση των υλικών ό
ρων αυτή η έκπτωση, όμως, αγνοεί την κεντρικό
τητα της συμβολικής διαδικασίας. Η μαρξιανή 
θέση δεν αποδέχεται ότι όλες οι αξίες, συμπερι
λαμβανομένων και των αξιών χρήσεως, μπορεί να 
καθορίζονται μόνο (και στην πραγματικότητα, σε 
μεγάλο βαθμό, συγκροτούνται) από ένα σύστημα 
σημασιών, το οποίο δεν μπορεί να περιορίζεται 
σε μία εξιδανικευμένη έκφραση των βιολογικών 
αναγκών ή και των ευρύτερων αναγκών που δη- 
μιουργούνται από την εξέλιξη της διαδικασίας 
του υλικού μετασχηματισμού. Το μαρξιανό παρα- 
γωγιστικό όραμα της ανθρώπινης δραστηριότη
τας αγνοεί ότι ο πολιτισμικός λόγος δεν υποτάσ
σεται στην πρακτική λογική, με αποτέλεσμα ο 
Μαρξ να καθίσταται ανίκανος να συλλάβει, εν ό- 
λω, τη σχετικότητα των θεσμίσεων της αστικής 
κοινωνίας, του ίδιου του πολιτισμού σε σχέση με 
την πράξη, την εργαλειακή δράση και την τεχνι
κή. Εξάλλου, αυτό το παραγωγιστικό όραμα, για 
να περιοριστούμε στην κριτική του Μαρξ, περιο
ρίζει ακόμα και το δικό του όραμα των παραμέ
τρων υπό τις οποίες δημιουργείται το πρόταγμα
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της ανθρώπινης χειραφέτησης.
Όλη αυτή η πλευρά της σκέψης του Μαρξ, η 

τάση του προς έναν οικονομικό ντετερμινισμό και 
προς ένα παραγωγιστικό όραμα της ανθρώπινης 
φύσης, αποτελεί τον πυρήνα της διαφωνίας μετα
ξύ του Μπακούνιν και του Μαρξ πάνω στο ζήτη
μα της ιστορικής σημασίας της καπιταλιστικής 
παραγωγής. Σύμφωνα με τον Μπακούνιν, ο 
Μαρξ, άκριτα, θεωρεί αναγκαία για την απελευ
θέρωση της ανθρωπότητας πολλά στοιχεία της α
στικής κοινωνίας και της καπιταλισιτκής παραγω
γής. Επομένως, ο Μαρξ και ένα μεγάλο μέρος του 
κινήματος των εργαζομένων ήταν ακόμα ανίκανοι 
να προσεγγίσουν κριτικά πολλά θεμελιώδη χαρα
κτηριστικά της εποχής τους και γι’ αυτό ήταν α
ναγκαία μία πληρέστερη ανάλυση πάνω στο ζήτη
μα της υπεροχής των κατηγοριών της αστικής ιδε
ολογίας στο πεδίο του πολιτικού διαλόγου καθώς 
και μία ριζικότερη ρήξη με την ίδια την αστική 
δεολογία.

Όπως εξηγεί ο Μπακούνιν: "... Εμείς στην 
πραγματικότητα αναγνωρίζουμε το χαρακτήρα 
της αναγκαιότητας και του αναπόφευκτου όλων 
των ιστορικών φαινομένων, αλλά δεν μένουμε α
διάφοροι απέναντι σ’ αυτά και, προ πάντων, προ- 
φυλασσόμαστε πολύ από το να τα εξαίρουμε, ό
ταν από τη φύση τους αποκαλύπτονται εντελώς α
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ντιφατικά απέναντι στον υπέρτατο στόχο της ι
στορίας"5, που για τον Μπακούνιν είναι η πραγ
ματοποίηση μιας κοινωνίας χωρίς κυριαρχία. Το 
ειδικό αντικείμενο της διαφωνίας είναι η ιστορική 
σημασία της αστικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τον 
Μπακούνιν, ο Μαρξ βλέπει την εξέλιξη του καπι
ταλισμού ως ένα βήμα μπροστά προς την κοινω
νική επανάσταση και προς τη δημιουργία μιας ε
λεύθερης κοινωνίας. Ο Μαρξ υποστηρίζει (όπως 
έχει γράψει ο Μπακούνιν) ότι, αν "οι χώρες είναι 
πιο καθυστερημένες από την άποψη της καπιταλι
στικής παραγωγής, τοποθετούνται αναγκαστικά 
στο ίδιο επίπεδο και από την άποψη της κοινωνι
κής επανάστασης".
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Η ηλιθιότητα της αγροτικής ζωής;

Αυτή η ερμηνεία της ιστορικής προόδου συ
γκροτεί ένα σημαντικό ρεύμα στη μαρξιστική 
σκέψη και εκπηγάζει από την τάση να σκεπτόμα
στε την εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας μέσω 
διαδοχικών σταδίων, αντίστοιχων με εκείνα του 
ατόμου. Οι αρχαίες και όλες οι πρωτόγονες κοι
νωνίες αντιπροσωπεύουν την παιδική ηλικία του 
ανθρώπινου γένους. Ο Μαρξ, όπως οι περισσότε
ροι αστοί του 19°" αιώνα, είχε μία συγκαταβατική 
και πατερναλιστική αντίληψη για τα παιδιά (για 
να μη μιλήσουμε για τις γυναίκες). Ο μύθος, όπως 
ήδη έχουμε σημειώσει, θεωρούνταν ως μία πρω
τόγονη απόπειρα να κυριαρχηθεί η φύση, μία παι
δική φαντασία των λαών, που εξαφανίζεται, όταν 
επεμβαίνει μία "συγκεκριμένη γνώση": η αρχή 
της πραγματικότητας. Έτσι, για το Μαρξ, η κλα
σική τέχνη είναι ένα προϊόν της παιδικής ηλικίας 
της ανθρωπότητας και είναι "γοητευτική", όπως 
όλα τα απλοϊκά προϊόντα της παιδικής ηλικίας. 
Όταν ο Μαρξ ασχολείται με τις μη δυτικές κοινω
νίες, τις θεωρεί επίσης παιδικές, αλλά υπό κάποια 
έννοια λιγότερο γοητευτικές. Η αστική τάξη, κα
θιστώντας, όπως γράφει ο Μαρξ, "την ύπαιθρο ε
ξαρτημένη από την πόλη,... τους βάρβαρους και

37



ημιβάρβαρους λαούς εξαρτημένους από τους πο
λιτισμένους, τα αγροτικά έθνη από τα αστικά, την 
Ανατολή από τη Δύση", αναπτύσσει το λειτούρ
γημα της σωτηρίας ενός πάντοτε μεγαλύτερου α
ριθμού προσώπων "από την ηλιθιότητα της αγρο
τικής ζωής".'5»

Κατά την άποψη του Μπακούνιν, αντιθέτως, 
εάν θέλουμε να εκτιμήσουμε σωστά την απελευ-

(5). Πρόκεηαι για τον ύμνο του Μαρξ στην αστική τά
ξη, η οποία αντικειμενικά, σύμφωνα με την άποψή του, 
προετοιμάζει το δρόμο για τον κομμουνισμό, διαδραματί- 
φντας "μέσα στην ιστορία έναν εξόχως επαναστατικό ρό
λο", που αναλύεται από το Μαρξ στο "Κομμουνιστικό 
Μανιφέστο". Ολόκληρο το απόσπασμα που αναφέρεται 
στην "ηλιθιότητατης αγροτικής ζωής" έχει αχ; εξής: Ή  α
στική τάξη έχει υποτάξει την ύπαιθρο στην τώλη. Έχει δη
μιουργήσει τεράστιες πόλεις, έχει αυξήσει σημαντικά τον 
αστεσκά πλήθυσμο σε σύγκριση με τον πληθυσμό της υ
παίθρου, και έτσι έχει διασώσει ένα μεγάλο μέρος συνό
λου του πληθυσμού από τψώιοπεία της αγροτικής ζμής. 
Όπως ακριβώς έκανε την ύπαιθρο να είναι εξαρτημένη α
πό την πόλη, έτσι έκανε τα βαρβορικά και ημιβαρβαρικά 
έθνη να είναι εξαρτημένα από τα πολιτισμένα, τα έθνη 
των γεωργών από τα έθνη των αστών, την Ανατολή από 
τη Δύση". ('Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος", 
μετάφραση Γιώρτγος-Ίκαρος Μπσμποαάκης, εκδόσεις Ε
ρατώ).
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θερωτική δυναμικότητα οποιοσδήποτε κοινωνίας, 
πρέπει να δώσουμε περισσότερη σπουδαιότητα 
-από όση δίνει ο Μαρξ- στις ποικίλες διαστάσεις 
της και όχι μόνο στην τεχνική και στην οικονομι
κή εξέλιξη. Έτσι, ο Μπακούνιν υπογραμμίζει τη 
σημασία του πολιτισμού, που ποτέ δεν κατάφε- 
ραν να τον υποβιβάσουν, κατά τρόπο πειστικό, σε 
καθαρή μεσολάβηση μεταξύ των πρωταρχικών 
οικονομικών αιτιών και των άλλων κοινωνικών 
πραγματικοτήτων υποστηρίζει τη σημαντικότητα 
μιας αίσθησης της συλλογικότητας και της ύπαρ
ξης αυτού που ονομάζει "ένστικτο της εξέγερ
σης".* Αποκαλύπτει σε πολλές καθυστερημένες 
κοινωνίες μία ικανότητα κοινωνικής επανάστα
σης, μεγαλύτερη εν συγκρίσει με εκείνες τις 
"προχωρημένες" ή "πολιτισμένες" κοινωνίες, τις 
οποίες ο Μαρξ θεωρεί ως περισσότερο εξελιγμέ
νες. Για τον Μπακούνιν, επί παραδείγματι, μερικά 
ελευθεριακά και κοινοτικά αισθήματα των λατινι
κών πολιτισμών αποτελούσαν ένα πλεονέκτημα 
απέναντι στην αυταρχική και ιεραρχική νοοτρο
πία των Γερμανών, τους οποίους ο Μαρξ θεωρού
σε συχνά ως τους προδρόμους της μελλοντικής ε
πανάστασης. Ο Μπακούνιν δυσπιστεί απέναντι 
σε εκείνους που θέλουν να "εκπολιτίσουν" κοινω
νίες ή κοινωνικές ομάδες λιγότερο αναπτυγμένες 
οικονομικά·7 φρονεί ότι αυτή η επιθυμία είναι α
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ντιδραστική για δύο λόγους: διότι απαιτεί κατα
πιεστικά μέσα για την επίτευξη του σκοπού και, 
προ πάντων, διότι οδηγεί στην καταστροφή πολι
τισμικών συνθηκών που χαρακτηρίζονται από μία 
ελευθεριακή δυναμική, και γι’ αυτό θα μπορού
σαν να αντικαταστήσουν συνθήκες που ευνοούν 
καίρια την κυριαρχία.'

Αλλά ποιά είναι, ακριβέστερα, η αντίληψη του 
Μαρξ για τον "εκπολιτιστικό" χαρακτήρα της α
στικής παραγωγής; Δεν είναι δύσκολο να διαπι
στώσουμε στα έργα του μία μεγάλη εμπιστοσύνη 
στην επαναστατική επιτυχία του καπιταλισμού- 
τα σχόλιά του για τον ιμπεριαλισμό στην Ινδία εί
ναι ενδεικτικά: η προοδευτική λειτουργία του κε
φαλαίου έγκειται, προ πάντων, στην ανάπτυξη 
των παραγωγικών δυνάμεων και στη δημιουργία 
των αναγκαίων συνθηκών για να προπαρασκευα- 
στεί ο δρόμος προς την κοινωνική επανάσταση, η 
οποία θα καταστεί εν τέλει δυνατή με μία περαι
τέρω ανάπτυξη.

Η αναρχική κοινωνική θεωρία έχει πάντοτε 
αμφισβητήσει την εγκυρότητα της ιδέας ότι μία 
βιομηχανία σε μεγάλη κλίμακα, συγκεντρωτική 
και υπερμηχανοποιημένη, μπορεί να αποτελεί το 
όχημα προς μία ανθρώπινη κοινωνία. Ο κλασικός 
αναρχισμός, από τον Προυντόν έως τον Κροπότ- 
κιν, έχει πάντοτε προτείνει μία παραγωγή προ
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σαρμοσμένη στα ανθρώπινα μέτρα από την άπο
ψη της έντασης και αποκεντρωμένη, η οποία να 
είναι σύμφωνη με κοινωνικούς και πολιτικούς θε
σμούς βασισμένους στην ατομική ελευθερία, στη 
δημοκρατία και στην αυτοδιαχείριση.’ Ένα από 
τα ισχυρότερα επιχειρήματα για την υποστήριξη 
αυτής της τεχνολογίας αποτελεί το ότι καθιστά 
δυνατή τη σύνθεση χειρωνακτικής και πνευματι
κής εργασίας, η οποία βοηθά στο να προλαμβά
νουμε την ανάδυση των τεχνο-γραφειοκρατικών 
ελίτ που ιδιοποιούνται τις ευθύνες των αποφά
σεων και της διεύθυνσης της κοινωνίας. Μολονό
τι αυτές οι θεμελιώδεις αναρχικές θέσεις εκφρά
στηκαν συστηματικά μόνο στα έργα του Κροπότ- 
κιν," ο Μπακούνιν είχε, προηγουμένως, υπο
γραμμίσει τη σημασία που έχουν η παραγωγή σε 
μικρή κλίμακα, οι κοινοτικές ομάδες, η απέχθεια 
για τα κεντρικά σχέδια και για τις ελίτ που τα δια
χειρίζονται, η υποστήριξη μιας "ολοκληρωμένης 
εκπαίδευσης", η οποία σκοπεύει να αναπτύξει σε 
κάθε άτομο τη δυνατότητα να κατανοεί τις κοινω
νικές διαδικασίες και να συμμετέχει, γνωρίζοντας 
την κάθε υπόθεση, στη διαδικασία λήψεως των α
ποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτών των αρχών, η καπιταλιστι
κή παραγωγή θεωρείται από τον Μπακούνιν ως 
μία δύναμη, η οποία, αντί να δημιουργεί τις συν
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θήκες για μία ελεύθερη κοινωνία, παράγει ένα τέ
τοιο βαθμό εξουσίας και μία τέτοια αδυναμία κα- 
τανοήσεως της ίδιας της κοινωνίας, ώστε να θέτει 
φραγμούς, όλο και μεγαλύτερους, στην κοινωνι
κή χειραφέτηση. Είναι αλήθεια, όπως υπογραμμί
ζει ο Μαρξ, ότι οι ανθρώπινες ανάγκες αναπτύσ
σονται και καθίστανται πάντα όλο και πιο εκλε
πτυσμένες και εξευγενισμένες με την ανάπτυξη 
της παραγωγής: η ίδια η παραγωγή δημιουργεί α
νάγκες γι’ αυτό που παράγεται (δηλαδή για την 
κατανάλωση, για τα υλικά της παραγωγής, για τη 
διανομή, κ.λ.π.), έτσι ώστε ανάπτυξη της παρα
γωγής να σημαίνει, για το Μαρξ, ανάπτυξη (υπό 
την έννοια του εμπλουτισμού) των αναγκών. Ό
μως, από αυτή την αντίληψη προκύπτουν αρκετά 
προβλήματα. Ένα από αυτά έγκειται στη δυνατό
τητα η επέκταση του συστήματος της παραγωγής 
να δημιουργεί πάντοτε μεγαλύτερες ανάγκες για 
τα αντικείμενα (είτε αυτά είναι καπιταλιστικά ε
μπορεύματα είτε όχι), έτσι ώστε αυτά να φτάνουν 
στο σημείο να κατέχουν κεντρική θέση στο σύ
στημα των αξιών μας, εξοστρακίζοντας εκείνες 
τις αξίες που ο Μπακούνιν θεωρεί θεμελιώδεις 
(την ελευθερία και τη συλλογικότητα). Ο Μπα
κούνιν αναφέρεται ελάχιστα σ’ αυτή τη δυνατότη
τα, μολονότι η διάκριση υπονοείται στη σκέψη 
του, αλλά νεώτεροι στοχαστές, μέσα στην μπα-
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κουνική παράδοση, έχουν συζητήσει επί μακρόν 
για το πώς "μία πλούσια ατομικότητα", βασισμέ
νη σε υψηλά επίπεδα καταναλώσεως, μπορεί να 
συμβαδίζει εξ ολοκλήρου με μία κοινωνική πτώ
χευση. Αλλά μία άλλη δυνατότητα, επεξεργασμέ
νη από τον Μπακούνιν, έχει πιο άμεση σπουδαιό- 
τητα: το ότι ένα σύστημα τεχνολογίας, που προ- 
τείνεται ως ένα μέσο για την απελευθέρωση, μπο
ρεί να δημιουργεί, στην πραγματικότητα, νέες δυ
νατότητες για την κυρίαρχη τάξη.
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Το ζήτημα των μέσων και των σκοπών.

Μεγάλο μέρος της κριτικής του Μπακούνιν 
προς το Μαρξ βασίζεται στο πρόβλημα των μέ
σων και των σκοπών. Υποστηρίζεται ενίοτε (από 
τον ίδιο τον Μπακούνιν, επί παραδείγματι) ότι 
μαρξιστές και αναρχικοί είναι σύμφωνοι για τους 
σκοπούς που προσπαθούν να επιτύχουν, αλλά τα 
προτεινόμενα μέσα είναι αντιθετικά. Αυτό είναι 
αληθές μόνο εν μέρει, διότι, εάν τα μέσα διαφο
ροποιούνται σημαντικά, η εξομοίωση των σκο
πών θα ήταν μία υπερβολική απλοποίηση. Βέ
βαια, και οι δύο προβλέπουν την εξαφάνιση του 
Κράτους, την πραγματοποίηση της κοινωνικής 
διεύθυνσης της οικονομίας, το τέλος της ταξικής 
κυριαρχίας και την επίτευξη της ισότητας μεταξύ 
των ανθρώπων, για να σημειώσουμε κάποιους 
κοινούς σκοπούς, αλλά υπάρχουν ακόμα σημαντι
κές διαφορές αναφορικά με το ζήτημα των σκο
πών. Η μαρξιστική σκέψη έχει κληρονομήσει ένα 
όραμα, το οποίο βασίζεται πάνω σε μία υψηλή τε
χνολογική ανάπτυξη και σε ένα αντίστοιχο βαθμό 
συγκεντρωτισμού των κοινωνικών θεσμών, που 
θα έπρεπε να συνεχίσουν να υπάρχουν και μετά 
την έλευση της κοινωνικής επανάστασης. Αυτό
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το όραμα υιοθετεί και ένα μοντέλο της ανθρώπι
νης φύσης που αντιλαμβάνεται τους ανθρώπους 
ως παραγωγούς και θεωρεί την παραγωγική δρα
στηριότητα ως την κύρια πραγμάτωση του μελλο
ντικού κομμουνιστικού ανθρώπινου όντος. Τέλος, 
εκθειάζει ένα μέλλον, στο οποίο το άτομο και η 
κοινωνία συμφιλιώνονται και η ατομική δραστη
ριότητα καθίσταται εντελώς κοινωνική· αυτό το 
όραμα, εν πάση περιπτώσει, προσδίδει ελάχιστη 
προσοχή σε όλη τη σφαίρα των διαπροσωπικών 
σχέσεων, μία περιοχή που, αντιθέτως, θεωρείται 
πολύ σημαντική από τους αναρχικούς. Οι κοινω
νικές μορφές που μεσολαβούν μεταξύ της ανθρω
πότητας και του προσώπου εμφανίζονται ως ιστο
ρικά περιττές.

Το αναρχικό όραμα, από το άλλο μέρος, θεω
ρεί ουσιαστική μία διάσταση σε ανθρώπινα μέ
τρα, τόσο για τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγή όσο και για τους θεσμούς που 
προβάλλουν από τους νέους τρόπους συνεταιρι
σμού. Θεωρείται σπουδαιότερη για την ανθρώπι
νη φύση η πολιτιστική αλληλόδραση και η ευχα
ρίστηση ενός προσώπου για μία ελεύθερη κοινω
νική δραστηριότητα παρά η χειρωνακτική εργα
σία ή η παραγωγικότητα (μολονότι αμφότερα θε
ωρούνται σημαντικά θέματα). ΓΓ αυτό και οι α
ναρχικοί έχουν κατανοήσει ότι ο τελικός στόχος
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είναι μία κοινωνία, στην οποία πολυάριθμες μι
κρές ομάδες αποτελούν τη βάση για μία πλουσιό
τερη κοινωνική οντότητα- όπως κατέδειξε ο Μάρ- 
τιν Μπούμπερ, μία καλή κοινωνία σχηματίζεται 
από μία κοινότητα κοινοτήτων." Ο πιο τέλειος α
ναρχικός έχει ένα ισχυρό ηδονιστικό στοιχείο και 
ακριβώς γι’ αυτό ο γερμανικός σοσιαλισμός φά
νηκε πάντοτε στους αναρχικούς ασκητικός και 
πουριτανικός. Για τον Μπακούνιν, "ο σοσιαλι
στής ... οικειοποιείται το συγκεκριμένο δικαίωμά 
του στη ζωή και σε όλες τις ευχαριστήσεις του, εί
τε πνευματικές είτε φυσικές ή ηθικές. Του αρέσει 
η ζωή και σκοπεύει να την απολαύσει πλήρως".12

Ένα πρόσωπο διακρίνεται για "τον ειλικρινή 
και ανθρώπινο εγωισμό του", ζώντας με ειλικρί
νεια και χωρίς δόγματα για τον εαυτό του και 
γνωρίζοντας ότι, ενεργώντας σύμφωνα με τη δι
καιοσύνη, υπηρετεί ολόκληρη την ανθρώποτη- 
τα.13 Αυτή η θεώρηση των πραγμάτων ενσωματώ
θηκε στο αναρχικό ιδανικό της κοινότητας ως 
συλλογικής πραγμάτωσης των ατομικών επιθυ
μιών." Γι’ αυτό, καθίσταται σαφές ότι υπάρχουν, 
πράγματι, σημαντικές διαφορές, εξαιρετικά σπου
δαίες, μεταξύ των δύο αντιλήψεων, τόσο ως προς 
τους τελικούς στόχους όσο και ως προς τα μέσα, 
παρά το σύνηθες κλισέ που τείνει να τις ενώνει.

Από όλα αυτά προκύπτουν ευκρινέστατα οι α
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ξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των δύο απόψεων 
πάνω στη σχέση μέσων και σκοπών. Ο αναρχι
σμός θεωρεί ως μία από τις πρώτιστες αρχές του 
τη θέση βάσει της οποίας μόνο ελευθεριακά μέσα 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν (και όχι απλά "θα έ- 
πρεπε να χρησιμοποιηθούν") για να οικοδομηθεί 
με επιτυχία μία ελευθεριακή κοινωνία. Αυτή είναι 
η σημασία της άποψης του Μπακούνιν (η οποία 
θεωρήθηκε σαν ένας ακατάληπτος παραλογισμός 
από μερικούς αντιπάλους του) ότι "η ελευθερία 
μπορεί να δημιουργηθεί μόνο από την ελευθε
ρία". Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, το επανα
στατικό κίνημα πρέπει να είναι εμβρυωδώς ένας 
μικρόκοσμος της νέας κοινωνίας, η οποία έρχε
ται στο φως "δημιουργημένη μέσα στο κέλυφος 
της παλιάς". Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να προε
τοιμαστεί για να ζήσει σε μία κοινότητα χωρίς κυ
ριαρχία, εάν καθοδηγείται από μία επαναστατική 
ελίτ, κάτοχο του μυστικού της φύσης του ιστορι
κού κινήματος, ή εάν οι δομές των επαναστατι
κών οργανώσεων είναι διαμορφωμένες με βάση 
τα μοντέλα των ιεραρχημένων οργανώσεων της 
αστικής κοινωνίας. Οι επαναστατικές δομές πρέ
πει, αντιθέτως, να κομίζουν την ανάπτυξη της αυ
τοσυνείδησης, της υπευθυνότητας και της ελεύθε
ρης δραστηριότητας. Η ανθρωπότητα αναπτύσσε
ται όχι διαμέσου μιας νέας κατάκτησης της εξου



σίας, αλλά με τη δημιουργία νέων μορφών αν
θρώπινων σχέσεων.
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Η Απόρριψη του Κράτους.

Ο Μπακούνιν, παρόλη τη διορατικότητά του, 
άφησε στους αναρχικούς και στους άλλους αντιε- 
ξουσιαστές να αναλύσουν ακόμα περισσότερο τις 
ποικίλες μορφές της κυριαρχίας· στο θέμα όμως 
για τη φύση του κράτους και της γραφειοκρατι
κής κυριαρχίας, η συμβολή του υπήρξε καθορι
στική. Ένα από τα θέματα που ανέπτυξε περισσό
τερο διεξοδικά στα έργα του αποτελεί η ιδέα ότι 
το κράτος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα 
μέσο προς την απελευθέρωση, αφού είναι αναπό
φευκτα ένα όργανο κυριαρχίας, ανεξαρτήτως του 
ποιος το ελέγχει και επ’ ονόματι τίνος ενεργεί. 
Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, το Κράτος είναι 
η επιβολή της θέλησης μερικών επί των άλλων 
και ως εκ τούτου εμποδίζει την ανάπτυξη μιας ορ
γανικής ενότητας, δηλαδή μιας ενότητας που έχει 
βέβαια τις ρίζες της στο εσωτερικό του κάθε ατό
μου, αλλά που καταλήγει σε ισχυρότερους δε
σμούς που ενώνουν όλα τα άτομα. Οι αναρχικοί, 
ακριβώς επειδή έχουν προσδώσει μεγάλη σημα
σία σ’ αυτή την αρχή, αντιπαραθέτουν στις κατα- 
ναγκαστικές και κρατικές οργανώσεις την ιδέα 
της ομοσπονδίας ή του εθελοντικού συνεταιρι
σμού. Ο αναρχικός στόχος είναι η αντικατάστα
ση, στην ευρύτερη δυνατή έκταση, όλων των κυ-
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βερνητικών θεσμών με εθελοντικούς. Η μεγάλη 
πλειοψηφία των αναρχικών έχει αναγνωρίσει ότι 
η διαδικασία πρέπει να είναι βαθμιαία και ότι, ε
πί του παρόντος, είναι αναγκαίος κάποιος βαθμός 
πολιτικής οργανώσης. Γι’ αυτό οι αναρχικοί (συ
μπεριλαμβανομένου και του Μπακούνιν) έχουν 
προτείνει να είναι ο πολιτικός έλεγχος αυστηρώς 
περιορισμένος και -στο μέτρο που θεωρείται α
κόμα αναγκαίος- να εφαρμόζεται μόνο σε μικρή 
κλίμακα, στις κοινοτικές και παραγωγικές ομάδες 
που ομοσπονδιοποιούνται για την πραγματοποίη
ση ευρύτερων σχεδίων αλλά το κράτος, με το συ
γκεντρωτικό χαρακτήρα της εξουσίας του και την 
πελώρια συγκέντρωση δυνάμεως, θα πρέπει να ε- 
ξαλειφθεί αμέσως.

Η μπακουνική απόρριψη του κράτους ως μέ
σου για την απελευθέρωση περιλαμβάνει την άρ
νηση της εκλογικής πολιτικής ως επαναστατικής 
στρατηγικής: "Η Διεθνής Συμμαχία της Σοσιαλι
στικής Δημοκρατίας αρνείται με αγανάκτηση να 
συνεργαστεί με την αστική πολιτική, ακόμα και 
εάν αυτή παρουσιάζεται με ριζοσπαστικό ή σο
σιαλιστικό πρόσωπο".15 Αν το επαναστατικό κίνη
μα αποτελεί την πλειοψηφία του πληθυσμού που 
ενεργοποιείται για τη δημιουργία μιας νέας ελευ- 
θεριακής κοινωνίας, τότε η άμεση δράση αποτε
λεί τη μόνη αποτελεσματική προσέγγιση για την
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κοινωνική μεταβολή. Οι άνθρωποι πρέπει να κι
νηθούν για να αντικαταστήσουν τους συγκεντρω
τικούς και αυταρχικούς θεσμούς με θεσμούς απο
κεντρωμένους, ομοσπονδιακούς, συμμετοχικούς 
και ελευθεριακούς. Η εκλογική πολιτική δεν θα 
ήταν, λοιπόν, μόνο αναποτελεσματική, αλλά και 
αντεπαναστατική, αφού θα ενδυνάμωνε τη νομι
μοποίηση των έτοιμων για να καταστραφούν 
μορφών κυριαρχίας. Από το άλλος μέρος, αν το ε
παναστατικό κίνημα αποτελεί τη μειοψηφία, να έ
νας λόγος για τον οποίο δεν θα έπρεπε να στηρι
χτεί στην εκλογική πολιτική με την ελπίδα να 
κερδίσει έδαφος, αφού μία παρόμοια στρατηγική 
θα εξυπηρετούσε μόνο την απομάκρυνση των ε
νεργειών του κινήματος από αποτελεσματικότε
ρους αγώνες και θα οδηγούσε, για μια ακόμα φο
ρά, στη δημιουργία ενός νέου στρώματος ηγετών 
της τάξης των εργαζομένων. Ο Μπακούνιν προ
τείνει να αρνηθούμε τις στρατηγικές των πολιτι
κών κομμάτων, είτε αυτές είναι εκλογικές είτε ε
ξωκοινοβουλευτικές, και να σχηματιστεί, αντίθε
τα, ένα επαναστατικό κίνημα, μη αυταρχικό, απο
κεντρωμένο, εικόνα της νέας ελευθεριακής κοι
νωνίας. Αυτό το κίνημα "θα δημιουργήσει την ε
παναστατική οργάνωσή του από τα κάτω προς τα 
πάνω και από την περιφέρεια προς το κέντρο, 
σύμφωνα με την αρχή της ελευθερίας, και όχι α
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πό τα πάνω προς τα κάτω και από το κέντρο προς 
την περιφέρεια, που αποτελεί τη μέθοδο όλων 
των εξουσιών".14

Τη φύση αυτού του κινήματος μπορούμε να τη 
συμπεράνουμε από τη διαφωνία του Μπακούνιν 
πάνω σε κάποια πρακτικά προβλήματα της Διε
θνούς: κατακρίνει, για παράδειγμα, την ανάπτυξη 
γραφειοκρατικών τάσεων και την παραίτηση ορι
σμένων ομάδων εργαζομένων από την ανάληψη 
ευθυνών. Υποστηρίζει ότι για να πολεμηθεί αυτή 
η τάση δεν θα έπρεπε να προσφέρονται υψηλοί 
μισθοί στους λειτουργούς του κινήματος και ότι, 
αντιθέτως, θα έπρεπε να παραμένουν εργαζόμε
νοι. Οι αποφάσεις θα έπρεπε να λαμβάνονται από 
τα μέλη των τμημάτων και η εξουσία θα έπρεπε 
να δίνεται μόνο στα μέλη των συμβουλίων, των ε
κλεγμένων για να αντιπροσωπεύουν τους εργαζο
μένους.17 Όλη η ευθύνη πρέπει να παραμένει στα 
χέρια των ίδιων των εργαζομένων. Πρέπει να διε
ξάγονται ζωντανές συνελεύσεις των εργαζομέ
νων, στις οποίες οι συμμετέχοντες να έχουν μία 
καλή γνώση των υπό μελέτη προβλημάτων και 
στις οποίες να διαμορφώνονται οι ακολουθητέες 
στρατηγικές. Τέλος, ο Μπακούνιν επισημαίνει 
στους εργαζομένους τοιις κινδύνους της ανάδυ
σης ηγετών στις τάξεις τους και της τάσης να υ
ποτάσσεται η γνώμη όλων στις αποφάσεις των ο
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λίγων. Αυτές οι αρχές έχουν χαρακτηρίσει το α- 
ναρχοσυνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο αναπτύ
χθηκε πολύ πιο πέρα από τις υποδείξεις του Μπα
κούνιν, ειδικά όταν εφαρμόστηκαν οι ομοσπον
διακές αρχές στην οικοδόμηση μαζικών βιομηχα
νικών οργανώσεων. Η δύναμη και τα όρια αυτών 
των αρχών μπορούν να εκτιμηθούν καλύτερα από 
τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του ισπανικού α- 
ναρχοσυνδικαλιστικού κινήματος, του κινήματος 
των αναρχικών εργαζομένων που είχε την ευρύτε
ρη λαϊκή υποστήριξη και που υπήρξε ικανό να 
συγκεκριμενοποιήσει πολλές προτάσεις του 
Μπακούνιν στην προεπαναστατική οργάνωση, 
στη μερική πραγμάτωση της κολλεκτιβοποίησης 
κατά τη διάρκεια της επανάστασης και στην πρό
σφατη αναδιοργάνωσή του."

* + * *
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Ποιός είναι ο ρόλος των αγροτών;

Ένα άλλο κεντρικό σημείο της διαμάχης μετα
ξύ Μπακούνιν και Μαρξ αφορά το ρόλο των τά
ξεων στον κοινωνικό μετασχηματισμό. Ο Μπα
κούνιν συχνά παρουσιάστηκε ως υπερασπιστής 
του επαναστατικού ρόλου του λούμπεν προλετα
ριάτου, μιας τάξης της οποίος οι αντεπαναστατι- 
κές τάσεις υπογραμμίστηκαν έντονα από το 
Μαρξ. Μήπως ο Μπακούνιν σκεπτόταν ότι η επα
νάσταση μπορούσε να υποκινηθεί από τις λυσσα
σμένες ορδές των εγκληματιών και των τυχοδιω
κτών, που θα αυξάνονταν με τη διάδοση της α
ναρχικής προπαγάνδας; Πράγματι, ο Μπακούνιν 
διέβλεπε μία επαναστατική δυνατότητα σε διάφο
ρες τάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των λού
μπεν προλεταρίων, αλλά, σε κάθε περίπτωση, οι 
εργάτες και οι αγρότες ήταν οι τάξεις εκείνες που 
τις θεωρούσε ως τις πρωταρχικές επαναστατικές 
δυνάμεις. Η ασυμφωνία του με το Μαρξ ως προς 
την επαναστατική δυναμική των τάξεων ήταν, 
λοιπόν, πολύ σπουδαιότερη και αφορούσε το ρό
λο των αγροτών μέσα στην ιστορία. Ο Μπακού
νιν φρονούσε ότι στις πιο βιομηχανοποιη μένες 
δυτικές χώρες το προλεταριάτο ήταν η επαναστα
τικότερη τάξη· στις λιγότερο όμως αναπτυγμένες 
χώρες, όπως η Ρωσσία του καιρού του, πίστευε ό
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τι οι αγρότες θα μπορούσαν να επιτελέσουν ένα ε
παναστατικότερο ρόλο. Ο Μπακούνιν ασκούσε 
κριτική στη μαρξιστική άποψη, για την οποία οι 
ήττες των αγροτών μαζύ με την επακόλουθη ανά
πτυξη της δύναμης του Κράτους και των καπιτα
λιστικών οικονομικών σχέσεων θα επέτρεπαν μία 
προοδευτική εξέλιξη στις πιο "προχωρημένες" 
χώρες, τις οποίες θα όφειλαν, συνεπώς, να ακο
λουθήσουν και οι άλλες, οι λιγότερο αναπτυγμέ
νες χώρες· πίστευε ότι οι αγρότες, σε πολλές χώ
ρες, ήταν ικανοί να περάσουν κατευθείαν από το 
καταπιεστικό καθεστώς σε μορφές ελευθεριακού 
σοσιαλισμού. Βεβαίωνε ότι οι αγρότες μπορούν 
να υποστηρίζουν ένα τέτοιο μετασχηματισμό, σε 
μεγάλο βαθμό εξαιτίας των προσωπικών συμφε
ρόντων τους- επειδή δεν θα επιθυμούν να συνεχί
ζεται η εκμετάλλευση τους από τους γαιοκτήμο
νες, η φορολόγησή τους από το Κράτος και η 
στρατολόγησή τους στους μόνιμους στρατούς, θα 
τους φαίνεται ελκυστική η εναλλακτική λύση της 
κοινής διεύθυνσης της παραγωγής, της κατάργη
σης του συγκεντρωτικού Κράτους και της ανάθε
σης της αυτοάμυνας σε μία λαϊκή πολιτοφυλα
κή.” Είναι σημαντικό το γεγονός ότι στην Ισπανί
α, στη χώρα όπου υπήρχε το ευρύτερο κίνημα που 
βασιζόταν στις αρχές του Μπακούνιν, όταν ήρθε 
ο καιρός να τεθούν σε εφαρμογή οι ιδέες, το απο
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τέλεσμα επιβεβαίωσε και τις πιο αισιόδοξες προ
βλέψεις του. Πραγματικά, ενώ το προλεταριάτο 
των πόλεων πέτυχε να πραγματώσει τέλεια τα 
πρώτα στάδια του ελευθεριακού σοσιαλισμού με 
την αυτοδιαχείριση των εργαζομένων, οι αγρότες 
προχώρησαν περισσότερο, θεσμίζοντας τον ελευ- 
θεριακό κομμουνισμό και δείχνοντας ότι είναι πο
λύ πιο διάθεσιμοι για ριζικές αλλαγές, όπως η κοι
νή διαχείριση, η κατάργηση του χρήματος και η 
διανομή των αγαθών σύμφωνα με τις ανάγκες." 
Εξάλλου, μεγάλο μέρος των επαναστάσεων, οι ο
ποίες έλαβαν χώρα διαδοχικά από την εποχή του 
Μπακούνιν και ύστερα, πργματοποιήθηκε προ 
πάντων σε αγροτικές κοινωνίες και η επιτυχία 
τους πήγαζε από τη δυσαρέσκεια και τον ξεσηκω
μό τών ίδιων των αγροτών. Για τον Μπακούνιν, οι 
αποτυχίες (δηλαδή η εγκαθίδρυση μιας νέας κυρί- 
αρχης τάξης) ήταν απόρροια, σε μεγάλο βαθμό, 
της απουσίας ενός συνειδητού και οργανωμένου 
ελευθεριακού κινήματος μεταξύ των αγροτών, το 
οποίο, σχεδόν αναπόφευκτα, θα αποκτούσε τα 
σωστά ελευθεριακά "ένστικτα".11

Ποιο θα ήταν, λοιπόν, το βασικό πρόγραμμα 
ενός τέτοιου κινήματος; Σύμφωνα με τον Μπα
κούνιν, ο σκοπός είναι "η αναδιοργάνωση κάθε 
τομέα, έχοντας ως βάση και αφετηρία την απόλυ
τη ελευθερία των ατόμων, των παραγωγικών συ
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νεταιρισμών και των κοινοτήτων. Ο ελεύθερος 
συνεταιρισμός των παραγωγικών ομάδων και (ει
δικά) των κοινοτήτων αποτελεί τη βάση της νέας 
κοινωνίας".22 Αυτή "η ελεύθερη οργάνωση των 
εργατικών μαζών από τα κάτω προς τα πάνω", 
την οποία ο Μαρξ, σε σχόλιό του στο Κράτος και 
Αναρχία του Μπακούνιν, την απέρριπτε, κατά 
τρόπο ιδιάζοντα, ως ένα παραλογισμό, αποτελεί 
το κεντρικό πρόβλημα της φιλονικίας τους. Για 
τον Μπακούνιν, η νέα κοινωνία και το κίνημα που 
τη δημιουργεί πρέπει να βασίζονται στον εθελο
ντικό συνεταιρισμό και στο φεντεραλισμό. Κάθε 
κοινοτική ή παραγωγική ομάδα πρέπει να συ
γκροτείται από τον εθελοντικό συνεταιρισμό των 
μελών της· κάθε υψηλότερο επίπεδο συνεταιρι
σμού, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές, 
πρέπει να σχηματίζεται από εθελοντικές ενώσεις 
ομοσπονδιών των χαμηλότερων επιπέδων. Η άμε
ση δημοκρατία πρέπει να λειτουργεί στις ομάδες 
της βάσης και τα υψηλότερα επίπεδα πρέπει να 
είναι όσο το δυνατό περισσότερο δημοκρατικά. Ο 
Μπακούνιν, επιπλέον, υποστηρίζει τη θεμελιώδη 
αναρχική αρχή, δηλαδή το δικαίωμα του καθενός 
να αποχωρίζεται από οποιαδήποτε κοινοτική ή 
παραγωγική ομάδα στην οποία συμμετέχει, και 
την άποψη ότι κάθε ομάδα σε μία ομοσπονδία 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποχωρίζεται, χω
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ρίς άλλη συνέπεια εκτός απο την απώλεια των ω
φελημάτων, των προερχόμενων από τη συνεργα
τική προσπάθεια (π.χ, τα προγράμματα αλληλο
βοήθειας, τα οποία θα διαμορφωθούν με την προ
σφορά των ποικίλων εφοδίων των μεγάλων ομό
σπονδων ομάδων). Μάλιστα, στην περίπτωση κα
τά την οποία θα επιβάλλονταν κυρώσεις σε ένα ά
τομο για τις αντικοινωνικές πράξεις του, αυτό το 
άτομο θα είχε το δικαίωμα να εγκαταλείψει την ο
μάδα (ή την ομοσπονδία της οποίας η ομάδα απο- 
τελεί μέλος), χάνοντας όμως τα δικαιώματα που 
είχε και την προστασία της ομάδας.

Προφανώς, ο Μπακούνιν και ο Μαρξ δεν συμ
φωνούν καθόλου στο θέμα της διαδικασίας της 
μετάβασης από τη μία μορφή κοινωνικής οργά
νωσης στην άλλη, στο θέμα των δομών και του 
περιεχομένου του επαναστατικού κινήματος και 
στο θέμα του χαρακτήρα της μετεπαναστατικής 
κοινωνίας. Εάν ο Μπακούνιν ευνοεί ένα αποκε
ντρωμένο, ομοσπονδιακό και αντιεξουσιαστικό 
κίνημα, το οποίο αναπτύσσει σχέσεις και δομές ό
μοιες με εκείνες που θα κυριαρχούν στην ελευθε- 
ριακή κοινωνία προς την οποία τείνει, ο Μαρξ υ
περασπίζεται ένα συγκεντρωτικό και πειθαρχημέ- 
νο κίνημα που προσπαθεί να σφετεριστεί την 
κρατική εξουσία για να την επεκτείνει. Σύμφωνα 
με το Μαρξ, μόνο έτσι μπορούμε να διαλύσουμε
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την κυριαρχία των απαρχαιωμένων παραγωγικών 
σχέσεων, των οποίων τα αποτελέσματα εμποτί
ζουν βαθιά όλο το κοινωνικό πλέγμα, ούτως ώστε 
το νέο επαναστατικό κράτος να μπορέσει να εκ
πληρώσει το καθήκον της ανάπτυξης των παρα
γωγικών δυνάμεων και να εγκαινιάσει το βασί
λειο της ελευθερίας, που θα δημιουργηθεί από 
αυτή την ανάπτυξη.
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Ο φενακισμός της
"σοσιαλιστικής" εξουσίας.

Σύμφωνα με τον Μπακούνιν, σε κάθε περί
πτωση, οι προτάσεις του Μαρξ οδηγούν προς μία 
εντελώς διαφορετική κατεύθυνση· η θέση του εί
ναι ότι ο Μαρξ παρανοεί τη φύση της πολιτικής ε
ξουσίας και ότι η ανάλυσή του για τις τάξεις είναι 
στο σύνολό της ανεπαρκής. Ο Μπακούνιν υπο
στηρίζει ότι όσοι ελέγχουν μία συγκεντρωτική 
πολιτική εξουσία επηρεάζονται βαθιά από την ά
σκησή της και ότι ως ομάδα προσλαμβάνουν τα 
χαρακτηριστικά μιας ξεχωριστής κοινωνικής τά
ξης. Αυτό συμβαίνει ακόμα και στην περίπτωση 
εκείνη κατά την οποία όσοι κυβερνούν έχουν "δη
μοκρατικά αισθήματα ή δημοκρατικές πεποιθή
σεις". Η κοινωνική μεταβολή δεν επιτελείται μό
νο με τις καλές προθέσεις, όπως αναγνωρίζει και 
ο ίδιος ο Μαρξ. Οποιεσδήποτε προθέσεις και αν 
έχουν αυτοί που κυβερνούν, θα υπόκεινται στις 
διεισδυτικές επιδράσεις των συγκεκριμένων κοι
νωνικών πραγματικοτήτων. Ο Μπακούνιν υπο
στηρίζει ότι δεν είναι δυνατό να λησμονούμε ε
κείνες "τις δυνάμεις που προάγουν την εξουσία", 
όπως "οι θεσμισμένες καταστάσεις και τα συναφή 
προνόμια". Ο σκοπός της κοινωνικής εξέλιξης εί
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ναι η κατάργηση όλων των μορφών της κυριαρχί
ας και της οικονομικής εκμετάλλευσης και όχι 
μόνο της ιστορικά θεσμισμένης μορφής, την ο
ποία προσλαμβάνει εκάστοτε η κυριαρχία. Ο 
Μπακούνιν σημειώνει ότι "πολιτική εξουσία ση
μαίνει κυριαρχία": ο κίνδυνος έγκειται στο να α- 
ντικατασταθεί απλά μία μορφή κυριαρχίας από 
μία άλλη και στο να καταστεί ακόμα δυσκολότε
ρη, εν συγκρίσει προς την προηγούμενη, η εξάλει
ψη αυτής της καινούργιας μορφής κυριαρχίας, ε- 
ξαιτίας ακριβώς του σοσιαλιστικού και επανα
στατικού προσωπείου της.

Ο Μπακούνιν προέβλεψε ότι οι προτάσεις του 
Μαρξ θα οδηγούσαν στην πραγματοποίηση ενός 
νέου σταδίου της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ενώ 
μπορεί να μην υπάρχει αντίθεση μεταξύ των υψη
λά αναπτυγμένων παραγωγικών δυνάμεων και 
των καπιταλιστικών παραγωγικών σχέσεων, υ
πάρχει αντίθεση μεταξύ αυτών των σχέσεων και 
μιας εργατικής τάξης προετοιμασμένης και οργα
νωμένης για να τις καταστρέψει και για να τις α
ντικαταστήσει με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
κοινωνικού μετασχηματισμού. Ένα επαναστατικό 
κίνημα, βασισμένο σ’ ένα πρόγραμμα κρατικού 
καπιταλισμού, μπορεί, ύστερα απ’ όλα αυτά, να 
διαφυλάξει καθαρό τον καπιταλισμό. "Αυτό το 
νέο κρατικό σύστημα, βασισμένο με τη σειρά του

64



σε μία υποτιθέμενη κυριαρχία της λεγάμενης λαϊ
κής βούλησης, (...) θα ενσωματώσει τους δύο θε
μελιώδεις και αναγκαίους όρους για την πρόοδο 
του καπιταλισμού: τον κρατικό συγκεντρωτισμό 
και την πραγματική υποταγή της λαϊκής κυριαρ
χίας στη διανοητική μειοψηφία που κυβερνά και 
που, ενώ ανακηρύσσεται εκπρόσωπος του λαού, 
οπωσδήποτε τον εκμεταλλεύεται".11 Κάτω από έ
να παρόμοιο καθεστώς, η ιεραρχία συνεχίζει να 
υπάρχει, εφ’ όσον η πολιτική εξουσία διανέμεται 
κατά τρόπο άνισο. Ακόμα και στην περίπτωση 
μιας τυπικής οικονομικής ισότητας (για τη δη- 
.μιουργία της οποίος ο Μπακούνιν αμφιβάλλει, 
διότι προβλέπει ότι οι κάτοχοι της πολιτικής εξου
σίας απαιτούν και οικονομικά προνόμια), η οικο
νομική εξουσία θα ήταν άνιση, διότι ο έλεγχος 
του υπερπροϊόντος της παραγωγής θα βρισκόταν 
στα χέρια των ηγετών του συγκεντρωτικού κρά
τους. Στην πράξη, οι συνθήκες των εργαζομένων 
θα ήταν απαράλλακτες· θα συνέχιζαν να δουλεύ
ουν μέσα σε ένα παραγωγικό σύστημα, ιεραρχη
μένο, μηχανοποιημένο, αυστηρά πειθαρχημένο, 
και δε θα είχαν ακόμα τον άμεσο έλεγχο πάνω στο 
προϊόν της εργασίας τους. Οι δυνάμεις που θα ή- 
λεγχαν την κοινωνία θα παρέμεναν πάντοτε δια
χωρισμένες και αλλότριες. Η στέρηση της εξου
σίας από τους εργαζομένους μόνο να αυξηθεί θα
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μπορούσε, διότι οι κυβερνώντες θα σταθερο
ποιούσαν την ταξική θέση τους, ενώ η προωθημέ
νη τεχνολογία, μέσα στα πλαίσια ενός συγκε
ντρωτικού συστήματος ελέγχου, θα καθιστούσε 
τόσο τις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων όσο και 
την παραγωγή όλο και περισσότερο ακατανόητες 
και φενακιστικές.

Σ’ αυτό το σημείο, ο Μπακούνιν περιπλέκεται 
σε μία ανάλυση, η οποία χρησιμοποιεί μία μεθο
δολογία παρόμοια με τη μαρξιστική, αν και μένει 
πιστός στην κριτική του. Ο Μπακούνιν, αφού επι
δοκίμασε τη μαρξιστική κριτική στην αστική ιδε
ολογία, τη θεωρητική δομή που νομιμοποιεί και 
αποκρύπτει τις σχέσεις εξουσίας στην καπιταλι
στική κοινωνία, επεκτείνει την ίδια κριτική στο 
μαρξισμό, τη νεοφανή ιδεολογία μιας εν αναπτύ
ξει νέας κοινωνικής τάξης, που η δύναμή της εί
ναι ριζωμένη στην ανάπτυξη της συγκεντρωτικής 
σχεδιοποίησης και στην προωθημένη τεχνολογία. 
Αυτή η τεχνογραφειοκρατική τάξη, από το ένα 
μέρος, απορροφά και επεκτείνει τις προηγούμενες 
γραφειοκρατικές λειτουργίες και χρησιμοποιεί 
την ιδεολογία του κράτους (η οποία παρουσιάζει 
την πολιτική κυριαρχία ως αναγκαία για την κοι
νωνική τάξη) για να νομιμοποιήσει την ύπαρξή 
της. Αλλά, από το άλλο μέρος, απορροφά το νέο 
ιεραρχικό σύστημα των σχέσεων που αναπήδη
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σαν από την αναπτυγμένη τεχνολογία και νομιμο
ποιεί την κυριαρχία που είναι αποτέλεσμά της, 
μέσω της ιδεολογίας της παραγωγικότητας και 
της οικονομικής ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα είναι 
η δημιουργία ενός βαθιά ολοκληρωτικού συστή
ματος της σχεδιοποίησης και του ελέγχου, το ο
ποίο μπορεί να αποφύγει τη μακρά διαδικασία της 
τυπικής τεχνητής ορθολογικοποίησης των κοινω
νιών, στις οποίες οι τεχνογραφειοκρατικές λει
τουργίες συνεχίζουν να διανέμονται μεταξύ συ
στημάτων εξουσίας και ελέγχου, ευρισκόμενων 
σε αλληλοανταγωνισμό. Η πρωτοτυπία του Μπα
κούνιν συνίσταται στο ότι είχε αναγνωρίσει, από 
την αρχή, τόσο τις πολιτικο-γραφειοκρατικές όσο 
και τις επιστη μονικο-τεχνικές όψεις μιας τέτοιος 
δομής και στο ότι είχε κατανοήσει τις βάσεις της 
νομιμοποίησής τους.

Ο Μπακούνιν υποστηρίζει ότι: "Το Κράτος υ
πήρξε πάντοτε κτήμα ορισμένων προνομιούχων 
τάξεων, όπως του κλήρου, της αριστοκρατίας, της 
μπουρζουαζίας. Και τελικά, όταν όλες οι τάξεις ε- 
ξασθενίζουν, το κράτος καθίσταται κτήμα της 
γραφειοκρατίας και μεταπίπτει, ή -αν θέλετε- α- 
νυψούται, στη θέση μιας μηχανής".24 Το επανα
στατικό κίνημα προμηθεύει εν αφθονία πολιτι
κούς, τεχνοκράτες και γραφειοκράτες, που επι
διώκουν να καταστούν ηγέτες. Αν το ίδιο το κίνη
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μα είναι ιεραρχημένο, θα προσελκύσει όλους ό
σους θεωρούν θελκτική την καριέρα του επανα
στάτη πολιτικού ηγέτη, εξαιτίας της επιθυμίας 
τους για εξουσία (ειδικά, εάν το ιδεολογικό καθή
κον τους φράσσει τους παραδοσιακούς δρόμους 
προς την εξουσία), και θα προξενήσει, επίσης, μία 
προσκόλληση στο κύρος και στο προνόμιο μετα
ξύ εκείνων που κατέχουν τις πιο εξέχουσες θέσεις 
στο κίνημα. Η επαναστατική ελίτ, τη στιγμή κατά 
την οποία επιτυγχάνεται ο σκοπός της κατάκτη- 
σης της κρατικής εξουσίας και ενός μεγαλύτερου 
συγκεντρωτισμού των θεσμών, μπορεί να κατα
λάβει τις κύριες θέσεις στην ιεραρχία και να 
στρατολογήσει νέα μέλη για τις υπόλοιπες.
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"Αλίμονο στις αμαθείς μάζες!"

Αν ο Μπακούνιν είχε περιορίσει την επίθεσή 
του εναντίον του Μαρξ στη συζήτηση επί των 
κινδύνων, των αναφυόμενων στη διαδικασία του 
κοινωνικού μετασχηματισμού από το συγκεντρω
τισμό και τα ιεραρχικά κινήματα, θα είχε ήδη συ
νεισφέρει σημαντικά στην κριτική των μορφών 
κυριαρχίας. Αλλά η ανάλυσή του είναι πολύ πιο 
αξιόλογη, διότι εξετάζει την επιστήμη και την τε
χνολογία σε σχέση με την ανάπτυξη του κρατικού 
καπιταλισμού και της νέας ελίτ. Ο Μπακούνιν 
βοηθά να ανακαλύψουμε τις λογικές συνέπειες 
της σύγκλισης των δύο όψεων της μαρξιστικής 
σκέψης, δηλαδή της υπεράσπισης της αναγκαιό
τητας της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων 
και μιας συγκεντρωτικής πολιτικής.

Ο Μπακούνιν, στο έργο του Θεός και Κράτος, 
αντιμετωπίζει τους εγγενείς κινδύνους ενός συ
στήματος που ενώνει την πολιτική εξουσία με την 
τεχνικο-επιστη μονική αρμοδιότητα. Φοβάται ότι 
το αυθόρμητο της ζωής καταστρέφεται εξαιτίας 
της "άνωθεν" επιβολής των αναπτυξιακών σχεδί
ων των επαϊόντων. Επειδή διακατέχεται από μία 
αξιοσημείωτη εμπιστοσύνη προς τη δημιουργική 
ικανότητα των ελεύθερα συνεργαζόμενων ατό
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μων, συμπεραίνει ότι η ζωή είναι "μία υπόθεση α- 
πείρως μεγαλύτερη της επιστήμης". Υποστηρίζει 
ότι τα συγκεντρωτικά σχέδια, όποιες και αν είναι 
οι αξίες τους, περιορίζουν τη δημιουργικότητα 
και την υπευθυνότητα των προσώπων εμποδί
ζουν, παρά τις υποσχέσεις μιας μελλοντικής απε
λευθέρωσης, τη γενική ανάπτυξη των τυπικά αν
θρώπινων ιδιοτήτων. Δημιουργείται έτσι "μία κοι
νωνία όχι ανθρώπων, αλλά ζώων". Επιπλέον, μο
λονότι αποδέχεται την υπόθεση ότι τα σχέδια υ
ποκινούνται από καλές προθέσεις ("εμπνέονται α
πό την πιο αγνή αγάπη για την αλήθεια"), υπο
στηρίζει ότι τελικά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο 
στην πραγματικότητα, διότι εισέρχεται στο παι
χνίδι ένα ακόμα κίνητρο: η διατήρηση της εξουσί
ας και των προνομίων των σχεδιαστών.

Αυτές οι κριτικές αποτελούν, εν μέρει, μία 
διεύρυνση εκείνων που είχαν διατυπωθεί εναντί
ον των πιο παραδοσιακών μορφών της γραφειο
κρατικής κυριαρχίας, αλλά στην περίπτωση του 
τεχνικο-επιστημονικού ελέγχου πρέπει να εξετα
στούν και άλλοι παράγοντες. Ένας από τους 
σπουδαιότερους είναι ο φενακισμός των κοινωνι
κών διαδικασιών, ο παραγόμενος από την εξειδί- 
κευση, που καθίσταται συνεχώς μεγαλύτερη, ε- 
ξαιτίας μιας εκτεταμένης και περίπλοκης τεχνο
λογίας. Η ολοκληρωμένη παιδεία της κοινωνίας,
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την οποία εγκωμίασαν ο Μπακούνιν και πολλοί 
άλλοι αναρχικοί, γίνεται όλο και πιο "ακατόρθω
τη"· η ελλιπής διάδοση της γνώσης, των τεχνικών 
ικανοτήτων και του ελέγχου οδηγεί τη νέα κυρί
αρχη τάξη των τεχνογραφειοκρατών προς μία 
μορφή κυριαρχίας άνευ προηγουμένου.

'Έτσι δεν θα υπάρξουν πια τάξεις, αλλά μία 
κυβέρνηση -και σημειώστε το καλά- μία κυβέρ
νηση εξαιρετικά πολύπλοκη, η οποία, μη όντας 
ευχαριστημένη, όπως όλες οι άλλες σύγχρονες 
κυβερνήσεις, με το να κυβερνά και να διαφε
ντεύει πολιτικά τις μάζες, θα τις διευθύνει και οι
κονομικά, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση της πα
ραγωγής και της "δίκαιης" διανομής των αγαθών, 
της γεωργίας, της δημιουργίας και της ανάπτυξης 
των εργοστασίων, καθώς και την οργάνωση και 
τον έλεγχο του εμπορίου, ακόμα και την επένδυ
ση των κεφαλαίων στην παραγωγή μέσω ενός μο
ναδικού τραπεζίτη, δηλαδή του Κράτους. Όλη 
αυτή η δραστηριότητα θα απαιτήσει πολλές γνώ
σεις και πάρα πολλούς εγκεφάλους. Θα είναι το 
βασίλειο της επιστημονικής ευφυΐας, το πιο αρι
στοκρατικό, δεσποτικό, αλαζονικό και περιφρο
νητικό απ’ όλα τα κεθεστώτα. Θα υπάρξει μία νέα 
τάξη, μία νέα ιεραρχία αληθινών ή ψευδοεπιστη- 
μόνων και ο κόσμος θα διαιρεθεί μεταξύ μιας κυ
ρίαρχης μειοψηφίας τεχνοκρατών και μιας τερά-
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σπας αμαθούς πλειοψηφίας. Και τότε, αλίμονο 
στις αμαθείς μάζες !"(6)

Όπως ο Μπακούνιν αποκάλυψε την κρυφή πα
γίδα, την ενυπάρχουσα στην επικράτηση συγκε
ντρωτικών και ιεραρχικών τάσεων μέσα στα επα
ναστατικά κινήματα, έτσι μπόρεσε να σημειώσει 
και την ανάδυση της τεχνογραφειοκρατικής κυ
ριαρχίας στις κοινωνίες όπου επικράτησε ο σο
σιαλισμός. Η ιστορική σημασία της κριτικής του 
Μπακούνιν έγκειται στο γεγονός ότι, ενώ πολλοί 
απογοητευμένοι και απελπισμένοι μαρξιστές έ
χουν αποδώσει, με σκοπό να υποστηρίξουν του
λάχιστον εν μέρει το δόγμα τους, το παράπτωμα 
αυτής της τερατώδους εξέλιξης (που την περιορί
ζουν σε μία "παραμόρφωση") στην προδοσία κά
ποιων ηγετών (που θεωρούνται ένοχοι για ρεβι- 
ζιονισμό ή για "παρεκκλίσεις" δεξιές ή αριστερές, 
αλλά ουδέποτε θεωρούνται ένοχοι για την υιοθέ
τηση μιας ελαττωματικής θεωρητικής δομής) ή 
σε μία πρόωρη δράση (κάτι που αποτελεί μία κυ- 
κλοειδή εφησυχαστική ανάλυση), ο Μπακούνιν

(6). Το οπόσπασμα οντό βρίσκεται στο κείμενο "Κρι
τική της Οικονομικής Αιτιοκρατίας και του Ιστορικού Υ
λισμού", που ττεριλαμβάνεται μαζύ με άλλα κείμενα του 
Μπακούνιν στο βιβλίο "Η Παρισινή Κομμούνα και η Ιδέα 
του Κράτους".
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απέδειξε, πολύ καρό πριν, ότι κάποιες από αυτές 
τις ρίζες μπορεί να βρεθούν στην ίδια τη μαρξι
στική θεωρία, όπως ο συγκεντρωτισμός και η πί
στη στην αστική τεχνολογία καθώς και η τεχνική 
της κυριαρχίας.
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Ο Μαρξ απέναντι στο κράτος.

Με όλα αυτά δεν θέλουμε να αρνηθούμε ότι υ
πάρχει μία άλλη όψη της σκέψης του Μαρξ, η ο
ποία θα μπορούσε να έχει μία μεγαλύτερη ιστορι
κή σημασία. Μέρος της ανάλυσής του ακολουθεί 
μία διαλεκτική προσέγγιση και δεν επιβάλει στα 
φαινόμενα ένα εκ των προτέρων επινοημένο σχή
μα οικονομικού ντετερμινισμού. Ένα έξοχο παρά
δειγμα αποτελεί το ανέκδοτο γράμμα σε μία ρωσ- 
σική εφημερίδα στη Γενεύη, στο οποίο ο Μαρξ 
αρνείται την προσπάθεια να μεταμορφώσει το δι
κό του "ιστορικό σχέδιο της γέννησης του καπιτα
λισμού στη Δυτική Ευρώπη σε μία ιστορικο-φιλο- 
σοφική θεωρία της γενικής διαδρομής της εξέλι
ξης, επιτεταγμένης σε όλα τα έθνη από τη μοίρα, 
οποιεσδήποτε και αν είναι οι ιστορικές περιστά
σεις εντός των οποίων βρίσκονται".25 Υπάρχουν 
ακόμα και σημεία στα οποία πραγματεύεται την 
επαναστατική δραστηριότητα ως κάτι περισσότε
ρο από ένα απλό αποτέλεσμα της ανάπτυξης των 
παραγωγικών δυνάμεων, όπως η κατάφαση της 
σημαντικότητας της πράξης και της κριτικής στις 
Θέσεις για τον Φόυερμπαχ.

Επιπλέον, ενυπάρχει στη σκέψη του Μαρξ μία 
αντιγραφειοκρατική και αντικρατική τάση. Στο
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έργο του Κριτική στην Εγελισνή Φιλοσοφία του 
Δικαίου™ επιτίθεται στη γραφειοκρατία για το 
φορμαλισμό της, τη μυστικοπάθειά της, την αυ- 
ταρχικότητα και τον καριερισμό της· στο έργο 
του Η 18* Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρ- 
ιτ/,"> αναλύει με μεγάλη οξύτητα τη διαλεκτική 
αλληλόδραση μεταξύ των αστικών σχέσεων ιδιο
κτησίας και της ανάδυσης της ίδιας της γραφειο
κρατίας, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο 
η αμοιβαία σχέση τους στρέφει την κοινωνία όλο 
και περισσότερο προς την εξατομίκευση, την α
πλοποίηση και την ενίσχυση της κρατικής εξουσί
ας·

Είναι αδύνατο να αρνηθούμε ότι η μαρξιστική 
σκέψη περιέχει μία ρωμαλέα κριτική στο κράτος 
και στη γραφειοκρατία, καθώς και κάποια αντισυ- 
γκεντρωτικά στοιχεία . Αλλ’ όμως, ουδείς δύναται 
να υποστηρίξει ότι απέφυγε επιτυχώς την προ
σκόλληση στις αυταρχικές και συγκεντρωτικές 
δομές, που είναι αχώριστες από τις μορφές της

(7). Σε ελληνική έκδοση, "Κριτική της Εγελιονής Φι
λοσοφίας του Κρότους και του Δικαίου", μετάφραση 
ΜπάμπηςΛυκούδης, εκδόσεις Παπα^ση.

(8). Σε ελληνική έκδοση, "Η 18Ί Μπρυμαίρ του Λου
δοβίκου Βσνσπάρτη", μετάφραση Φ. Φωτίου, εκδόσεις 
Θεμέλιο.
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κρατικής και της γραφειοκρατικής κυριαρχίας. Ο 
Μαρξ δεν αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να υπάρ
ξει μια νέα κυριαρχία, όπως κάνει η μπακουνική 
κριτική, εξαιτίας ακριβώς της σχεδόν απεριόρι
στης πίστης του στη δυναμικότητα της απελευθέ
ρωσης, την εγγενή στην υλική πρόοδο. Οπως υ
ποστηρίζει στην έκδοση του 1852(,) του έργου του 
Η 18* Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, ο 
συγκεντρωτισμός οδηγεί στην κυριαρχία μόνο ό
ταν αποτελεί μέρος της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και η ανάπτυξη αυτού του συγκεντρωτισμού μπο
ρεί να δημιουργήσει μία νέα γραφειοκρατία, που 
σχετίζεται ελάχιστα ή και καθόλου με τα κατάλοι
πα του φεουδαρχισμού. Αυτή η άποψη συνιστά 
μία πολύ σοβαρή απειλή στα έργα των μαρξιανών 
για την ιστορική πρόοδο. Μπροστά σ’ αυτή την α
πειλή, ο Μαρξ υποχρεώνεται να καταφύγει στην 
πιο αναίσχυντη ιδεολογική αντιπαράθεση, όπως 
φαίνεται από τις ύβρεις και την εξευτελιστική

(9). Το έργο "Η 1& Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βσνα- 
πάρτη" γράφτηκε από το Μαρξ από το Δεκέμβρη του 
1851 μέχρι το Μάρτη του 1852 και δημοσιεύτηκε για 
πρώτη φορά το 1852 στη Νέα Υόρκη. Το 1869, έγινε η 
δεύτερη έκδοσή-am στο Αμβούργο, που την επεξεργάστη
κε ο ίδιος ο Μαρξ. Η τρίτη έκδοσή του έγινε το 1885 από 
τονΈνγκελς.
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φρασεολογία που χρησιμοποιεί εναντίον του 
Μπακούνιν, αντί να αντιπαρατεθεί επί του περιε
χομένου των επιχειρημάτων του τελευταίου. Με 
τη νίκη των δυνάμεων του προλεταριάτου, ο συ
γκεντρωτισμός, σύμφωνα με το Μαρξ, δεν μπορεί 
να οδηγήσει στο γραφειοκρατικό δεσποτισμό και, 
συνεπώς, οποιοσδήποτε σκέπτεται κάτι τέτοιο 
μπορεί να είναι μόνο "ένας τσαρλατάνος και ένας 
αμαθής".

Μία παρόμοια άποψη συναντάται στις ποικί
λες αντικρατικές απόψεις των γραπτών του 
Μαρξ. Γράφει, επί παραδείγματα ότι το κράτος 
είναι ικανό να αναπτύξει "μία σχετική αυτονομί
α"· μία τέτοια άποψη θα μπορούσε να ανοίξει το 
δρόμο προς την ερμηνεία της πολιτικής κυριαρχί
ας ως μέρους ενός ευρύτερου συστήματος κυ
ριαρχίας, ως μίας ολότητας εντός μίας ευρύτερης 
ολότητας, αποκαλύπτοντας σταθερές διαδικασίες 
ανάπτυξης, που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με 
άλλα μέρη του γενικού συστήματος. Παρά ταύτα, 
ο Μαρξ αρνείται να εγκαταλείψει τη γενική θεω
ρία του για το κράτος. Όπως σημειώνει ο Μίλλι- 
μπαντ σχετικά με το έργο των Μαρξ και Ένγκ- 
ελς: "παρά τη λεπτότητα και την ποιότητα που 
συναντώνται ευκαιριακά στις συζητήσεις τους για 
το Κράτος, σκέπτονταν μεν ότι το κράτος μπο
ρούσε να επιτύχει έναν κάποιο βαθμό ανεξαρτη
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σίας μέσα σε «εξαιρετικές περιστάσεις», αλλά πο
τέ δεν εγκατέλειψαν την άποψη ότι στην καπιτα
λιστική κοινωνία το Κράτος αποτελούσε κυρίως 
το καταπιεστικό όργανο μιας κυρίαρχης τάξης, 
που καθορίζεται σε τελική ανάλυση από την ιδιο
κτησία των μέσων παραγωγής".

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτό το θεωρητικό 
μάλλον παρά πρακτικό χαρακτήρα του αντιγρα- 
φειοκρατισμού και του αντικρατισμού του Μαρξ, 
δεν αποτελεί έκπληξη η ανακάλυψη ότι η υποστή
ριξή του στην Παρισινή Κομμούνα είναι περισ
σότερο φαινομενική παρά πραγματική. Είναι σα
φές ότι, βλέποντας την πελώρια συμπάθεια της 
εργατικής τάξης για την Κομμούνα, ο Μαρξ είχε 
πολιτικό συμφέρον να συμμαχήσει αποφασιστικά 
μ’ αυτήν, παρά τις βαθιές διαφορές του με τους 
Μπλανκιστές και τους Μουτουαλιστές, που απο- 
τελούσαν τα πιο ενεργητικά τμήματά της. Εξάλ
λου δεν μπορούσε να μην συγκινηθεί από τον ερ
γατικό χαρακτήρα της, από τον ηρωισμό της, από 
το τραγικό τέλος της, αν και στην αρχή απέφυγε 
να εκτεθεί πολύ. Το "αληθινό μυστικό της", ανα
φέρει ο Μαρξ, έγκειτο στο ότι ήταν μία κυβέρνη
ση της εργατικής τάξης, και φαίνεται ότι είχε θε
ωρήσει αυτό το γεγονός περισσότερο, παρά τις ε- 
λευθεριακές πρωτοβουλίες της Κομμούνας, ως τη 
βάση για τη μεγάλη ιστορική σημασία της. Στις
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πρώτες γραμμές του έργου του Ο Εμφύλιος Πόλε
μος στη Γαλλία,m  ο Μαρξ σημειώνει ότι οι ενέρ
γειες της Κομμούνας ήταν αναγκαίες, διότι "η κε
ντρική και οργανωμένη κυβερνητική εξουσία" ή
ταν "ο κύριος και όχι ο υπηρέτης της κοινωνίας". 
Η αξία της συγκεντρωτικής κυβέρνησης, φυσικά, 
δεν ετέθη σε αμφισβήτηση. Δέκα χρόνια αργότε
ρα, σε ένα γράμμα προς τον Ντομέλα Νιβένχους, 
συμπεραίνει ότι η Κομμούνα "ήταν απλώς η εξέ
γερση μιας πόλης υπό εξαιρετικές συνθήκες" και 
ότι "η πλειοψηφία των Κομμουνάρων δεν ήταν 
κατά κανένα τρόπο σοσιαλιστική, και ούτε θα 
μπορούσε να είναι". Η καλύτερη στρατηγική, α
ναφέρει, θα ήταν ένας συμβιβασμός με τις Βερ
σαλλίες.24

Έχοντας υπ’ όψιν μας αυτές τις θέσεις και επι
πλέον την επίμονη υπεράσπιση των συγκεντρωτι
κών προγραμμάτων από το Μαρξ καθώς και το 
ρόλο που διαδραματίζουν αυτά τα προγράμματα 
στη θεωρία του για την κοινωνική εξέλιξη, η προ
σπάθεια να οικοδομήσουμε ένα ελευθεριακό μαρ
ξισμό, εκκινώντας από τις μαρξιστικές προτάσεις

(10). Το κείμενο αυτό ο Μαρξ το έγραψε στις 30 
Μοίου του 1871, δύο μέρες μετά την αιματηρή καχσιολή 
της Παρισινής Κομμούνας. Στην ελληνική γλώσσα, "Εμ
φύλιος Πόλεμος στη Γαλλία", εκδόσεις Ειρήνη.



για τον κοινωνικό μετασχηματισμό, παρουσιάζει 
ανυπέρβλητες δυσκολίες. Εν τούτοις, υπάρχουν ε
κείνοι που αποπειρώνται να χρησιμοποιήσουν ως 
μέσο για τη συγκρότηση της κοινωνικής θεωρίας 
τη μαρξιστική μέθοδο της διαλεκτικής ανάλυσης 
και της κριτικής στην ιδεολογία, συνδεδεμένη με 
ένα πολιτικό πρόγραμμα, εμπνεόμενο από τις ευ
νοϊκότερες κρίσεις του Μαρξ για την Κομμούνα 
(ή από εκείνο το στοιχείο της Κομμούνας με το ο
ποίο σκέπτονται ότι θα συμφωνούσε ο Μαρξ). Ό
ποιος αποπειράται κάτι τέτοιο, είτε δηλώνει τη 
μαρξιστική λογική του είτε όχι, υιοθετεί μία θέση 
που φαίνεται για πολλούς λόγους πλησιέστερα 
στο πνεύμα του Μπακούνιν παρά του Μαρξ. 'Ενώ 
είναι βέβαια δυνατό, αγνοώντας τις λογικές συνε
παγωγές της διαλεκτικής και κριτικής μεθοδολο
γίας του Μαρξ, να οικοδομηθεί ένας μαρξισμός 
που αντλεί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και τις 
οργανωτικές προτάσεις του από το έργο του ίδιου 
του Μαρξ, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ίσως 
να μην είναι δυνατό να ακολουθηθεί το αναρχικό 
πρόταγμα, δηλαδή η κριτική και η υπέρβαση ό
λων των μορφών κυριαρχίας, χωρίς την υιοθέτη
ση κάποιων πλευρών της θέσης του Μαρξ. Όποια 
και να είναι τα όρια των θέσεων του Μπακούνιν, 
τη στιγμή κατά την οποία υποστήριζε μία διαλε- 
κτικότερη προσέγγιση της δυναμικής της πολιτι
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κής εξουσίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επέκτεινε την κριτική της ιδεολογίας στην ανάδυ
ση της τεχνογραφειοκρατίας, αυτός υιοθετούσε 
ακριβώς αυτή τη μέθοδο.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι καλύτερες αναλύσεις των θεμάτων που απα
σχόλησαν τον Μπακούνιν οφείλονται, τον τελευταίο 
καιρό, σε θεωρητικούς της μαρξιστικής παράδοσης ή 
σε εκείνους που, εκκινώντας από αυτή, είχαν μία δια
φορετική πορεία. Τα καλύτερα παραδείγματα είναι ί
σως ο Μπούκτσιν και ο Γκερέν. Αλλά και στα έργα 
των Wellmer, Καστοριάδη και Λεφόρ βρίσκονται ίχνη 
της κριτικής που ο Μπακούνιν άσκησε στο Μαρξ. 
Πρέπει να δούμε και το έργο του Guillen, που επιχει
ρεί μία θαυμάσια σύνθεση μεταξύ του Μαρξ και του 
Μπακούνιν, αλλά που δυστυχώς διατηρεί μερικές από 
τις πιο απαρχαιωμένες όψεις και των δύο.

2. Ελευθερία, Ισότητα, Επανάσταση (κείμενα επι- 
λεγμένα από τον Σαμ Ντόλγκοφ), εκδόσεις Antistato, 
Μιλάνο 1976, σελ. 348.

3. Στο ίδιο, σελ. 347.
4. Στο ίδιο, σελ. 257.
5. Στο ίδιο, σελ. 348.
6. Άρθουρ Λένινγκ: Μιχαήλ Μπακούνιν: Επιλεγμέ- 

να Γραπτά (Νέα Υόρκη 1971), σελ. 256. Ένα από τα 
μεγαλύτερα λάθη του Μπακούνιν ήταν το ότι έδωσε υ
περβολική εμπιστοσύνη στα ένστικτα της εξέγερσης, 
γεγονός που εμποδίζει, μερικές φορές, την ανάλυση 
της σημαντικότητας του συνειδητού και περιεσκεμμέ- 
νου κοινωνικού μετασχηματισμού.
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7. Μπακούνιν, στο ίδιο, σελ. 250.
8. Μολονότι ο ίδιος ο Μπακούνιν δεν κατόρθωσε 

να καταστήσει κεντρικό το ζήτημα, τα σχόλιά του πά
νω στον πολιτισμό δείχνουν την αντίθεση μεταξύ πρω
τόγονων και πολιτισμένων και μεταξύ πολιτισμού και 
Κράτους. Ο στοχασμός πάνω στις σχέσεις μεταξύ αυ
τών των δύο οδηγεί αναγκαστικά στο πέρασμα από την 
κριτική του κράτους στην κριτική του ίδιου του πολι
τισμού. Η πρόσφατη εργασία του Πιέρ Κλαστρ μας υ
πενθύμισε τις σκέψεις αυτής της κριτικής. Σύμφωνα με 
τον Κλαστρ, το δίδαγμα της πρωτόγονης κοινωνίας 
συνίσταται στο ότι "ο αποφασιστικός παράγοντας εί
ναι η πολιτική οργάνωση και όχι η οικονομική αλλα
γή" (Η Κοινωνία εναντίον του Κράτους,(|,) Μιλάνο 
1977, σελ. 149). Οι πρωτόγονες κοινωνίες αποκαλύ
πτουν "τη μεγάλη συγγένεια της εξουσίας με τη φύση, 
ως διπλού περιορισμού του σύμπαντος του πολιτι
σμού" (38-39). Η πρωτόγονη κοινωνία είναι η κοινω
νία της αφθονίας, όπως απέδειξε περίτρανα ο Σαλίν 
στο έργο του Η Οικονομία της Λίθινης Εποχής (Μιλά
νο 1980). Γι’ αυτό, σύμφωνα με τον Κλαστρ, είναι μία 
"κοινωνία ουσιαστικά εξισωτική", στην οποία "οι άν
θρωποι είναι κύριοι της δραστηριότητάς του, κύριοι 
της κυκλοφορίας των προϊόντων αυτής της δραστηριό-

(11). Στην ελληνική γλώσσα, "Η Κοινωνία ενάντια στο 
Κράτος", μετάφραση Κική Καψσμπέλη, εκδόσεις Αλ£ξχνδρεια 
Τα αοτοσπάσματαπαυ αναφέρει ο Κλαρκ βρίσκονται, με τη σει
ρά που τα παραθέτει, στις σελίδες 212, 52, 207 και 212 της ελ
ληνικής έκδοσης.



τητας" (σελ. 145). Η ιστορία μάς παρουσιάζει μόνο 
δύο μορφές κοινωνιών, ποιοτικά διαφορετικών: την 
πρωτόγονη κοινωνία με το οργανωτικό πολιτισμικό 
σχήμα της και την κρατική κοινωνία ή την οργανωμέ
νη πολιτικά κοινωνία. Η εμπειρική μελέτη της κοινω
νίας των Αμεριντί οδηγεί τον Κλαστρ στο συμπέρασμα 
ότι, μολονότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά συστή
ματα παραγωγής, τα οποία μάλιστα μπορεί να διαδέχο
νται το ένα το άλλο χωρίς ποικιλίες στους πολιτισμι
κούς θεσμούς, η μετάβαση στην κρατική οργάνωση 
παράγει αναπόφευκτα επαναστατικές μεταβολές που 
καταλήγουν στην ανάδυση "του κύρους της ιεραρχίας, 
της σχέσης εξουσίας, της υποδούλωσης των ανθρώ
πων, του Κράτους" (σελ. 149). Ο Κλαστρ, κατόπιν, υ
ποδείχνει ότι, αν θέλουμε να διατηρήσουμε τις μαρξι
στικές αντιλήψεις της υποδομής και υπερδομής, θα ή
ταν αναγκαίο να προσδιορίσουμε την πολιτική υποδο
μή και την οικονομική υπερδομή. Αλλά ο Κλαστρ δεν 
πέφτει στην παγίδα και δεν αποδέχεται την εναλλακτι
κή πρόταση ενός υπεραπλουστευμένου δημογραφικού 
ντετερμινισμού. Η σπουδαιότητα της αύξησης του 
πληθυσμού ως ουσιώδους παράγοντα της εμφάνισης 
του Κράτους είναι φανερή (σελ. 157-167' βλέπε επί
σης και το κείμενο του Roberto Cameiro Μία θεωρία 
της καταγωγής του Κράτους, στο περιοδικό Επιστήμη, 
τεύχος 168, σελ. 733-738), αλλά χρειάζεται να παρα
τηρήσουμε και την πάλη του πολιτισμού για την εκμη- 
δένιση των τάσεων που ωθούν προς μία πολιτική κοι
νωνία (σελ. 158-161).

9. Είναι αναγκαίο να σημειώσουμε ότι ο αναρχι
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σμός ως κίνημα των μαζών είχε συχνά την τάση να υ
ποκύπτει στη βιομηχανική ιδεολογία, αν και σε μικρό
τερο βαθμό εν συγκρίσει με τις άλλες δυνάμεις της α- 
ριστεράς. Αυτή η τάση φαίνεται σαφέστατα στα αναρ- 
χοσυνδικαλιστικά κινήματα, τα οποία είχαν επί μα
κράν παραγωγιστικές και οικονομιστικές τάσεις, παρά 
τις προσπάθειες των πιο κριτικών οπαδών τους. Ο σύγ
χρονος αναρχισμός, ενώ προστρέχει λιγότερο στις ερ
γατικές μάζες, είναι περισσότερο συνειδητοποιημέ- 
μνος από οικολογικής απόψεως, περισσότερο κοινοτι
κός, πιο κριτικός και πλουσιότερος σε φαντασία στο 
ζήτημα της τεχνολογίας.

10. Κροπότκιν: Αγροί, εργοστάσια και εργαστήρια, 
εκδόσεις Antistato, Μιλάνο 1982.

11. Μονοπάτια στην Ουτοπία του Μάρτιν Μπού- 
μπερ (Μιλάνο 1981 ).0Ι) Η αναρχική θεωρία εμπλουτί
στηκε αξιόλογα με την ανάπτυξη της κοινοτικής παρά
δοσης. Για να εκτιμηθεί αυτή η βλάστηση και οι αντα
νακλάσεις της πάνω στη θεωρία, πρέπει να παρακο
λουθήσουμε τις επεξεργασίες που ακολούθησαν μετά 
τις εργασίες του Κροπότκιν, του Μαλατέστα, του Λα- 
ντάουερ, του Μπούμπερ, του Μπούκτσιν.

12. Αρθουρ Λένιν/κ: Μιχαήλ Μπακούνιν: Επιλεγ- 
μένα Γραπτά. Ο Μπακούνιν χρησιμοποιεί προφανώς 
τον όρο "σοσιαλιστής" με τη σημασία του "ελευθερια- 
κού σοσιαλιστή". Ας σημειωθεί ότι ο Μπακούνιν δεν 
απομακρύνεται εντελώς από την ασκητική νοοτροπία

(12). Στην εΜηνική γλώσσα, "Μανσπάαα στην Ουτοπία", 
μετάφραση Βσσίλης Τομανάς, εκδόσας Νησίδες.



της αστικής βιομηχανικής κοινωνίας και, μερικές φο
ρές, εγκωμιάζει την επαναστατική θυσία ως μία αρετή 
καθεαυτήν. Αυτός ο ασκητισμός υπήρξε πάντοτε ένα 
υπόγειο ρεύμα του αναρχικού κινήματος, ειδικά τις 
στιγμές κατά τις οποίες προσπαθούσε να αποτελεί τμή
μα του "εργατικού" κινήματος. Επί παράδειγματι, οι α- 
ναρχοσυνδικαλιστές της CNT προέβαλλαν τους εαυ
τούς τους με υπερηφάνεια σαν "την ένωση της θυ
σίας".

13. Το όραμα του Μπακούνιν είναι μία σύνθεση 
μεταξύ γενικών και ατομικών συμφερόντων δεν έχει 
τίποτε το κοινό με τον αντιφατικό εγωιστή του στιρνε- 
ρικού "αναρχισμού". Για μία λεπτομερή κριτική στο 
Στίρνερ και στον ατομικιστικό "αναρχισμό”, βλέπε το 
βιβλίο μου Ο Εγωισμός του Μαξ Στίρνερ, Λονδίνο 
1976.

14. Όπως σημειώνει ο Αξελός, ο Μαρξ υπαινίσσε
ται, αλλά δεν αναπτύσσει, την ιδέα ότι η ανθρώπινη 
δραστηριότητα θα έπρεπε να τεθεί μέσα στα πλαίσια 
της παιγνιώδους διάστασης- ένα συμπέρασμα που δύ
σκολα συμβιβάζεται με το τεχνολογικό μοντέλο της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτή είναι, όμως, η κα
τεύθυνση της αναρχικής σκέψης, αν και υπάρχει μεγά
λη διαφορά ανάμεσα στο μπακουνικό αμάλγαμα της 
δημιουργικής χαράς και της επαναστατικής απάρνη- 
σης και ανάμεσα στην προτροπή του Μπούκτσιν για το 
μετασχηματσμό της "εργασίας σε χαρά και της ανά
γκης σε επιθυμία" (Μετά τη Σπάνη ο Αναρχισμός, εκ
δόσεις La Salamandra, Μιλάνο 1980). Για μία άλλη ε
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πίκαιρη συζήτηση, βλέπε την ανάλυση του Πωλ Γκου- 
ντμάν για την καλλιτεχνική και δραματική δραστηριό
τητα, συνδεδεμένη με την αντίληψη του οργασμικού 
αυτοκαθορισμού.

15. Μπακούνιν, στο ίδιο, σελ. 325.
16. Άρθουρ Λένινγκ, στο ίδιο, σελ. 170. Ο Μπα

κούνιν χρησιμοποιεί τη λέξη "autorita" για να προσδιο
ρίσει μία "εξουσία έξωθεν επιβαλλόμενη". Μολονότι 
χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη ελεύθερα και για ρητορι
κούς λόγους, στις βαθύτερες συζητήσεις διακρίνει 
προσεκτικά μεταξύ λογικής και παράλογης εξουσίας.

17. Μπακούνιν, στο ίδιο. Αυτό το σημείο είναι ι
διαιτέρως σημαντικό σε σχέση με τις πιο πρόσφατες 
συζητήσεις για τα συμβούλια. Ο Μπακούνιν σημειώνει 
τις δυσκολίες που μπορούν να εγερθούν ακόμα και μέ
σα σ’ αυτό το σύστημα οικονομικής οργάνωσης. Ο
πωσδήποτε θα θεωρούσε το συμβουλιακό κίνημα ως έ
να βήμα μπροστά προς την κατεύθυνση του σοσιαλι
σμού.

18. Για παράδειγμα, ο Γκαστόν Λεβάλ, στο έργο 
του Οι κολλεκτίβες στην Ισπανική Επανάσταση (Λον
δίνο, 1975), υποστήριξε ότι η μεγαλύτερη χρεωκοπία 
της CNT, του αναρχοσυνδικαλιστικού κινήματος των 
Ισπανών εργαζομένων, που χαρακτηριζόταν από την 
κολλεκτιβοποίηση, οφείλεται στο ότι, κατά τη διάρ
κεια του εμφύλιου πολέμου, απομακρύνθηκε από μερι
κές μπακουνικές αρχές που είχαν υιοθετηθεί από τις 
αρχές της ιστορίας του κινήματος. Δηλαδή η CNT απέ- 
τυχε στο να πολεμήσει σωστά τις γραφειοκρατικές και 
ελιτιστικές τάσεις και στο να παραμείνει στα χέρια των



εργαζομένων η εξουσία μέσα στις συνελεύσεις. Επέ
τρεψε σε "μαχητές με επιρροή" να εισέλθουν, "προσω
ρινά", στον κυβερνητικό συνασπισμό, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η νίκη στον πόλεμο (βλέπε Βέρνον 
Ρίτσαρντς,"11 για μία καταλυτική κριτική σ’ αυτή την 
"αναρχική" στρατηγική από μία αναρχική οπτική γω
νία). Ενώ η εγκατάλειψη του αντικρατισμού από τη 
CNT σημαίνει ακόμα και την απόρριψη των μπακουνι- 
κών θεμελιωδών αρχών, ο ελιτισμός, ο οποίος υπήρξε, 
κατά ένα μεγάλο μέρος, ο υπεύθυνος αυτής της επιλο
γής, μπορεί να ανιχνευτεί εν μέρει στη σκέψη του ίδιου 
του Μπακούνιν. Είναι ανάγκη να αναγνωρίσουμε ότι 
αυτός ο ελιτισμός, που εμφανίστηκε πολλές φορές 
στην ιστορία του αναρχοσυνδικαλιστικού κινήματος, 
δεν συνιστά μία βαθιά ρήξη εν σχέσει με τις αρχές του 
Μπακούνιν, διότι υπάρχει στη σκέψη του μία ελιτίστι
κή τάση. Στο πρόγραμμα της "Διεθνούς Αφελφότη- 
τας", ο Μπακούνιν προτείνει μία μυστική εταιρεία ε
παναστατών, που θα έχει ως έργο της την καθοδήγηση 
του κινήματος. Μολονότι αρνείται συχνά την ιδέα της 
δικτατορίας, αντιφάσκει όταν περιγράφει την οργάνω
ση ως μία "αόρατη δικτατορία", ένα είδος "γενικής 
διεύθυνσης" του επαναστατικού κινήματος (Άρθουρ 
Λένινγκ, στο ίδιο). Ο Μπακούνιν κατορθώνει να δει 
την αντιφατικότητα μεταξύ της γενικής θέσης του και 
αυτών των προτάσεων και μετριάζει τις παραπάνω

(13). Ο Κλαρκ αναφέρετω στο έργο του Βέρνον Ρπσσρντς 
"Διδάγματα από την Ισπανική Επανάσταση", μετάφραση Σπό
ρος Κστρόπσος, αώόσας Ελεύθερος Τύπος.

89



διαπιστώσεις του, υπογραμμίζοντας ότι οι ομάδες πρέ
πει μόνο "να βοηθούν το λαό στον αυτοπροσδιορισμό 
του", χωρίς την ελάχιστη επέμβαση οποιουδήποτε τύ
που κυριαρχίας, έστω και προσωρινού και μεταβατι
κού (στο ίδιο, σελ. 191). Δυστυχώς, είναι αδύνατο να 
συζητήσουμε εδώ, όπως αρμόζει, αυτό το πρόβλημα. 
Ας σημειώσουμε μόνο ότι ο Μπακούνιν δεν έχει εμβα- 
θύνει αρκετά στο θέμα της διάκρισης μεταξύ νόμιμης 
και παράνομης εξουσίας σ’ ένα αποκεντρωμένο ελευ- 
θεριακό πολιτικό κίνημα (άλλωστε δεν το έκανε κανέ
νας από τους κλασικούς αναρχικούς στοχαστές) και ό
τι αυτή η θεωρητική παράλειψη έχει συντελέσει σε α
ντιφατικές παλινδρομήσεις στην πολιτική του αναρχι
κού κινήματος.

19. Μαξίμωφ: Η πολιτική φιλοσοφία του Μπακού
νιν, σελ. 405-406. Οποιεσδήποτε και αν είναι οι αρετές 
των επιχειρημάτων του Μπακούνιν σε άλλα πεδία, η α- 
πόπειρά του να εφαρμόσει αυτές τις ιδέες στους Γάλ
λους αγρότες φαίνεται πάρα πολύ αισιόδοξη. Η ανάλυ
ση του Μαρξ στο έργο του Η 18ηΜπρυμαίρ του Λου
δοβίκου Βοναπάρτη φαίνεται πειστικότερη.

20. Βλέπε το έργο του Ντόλγκοφ Αναρχικές Κολ- 
λεκτίβες*14' (Νέα Υόρκη, 1974), του Λεβάλ Κολλεκτί- 
βες στην Ισπανική Επανάσταση και τα έργα του Σού- 
χυ για τις κολλεκτιβοποιήσεις στη Γερμανία, στην I-

(14). Στην ελληνική γλώσσα, "Αναρχικές Κολεκτίβες. Η 
Εργατική Αυτοδιεύθυνση στην Ισπανική Επανάσταση", μετά
φραση Νίκος Ποτσμιάνος, εκδόσεις Διεθνής Βιβλιοθήκη.
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σπανία'"' και στη Γαλλία. Τα εντυπωσιακά κατορθώ
ματα της Ισπανικής Επανάστασης δεν θα έπρεπε να 
μας οδηγήσουν στο να κλείσου με τα μάτια μπροστά 
στις σοβαρές ανεπάρκειές της. Δεν μπορούμε να παρα
μελούμε την ανεπαρκή ανάπτυξη της κριτικής και επα
ναστατικής συνείδησης, τις οικονομιστικές τάσεις του 
αναρχοσυνδικαλιστικού κινήματος, την ύπαρξη των 
πρωτοποριών καθώς και του μύθου του ήρωα και του 
ανδρισμού, την ανεπαρκή προσοχή στα πολιτισμικά 
προβλήματα, όπως η θέση των γυναικών, και στα σο
βαρά προβλήματα του συνδικαλιστικού κορπορατιβι- 
σμού, που παρουσιάστηκαν σε πολλές κολλεκτιβοποι- 
ημένες περιοχές. Μία απόδειξη των ανεπαρκειών της 
επανάστασης υπάρχει στο έργο του R. Frazer Αίμα της 
Ισπανίας (Νέα Υόρκη, 1979), μία θαυμάσια και εύ
γλωττη ιστορία, βασισμένη στις αναμνήσεις όσων επέ- 
ζησαν από τις μάχες και τις συγκρούσεις του εμφύλιου 
πολέμου.

21. Ένα παράδειγμα παρόμοιας ανάλυσης, αναφο
ρικά με τη ρωσσική επανάσταση, υπάρχει στο έργο 
του Βολίν Η άγνωστη επανάσταση"6’ (Καρράρα, 1976) 
καθώς και στην πρόσφατη και αξιόλογη εργασία του 
Τζέιμς Σκοττ για τον επαναστατικό ρόλο των αγροτών,

(15). Στην ελληνική γλώσσα υπάρχει το βιβλίο του Αου- 
γκουσάν Σούχυ για τις κολλεισοβοτίΌΐήσεις στην Ισπανία "Κολ- 
λεκτιβισμός και Αυτοδιαχείριση στην Ισπανία 1936-39", μετά
φραση Κώστας Νικολάου, εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος

(16). Στην ελληνική γλώσσα, "Η Άγνωστη Επανάσταση", 
τόμος 1ος και 2ος μετάφραση Σεραφείμ Ζάκχα, εκδόσεις Διε
θνής Βιβλιοθήκη.
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που περιλαμβάνεται στο άρθρο Ηγεμονία και αγρότες 
του περιοδικού Πολιτική και Κοινωνία.

22. Μολονότι ο κολλεκτιβισμός και ο συνδικαλι
σμός του Μπακούνιν θεωρήθηκαν πολλές φορές ως α
ντίθετοι προς τον κομμουνισμό του Κροπότκιν και των 
πιο σύγχρονων αναρχικών, ακόμα και για τον Μπα
κούνιν ο απώτερος στόχος ήταν μία ελευθεριακή ομο
σπονδία κοινοτήτων.

23. Μπακούνιν, στο παραπάνω έργο, σελίδα 376.
24. Μπακούνιν, στο παραπάνω έργο, σελ. 357. Η 

θέση του Μπακούνιν αναφέρεται στην ανάδυση μιας 
τεχνογραφειοκρατικής τάξης, όχι μόνο όπως αναπτύ
χθηκε στα εξουσιαστικά σοσιαλιστικά κινήματα, αλλά 
και όπως αυτή αναπτύσσεται στην αστική κοινωνία, 
καθώς μεταβάλλεται η ηγεμονία της ίδιας της παραδο
σιακής μπουρζουαζίας.

25. Μάρξ και Ένγκελς Επιλεγμένη Αλληλογραφία 
(Μόσχα, 1975), σελ. 293. Ούτε η "θεωρία των ασυνε
χών κοινωνικών σχηματισμών" -η οποία εξηγήθηκε α
πό το Μαρξ διά παραδειγμάτων για το πεπρωμένο της 
οικονομίας στην Αρχαία Ρώμη- έστω και αν υπονοεί 
την απόρριψη της πιο απλοϊκής ερμηνείας του τεχνο
λογικού και οικονομικού ντετερμινισμού-, αρνείται το 
μαρξιστικό μοντέλο για τη σχέση μεταξύ βάσης και ε
ποικοδομήματος' μπορεί να είναι περισσότερο επεξερ
γασμένη, αλλά εμμένει στην ετεροβαρή σχέση μεταξύ 
βάσης και εποικοδομήματος. Επίσης, η ίδια θεωρία 
δεν έρχεται σε σύγκρουση με το πρόταγμα της απελευ
θέρωσης μέσω της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνά
μεων.
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26. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Μπούκτσιν, ο Μαρξ 
δεν υπήρξε ελευθεριακός, όπως πιστεύουν ορισμένοι, 
ούτε όταν υποστήριξε την Κομμούνα. Εγκωμιάζοντας 
τη συγκέντρωση στην Κομμούνα των εκτελεστικών 
και νομοθετικών λειτουργιών, υπερασπίστηκε μία δο
μή που ταύτιζε "την έκφραση μιας πολιτικής βούλη
σης, η οποία θα πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στο 
λαό που αποφασίζει στις συνελεύσεις του, με την κα
θαρά τεχνική εκτέλεση αυτής της βούλησης, η οποία 
αποτελεί μία λειτουργία που μπορεί να εκχωρηθεί σε 
όργανα διαχειριστικού τύπου, των οποίων τα μέλη θα 
πρέπει να εναλλάσσονται, να είναι ανακλητά, να υπο
βάλλονται σε έλεγχο και σε περιορισμό των εξουσιών 
τους και όπου είναι δυνατό να ορίζονται διά κλήρου" 
(Μάρραιη Μπούκτσιν: Πέραν των ορίων του Μαρξι
σμού, στο περιοδικό Αναρχος, τ. 2, 1979, σελ. 61).

Τζων Κλαρκ
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