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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αντικειμενο αυτου του βιβλιου ειναι ο απολογισμος της
ιστοοικής πειοας της Αοιστεοας στο εθνικο ζήτημα.
Δεν ειναι φυσικα ένας πλήοης απολογισμος γιατι δεν
εζεταζονται ολα τα αοιστεοα κινήματα ουτε εζαντλουνται τα
εοωτήματα που θέτει η εμπειοια τους. Η έσευνα πεοιοοιζεται σε
κεινα που ειχαν τη μεγαλυτεοη ακτινοβολια και επιδοαση. Χωοιζεται
σε τοια μέση. Στο ποωτο εζεταζεται η εμπειοια της Α', της Β' και
της Γ' Διεθνους. Στο δευτεοο μέοος παοουσιαζονται οι θέσεις του
μεταπολεμικου μαοζισμου στο εθνικο ζήτημα. Και στο τοιτο
διεοευναται η σχέση εθνικου και κοινωνικου ζητήματος στα πλαισια
των σημεοινών ανακαταταζεων.
Η συγχοονη ελληνική φιλολογια για το εθνικο ζήτημα ειναι
πεοιοοισμένη. Υπαοχουν πολλα και αζιολογα έογα για την
«εζαοτηση» αλλα απουσιαζει μια συγχοονη ποοβληματική για το
εθνικο ζήτημα. Στο κεντοικο θέμα που ειναι η θεωοια για το έθνος η
σκέψη μας έχει σταματήσει στην εποχή του Μεσοπολέμου οπου το
πλαισιο της συζήτησης οοιοθετουνταν απο τη συγκοουση μεταζυ της
φυλετικής/φασιστικής θεὼοησης του έθνους και ενος
παλαιοντολογικου μαοζιστικου διεθνισμου.
ΙΙ απουσια βιβλιογοαφιας αντανακλα ασφαλώς την έλλειψη
ενδιαφέοοντος για το θέμα μεταξυ των μοοφωμένων κυκλων μας.
Ποαγματι. ςΓια τους φιλελευθεοους, που δηλώνουν θιασωτες μιας
κοσμοπολιτικης "ανοιχτής κοινωνιας”, ο εθνισμος ειναι υπολειμμα
αγελαιου χαοακτήοα, καταλοιπο της φυλετικής μας ποοϊστοοιας.
Ενω για τους μασζιστές, που δηλώνουν «ποὡτα διεθνιστές και
έπειτα πατσιὡτες››¦ ο εθνισμος ειναι, απο αποψη αοχής, κατι το
αονητικο  δεν ειναι αγαθο που θα ποέπει ο ανθοωπος να αγωνιζε
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ται να το διατηοησει, πολύ δε πεοισσοτεοο να το αναπτύξει.
Παοα τις διαφοοές τους και οι δύο πιστεύουν οτι ο εθνισμος
ειναι α) ιδεολογικη ψευδαισθηση και β) ιστοοικη παθολογια.
Τοωτιἔοσν τον εθνισμο με το σωβινισμοτ τσ οσιτσισμσ λισιι τσ
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σιονιιτιλιἠἕ νστι̃μσιτσδσττι̃στιἔ λισιι λμσχολονιτιἠἔ οστωθησιι̃ἐ τον οθνιλισσ
μας ποοσωπου. Για ναεκδηλωθει τελικα σαν καθολικη τύφλωση και
σσλλονιλοι̃ νεμσωσιι̃ με εντονεἐ τοιστιἐ εθνιιιοο σστολτιοισσμοσ

Τοντο το βιβλιο ειναι μισι
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λισιτιιιτιἔ ιιπέσβοιστιέ
οωττιἐ ττιἑ ττσσσιδοἔτιἑ λωιτοιστοισιι̃ἑ Αντοινοσιλοι την ιδεολονιλτι εἔέλιἔιι̃
ενοσ μιλιοσὐ σσιστεοον λιωιλοο. ο οττοιοἐι σφοο δτσστιστωσο την
λισθοοιστιντι στιμοισιοι τον εθνιλοσ ἔηττιμοιτοἐ στο σσνλοονο λιοσμοι
οδηγηθηκε να επανειςετασει το θεωοητικο αντιπατοιωτισμο του
μαοξισμού μέσα απο μια ευοεια μελέτη της εμπειοιας του.
Αττο τη δοολειοι οιστἠ ττοσἐλινιμε μισ ιτσσβλιι̃μστιλιὴ λιοιι
οοισμενα σημαντικα, κατα τη γνωμη μας, συμπεοασματα.,Ποώτη
μοοωοττοιτι̃στι̃ τοσἐ Ιεινοιι 'Π πσιοοσσοι εκδοση Μιοι οιλλη εονοισιοιι στην
ιδια κατεύθυνση, ειναι το «Αναζητώντας μια θεωοια για το έθνος»
που κυκλοφοοησε το καλοκαιοι του 1988 απο τις εκδοσεις Εκάτη.
Το ενδιαφεοον που ποοκαλεσε το ”ανιχνευτικο" αυτο κειμενο μας
ενθσοοσνε νοι ττοοχωοτισοσμε νσι στην ειιδοσιι τον ττσιοοντοἐ
Το σσμττοοοισμοι τον οστσλονισμοσ μοιἐ μττοοοι νοι σσνοιμιστει
ειτινοσμμστιιιοι στο οἔἠἐι̃
οι) Στην ττοοσιτιντι των σσιστεοων ιισμμστων λινσισιολτι ιτοιντστε
το δονμσ τηέ σνσνωνιμοττι̃τσἐ τον Εθνικοσ ἔτι̃τημστοἐ στιἐ τσἔιιιἑἐ τι
τιἐ οιλιονομιιιεέ σσντετοινμενεἐ (στο μετοο σον επικοατει σ° αυτα ο
βολοντσσισμοἑ τι ο οιιιονομισμοἐλ
β) Η ιδιοι τι ττσσλιτιιιἠ των οιοιστεσων λισμμστων οστοδετλνοετι
ωστοσο, οτι τι οινοινωνιμοττι̃τοι δεν ισλσει ιτσσσι μονο σε ἐνοιν
οοισμενο βαθμο, δηλσδτι οτι ιΊ ιτσσνμοιτιιιοτιι̃τοι τον εθνισμοσ ειναι» τν
τελετι σνοποτοσιτη μοι οστοοσδιοοιστη λιοιι ττοὲττοι νοι οιντιμοτωττιιζετοιι
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ωἐ οωτονομοἐ ιστσοιλιοἔ σσντελτσττιἐτ
Υ) 'Αν ο ιστοοιιιοἑ σλισμοἑ θέλει νοι οινοιι επιστημονική θεωοιοι
ιτοἐττει νοι βοοι τον τοολτο (μοι ττιν τολμτθ. νσ ενσωμοιτωσει τον
εθνισμο ως θεμελιακη διασταση, η οποια, ενώ συνυφαινεται με την
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ι

ι

ι

4,1

Ἐν

,τ
›

·7.

.γ

ιη.

.

ι
ι

'Οσο δουλεύουμε το θέμα, τοσο πειθομαστε οτι το έθνος
μποοει να συληφθει, με καποια επαοκεια, μονο αν θεωοηθει ως
ιστο ικό συλλογικό υποκείμενο και οχι ως "φυσικο'ιστοοικη
διαδἐασια” η "ιδεολογικό νεφέλωμα”. Η έννοια "ιστοοικο συλλογικό
υποκειμενο" χοειαζεται ασφαλώς την απαοαιτητη διασαφηση που
μόνο εν μῳεγ, μποοει να πμαγματοττοιηθει στα πλαισια ενος
απολογισμού της σχέσης μαοξισμού και έθνους. 'Ομως έστω και
ανεπαοκώς επεἔεογασμένη μας επιτοεπει, η έννοια αυτη, να
συλλαβουμε τον εθνισμο ως τοοπο ύπαοξης του εθνικού
υποκειμένου. Το εθνικο υποκειμενο ειναι ελεύθεοο να υπαοξει ειτε
με τον τοοπο της βαοβαοοτητας ισωβινισμος, οατσισμος κλπ.) ειτε με
τον τοοπο του σεβασμού της αμοιβαιας εθνικης ετεοοτητας και
ελετιοεβιας οδηγει, δηλαδη, σε μια θέση που δε βλέπει μονο την
αονητικη συμπεοιφοοα των εθνών, για να την απολυτοποιησει οπως
κανει η παλαιομαοξιστικη αοιστεοα. Μια θέση που αποφεύγει,
συναμα, τις απολυτοποιησεις στις οποιες στηοιζεται ο ταυτισμενος
με την κοινωνικη αντιδοαση παοαδοσιακος εθνικισμος.
γποστηοιςουμε, λοιπον, οτι ειναι δυνατη μια θεωοητικη
ποοσέγγιση που επιτοέπει να υπεοβούμε την παοαδοσιακη μανιχαϊκη
πὀλωση στο εθνικό ζητημα
Το εθνικο ςητημα οἔύνεται στο συγχοονο κοσμο ενω τιθεται με
νέες μοοφές. Ποιν μεοικα χοονια η διαπιστωση αυτη θεωοούνταν
αυθαιοετη γενικευση ενος τοιτοκοσμικού φαινομένου. Σημεοα ειναι
αναμφισβητητη. Τα παγκοσμια γεγονοτα και ιδιαιτεοα ο,τι συμβαινει
στο χώοο του υπαοκτού σοσιαλισμού, την επιβεβαιώνουν.
Για μας τους 'Ελληνες το εθνικο ζητημα τιθεται με επιτακτικο
τοοπο απο δύο, κυοιως, κατευθύνσεις που λειτουογούν συμ
πληοωματικα. Η μια και η πιο οοατη, ειναι η εις' ανατολών απειλη.
Αοχιςοντας απο την Κύποο και πεονώντας στο Αιγαιο και τη
Θοακη, ο τουοκικος επεκτατισμος στοχεύει σταθεοα στο διαμελισμο
του ελλαδικού κοατούς. Εκμεταλλεύεται συστηματικα την απουσια
ελληνικης εθνικης στοατηγικης και τις ηθικοπολιτικές κοισεις που
πεοιοδικα ιςεσπούν στην Ελλαδα και κεοδιζει τη μια θέση έπειτα απο
την αλλη. Η δεύτεοη κατεύθυνση που ειναι ακομα πιο επικινδυνη,
γιατι δεν ειναι οοατη δια γυμνού οφθαλμού, ειναι η απειλη
ττολιτιστικης εειιφανισης του Ελληνισμού στα ττλαισια της Ε.ο.Κ.
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Απΐ ο,τι φαινεται έχουμε φτασει στα οοια. Και αν στο εγγύς
μελλον δεν υπὀιοξει καποια αφυπνιση, η Ελλαδα και ο,τι αυτη
διασωζει, θα ανηκει οοιστικα στο παοελθον. Αλλα η δυνατοτητα
αφύπνιση; υπαοχει μέσα μας. Ειναι Ο καϋμος της Ρωμιοσυνης που
εξακολουθεί. να καιει κατω απο τη σταχτη της συλλογικής μας
αποτυχιας.
Απ' αυτο τον καϋμο εμψυχώνεται και σ' αυτον απευθυνεται
τουτο το βιβλιο.
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και τα
Παγκοσμιο
εθνικα κινήματα απο την εποχη του Μαοἔ ως το Δεὐτεοο
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Αντικειμενο του ποὼτου μέσους ειναι

ο μαοἔισμος

»
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Πολεμο.
Σκοπος του ειναι να αναὀειἔει τις αντιφασεις της μαοξιστικής
πολιτικής στο εθνικο ζήτημα και να ὁιαμοοφὼσει τους οσους για ενα
γενικοτεοο ποοβληματισμο πανω στο θεμα του έθνους και του

·ις×“ς;×ΐιΔιγ
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εθνισμου.

¿
ί

Για λογους μεθοδολογικής ευχεοειας ὁιακοινουμε τα εθνικα
ιι
κινήματα σε "κεντοικα , πεοιφεοειακα" και 'ενὁιαμεσα , αναλογα με
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τη "θέση" που κατέχουν καθε φοοα στο παγκοσμιο συστημα.
ι

<.ι·°

Ώ
·

Ἐγἐι

ιι ιδγγγ
ἑἶ Η
Α

Ε

ΑΜΙ' ε*

ι

Μ

,

ξῖγυ

.νῖ {
ιή

κή έηὰ
ἶ
Ν

γγ

ιιη̨̃λ

η

αν

Αθ

ὲἴ

Ε

γ:·ἐβτ:γι

γγ

Α

ιἶ.:ελἶΉ
τι γκ

γα
τ

Λ

ι
›

ήη̨̃ῖ
ι

3

.

'

ὲὲζιι
ι

κι7

·

ἱἶςι̃ί Ζαν›ἔι|
ν

×

ι

ιικ

3

λ

τη̨̃

ηη

ι
ὕε'

ιι
7

Ε

ιη
ιι

ι

ι

ι
.

τι
ιι
ι

ι

Η Α' ΔΙΕΘΝΗΣ

Ελ.

.

κι
,εβι
,

.ιι

ζμ

ιι

ι=“ #.

.Ή

.

±¬

'ιῖλλ

.Χ

Δ

Ξ

τμ
.

·ι

Μ

.ην

ΐι

κι τι
ιἶξ
ηη
θα

τηλ
.Γ

τ

ι

ι

|

Η εποχη που εἔεταςουμε στο ποωτο κεφαλαιο καλυπτει το
χσονικο ειαστημα ιεεοιεοο.
Στο διαστημα αυτο οι ευοωπαϊκοι εθνισμοι κυοιαοχούνται απο
φυλετικτἠ (σωβινιστικη / ευοωκεντοικἠ) κατεύθυνση συνειὁησης. Την
εθνικη ετεοοτητα την αντιλαμβάνονται ως ανισοτητα πολιτιστικού
Καθένας αισθάνεται τον εαυτο του ”ανωτεοο" απο τον
αλλο κι ολοι μαζι βλεπουν τους πεοιφεοειακούς λαούς και ιοιως
εγχοὼμους, ως "καθυστεοημενους", ”απολιτιστους" και
ν

5

τ

ς..

Αυτος ειναι ο οοιςοντας της ποὼτης μαοἔιστικης ποοσεγνισης
εθνικο φαινομενο. ΙΙ ποοσέγγιση αυτή πεοιλαμβοινει τις
ιδέες: α) Το εθνος ειναι παθολογια της ανθοώπινης
β) η ὁιεθνοποιηση του καπιταλισμού εξαλειφει την
και γ) το σοσιαλιστικο κινημα θα ενισχύσει πεοισσοτεοο
αποεθνοποιητικές τασεις του καπιταλισμού και θα τις
Το ιδανικο του μαοἔιστικού σοσιαλισμού δεν ειναι
μια κοινωνια διχως τάξεις και κράτη, αλλά και μια κοινωνια
έθνη‹ι›·

.

«Οι εογατες δεν έχουν πατοιῦα... Οι εθνικοι χωοισμοι και οι
αντιθέσεις αναμεσα στους λαούς έςαφανιζονται ολο και πεοισσοτεοο
την ανοπτυἔη της αστικής τάξης, με την ελευθεοια του εμποοιου, με
παγκοσμια αγοοα, με την ομοιομοοφια της βιομηχανικης παοαγωγης και
συνθηκών ζωης που αντιστοιχούν σ' αυτήν. Η κυοιαοχια του
α θα τους εξαφανισει ακομα πιο γοἠγοοα. Η κοινη οοαση του,
στις πολιτισμένες χὡοες, αποτελει εναν απο τους ποωτους οοους
της απελευθἐοωσἠς του. Στο βαθμο που θα καταογειται η εκμεταλλευση του
ατομου απο το αλλο, θα καταογειται και η εκμεταλλευση του ενος
έθνους απο το αλλο. Μαζι με την εξαλειψη της αντιθεσης των ταἔεων στο
των εθνών, εξαλειφεται η εχθοικἠ σταση των εθνών μεταξύ τους».
Ένγκελς: «Διαλεχτα Εογα» τ. Ι σ. 4041).
(1)
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Με μπουσουλα αυτες τις αοχἐς η Διεθνης ασκησε την πολιτικη
της απεναντι στα εθνικα κινηματα. Ας τη δουμε.
Σ

Σ

ι

Η "ινδικη" γοαμμη

Την πολιτικη της Διεθνους απεναντι στα "πεοιφεοειακα"
του Μαοἔ
εθνικα κινηματα την δειχνουν πολυ καθαοα δυο αοθοα
για τη "βοετανικη κυοιαοχια στις Ινδιες" και για "Τα αποτελεσματα
αοθοα αυτα ο
της βοετανικης κυοιαοχιας στις Ινδιες" (1853). Στα
ὶῖη̨̃γι
κινημα
Μαοξ αονειται οητα να υποστηοιἔει το εθνικο αντιαποικιακο
ἐς
των Ινδὡν.
Στο ποώτο αοθοο αναλυει την καταστοοφη της παοαδοσιακης
τα
ῇἦ
ινδικης οικονομιας απο την αγγλικη κυοιαοχια (παοαμεληθηκαν
το
αποτελουσαν
δημοσια αποστοαγγιστικα και αοδευτικα εογα που
παοαδοσιακη
η
θεμέλιο της ινδικης γεωογιας και διαλυθηκε
το μονοπώλιο της
ιι̃χ νηματουογια  υφαντουογια για να επιβληθει
των
αγγλικης βιομηχανιας). Στιγματιςει επισης τη θηοιωδια που
υποκοισια
επισημη
ι ιιγγαποικιακών αοχὡν και ῖη̨̃εσκεπαζει την
'Ομως η
αποδιδει "εκπολιτιστικἐς" ποοθεσεις στην αποικιοκοατια.
"το
ειναι
αποικιοκοατια
θεση οτι η βοετανικη
η̨̃Ϊ5¿ αναλυση καταληγει στη
βγαλει
να
αποστολη
σαν
εχει
γγἶγ ασυνείδητο ὁογανο της ιστορίας” που
στο δοομο της
την Ινδια απο την "απολιθωση" και να την οδηγησει
"ποοοδου"ιι).
της
Η αντιληψη οτι η αποικιοκοατια με το καταστοεπτικο
ειναι ιδέα
ἑογο ανοιγει "αντικειμενικα" το δοομο στην "ποοοδο",
"Θεια
χοιστιανικη
η
οποιο
(στον
απο τον Ἑγελο
γἦἴξγ παομἐνη
Και
Λογου").
του
"πανουογια
σε
εχει μεταμφιεστει
μια αυτονομη
σημαινει οτι οι ανθοώπινες ποαξεις διαμοοφώνουν
ηθελημενους
μη
ενος,
αφ'
ποαγματοποιει,
μἐνη δυναμικη η οποια
.
 "σπει
ποοοδευτικη
την
με
συμπιπτει
ετεοου,
αφ'
ςιὲῷω̨̃γγισκοπους και
οοειδη  ανελιἔη της ανθοωποτητας.
ἐξ
Δ

ι
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Στο δευτεοο αοθοο ο Μαοἔ γινεται ακομα πιο απολυτος

τι

Σ

ι
καθε έθνους διατηοουσε ακομη ξεχωοιστα
«Ενώ η αστικη ταἔη
δημιουογησε μια ταἔη. που σε ολα
βιομηχανια
μεγαλη
η
συμφἐοοντα.
εθνικα
τα εθνη έχει τα ιδια συμφἐοοντα και που γι αυτήν η εθνικοτητα έχει
σ_111_
τ_ Α·
πεθανει». ςΚαολ Μαοξ: «Η γεομανικη Ιδεολογια»
τ

.

ἦ
ι

Γκουτενμττεογκ).

«Μοναχα το ποολεταοιατσ μπσοει να καταογησει την εθνικότητα.
μονο το αγουπνο ποολεταοιατο μποοει να κανει δυνατη την αδελφοσυνη των
«οι
εθνών». σενγκελς. Αναῳεεεται στο αεσεο του Μισιιλει ιονγτα
53).
σ.
τ.
18
μαοξιστές και το Εθνικο ζητημα». Τετθαδια

.Ν

ιι

γγ
›,›
ι
ε

εποινόιϋιιιση
0) «Βέβαια όταν ιι̃ Αννλια πθοιιοιλοιὐσι μια κοινωνική
'ιιὶἐ και Ο
σνμφἑθονιόι
Χνδαια
πιο
ια
από
σιο Ινὁοσιἀντ λιινιόιοιν ιιονόιλοι
Μα το ςητημα
ηλιθιος.
ηταν
επιβαλει
τα
να
για
χοησιμοποιησε
που
τοοπος
μποοει να εκπληοὡσει
δεν ειναι αυτο. Το 'ςητημα ειναι αν η ανθοωποτητα
σιιἐ νθινωνιιιιέ
ιον πθοοθισιιό ιηἑ λωθιἔ μια θιιιελιιιιιἠ ειιανόισιασθ
κι αν ὁιἐ·
ενιιλἠιιιιια
Θπθιαδἠιιθιι
Αννλια
Ή
ιόιι
σλὲσειἐ ιιι̃έ Ασιοιἐ Αν ὸλι¬
την
ιιποοε
βαἔογταε
ιστοοιαει
τη;
οογαγο
ποαἔετ ηταν το ασνγειυ̃ητο
επανασταση αυτη». (Διαλεχτα Εογα τ. Ι σ.4Ο8409).
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θώς υποστηοιςει την ”κατωτεοοτητα" του ινδικου πολιτισμου και την

"αναγκαιοτητα" της καταστοοφής τουω.
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Ως ”ενδιαμεσα” χαοακτησιςουμε τα εθνικα κινήματα στις τοεις
αυτοκοατοοιες της εποχής: τη οωσική, την
αυστοοουγγοική και την τουοκική.
Οι θέσεις του Μαοξ και του 'Ενγκελς απέναντι στα κινήματα
αυτα καθοοιςονταν απο τις αντιλήψεις τους για το οολο του
τσαοισμου στη διεθνή κατασταση της εποχής τους. Πιστευαν οτι ο
τσαοισμος ήταν το "ποοπυογιο της αντιδοασης" και ο κὐοιος εχθοος
και κινδυνος για τη σοσιαλιστική επανασταση στην Ευοωπη. 'Ετσι
υποστήοιζαν ανεπιφυλαχτα τα εθνικα κινήματα που αμφισβητουσαν
τον τσαοισμο και εςισου ανεπιφυλαχτα καταδικαςαν τα εθνικα
κινήματα για τα οποια μποοουσε να διατυπωθει η υπονοια οτι ειναι
ευεπιφοοα στη οωσική επιοοοή. Πασαδειγμα εθνικου κινήματος που
το υποστήοιςαν ανευ οοων ειναι το πολωνικο. Αντιθετο παοαδειγμα
ειναι τα εθνικα κινήματα στην αυστοοουγγοική και την τουοκική
αυτοκοατοοια. Αυτα ήταν, κατα τη γνωμη τους, κινήματα σλαβικών
και οοθοδοςων εθνοτήτων και κατ' επέκταση "τσιοακια του

1

πολυεθνικές
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ιι) εε.. μηπως μια τετοια χωοα και μια τετοια κοινωνια δεν ήταν απο
τα ποιν ποοοοισμένη να γινει λεια κατακτητων;.. οι Ινδιες δεν μποοουσαν
να ςεφυγουν την τυχη να κατακτηθουν και ολοκληρο το ιστοοικο παοελθον
τους, αν γενικα ειχαν ένα ιστοοικο παοελθον, ειναι η ιοτοοια των
διαδοχικών κατακτήσεων στις οποιες ειναι εκτεσειμενες. Η ινδικη κοινωνια
δεν έχει απολυτως καμια ιστοοια, δεν έχει τουλαχιστο καμια γνωστή
ιστοοια... Το ζήτημα επομένως δεν ειναι αν η Αγγλια έχει δικαιωμα να
κατακτήσει τις Ινδιες, αλλα αν θα έποεπε να ποοτιμουμε τις Ινδιες
κατακτημένες απο τους Τουοκους, τους Πέοσες. τους Ρώσους, απο τις Ινδιες
τις κατακτημένες απο τους Βοετανους....Η Αγγλια έχει να εκπληοωσει μια
διπλή αποστολή στις Ινδιες, μια καταστοεπτική και μια δημιουογική  την
καταστοοφή της παλιας ασιατικής κοινωνιας και τη δημιουογια της υλικής
βασης ενος δυτικου κοινωνικου καθεστώτος στην Ασια... Το έογο της
αναγέννιισηἐ (ΉΙΞ Ινδἰαἐ) μόλιἐ διαφαίνεται μέσα απο το σωοο των
εοειπιων. Ωστοσο έχει αοχισει πια». (Στο ιδιο σ. 410).
Αογοτεοα ο Μαοξ θα μετοιασει καπως τις κοισεις του με εκδηλώσεις
συμπαθειας ποος το ινδικο εθνικο κινημα. Αυτο θα συμβει στη διαοκεια της
ινδικής επαναστασης του 1857. 'Ομως οι ισχυοισμοι οτι ο Μαοἔ εγκατέλειψε
τελειως τις αποψεις του 1853, δεν ειναι πειστικοι. (Πλ. το απολογητικο
αοθοο του Ινδου μαοἔιστή 5ΠΝΙΤΙ ΚΗΜΑΚ (ΞΚΠΟ3Η: «Ο Μαοἔ για την
Ινδια» στο τευχος Μαιου 1985 της ελληνικής έκδοσης του ΜΟΝΤΠΕΥ

Τα "ενδιαμεσα" εθνικα κινήματα
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Οι θέσεις αυτές δε στηοιςονταν σε καποιες σοβαοές έοευνες
και μελέτεςω, βασιςονταν σε επιπολαιους συλλογισμους "υψηλής
πολιτικής"(2) και αναμασσουσαν τις φοβιες και τις ποοκαταλήψεις
ε
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Σ' ένα γσαμμα του στον 'Ενγκελς ο Μαοἔ ομολογει οτι δεν έχει
ιδέα για το Ανατσλικο Ζήτημα: ‹‹..ποέπει τωοα να γσαψω ένα μεγαλο αοθοο
Υια Ήψηλἠ πΘλιλική δηλαδή Υια Το ΟπεΧθέ§ Αναΐολικὀ Ζήτημα με το οποίο
ποοσπαθει να με συναγωνιστει στην ΤΚΙΒΠΝΕ ένας αθλιος Γιανκης που
μένει εδω. 'Ομως αυτο το ζήτημα ειναι ποοπαντος στοατιωτικο και
γεωγοαφικο, αοα δεν ανήκει στη δική μου πεοιοχή. Ποέπει λοιπον να
θυσιαστεις εσυ ακομα μια φοοα. Για το τι θα απογινει η τουοκική
γαυτοκοατοοια δεν έχω την παοαμικοή ιδέα. Γι αυτό δεν μποοώ να
παοουσιασω μια γενική αποψη του ποαγματος». (Μαο'ςΈνγκελς: «Η Ελλαδα.

1

1
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(1)

ῖὶέιδὐσειἐ Γνὡσιιλ
(2) ΠΘΦΈΟΩ σὉλλΟΥισμό§: τα βαλκανικἀ εθνικά κινήματα αδννατιζουν
την Τουοκια και την Αυστοια που αποτελουν αναχωμα στον τσαοισμο.
Ισλλιθοπολοὐν ανῃκειμενωιἀ τον τσαθισμτὀ που είναι 'το πΘΟπὐΩΥιΟ ι̃ηέ
αντεπανἀσιαϋυἐ Πυθϋπόθεση τ0υ συλλσγισμοὐ αυτου ήταν η ακοιτη
αποδοχή των αποψεων του Φαλμεοαυεο οτι ολα τα βαλκανικα έθνη ειναι
σλαβικα (ακομα κι οι Ελληνες: «οι Ελληνες της Τουοκιας ειναι ως επι το
Π
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και τὸ Ανατολικό Ζήτημα»
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που επικοατουσαν στη Δυση για τις οοθοδοἔες εθνότητεςω. Τελικα
διαψευσθηκαν από τα ιδια τα ποαγματα.
κ

πλειστον σλαβικης καταγωγης.....» στο ιδιο σ. 98). Καθώς και η κοινη με
.
.
,
ι
τους Ρώσους ελληνοσθοδοξη Ομολογια («,.,ο Σεοβος, ο Βουλγασος κι ο
Βόσνιος οαγιόις η ο Σλαβος χωοικός της Μακεδονιας και της Θοακης
.λ
λ
.
ι
.
Α . Π
ι
,
ο,τι και να γινει, κοιταζει κατα την για ετοουπο Ή Υια την ε ευσι̃ι̃ του
Μεσσια .... ..›› (στό ιδιο σ. 1ΟΟ)
.
.
.
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Θεωσουν μαλιστα οτι τα εν λογω εθνικα κινηματα εντασσονται στην
ιδεολογια του πανσλαβισμου που σκοπός του «....ειναι η δημιουογια ενός
σλαβικου κσατους από την οοοσειοα του Εστς και τα Κασπαθια ισαμε τη
Μαυση Θαλασσα, το Αιγαιο και την Αδοιατικη, υπό οωσικη ηγεμονια...››
(στο ιδιο σ. 83).
Δευτεσος συλλογισμός (που τον αναπτυσσει ο 'Ενγκελς σε γοαμμα του
στον Μπεονστόι'ιν); ‹‹..αν από την εξέγεσση αυτών των λεβέντηδων απειλει
να φουντώσει ένας παγκόσμιος πόλεμος, που θα μας καταστσέψει ολόκληση
την επανασταστικη μας κατασταση, τότε ποέπει και αυτοι οι ιδιοι και το
δικαιωμα τους για ζωοκλοπη να θυσιαστουν ανελέητα στα συμφέσοντα του
ευοωπαικου ποολεταοιατου...» (στό ιδιο σ. 451). Επισης: «Ακόμα κι αν
τόσο πολυ
δεχτουμε ότι οι Σλαβοι των Βαλκανιων κλπ. ειναι
οσμη
τους
απελευθεοωτικη
λειπουν,
αν
η
να
μου
ενδιαφέοοντες,
την
ναχετε
Μποοειτε
του
με
τα
συμφέσοντα
πσολεταοιατου...
συγκοουεται
ειστε
αυτό
απελευθεοωθει,
ποολεταοιατο.
Αν
με
το
ευοωπαι̃
κ
ό
υπομονη
ιδια
και σεις αυτόματα ελευθεοοι" (στό ιδιο).
(1) Σε ό,τι αφοοόι τους Σλαβους της Αυστσιας ο Μαοξ κι ο 'Ενγκελς
εφαομόζουν τη φυλετικη ”θεωοια” του Χέγκέλ πεοι ”ιστοόικών" και "μη
ιστοοικών" εθνών: «,..εκτός από τους Πολωνους, τους Ρώσους και το πολυ
πολυ τους Σλαβους της Τουοκιας, κανένας σλαβικός λαός δεν έχει μέλλον,
για τον απλό λόγο ότι όλοι οι αλλοι Σλαβοι στεοουνται τις βασικές,
γεωγοαφικές, πολιτικές και βιομηχανικές ποουποθέσεις της αυτοτέλειας και
της βιωσιμότητας...». (στο ιδιο σ. 85).
Η αντιμετώπιση που επιφυλασσεται στους "Σλαβους της Τουοκιας”
(Σέοβους, Βουλγόιοους, 'Ελληνες κλπ.) δεν ειναι καθόλου ευγενικη:
 "Εθνιδια", "κατα φυσιν λαῖσκοι” ”ληστολαοι” που "έιναι και
παοαμένουν τσιοακια του τσαοισμου”.
 «Αυτατα αθλια συντοιμια των ποώην εθνών, Σέοβοι, Βουλγαοοι,
Έλληνες, κι ο υπόλοιπος ληστοσυοφετός που εμπνέει ενθουσιασμό στο
φιλελευθεοο φιλισταιο για να ωφελουνται οι Ρώσοι, δε χαοιςουν ο ένας
·

ιι
,

,

τα
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ε
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αέ α που ανασαινει και θέλουν σώνει και καλα να
'τ
'λλ
.
Θ,
στον α Ο ΟὉ.,ε τον
κόψουν αμοιβαια τους λαιμασγους λαιμους τους».
 «Αυ καμια ῳοσα συμβει κατ' εἔαιοεση μια ευγενικη, θαοοαλεα
θα βσειτε
ποαἔτι την κανει παντα ένας Τουσκος. Που αλλου στον κοσμο
(εννοει τους Βονλγὰοονἐλ (Από το Υθὰμμα τον
τέτοιον γουοουνολαό;››
22_25.2'1882. Στο (δω).
Μπεθνσώκν
'Ενγκελς
με την οποια ο Μαοἔ αντιμετώπιζε το
Ενδεικτικό της ποοκαταληψης
ότι Ο ,Αγγλος πθωθυπονογος
έμμονη ῶἐα
Ανατολιχὀ Ζἠΐημα ήταν
Τσαοου. (Κι αυτό γιατι ο
Παλμεοστων ηταν "πληοωμένος ποακτοσας” του
είχε αναλαμπές „ανῃτον@Μσμοὐ.. και .ιφκλελληνκσμοὐια

ι

ιι

ι

ιν.
Αγ..

3.

Η "ιολανδική” γοαμμή

ι1Ατ ΔιΕ@ΗΗΣ

(Κιτ

Η νέα αποψη του Μαοξ για το ιολανδικό επιβλήθηκε στη
Διεθνή αλλα υστεοα από σκληοό αγώνα και όχι ολοκληοωτικα.
Χαοακτηοιστική ειναι η μαχη που χοειαστηκε να δώσει ο 'Ενγκελς το
1872 για την οογανωτική ανεξαοτησια των Ιολανδών μέσα στη

ι

Η Ιθλστδτσ ειχε ττστσσττηθετ

τσσἐ Βθετσηισσἐ ηδη σστσ τσ
Μσσσττσνσ Κσντσστσ στηθτι̃ητσ τησ σΥΥλτκη€ ττσστσθλτσἐ στάθηκε μτσ
σημσνττηη σμσδστ σστστττσσν (σττστισνστ τσττἐ ετνστ στ σημτστνστ
Διαμαοτυοόμενοι που αντιτιθενται στην 'Ενωση του κατεχόμενου
Βσσσσ με τσν ελτσθεσσ τσλσνσστσ Νστσλ
Τσ τσλσνδτησ τθντκσ τττνημστν βστσκστσττ στο ττσσσττηντσ Υτσ
στώντἐ ττστ ετνσττ σμεσσ στσθητσ στην εποχή του Μαοἔ με τις
εξεγἐοσεις του 1830, 1848 και 1867. 'Εχει σαν αξονα τον αγώνα για
την ανατοοπή της αγγλική: κυοιαοκιαε και ως ννειαοκη ιιοσφή τη
Ὁθηστττστστη στσμσθιη” μετσἔσ Κσθσλικὡν και Διαμαοτυοομἐνων.
σστσ

Σε αντιθεση με τα αποκιακα και τα "ενδιαμεσα" εθνικα
κινήματα, η επαφή της Διεθνους με το ιολανδικό εθνικό κινημα
ήταν αμεση ιδιως από τη στιγμή που απέκτησε τμήματα στην Αγγλια.

ι

Ν

Ζα

Δ

Διεθνή.

Οι οπαδοι της ενσωματωσης των Ιολανδών στα αγγλικα
τμήματα επικαλουνταν το θεωοητικό αντιπατοιωτισμό της Διεθνους
και το επιχειοημα ότι η οογανωτική αυτονομια των Ιολανδών θα
αναπαοήγαγε τον ιολανδο  αγγλικό ανταγωνισμό και μέσα στην ιδια
τη Διεονη και μ· αυτο τον τοοττο Θα εμττοειςε την οινατττυςη του
ποολεταοιακου διεθνισμου. Ο 'Ενγκελς κατήγγειλε ως υποκοιτικό
ποόσχημα την επικληση του διεθνισμου και δήλωσε ότι ο
ποαγματικός διεθνισμός πσέπει να βασιζεται, στην ποοκαταβολική
αναγνώοιση της αυτοδιαθεσης του καταπιεζόμενου ἐθνουςσ).

;;

1

ι

Ο Μσσἔ τητσστηστζσ σθλτλτστ την Οιυτονομια της ῖολανδιας στα
πλαισια μιας 'Ενωσης με την Αγγλια. Πιστευε ότι η απελευθέοωση
του ιολανδικου λαου από τους 'Αγγλους γαιοκτήμονες πεονουσε
μέσα από τη νικη του αγγλικού ποολεταοιατου και την εγκαθιδουση
τση σσσταλτσμσὐ στην Αγγλτα ΩΞ πθσϋττσθτση τησ σον”ηἑ
ανεξαοτησιας του καταπιεςόμενου έθνους έβαζε το σοσιαλιστικό
μετασχηματισμό του κυοιαοχου έθνους.
Βαθμιαια όμως και υστεοα από μεγαλυτεοη εμβαθυνση στο
ζητημα, αναθεώοησε τις αοχικες του απόψεις και κατέληξε στο
συμπέοασμα ότι η εθνική απελευθεοωση της Ιολανδιας ειναι
απαοαιτητη ποουπόθεση για την κοινωνική απελευθέοωση της
αγγλικής εογατικης ταιςης. Ποοχώσησε μαλιστα και στην ακόλουθη
γενικευση: «δεν μπορεί να ειναι ελεύθερος ένας λαός που καταπιέζει
άλλθυς λ0!0ὐς»ω.

γτ

τ

.

διους τους Άγγλους εογατες. Πόλα καιοό νόμιςα ότι το ιολανδικό καθεστώς
μττοοει να οινοιτοωτει με την ανοοο της αγγλικής εογατικης ταςης. Παντα
υπεοασπιςα αυτή την αποψη στο "Βημα της Ν. Υόοκηςϊ... η πιο βαθια
μελετη του ςητηματος με επεισε για το αντιθετο. Η αγγλικη εογατικη ταςη δε
θα καταφὲοει να κανει τιποτα. εφόσον δε θα έχει απαλλαγει από την
Ιολανδια... Η αγγλικη αντιδοαση στην Αγγλια εχει τις οιςες της στην
υποδουλωση της Ιολανδιας». (Το απόσπασμα ειναι από το εογο του Αενιντ
«Σχετικα με το δικαιωμα των εθνών για αυτοδιαθεση». Βλ.: Διαλεχτα Ἑογα
τ.

2/

[

τε

Η) Σε γοαμμα του. της 10.12.1869, ο Μαοξ γοαφει στον Ενγκελς,
σχετικα με την εισήγηση του για το ιολανδικό ζήτημα, στο γενικό Συμβούλιο
της Διεθνους: «.... Εντελώς ανεξαοτητα από καθε "διεθνιστική" και

Ἡνθσωτττστστη” τΡΘσσεσλσΥτσ Υτσ Ὁστατσσὐνη στην Ισλανδία” τ γιατί σστσ
είνστ σστσνσητσ στσ Σσμβσὐλτσ τησ Δτεθνσὐἐ  τσ άμεσο σστσλστσ σσμφέθσν
της εογατικής ταἔης της Αγγλιας απαιτει να κόψει τους σημεοινοὐς δεσμούς
της με την Ιολανδια. Και αυτή ειναι η πιο βαθια πεποιθησή μου και
στηοιζεται σε λόγους που σήμεοα δεν μποοώ να τους ανακοινώσω στους ι
`ι

τι

1

μέσος

ΙΙ

σ. 345).

(1) «Ο γοαμματεας ΗΑΕΕ3 ποότεινε τη θεση ότι "η δημιουογια
ιολανδικών εθνικών κλαδων στην Αγγλια βοισκεται σε αντιθεση με τους
γενικους κανονισμους και τις αοχες της Ένωσης με το σκεπτικό "ότι η
θεμελιώδης αοχή της 'Ενωσης ήταν να καταστοὲψει καθε σχεση με το
εθνικιστικό δόγμα και να απομακουνει καθε εμπόδιο που χωοιςει ανθοωπο
από ανθοωπσ... Η συγκσότηση ιολανδικών κλαδων στην Αγγλια δε θα
μποοοὐσε πασα να κοατήσει ζωντανό τον εθνικό
ανταγωνισμό που
δυστυχώς υπήοχε αναμεσα στο λαό των δυο χωοών... Κανενας δεν ήξεοε τι
έκαναν οι ιολανδικοι κλαδοι και στους κανονισμους τους διακηουσσαν
ότι ο ποώτος στόχος τους ήταν να απελευθεοώσουν την Ιολανδια από την
ἔὲνη κυοιαοχια, (αλλα όμως) η Διεθνήςδεν έχει καμια σχέση με την απελευ
Θεοωση της Ιολανδιας”.
Ο 'Ενγκελς παιονοντας το λόγο ειπε "ότι ο ποαγματικός σκοπός της

Ποτ

τ
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οοο Πο
Ιθλαοδοο σογκοοῖοοοοο μοο εοχωοοοοἠ οοκἠ τοοο οονο"Πο να
τους
μποοουσε
δεν
γλώσσα
αγγλική
την
γεγονός ότι χοησιμοποιουσαν
τις
για
μιλησε
ΗΑΕΕ3
αποστεοήσει από τα δικαιώματα τους.... Ο πολιτης
αλήθεια
η
αλλα
σχέσεις Αγγλιας και Ιολανδιας σαν να ήταν ειδυλλιακές.....
είναι ὁλαφοοεῃχἠ· Υπἠοχε το γογονοο οπτο οοοονων χοοοποεοοο τηο
Ιθλανδωἔ "αλ οσο οοι̃ἠ Ή χοοοποοοη οονοχοοοοονι οο οταν ποοοοολἠ
οηοοοοο νο οποταχοοι̃ο στο
απἐοαν" οτοοἔ Ιολονοοοο οογοῖοο νο τοοο ποόταση)
ζητουσε απο τον
βοετανικό Ομοσπονδιακό Συμβουλιο. (Η
υποταχθει στον
να
και
του
κατακτημένο λαό να ἔεχασει την εθνικότητα
για φλυαοη
απλώς
αλλα
κατακτητή του. Δεν επσόκειτο για διεθνισμό.
τόσο
οοτοοοηοη οποτογἠο· Αν οι οποοῖοοοοἑο οοτἠο Έηο ποοτασηο ἔεχεἰλωοαν
αποδειξουν μεταφέοοντας
πολυ από πσαγματικα διεθνιστικό πνευμα, ας το
στο Δουβλινο. υποτασ
την έδοα του βοετανικου Ομοσπονδιακού Συμβουλιου
όπως των Ιολανδων:
πεοιπτωση
Σε
μια
σόμενοι σε ένα Συμβούλιο Ιολανδών.

μετατοαπηκε σε επιθετικό
ένας αμυντικός πόλεμος αλλα στη συνέχεια
πόλεμο με στόχο την ποοσἀωνση νων ναλλννών πεθνοχών της
Αλσαννας ναν νηἐ Λωοαννηἐν
.Ενα νδναννω̨ο σνονχενο αννον τον πολἐμον βωσνεναν σνο
γεγονός ότι αποτελει κλασικό παοαδειγμα συγχώνευσης των εθνικών
και ταἔικών αντιθέσεων. Στηοιςόταν κι' από τις δυο μεοιές στην

οι

_

(σοσιαλιστική)
μετεἔελίχθηκε σε κοινωνική
έξαοση του εθνισμου καικατάληψης
νω̨μανννὸ
Παονσνοὐ από
επανάσταση. Η απενλἠ
Μαννἔ
ανἀλνση
σνννανὀ Οδἠνησε σύμφωνα
Ξναννκὀβληνννς ννβω̨νησης ..εθνννἠς ἀμνναἔ, άπό
σχημαννσμὀ

ι

Η
εἔοπλισμό του πασισινου λαου από την οαλλη.
μια μεοια και στον
λαό απ,
,γεθννκἠς ἀμνναςγ φοβόταν πω̨νσςἔὀτω̨ο
ννβω̨νησνι̃
αντίφαση αννἠ ἔεννλνχθηνε μένω
εἔωτω̨νκὀ εχθοὀ
όννν
μὲθος
Ον ω̨ομονοατημένον ασνον πἠναν
έσχατη σννὲπενἀ
των εισβολέων και η σωτηοια της πατσιδας έπεσε στους ώμους των

οοοὐοεἶωο σε ἔεχωοωτη
ποογμοοκοο οοεονοομοο ποοπο" ονογκοοοχο νοδιακηουχνεται
στους
σ η και τι'ταν απα Θ αιτ η το να
'
ε θ νικη' οονγανω
αθγχονἐον
Ο

_

Έ·

Ιοολἰοο 1977)·

ταἔεωνω.

λαϊκών

Για

να

παοαμεινει

αμυντικός



εθνικοαπελευθεοωτικός ο πόλεμος μετατοαπηκε σε εμφυλιο. Έτσι το
ποώτο σοσιαλιστικό πεισαμα στον κόσμο. η Κομμουνα του
Παοισιου, ειχε σαν βαση τη συγχώνευση του εθνικου και του ταἔικου
των λαϊκών μαζών.
αγώνα και ηταν γέννημα του πατοιωτισμου
πόλεμο ωα̨ ..δννασνννὸι στο πε
Η Δνεθννν; καταδίκασε

ο
χ ο
πονονωμοοο τοοο οτ" οο ποοπο κο" οο πιο ποοοοχοανεξαοτησια'...››
ΔΣ'
Ι Θ λ ανδ ω'ν η'ταν να εΥ καθιδ ονυσουν τη δική τους εθνική
ος
_'
'
(Το οποοποομο οοοο οπο το ποοοαοοο οκ οονο οωοοηο Έοο«Ειναι
οι
ΒΙ.ΑΠΤ;
'
Δ ιεθνους
το 1872 ανα Φ έ Ο εται στο α Θ θ Θ ο του ΙΑΜΕ5
εκιοση
Ε ηνικη
Ποοτοοικανοι εθνικη μειονοτητα;» που δημοσιευτηκε στην
γ

γαλλοποωσικός πόλεμος

Ο πόλεμος ανάμεσα (κονέ Γἀλλονε ναν νονε Γε Ο μανον §(18.70_
1871) ἔενννησε εκ μῳονα̨ Των πθώτων ως επιθετικός πόλεμος για
την πῳσἀθτηση τηα̨ αῳστω̨ὴς ὀχθηἐ τον Ρἠνονςιχ Αλλά η πλἀστνγγα
ὲνεω̨ε ενανννον νους Στην ανἑχνν λονπὀνν ήταν ννα τονἑ Γεομανονἐ

της, ήταν να υποταξει τα
ποότασης, απογυμνωμένης από όλη την υποκοισια
(της Διεθνους)
ιολανδικα τμήματα στο βσετανικό Ομοσπονδιακό Συμβουλιο
συναινουσαν και το
ποαγμα για το οποιο τα ιολανδικα τμήματα ποτέ δε θα
να τους το επιβαλει..
Συμβούλιο δεν ειχε ουτε το δικαιωμα ουτε τη δυναμη

ωθ ΜΟΝΤΗΕΥ ΒΕνΙΕ\ν· Μηνοοοο Επλοοὡοηοη

Δ. Ο

Η Α ΔΙΕΘΝΗΣ

γ

οιεχόμενό του και κατήγγειλε την εκατέοωθεν εκμετόιλλευση των εθ

ε

_______.___?
(1) «Καμια συνοοιακή επιχειοηση δε θαμπωνε τόσο τη φαντασια των
Γαλλων εθνικιστών όσο η επέκταση ποος τη γεομανική αοιστεοή όχθη του
Ρήνου». Μαοξ'Ενγκελς: Διαλεχτα 'Εογα τ. Ι σ. 566.
ειναι
(2) «Όταν το Παοισι ειναι οπλισμένο. αυτό σημαινει να
στον
εναντια
Παοισιου
του
νικη
Μια
οπλισμένη η ιδια η επανασταση.
Γαλλο
στο
ενόιντια
εσγατη
Γαλλου
νικη
του
μια
θα
ήταν
Ποώσο επιδοομεα
κεφαλαιοκοατη και στα κσατικα του παοασιτα. Μποος στο διλημμα να
διαλέξει αναμεσα στο εθνικό καθήκον και το ταξικό συμφέοον, η κυβέονηοη
της εθνικής αμυνας δε διστασε ουτε στιγμή μετατοαπηκε σε κυβέονηση εθν
ικής ποοδοσιας». Στο ιδιο σ. 595596 (Μαοε: «Διακήουι̃η̨̃η για τον εμφυλιο
πόλεμο στη Γαλλια»).
Ο

σ

ι

ε

μ.ε;.Διεομιι.ε

.

__

εε

νικών συναισθηματων και προκαταλἠψεων. Καταδικασε τον πόλεμο
των εθνικών διαφορών και διακηρυἔε ότι:
σαν μέσο επιλυσης
«Οι απλοί νόμοι της ηθικής και της δικαιοσύνης που πρέπει να
διέπουν τις σχέσεις των χωριστών ατόμων πρέπει να επιβληθούν σαν
ανώτατοι νόμοι στις σχέσεις αναμεσα στα ἐθνη››(1).
Καλεσε τους εργατες και των δυο πλευρών να θέσουν την
ταξική τους αλληλεγγυη πανω από τις δυναστικές αντιθέσεις. Να μην
αφησουν τον εαυτό τους να προσβληθει από το σωβινιστικό πυρετό
και να αγωνιστθυν για άμεση ειρήνη χωρίς πρου̃αοι̃ἠσειω̨̃.
Οσο ο πόλεμος ηταν επιθετικός εκ μέρους της Γαλλιας η
Διεθνης ῖςεσκέπαςε αναμεσα στους Γαλλους εργατες το δυναστικό
χαρακτηρα του πολέμου και τους καλουσε να αντιταχθουν στον
πολεμικό τυχοδιωκτισμό. Ταυτόχρονα καλουσε τους Γερμανους
εργατες να υπερασπισουν την πατριδα τους αλλα να μην ταυτιςουν
τον εισβολέα με το γαλλικό προλεταριατο και να μην παρασυρονται
από τα "μεγαφωνα του τευτονικου πατριωτισμου" που υποστηριςαν
τη μετατροπη της γερμανικης νικης σε επιθετικό πόλεμο εναντιον
του γαλλικου λαου.
Οταν τα γερμανικα στρατευματα μπηκαν στη Γαλλια και ο
πόλεμος έγινε αμυντικός για τους Γαλλους οι θέσεις της Διεθνους
αντιστραφηκαν. Καλουσαν το γαλλικό λαό να πολεμησει τον
επιδρομέα και ςεσκέπαςαν τον προδοτικό ρόλο των αρχουσών
ταξεων που έβαζαν τα ταςικα τους συμφέροντα πανω από τα εθ

5.

οι

δυο γραμμες

,\

'

Από την ανασκόπηση των θέσεων της Α' Διεθνους απέναντι
στα εθνικα κινηματα διαπιστώνουμε τη βαθμιαια εκδηλωση δυο
αντιθέτων γραμμών που αντιπροσωπευουν δυο διαφορετικές
προσεγγισεις στο εθνικό φαινομενο.

.

Π πρώτη γραμμη που συναγεται

.

από

°°βσλκανικὲς°° Θέσεις σηνισταται στα ακόλουθα;

τις "ινδικές" και τις

* Η ανθρωπότητα έχει "έναν προοριτμό" που απαιτει να
περασουν όλες οι χώρες από τον καπιταλιστικό πολιτισμικό δρόμο.
* Ο καπιταλιστικός πολιτισμός ειναι ανώτερος από τους
προκαπιταλιστικους και ιδιαιτερα από τους πολιτισμους των λαών
της Περιφέρειας.
* ΙΙ καταστροφη των μη καπιταλιστικών πολιτισμών ειναι
προοδευτικό γεγονός και η αποικιοκρατια που την πραγματοποιει
ειναι το ασυνειδητο όργανο της ιστοριας.
* Τα περιφερειακα εθνικα κινηματα πηγαινοντας κόντρα σ'
αυτό το προοδευτικό έργο ειναι αντιδραστικα.
* Αν η δυναμικη ενός εθνικου κινηματος εἔυπηρετει τις
στρατηγικές σκοπιμότητες του εργατικου κινηματος (όπως
καθημερινα τις εκτιμαει το κόμμα) τότε πρέπει να υποστηριζεται
αλλιώς πρέπει να καταδικαζεται.

ΙΙ

νικα συμφέροντα.
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(Ι) Μαοἔ± στο ιδιο 0 578 (<<Δι0×τι̃Ωνἔη Υια το Υαλλοποωσικὐ
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δευτερη γραμμη που συναγεται από τις θέσεις για το γαλλο
πρωσικό πόλεμο και το ιρλανδικό ςητημα μπορει να συνοψιστει στα
ακόλουθα:
* Τα έθνη μοιαςουν με ατομα.
* Οι αρχές που πρέπει να διέπουν τις μεταξυ τους σχέσεις
ειναι οι ιδιες μ' αυτές που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις των
ατόμων.
* Οι αμυντικοι πόλεμοι ειναι δικαιοι, ενώ οι επιθετικοι
πόλεμοι ειναι αδικοι.
* Ο εθνισμός της αστικης ταςης δεν ειναι συνεπης γιατι
περιοριζεται από τα ταἔικα της συμφέροντα. Μόνη συνεπης πα
τριωτικη δυναμη ειναι η εργατικη ταἔη.
* Ο συνεπης εθνισμός οδηγει στην κοινωνικη επανασταση.
* Η κοινωνικη απελευθέρωση του λαου ενός κυριαρχου έθνους
προυποθέτει την εθνικη απελευθέρωση των λαών που καταπιέςονται
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* Η κοινωνική απελευθεοωση ενός εξαοτημενου λαου
ποουποθετει την εθνική του απελευθεοωση και ανεξαοτησια.
* ΙΙ εθνική αυτοδιαθεση και ανεξαοτησια ειναι ποουπόθεση για
την εξαλειψη των εθνικών ποοκαταλήψεων και ανταγωνισμών.
* Ο ποολεταοιακός διεθνισμός συνισταται, ποιν απ όλα, στη
συμμαχια των μητοοπολιτικών ταξικών κινηματων με τα
πεοιφεοειακα εθνικα κινήματα (αγγλο  ιολανδικό υπόδειγμα).
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Στην ενότητα τους οι δυο γοαμμες αντανακλουν τον
κοσμοπολιτισμό του 19ου αιωνα  τη δεξια και την αοιστεοή του

ς

.

μόόφη

Ως ενότητα αντιθέτων μεσα στον ποώτο μαοξισμό οι δυο
νόαμμεἔ αντωτατότττόαἔόμν ταότόχόσνα μταν ανταηαση όεωόταἔ κατ
πόλτττμηἔ πόαἔηἕ Π ῃτνόότηῃ νόαμμη βότσαετατ τόσό μόντα στη
θεμελιακή θεση του "Κομμουνιστικου Μανιφεστου”  ότι ο εθνισμός
ετνατ παθσλσντα · ωστε μπσσετ να πετ πανετἐ όττ απστελετ απλη
"εφαομογή" της. Αντιθετα η "ιολανδική" γοαμμή βοισκεται πολυ
μαπστα από ττΞ ακεθντπἐέ ματ αντηπατθτωττπεἔ θεσετἐ τση
Μαντωεστσμ ματ ανττπσσσωπεόετ μτα δταωσόσπστηση πσσ επτβληθηπε
από την ιδια την εμπειοια.
Αν μ' αότό τόν τσόπσ εσμηνεόσσημε νατ τη δηλωση τση Μασἔ
ότι οι απόψεις του για το ιολανδικό ξήτημα αντιποοσωπευουν ενα
μετασληματτσμό των ασλτπων τση απόψεων _ μετασληματτσμό πόό
ττόόεκμψε από βαόότεση μελετη _ νσμτμσπστσόμαστε να μανόσμε όόό

Στο διαστημα 189Ο1914 το Παγκόσμιο Συστημα γνωοιξει μια
επεκταση χωοις ποοηγουμενο. Ολοκληοώνεται η αποικιοποιηση του
κὀσμοι̃γ από μια μωω̨ἠ Ομάδα εθνών με επγκεφαλἠἐ Πε ΗΠΑ? την
Αγγλια, τη Γεομανια, τη Γαλλια. Ο καπιταλισμός μετατοεπεται σε
γμπεογαλγσμὀγ

τη
¬

έιτε

ότατττστωσετἔτ
α) Ο θεωόηττμόἔ ανττττατότωττσμόἑ των πατεσων τσσ μασ·
¬

"ποώτη ποοσεγγιση” που την εγκαταλειπουν
μόλτἐ εσχσντατ σε αμεση επαφη με σμναεπστμενα εαντμα πτνηματα
β) Ο Μαοξ και ο 'Ενγκελς παοελειψαν να ανακεφαλαιωσουν
θεωοητικα την εξελιξη των απόψεων τους και να επανεξετασουν τις
αφετηοιακες αντιπατοιωτικες τους θεσεις.

ξισμου αποτελει μια

Σόνόψτζόνταἔ μπόόόόμε να πόόμε όττ η εμπετστα τόν εθνωτόό
κινηματος στην Ευοώπη των ετων 18701890 ανέδειξε μια εθνιστικη
γσαμμή που αμφισβητει τόσο το σωβινισμό όσο και τον
κοσμοπολιτισμό. ΙΙ γοαμμή όμως αυτή παοεμεινε θεωοητικα

ἶῖζ
.γη

Ο οόλος της Πεοιφεοειας γινεται ουσιαστικός για το καπι
ταλιστικό συστημα. Καθώς η βιοτεχνια της εχει καταστοαφει και οι
πολιτισμοι της εχουν ακοωτηοιασθει, η Πεοιφἐοεια εντασσεται στον
παγκόσμιο καταμεοισμό της εογασιας σαν δεξαμενή φτηνών ποώτων
υλών και φτηνής εογατικής δυναμης. Σ' αυτή τη βαση οι
κατευθυνσεις αναπτυξης, τα ποότυπα συσσώοευσης και τελικα οι

τυποι καπιταλισμου που διαμοοφώνονται, ειναι μεταξυ τους
ασυμπτωτοι και συγχοόνως συμπλησωματικοι.
Στη διαοκεια της ιμπεσιαλιστικής επέκτασης η Δυτική Ευοώπη
κοινωνική ειοήνη και από την
χαοακτηοιξεται από διαοκή
κυοιαοχια του κοσμοπολιτισμου. Οι απόψεις και οι θέσεις της Β'
Διεθνους απεναντι στα εθνικα κινήματα, εναομονιζονται μ' αυτό το
πλαισιο.

Η εποχή της ιμπεοιαλιστικής επέκτασης λήγει με την ἑκοηξη
του Α' Παγκόσμιου Πολέμου (1914) που αποτελει την απαοχη μιας
παοατεταμενης δομικής κοισης και καταοοευσης του Παγκόσμιου

Ν
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1.

Το Εθνικό Ζήτημα

ΗΒ· ΔΙΕΘΝΗΣ

μποδιζει την αναπτυζη των υπόδουλων εθνών (Ελλήνων, Αομενιων,
Σἐοβων κλπ.) τα οποια ειναι πολιτιστικα πιο εζελιγμενα και με
πεοισσότεοα από τους Τουοκους φόντα οικονομικής αναπτυζης.
Επιπλέον συντελει στη διατήοηση της αλλης εζισου σαπιας
αυτοκοατοοιας: της αυστοιακής.
Τη θεση της απέναντι στα βαλκανικα κινήματα η
Λουξεμπουογκ την εκτροαζει το 1896 με την ενθουσιὼδη υποστήοιζή
της στον αγώνα του κοητικου λαου για την 'Ενωση με την Ελλαδα 
σε ακοα αντιθεση με τη σταση του Μαοζ και του 'Ενγκελς λιγα
χοόνια νωοιτεοαω.

ι

Τα ”ενδιαμεσα" εθνικα κινήματα αποτελουν τον αζονα
αναφοοας των απόψεων της Β' Διεθνους για το "εθνικό ζήτημα". Οι
κληοοδοτημενες γι' αυτα θεσεις από τον Μαοζ και τον Ένγκελς,
διατηοουν μια δεσπόζουσα επιοοοή. Γνωοιζουν όμως και ισχυοή
αμφισβήτηση: ΙΙ Ρόζα Λουζεμπουογκ αναθεωοει τις μαοζιστικες
απόψεις για το πολωνικό και για τα βαλκανικα εθνικα κινήματα.
Ο 'Οτο Μπαουεο αποοοιπτει το θεωοητικό αντιπατοιωτισμό του
Μαοζ και εισηγειται μια νέα θεωοητική ποοσἐγγιση στο εθνικό
φαινόμενο. Τέλος την εποχή αυτή διαμοοφώνονται από τους
μπολσεβικους οι αοχες του δικου τους εθνικου ποογοαμματος.
οι)

Π Ρόζα

τι

β) Ο αυστη̨ομαρἕισμός

Λοὐξεμπουογκ

ι

ΙΙ Ρ. Λουζεμπουογκ θεωοει ζεπεοασμενη την αποψη ότι η
Ρωσια ειναι το ποοπυογιο της ευοωπαικής αντιδοασης. Πιστευει, ότι
ο καπιταλισμός εχει διεισδυσει αοκετα βαθια στη Ρωσια και
δημιουογησε βασιμες ποοοπτικἐς για την αναπτυζη επαναστατικου
κινήματος.
Ξεκινώντας από την αναθεὼοηση των εκτιμήσεων του Μαοζ
καταλήγει σε αντιθετες θεσεις για την Πολωνια και τα Βαλκανια.
Εισηγειται αονητική σταση απεναντι στο πολωνικό εθνικό κινημα.
Υποστηοιζει οτι μετα την εζεγεοση του 1863 και την
ποαγματοποιηση της αγοοτικής μεταοουθμισης, ανοιξε στην Πολωνια

δοόμος της καπιταλιστικής αναπτυζης και οι εζελιζεις
δοομολογήθηκαν ποος την κατεύθυνση όχι μιας εθνικής αλλα μιας
κοινωνικής επαναστασης η οποια θα μποοουσε να ποαγματοποιηθει
από κοινου με τους Ρωσους εογατες. Αντι να θελουμε, λεει, να
αποκοπουμε από τη Ρωσια ειναι καλυτεοα να παλευουμε από κοινου
με τους Ρώσους εογατες για την ανατοοπή του τσαοικου
ο

ΐ
τ

τ

απολυταοχισμου.

Αντιθετα με το πολωνικό η Ρ. Λουζεμπουογκ ποοτεινει την αμἐοι
στη υποστήοιζη των βαλκανικών εθνικών κινηματων αντιστοεφοντας
τους συλλογισμους του Μαοζ και του Ἑνγκελς: Από τη στιγμή που
η Ρωσια παυει να θεωοειται το "ποοπυογιο της αντιδοασης", χανει
καθε αζια το δόγμα της ακεοαιότητας του τουοκικου και του

Ϊ,

Η αυστοιακή Σοσιαλδημοκοατια με επικεφαλής τον 'Οτο
Μπαουεο καινοτόμησε σε σχέση με το "εθνικό ζήτημα".
Κατ' αοχήν απεοοιψε την αονητική μαοζιστική θεση για τα
εθνικα κινήματα της Αυστοοουγγαοιας που στηοιζόταν στη "θεωοια"
των "μη ιστοοικών εθνών" και της "αναπόφευκτης αποσυνθεσής"
τους με την αναπτυζη του καπιταλισμου. Υποστήοιζε την αποψη ότι
με την αναπτυζη του καπιταλισμου τα μικοα εθνη δεν τεινουν να
εζαφανιστουν αλλα να αφυπνιστουν. Αναγνὡοισε ετσι τα εθνικα
κινήματα της Αυστοοουγγαοιας και εκανε την ποοώθησή τους αζονα
της σοσιαλιστικής πολιτικής. Ως λυση του εθνικου ζητήματος το
αυστοομαοζιστικό ποόγοαμμα ποότεινε την πολιτιστική αυτονομία
των εθνοτήτων στα πλαισια του αυστοοουγγοικου κοατους.
Την πολιτιστική αυτονομια θα εζαφαλιζε μια ειδική νομική
δομή όπον οι εθνότητεἔ θα Οθνανώνονταν σε εθνωιοὐἑ σνλλὐνθνἐ

επιφοοτισμενους με πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, διοικητικές και
ἀλλεἐ αθμοδιόῃι̃ῖεει Ο χαθέναἐ θα δήλωνε Την εθνινότθτα ”ΤΉΞ
πθοτιμἠσεώἐ τονιἔ θα Υθαφὀταν σι ένα "Εθνικό Μθτθώο” και ωἐ
μελος μιας "Εθνικής Ένωσης" θα απολαμβανε τα αγαθα του εθνικου
Έθύπον ὐπαθἔθἐ

Μ” ανῖὐ τον τοόπο 0 αυστοομαοζισμος παοεκαμπτε την
ανἀνχθ τον Ήἀθε έθνονἐ Υια ἔελωθιστό χθἀτοἑ και σνμβιβαἔε τον
εθνικό Τθὐπο “ὐπαθἔηἐ με την ενιαία κθαωιἠ δομή ΉΙΞ αντοκθατο·

._„___.

(1) Για την αναθεώοηση των απόψεων των Μαοζ  'Ενγκελς για την
,
Πολωνια και τα Βαλκάνια εκ μέΘΟν€ Ήιε Λοὐἔεμπονθνχ βλ Π ΦΡΕΑΙΧ :

αυστ Θ ιακου ”αν0ιΧώματ0§"·
Η διατήοηση μιας σαπιας αυτοκοατοοιας σαν την Τουοκια ε
,
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οίας. Το ποόγοαμμα όμως αυτό δεν μπόοεσε ποτε να εφαομοστεί ἑζω
από τα όοια του κόμματος και των συνδικατων. Η Αυστοοουγγαοία
έμελλε να δωαλυθεῶ σῖα εἔ. ων σ„υνετἑθηω

"τοταττοοο οτοατττο οοοαο” ανα·τττττἔηΞ”(1ἶ
Η ττολτττντη τον αττολοεβττττοαον αττἐνανττ οτο οοντττο ζητημα
διαμοοφωθηκε σε διαπαλη με την παοαδοση του λαϊκισμου, αλλα
επισης και σε αλληλεπιδοαση με τις απόψεις του αυστοομαοξισμου
του οποίου το ποόγοαμμα εμφανιζόταν ως ποότυπο για τη λυση των
εθνικων ποοβληματων σε ενα πολυεθνικό κοατος (δηλαδη λυση που

τα
ι

Υ)

Ο μπολσεβωασμὁς

Η οωσικη Σοσιαλδημοκοατία γεννηθηκε μέσα από τη οηξη με
λαϊκισμό (ναθοντνωωσμὀ).
Ο λαϊκισμός ως ιστοοικη συνεχεια των σλαβόφιλωνα) ηταν ενας
αντιδυτικό επαναστατικό κίνημα που δημιουογηθηκε τον 19ο αιώνα.
Το ποόβλημα που τον απασχολουσε ηταν η δυνατότητα μιας
αγοοτικης επαναστασης που θα εφεονε την ελευθεοία στη Ρωσία

παοακαμπτοντας τον καπιταλισμό και μὲνοντας πιστη στις εθνικες
ιδιομοοφίες και στον ιδιαίτεοο δοόμο αναπτυἔης του οωσικου λαου.
Αντίθετα: από την πλευοα της παοαδοσης που αντιποοσώπευε ο
λαὼωσμόςθ Ο μπολσεβωασμόἐ δεν ήταν παω ένα κωημα
ολοκληοωσης του εκδυτικισμου πανω στη στοατηγικη που είχε
χαοαξει ο Μέγας Πετοος. Η οηἔη των Ρωσων σοσιαλιστων με τους
ναοόντνικους ηταν, λοιπόν, οηἔη με τις αντιληψεις τους για εναν

«Ροςα Λουτςεμπουογκ» τ.1ος σ. 4657. Εκδ. Νεοι Στόχοι.
α) 'Εογα του 'Οτο Μπαουεο δεν εχουν μεταφοαστεί στα ελληνικα.
νιταεκοιν μονο αποσπάσματα απο εειτεοο κια. Βλ. ι.Στω.ιν± «ο
μαοἔισμός και το εθνικό ζητημα», Λένιν: «Σχετικα με το δικαίωμα των

οεν θα ἑθτνε την, ενοτητα τον αοατονῶι

Η 'επιοοοη του αυστοομαοζισμου εκδηλωνοταν |ιδιαιτεοα με) τη
ττοταφοοα ττον αττοψεων ντα την εθντττη ατττονοτττα ττοτν αττ ολα
οτα ττοοβληαατα τηἔ οονανωοηἔ τον ττοααατοἔ· |Πολλοτ κατ ττοτοτοτ
οτ Εβοατοτ οοαταλτατέἐι ατταττοηααν: με ξτττλετθηττατα τταοαονα απο
τον Μπαουεο, ιδιαιτεοη οογανωτικη υποσταση μεσα στο κομμα. Η
λοαη· λοτττον: τον ττοοβληαατοἔ ναθτοτοοοο ανανηατα τηνοοτοοἑτηοη
των μπολσεβικων σε σχεση με τον αυστοομαοξισμό. Δεν ειναι τυχαιο,
απ· αντη την αποψη. ὐττ Ο Λέντν έστειλε στη Βτέννη τον Σταλιν, ντα
να μελετησει επι τόπου τις αυστοομαοἔιστικες αντιληψεις για το
ἑθνοἔ ττατ τον εθντααο ττατ να φἑοετ ατο ττοααα ατα ταταηοτωαἑνη
αποψη ντα το εθντνο ἔητηααω
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Η οηζη με το λαϊκισμό και τον αυστοομαοξισμό επετοεψε
στους μπολσεβίκους να διαμοοφωσουν την ακόλουθη γοαμμη: πλήοης
ισοτιμία των εθνών, δικαίωμα αυτοδιάθεσης μέχρι κρατικού αποχω
για
ί

Ρί

εθνών για αυτοδιαθεση» και Ποἐντοακ Βοανίτσκι: «Ιστοοία του μαοξισμου»

τι Ι

σ 379·

ς2› "Το σχαβὀφιχο δόγμα, μεσσιανισμός ιιταἐ τταοττατεοτιττἐνηἐ Χώοας.
ἐχ"ζε τη Φιλοσοφια του πανω στην ιδεα πως ο οωσικός λαός και η
Εκκλησία του ηταν βαθια δημοκοατικοί, ενω η επίσημη Ρωσία ηταν..λεει. μια
γεομανικη γοαφειοκοατία εμφυτευμἐνη απο τον Πετοο τον Ι. Ο Μαοἔ
σημείωσε πανω σ' αυτό: "Με τον ίδιο τοόπο τα γαϊδουοια της Τευτονίας
οιχνουν πανω στους Γαλλους την ευθυνη για τον δεσποτισμό του
Φοεω̃εοιχοη ΙΙ! ωσάν οι καθυστεοημἐνοι σκλαβοι να μην είχαν παντα
αναγκη από τη βοηθεια αλλων σκλαβων πιο πολιτισμενων για να κανουν την
απαοαίτητη μαθητευση». ιΛὲον Τοότσκι: «Ιστοοία της οωσικης Επαναστασης»
τη̨̃ Ι σ18. Εγώ· Νέα Σῖὀχοω̃

35

.

γι

Ν.

.

γ

Δ

τις ιὀιοιιοσντεε

στην τστοοικη εἔὲλιεη τηε

ττ” αντο ντα τα ττελλανττνα ττατθωαἐνα Ἑτι̃έ Χώοαἐτ
Ρωσταἐ ττατ σε ααναθτησνι
ζήτημα
(1) «Το
τη βαση αν ολεἔ ττἔ ανζητηαετἔ που ντνανε απ. ολεἔ ττἔ ατταοεἔ
αττοτολονοτ
των Ρώσων διανοουμενων σ' ολόκληοο το 19ο αιωνα. "Σλαβόφιλοι" και
”Ζαπατνικοι”, φιλοουτικοί, ὲδοσαν στο ποόβλημα λυσεις αντιτιθεμενες μα

το ίδιο κατηγοοηματικἐς. 'Επειτα τους υποκαταστησανε οι ναοόντνικοι κι οι
ααοἔτοτἐἔ· Ο ναοοντντντααοα ττοοτοττ αττολοωτταττατετ οοτοττνα κατω απο
την επίδοαση του αστικου φιλελευθεοιομου. υπεοασπισε για καιοό και
νι Ρωατα αττολονθετ στην εἔὲλτἔη ττι̃§ι νατεὐθττναη
ολοτελα ιδιότυπη, αποφευγοντας από, έναν πλαγιο δοόμο τον καπιταλισμό.
Μ' αυτην την εννοια ο ναοοντνικισμος συνέχιζε τη σλαβόφιλη παοαδοση...››

ττετοίταττττα την ταἑα όττ

(ΛΤοοτονττ ατο τοτο α 196)
Ν

(2) Αποτέλεσμα αυτου του ταἔιδιου είναι το ἐογο του Ιωσηφ Σταλιν:
«Ο μαοξισμός και το εθνικό ζητημα» (1913). (Βλ. Σταλιν: 'Απαντα τ. ΙΙ.)
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σισμοὐ, συνχώνευση των εργατών όλων των εθνωνω. Η γοαμμή αυτή
ήταν αοκετα ευέλικτη και αἔιόπιστη. Επέτοεψε τη
στοατολόγηση
|
'
,
ενός μεγαλου αοιθμου αγωνιστων απ όλες τις εθνοτητες και εδωσε
εσκ Ωχ
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μεσα στη Β Διεθνη ειναι το θεμα της αυτοδιαθεσης των εθνων. Στο
συνέδοιο του 1896 η κυοιαοχη αποψη συνοψιςεται στη διακηουξη οτι
η Διεθνής "ειναι υπέο του ολοκληοωτικου δικαιώματος για
αυτή
αυτοδιαθεση όλων των εθνών". Με την αξιοσημειωτη
διατύπωση το δικαιωμα της αυτοδιαθεσης των εθνών αναγεται σε
ζήτημα αοχής για το σοσιαλιστικό κινημα.
Πισω όμως από τη θέση αυτή υπαοχουν διαφοοετικές τασεις:
Η συνεπής αποδοχή της που εκφοαςεται από τον Λένιν. Η
αφηοημένη παοαδοχή της από το σοσιαλδημοκοατικό κέντοο
(Καουτσκι). Η υπό όσους αποδοχή της (πχ η αποψη του Σταλιν). Ο
υποβιβασμός της σε πολιτιστική αυτονομια από τους αυστοο
μαοξιστές. Και τέλος η αονησή της από τη σοσιαλδημοκοατική
αοιστεοα (Λουἔεμπουογκ, Πανεκεκ, Στοασεο κ.α.).
Για τον Λένιν δικαιωμα αυτοδιαθεσης ενός έθνους σημαινει
ελευθεοια κοατικής συνένωσης ή χωοισμου, ελευθεοια συστασης
ανεἔαοτητου εθνικου κοατους. Αποδεχόμενος το δικαιωμα της
αυτοδιαθεσης των εθνών ο Λένιν δινει την κυόια σημασια στην
πολιτική πλευοα και δηλώνει οητα ότι το εθνικό ζήτημα ειναι ζήτημα
πολιτικής δημοκσατιαςω.
Για τον Λένιν η αναγνώοιση του δικαιώματος της αυτοδι
αθεσης των εθνών ειναι ζήτημα αοχής. Η θέση του αυτή αποοοέει
από την ποωταοχική σημασια που αποδιδει στον υπεοεθνικό
χαοακτήοα της σοσιαλιστικής ιδεολογιας. δηλαδή στην υπεοοχή της
διεθνους ταξικής αλληλεγγυης του ποολεταοιατου έναντι των
εθνικών διαφοοών και αντιθέσεων. Κατα την αποψή του ο
ποολετεοιακός διεθνισμός καταντα υποκοισια και απατη αν δε
στηοιςεται στην ανεπιφύλακτη αναγνώοιση του δικαιώματος της
εθνικής αυτοδιαθεσηςω. Η θέση αυτή, ότι το εθνικό ζήτημα ειναι
θέμα πολιτικής δημοκοατιας, στηοιζεται στην οικονομική θεωοια του
_
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Τη διατυπωση

του εθνικού ποογοαμματος της οωσικής
(1)
Σοσιαλδημοκοατιας τη βοισκουμε αφ' ενός στο παοαπανω βιβλιο του
Σταλιν και αφ' ετὲοου στο ὲογο του Λένιν; «Σχετικα με το δικαιωμα των
εθνών α Οωτοὁιἀθεσ » (191 4)
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(2) Από Έονε ΖΔ6. ηγέτες, (1 έσω
. μονο οι
μ
ς με α ον κτωβοη του
127 έχουν οωσική εθνικότητα. (Βλ. Σαολ Μπετελέμ± «Ταξικοι Αγώνες στην
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Η αυτοδιαθεση

"Ξ

μαΘξΒστΜε€ απόψεως

γω τη

(1) Το ςήτημα της αυτοδιαθεσης «ανηκει αποκλειστικα στη σφαιοα της
πολιτικής δημοκοατιας». (Λενιν: 'Απαντα τ 22 σ. 14)
(Ζ)
ο Λένιν έβαζε το διπλό
της Ρ ωσιας
'
'
Μποος στο ποο λ εταοιατο
και πσώτα απ' όλα
εθνικισμό
σε
καθε
εναντια
«να
αγωνιστει
καθήκον:
εναντια στο μεγαλοοώσικο εθνικισμό. Να αναγνωοιςει οχι μοναχα την απο
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Την οικονομικη θεωσια του Καουτσκι για τον αστικό
τη συμμεοιςόταν όλη η Σοσι
'
του εθνικου κινήματος
”
χαοακτηοα
Ωστόσο η θεωοια αυτη
αυστοομαοξιστων.
αλδημοκοατια πλην των
που κατεληγαν σε
επιχεισηματολογιων
χοησιμευε και σαν έοεισμα
ζητήματος:
του
διαφοοετικη τοποθέτηση
και
 Εφόσον το εθνικό κινημα ειναι "εκ φύσεως” αστικό
κοινωνια
η
καθηλωθει
να
θέλουν
δε
δεδομένου ότι οιἰσοσιαλιστές
ποιες
στο καπιταλιστικό σταδιο, το ποόβλημα ειναι αν και κατω απο
στην
κατι
συνεισφεοει
να
μποοει
κινημα
συνθηκες, το εθνικό

μεταβαση αττσ τη φσοιιὀαιχιιι στον καπιταλισμό Η ουσια της
βοισκεται στην ιδέα ότι τα εθνικα κινήματα ειναι αστικοδημοκοατικα
να
ως ποός τσ χασαιιτηιισ ιοιισι όιι γι βιγθὐιεθιι αποστολή τους ειναι

δημισυσγησσογ
καπιταλισμσοαλ

μια εθγιιιγι

ιγνοιιἀ

νια την

ανάπτυξη

τοι)

με τη
λυτη ισστιιιισ όλων των εθνών νενιιιιιιι μια και την ισοιιιιια σχετικά
ιθ
ι
Θ
·
6 Τιμ ισσ ογ ισ τι ο σι ους, δ η χ α 6·η το ὁ ικαιωμα
των ε νων για αυτοδια εση, για
ιι
απσχωσισμσ, Και μαζι ιι· οινιό ιιαι ιιιιιιβὡι νια να εἔασφαλισιει
επιτυχια στον αγώνα εναντια σε καθε ειδους εθνικισμό όλων των εθνών 
υπεσασπιση της ενότητας του ποολεταοιακου αγώνα και των ποολεταοιακών
σιγι διιθνινἠ ιιοινὀιηιιι παθόι
οογανὼσεων, η πισ στεγη σγγχὡγσσσἠ
αστικές τασεις για εθνικό χσσσισμσ Πχἐιια ισοιιιιια ιων ιθνώνι δικαιωμα
για αυτοδιαθεση των εθνών, συγχώνευση των εογατών όλων των εθνών 
αυτό το εθνικό ποόγοαμμα διδασκει στους εσγατες ο μασξισιιόειι (Λένιν:
«Σχετικα με το δικαιωμα των εθνών για αυτοδιαθεση». Διαλεχτα 'Εσγα τ_ Ι
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εναντια στο φεουδαοχισμσ ηταν συνδεδεμένη με εθνικα κινήματα. Η
οικονομική βαση αυτών των κινημόιτων συνισταται στο ότι για την
ολοκλησωτικη νικη της εμπσσευματιιιηι πσιισγωγγιι ειναι αιιαιαιιγιιγι γι
κατακτηση της εσωτεοικής αγοοας από την αστική ταςη, ειναι απαοαιτητσ να
ενωθοὐν σε κοατος τα εδαφη που ο πληθυσμός τους μιλα την ιδια γλώσσα
και να παοαμεσιστει καθε εμπόδιο για την αναπτυξη αυτης της γλώσσας
και την καθιέοωση της στη φιλολογια. Η γλώσσα ειναι το σπουδαιότεοο
μέσο για την επικοινωνια των ανθοώπων. Η ενότητα της γλώσσας και η
ανεμπόδιστη αναπτυςη της ειναι ενας από τους σπουδαιότεόσυς όσους για
την ποαγματικα ελευθεση και πλατια κυκλοφοοια των εμποοευματων, που
αντσποκοινεται στο σὐγχοονο καπιταλισμό, για την ελευθεοη και πλατια
ενσωματωση του πληθυσμού στις ςεχωοιστες ταἔεις, τέλος ειναι ο όοος για
τη στενή συνδεση της αγοοας με τον καθε νοικοκυση ή μικσσνοικσιιτισηι
πουλητή η αγοοαστή. Γι αυτό, η ταση ςεπιδιωἔη) καθε εθνικου κινήματος
ειναι ο σχηματισμός εθνικών κσατών, που ικανοποιουν καλυτεσα αυτές τις
αναγκες του συγχοονου καπιταλισμου. Οι πιο βαθιοι οικονομικοι
παθανοντεὲ σπαώχνουν ποος αυτό, και για όλη τη Δοτιχη Εσθώιιη  ιιόιιι
παοϋα̃ιὰνω: για όλο τον πολιτισμένο κσσμσ  τσπιιιό φυσιολογικό φαινόμενο
για την κεφαλαιοκοατική πεοιοδο ειναι τα εθνικα κοατη». (Στο ιδιο σ. 296

τνν σοσωλωμον·
Οι επνδνωἔειε του εθαἰνσμον ειναι' εε οῳσμον ασαν
Εφοσον
_
κες, η θεση της Σοσιαλδημοκσατιας απεναντι του ειναι θεμα τακτικης
και όχι στοατηγικής' (αοχής). Σαν τέτοιο ποεπει να αντιμετωπιιςεται
οννατοτμἐναι με βαση τα κοντῃοτα ττιἔ καθε φοοα νεντκοτεοηἔ
επαναστατικής σκοπιμότητας.
Αντοἐ ήταν ο τοοττοἔ πον τοποθετούσε το ζήτημα Ἡ Ροζα
Λουςεμπουογκ και όσοι αλλοι αονουνταν να δεχθουν ως θέμα αοχής
την αναγνώοιση του δικαιώματος της εθνικης αυτοδιαθεσης.
Οοισμενοι μαλιστα δεν εννοουσαν να κανουν ουτε την ελαχιστη
τταοαχώοτι̃οη τανττνἠἔι μτ το απλο επτλετοημα οττ το ατττι̃αα ηταν
αστικό και επομένως αντιδοαστικό εξ οοισμου.
Η αποψη που επικοατησε αναμεσα στους μπολσεβικους ηταν
ττι̃ἔ
(οττωἕ οννανοναε τα των νοτέοων) Ή νττο οοονἕ αναννὡοτοη
απόψεις
"συνθετικές"
έκφσαςε
παντα
που
Σταλιν
Ο
αυτοδιαθεσης.
(το Ὁενμα” αναμεσα οτα στελέχη τον αομααττνον μηλαντομον)
οεχοταν την αντοοταθεοη νττο τον οοο οττ τι ονννταοτμτνη εφαομονη
του πσολεταοιατου
της δε θα εοχόταν σε αντιθεση με ταΙ συμφέοοντα
(1)
›
›
ιοπωἔ τα οτεοαηντνετ σε καθε οττνμτὶ τι̃ ηντοτα τον αοαματοἔ) 

ποοωθηση

ι

κ

τ

σνμφωνα με την
(1) «Τα έθνη ἐλονν το οτνατωμα να ταντοποτονντατ
εθνικό
επιθυμια τους, έχουν το δικαιωμα να διατησησουν καθε δικό τους
να
δικαιωμα)
έχει
(δεν
θεσμό, και βλαβεοό και ωφέλιμο, κανεις δεν μποοει
όττ
Ή
ακόμα
επεμβατνετ βτατα στη ἔωἠ των εθνών Αντὐ ὐμωἐ δε σθαατνα
στονἐ
Σοσταλοημονοαττα οτ θα ανωντἔεται. δε Θα κάνει ἔνμωσλι ενανττα
βλαβεοους θεσμοὐς των εθνών, εναντια στις ασκοπες διεκδικήσεις των
μια
εθνών. Αντιθετα, η Σοσιαλδημοκοοιτια ειναι υποχοεωμένη να διεξαγαγει
να
τὲτοτα ζνμωοη χατ να τττηοταοα τη θέληση των εθνών ἐτστ πον τα έθνη
συμφέ
στα
πεοισσότεσο
ανταποκοινεται
που
τακτοποιουνται με τη μσοφή
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3.

Σταλιν ηταν μια συοοαφη των απόψεων του Λένιν,\
Λουξεμπουογκ και του Μπαουεο. Κατέληγε σε μια
μετασχηματισμένη μοοφη του αυστοομαοἔιστικου μοντέλου (ενιαιο
πθληϋθνϋιό ηθἀΐοἑ πάνω στα εθείπνα τηἐ Τσαθικηἐ αηΐοηθατοθωἐλ
Η αναΥω'Υνη Του εθνικού κννηματοἑ σε αστικό μετἐτθεπε το
αποψη του

Π.

Οι απόψεις του 'Οτο Μπαουεο αποτελουν ουσιαστικα την

ποὡτη απόπειοα να διατυπωθει μια μαοξιστικη θεωοια για το έθνος.
Οι απόψεις αυτές μποοουν να συνοψιστουν στα ακόλουθα σημεια:
α) Το έθνος ειναι ιδιαιτερη ιστορική κατηγοοια πολιτιστικής

εθνιηό ζητημα σε ἔητημα δημοηθατἰαἐ: ελεηθεθιἶα τηἐ γλώσσας. των
ηθών. των εθίμων κλπ. επιτοέποντας, μ' αυτό τον τοοπο, μια
”σΌμπληθωματνκη” εφαθμωη των απόψεων Τον Μπἀθηεθ
Σ' ένα θεωοητικό πλαισιο όπου το εθνικό κινημα κατανοειται
με όθοηἐ ”πλεηΩὡν” ίη μια ”ασΉ·ηη·ανΉδΩαστι%η”. η άλλη ”ασΤΦηη·
δημοκοατικη”), η συνεπης αποδοχη της αυτοδιαθεσης δεν μποοει να
επιβιώσει. ΙΙ αδυναμια της λενινιστικης θέσης ηταν εγγενης.
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του ποολετασιατου. Ακσιβως γι° αυτο, ενώ θα παλεύει για το
δικαιωμα αυτοὁιάθεσης των εθνών, θα κανει ταυτοχοονα ζυμωση και
ενάντια λ.χ. στον αποχωρισμό των Τατασων και ενάντια στην εκπσλιτιστικἠ
 εθνικη αυτονομία των εθνών του Καυκάσου». (Ι. Σταλιν: «Ο μαοξισμός
και το εθνικό ζητημα». 'Απαντα τ. Π σ. 399. Η υπογοαμμιση δικη μου).

θεωοια του Μπαουεο

.

της

σσντα

ΙΙ

τάξης. Στηοιζεται στην υπαοξη ενός διαμοοφωμένου ”εθνικου
χαοακτηοα” που συνδέεται με τους ατομικους χαοακτηοες και όχι
με την ιδιαιτεοότητα του εδαφους η της κοατικης υπόστασης.
β) Ο "εθνικός χαοακτηοας" μιας ανθοωπινης ομαδας
δημιουογειται μέσα από την ιστοοικη επαναληψη της σχέσης της
ομαδας με τις συνθηκες υπαοξης της όπου η "παλη με τη φυση”
παιζει τον κυοιαοχο σόλο. Ειναι η "κοινη μοιοα". το "παγωμένο
κομματι της ιστοοιας".
γ) Η ποοσδοκια ότι τα έθνη θα συγχωνευτουν στο σοσιαλισμό
και οι εθνικές διαφοοές θα εξαφανιστουν αποτελει έναν "απλοϊκό
κοσμοπολιτισμό” του ποολεταοιατου. Αντιθετα, η ποόοδος στο δοόμο
του σοσιαλισμου θα συμβαδιζει με την αναπτυξη και οχι την
εῖη̨̃ασθένιση της πολιτιστικης διαφοοοποιησης αναμεσα στα έθνη.
δ) Ο καπιταλισμός αποκλειει το ποολεταοιατο
από την
κουλτουοα που ειναι εθνικη και έτσι το αποἔενὡνει από τις
πολιτιστικές αἔιες. Ειναι συνεπώς καθηκον της Σοσιαλδημοκοατιας
να επανασυνδέσει το ποολεταοιατο με την εθνικη κουλτουοα.
Οι απόψεις αυτες έγιναν αντικειμενο μεγαλης φιλονικιας μέσα
στη Διεθνη.
Στην ”ψυχολογικη" θεωοια του Μπαουεο για το σχηματισμό
των εθνών ο Καουτσκι αντέταἔε, συμφωνα με τον Λένινω, την
"ιστοοικοοικονομικη" θεωοια του συμφωνα με την οποια το έθνος
ειναι γέννημα του καπιταλισμου, αναπόσπαστο απ' αυτόν και
ποοοοισμένο να εξαλειφθει μαζι του στη διαοκεια της σοσιαλιστικης
μεταβασης. Επέκοινε το Μπαουεο (παλι συμφωνα με το Λένιν) ότι
υποτιμα τη δυναμη της τασης για δημιουογια εθνικου κοατους, ότι
συγχοόνως υποτιμα τη δυναμη των διεθνοποιητικὡν διαδικασιών κ.α.
Η κοιτικη του Καουτσκι αναδεικνυε την αοχη της αυτοδιαθεσης
μέχοι κοατικου αποχωοισμου και γι αυτό έβοισκε την επιδοκιμασια
του Λένιν.
Η κοιτικη των "αοιστεοων" (Πανεκεκ, Στοασεο κ.α.) έδινε επι
(1)

Λένιν: στο ιδιο

σ. 297.
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σης την εμφαση στην πολιτικη πλεύοα αλλα όχι από τη σκοπια της
.ιῖσἕἔυ̃κοἐἶηθοἕἕοατἑἶιη̨̃ς αολἕκἔηἕἕᾶσηξψ ἕύἑοι Σττἱἔἶιζιἶεαι̃ιμἑη̨̃ιόι̃ἔι̃παχούἐε

ύποστηοιἔαν ότι ύπαοχει ”αστικη" και ἔποολεταοιακη" κούλτούοα.
το
το ταἔικό σύμφεοον και ειδικότεοα
Υποστηοιςαν επισης ότι
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(πού
σύμφεοον
εθνικό
από
το
οικονομικό σύμφἐοον ειναι ισχύοοτεοο
ειναι ετσι κι αλλιω  κι εδώ σύ μφ ωνούσαν μ ε τον Καούτσκι  ενα
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Το θεωοητικό ύπόβα οο της κοιτικης ηταν
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Το 1914 μέσα σε μια γενικη αναζωπύοωση τού εθνισμού στην

Πθὡτοἐ Παγχὀσμιοα̨ Πόλεμος” Επωκεφαλἠέ τηἐ
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Αγγλοι, οι Γαλλοι και οι Ρώσοι. Αύτοι οι τελεύταιοι πεοιεβαλαν
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Παοόλα αύτα η Σοσιαλδημοκοατια, με εἔαιοεση το οωσικό
τμημα και μια μικοη μεοιδα της αοιστεοας της (Λιμπκνεχτ, Λούἔε

ΔΔ

Η Β' ΔΙΕΘΝΗΣ

μπουογκ κ.α.), οιχτηκε στον πόλεμο  το καθε κόμμα με την
πατοιδα του. Ξεχασε τελειως το διεθνισμό και τις αποφασεις για την
"παλη εναντια στον πόλεμο" και 'βούλιαξε στο σοσιαλσωβινισμό
και το σοσιαλιμπεοιαλισμό” (Λένιν).
Η χοεωκοπια της Β' Διεθνούς ήταν ολοκληοωτική. Ο σωβι
νισμός σαοωσε σχεδόν αμαχητι τον πολυθούλητο διεθνισμό.

ΠΙ

Η Γ. ΔΙΕΘΝΗΣ
`
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Η εκθεση που ακολουθει καλύπτει την πεοιοδο 19141948,
που ειναι πεοιοδος δομικής κοισης, καταοοευσης και αναδιαο
θοωσης του Παγκόσμιου Συστήματος. Η πεοιοδος αυτή .αοχιζει με
τον Ποώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη οωσική επανάσταση, πεοναει
μεσα από τήν παγκοσμια οικονομική κοιση του 1929 και την
αναπτυξη του φασισμού και τελειώνει με το Δεύτεοο Παγκοσμιο
Πόλεμο (1944) και τη νικη της κινέζικης επαναστασης(1948).

Η γενικευμένη ανατοοπή του καταμεοισμού της εογασιας
μεταξύ Κέντοου και Πεοιφεοειας και μεταξύ των επιμεοους χωοών,
που ὲσχεται με την οικονομική και πολιτική καταοοευση του
Παγκόσμιου Συστήματος, ποοκαλει ισχυοες πιεσεις για αναδιπλωση
των Κοινωνικών Σχηματισμών στον εαυτό τους, ποαγμα που
αντανακλαται στη γενική υποχώοηση του κοσμοπολιτισμού και την
αναζωπύοωση των εθνισμών. Οι εθνικές αντιθέσεις επισκιαςουν τις
ταξικές και τις ενσωματώνουν. Ο εθνισμός ειναι σε όλη την πεοιοδο
η καταφανώς δεσπόζουσα ποαγματικότητα.
Η συγχώνευση των εθνικών και των ταςικών αντιθεσεων και
κινηματων ειναι εν γενει διαφοοετική στο Κεντοο του Παγκόσμιου
Συστήματος απ' ό,τι στις αποικιακες και ημιαποικιακες χώοες. Στο
Κεντοο βασικός τύπος ειναι ο εθνικοσοσιαλισμὀς, ο φασισμός. Στην
Πεοιφεοεια ειναι η αντιιμπεριαλιστικἠ εθνικοδημοκοατική επανά
σταση. Στην ποώτη πεοιπτωση κυοιαοχει η φυλετική κατεύθυνση
συνειδησης, στην πιο ακοαια και ποωτοφανή στην ιστοοια εκδοχή
της. Στη δεύτεοη, δεσπόζουν οοαματα και επιδιώξεις εθνικής και
κοινωνικής απελευθέοωσης.
Το παγκόσμιο ιμπεοιαλιστικό σύστημα θα βγει τελικα με
βαούτατες απώλειες από τη δινη της μακοόχοονης δομικής κοισης.
Η Ρωσια και η Κινα, η ποώτη στην αοχή και η δεύτεοη στο τέλος
της πεοιόδου, θα ποαγματοποιήσουν την ἐἔοδό τους απ' αυτό, για να
επιλἐἔουν δοόμους αυτόκεντοης (εθνικής) αναπτυι̃ςης.
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"Σοσιαλσώβινισμός” και ιμπεριαλισμός

/
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κεφαλαιου". Ο σοσιαλσωβινισμός εκφραζει, πριν απ' όλα, τη
"συμμαχια" της εἔαγορασμένης "εργατικής αριστοκρατιας" με την
ιμπεριαλιστική αστική ταςη για την εκμεταλλευση της Περιφέρειας.

τι
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Η χρεωκοπια της Β' Διεθνους έριξε σε βαθια κριση το
σοσιαλιστικό διεθνισμό, γιατι διέψευσε την πιστη στη δυνατότητα της
διεθνιστικής αλληλεγγυης του προλεταριατου, την πιστη ότι οι
ταξικές αντιθέσεις ειναι πιο ισχυρές από τις εθνικές και θα τις
ενσωματώσουν.

Σοσιαλσωβινισμός = σοσιαλιμπεριαλισμός ("σοσιαλισμός στα λόγια,
ιμπεριαλισμός στην πραἔη")ω.
Η πρακτική δυνατότητα για μια διεθνή στρατηγική δια
μορφώθηκε από την ευνοϊκή για τους μπολσεβικους εἔέλιἔη της
καταστασης στη Ρωσια. Κατω από την πιεση των συνεπειών του
πολέμου, οι ταξικές αντιθέσεις έσπασαν την ενότητα του τσαρικου
καθεστώτος κι ο πόλεμος μετασχηματιστηκε σε επανασταση. Οι
μπολσεβικοι μένοντας πιστοι στη γραμμή του συνεδριου της
Βασιλειας για τη 'μετατροπή του ιμπεριαλιστικου πολέμου σε εμ
φυλιο", καταφεραν τελικα, τον Οκτώβρη του 1917, να παρουν στα
χέρια τους την εςουσια και να διακηρυἔουν σ' όλο τον κόσμο την α
μεση καταργηση του καπιταλισμου και την επιβολή της "δικτατοριας

σ

Για να επιβιώσει το μαρςιστικό κινημα, έπρεπε να υπαρἔει
ερμηνεια της χρεωκοπιας και της κρισης, χωρις να θιγουν οι βασικές
αρχές του μαρςισμου. Για να αποσοβηθει η καταρρευση του
σοσιαλιστικου διεθνισμου, ως ιστορικου κινήματος, έπρεπε να
υπαρἔει μια αποτελεσματική στρατηγική, όχι απλώς στη μια ή την

.
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αλλη χώρα, αλλα στο επιπεδο του Παγκόσμιου Συστήματος.
Το διπλό αυτό εγχειρημα ανέλαβε να το πραγματοποιήσει ο

Λένιν.

(1)
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Η θεωρητική δυνατότητα για μια τέτοια ερμηνεια της
χρεωκοπιας, υπήρχε ήδη στα κειμενα του Μαρς που αναφέρονταν σε
αναλογα φαινόμενα στους κόλπους του αγγλικου εργατικου
κινήματος. Στα κειμενα αυτα ο Μαρς εἔηγουσε την έλλειψη
επαναστατικότητας και διεθνισμου μέσα στο αγγλικό εργατικό
κινημα, με τη μονοπωλιακή θέση της Αγγλιας στο Παγκόσμιο
Συστημα, η οποια έδινε τη δυνατότητα στο αγγλικό κεφαλαιο να
"εςαγοραςει" το ηγετικό στρώμα της εργατικής ταξης και να
κατασκευαζει μιαν "εργατική αριστοκρατία".
Ο Λένιν αφου ήταν σε θέση να γενικευσει τα μεμονωμένα την
εποχή του Μαρξ φαινόμενα μονοπωλιου (στηριςόμενος στον
Χιλφερντιγκ, τον Χόμπσον κ.α.), δεν ειχε παρα να επεκτεινει τη
μαρξιστική εξήγηση ώστε να καλυπτει ολόκληρη την ευρωπαική
Σοσιαλδημοκρατια. Επισημαινοντας το μετασχηματισμό του
καπιταλισμου σε ιμπεριαλισμό κανει τη θεμελιώδη διαπιστωση ότι
"ιμπεριαλισμός σημαινει καταπίεση των εθνών σε νέα ιστορική βάση"
(1), ότι ένας μικρός αριθμός αναπτυγμἐνων καπιταλιστικών εθνών
ασκει μια ληστρική κυριαρχια πανω στα αποικιακα και ημιαποικιακα
έθνη. Και ακριβώς με τα "υπερκέρδη” που βγαζουν από την
καταλήστευση της Περιφέρειας, μπορουν οι ιμπεριαλιστές να
εεαγοραςουν το "ανώτερο στρώμα” της εργατικής ταἔης στις χώρες
του Κέντρου. Ο οπορτουνισμός ειναι "υποπροτόν του μονοπωλιακου
Λένια Απαντα τ. 27
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(1) «Για να εςηγήσεις την κριση όλου του κινήματος πρέπει να
εἔετασεις, πρώτο, την οικονομική σημασια της δοσμένης πολιτικής, δευτερο,
τις ιδέες που βρισκονται στη βαση της και, τριτο, την ιστορια των κατευ
θυνσεων μέσα στο σοσιαλισμό. Σε τι συνισταται η οικονομική ουσια της
"αμυνας της πατριδας” τον καιρο του πολέμου 19141915; Η αστική ταςη
όλων των μεγαλων δυναμεων κανει τον πόλεμο με σκοπό το μοιρασμα και
την εκμεταλλευση του κοσμου, με σκοπό την καταπιεση των λαών. Σ° ένα
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μικρό κυκλο εργατικής γραφειοκρατιας εργατικής αριστοκρατιας και
μικροαστών συνοδοιπορων της, μπορουν να πέφτουν λιγα ψιχουλα από τα
μεγαλα κέρδη της αστικής ταςης. Η ταξική βαση του σοσιαλσωβινισμου και
του οπορτουνισμου ειναι ιδια: η συμμαχια ενός μικρου προνομιουχου
στρώματος εργατών με την εθνική "τους" αστική ταξη εναντια στις μαςες της
εργατικής ταςης, η συμμαχια των λακέδων της αστικής ταξης με την αστική
ταξη εναντια στην ταἔη που αυτή εκμεταλλευεται. Το πολιτικό περιεχόμενο
του οπορτουνισμου και του σοσιαλσώβινισμου ειναι το ιδιο: συνεργασια των
ταςεων, παραιτηση από την επαναστατική δραση, ανεπιφυλακτη αναγνώριση
της αστικής νομιμότητας, δυσπιστια προς το προλεταριατο, εμπιστοσυνη
προς την αστική ταςη. Ο σοσιαλσωβινισμος ειναι αμεση συνέχεια και
ολοκλήρωση της αγνλικτι̃ἐ Φιλελεὐθεθιιἐ πολιωιἠἐτ τον Μιλεοανισιιοὐ και
του Μπερσταινισμου». (Λένιν: «Ο οπορτουνισμός και η χρεωκοπια της Β'
Δγεθνους». Διαλεχτα εργα σ. 399).
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του ποολεταοιατου". Μποοει λοιπόν από τη μια μεοιόι να
κατέοοευσε, "μέσα στην ντοοπη", η Β' Διεθνης, από την αλλη όμως
μεοισ, Θοιαμβεοσν ··στο 1/6 του κοσμου", οι οιοχες του σοσισλισμου 
ποανμα που όφειλε να αποδοθει στη συνεπη εκ μέοους των
μπολσεβικων τηοηση των αοχών αυτών και της διεθνιστικης
αντιπολεμικης νοαμμης των συνεδοιων της Στουτγκαοδης, της
Κοπεγχανης και της Βασιλειας.
Στη διπλη αυτη βαση μποοουσε να στηοιχθει η θεση για την
"ποοδοσια της Β' Διεθνους” και να θεμελιωθει το αιτημα μιας οηἔης
αναμεσα στη σοσιαλσωβινιστικη πλειοψηφια και στη διεθνιστικη
μειοψηφια της. Και όντως, σ' αυτη τη βαση, μέσα από μια αλυσσιδα
διασπασεων των σοσιαλιστικών κομμόιτων δημιουονηθηκαν τα
κομμουνιστικό κόμματα  η Τοιτη, η Κομμουνιστικη, Διεθνης (1919).
'Αμεσος στόχος της νέας Διεθνους στην Ευοώπη ηταν, ακοιβώς, να
ανατοέψει την επιοοοη του "σοσιαλσωβινισμου” στις εονατικές μαςες
και να αςιοποιησει την επαναστατικη κατασταση που αναμενόταν/
να αναπωχθει εκει·
Οι ποοσδοκιες όμως αυτές δεν έμελλε να εκπληοωθοόν. Η
επαναστατικη αοιστεοα, παοόι την αιγλη των οωσικών επιτευγματων,
δεν μπόοεσε να θιςει τη σοσιαλδημοκοατικη ηνεμονια πανω στο
εονατικό κινημα. Δεν μπόοεσε να αξιοποιησει τις επαναστατικές
συνθἠιιεἐ ποιι οιοιιιοοφὡθηκαν σιη Γεοιιανιαια την Αυστοοουγγαοια

”
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εκ φ υλισ μ· ό της επαναστασης συντοιφτηκε από το συνασπισμό
Σοσιαλδημοκοατιας και αστικης ταἔης. Οι ηγέτες του νεοϊδουμένου
ιιοιιιιοιινιοιιιιοιι ιιοιιμοιιοοι Ρ Λοοἔειιποιιογιι ιιοιι Κι Λιιιιιιινεχιι
δολοφονηθηκαν. Ακολούθησε μια απόπειοα ποαξικοπηματος εκ μέοους της
Δεξιας (ποαςικόπημα του Καπ  1920) που απέτυχε χαοη στην κινητοποιηση
της εονατικης ταςης. Μέσα απ' αυτη τη διαδικασια η Γεομανια κατασταλαἔε
στη Δημοκοατια της Βατμαοης όπου την εξουσια την κοατησαν αδιαπτωτα
οι σοσιαχισιὲο μὲχοι ιην ὰνοὁο ων Χιιχεο . 1933)'
=
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την Ιταλιααλ και σε αλλες ευοωπατκές χώοες. Τα επαναστατικα
ατατλττα τον τμναττναν τττνηματοἐ ανντθτφτητταν ματ η Σααταλ·
δημακοαττα βνηκε με αθικτη την πολιτικη εττιοοοη της στην εονατικη
(11,

1

ταξη.

τι

ιι
ι.

ι

1

ἶῖ
4

ι

(1) Στ
Γε θμανιαι το Νοἐμβοη του 1918, ἔεσπασε επανασταση που
11
ανέτοεψε τη μοναοχια αλλα δεν εφτασε ως την ανατοοπη της ιδιωτικης
αστικ'1'|§ ταςηἔ Ο δυνα μ ισ μός της επανόιστασης εκτονώθηκε με μια συμφωνια
σοσιαλδημοκοατών και βιομηχόινων που ενγυόταν τα συνδικαλιστικό
δικαιώ ματα των ε Ον αςο μένων (ελευθε Θ ιες και οχταωοο). Η εξένεοση των
οιιιιοιοιιιιοιών που ἔἐοποιοι ιο Γενοιοη ιοο 1919 για να αναιιοψιι .ιον
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.ιιιι

Η πολιτικη της οηξης με το "σοσιαλσωβινισμό" και της
αμφισβήτησης της σοσιαλδημοκοατικης ηγεμονιας, αποδειχτηκε χωοις
αποτελεσματικότητα. Τουτο οφειλόταν αναμφιβολα στους διαμοο
φωμένους συσχετισμους δυναμης, τους οποιους τα κομμουνιστικα
κόμματα (πολυ νέα και ανέτοιμα) δεν ηταν σε θέση να επηοεόισουν.

Αντανακλονσε όμως επιπλέον την αδυναμια της θεωοιας της
”εἔανΟΘα§” ματ τηἐ ”ττΩΟδΟα1α€” να ἑχττ τττταττττατητα ματ τταλτττμη

τα

λειτουονικατητααλ

α) Εθντττααττελενθεοωτικα κτνηματα ανατττμκθηκαν στην Αυατοο
αμνναατα με τα τὲλαε τον τταλέμαμ Στην Ανατατα ανατααττημε η μαναοκια
και ενκατασταθηκε μια δημοκοατικη κυβεονηση. Η Τσεχοσλοβακια εγινε

ανεἔαμτητα ττααταἐ Στην Οννναατα (τα 1919) ακηματτατηκτ εττανααταττκη
μτβὲανηαη μττττττεαααληε ταν τταμμααντατη Μττέλα Κανν αλλα νοηνοοα
αννταττμτηττε αττα τα Θανμανταα τα τατκααλαβαητηα ματ τα ναλλτμα
ατθατενματα Η ηαταληἔη τηἐ ΑνατΘ1αΞ ηταν αναλανη με τηἐ Γτθμανταἐτ Τα
ισοσιαλιστικό κόμμα του Μπαουεο (ποώτο στη Βουλη και με 70 τα των
ψηφων στη Βιέννη) ακολουθώντας πολιτικη εκτόνωσης και συνκοόιτησης των
μαχητικών οευματων μέσα στο εογατικό κινημα, ανοιςε το δοόμο στη
φασιστικη δικτατοοια (1933) και ευθύνεται για τη συντοιβη της εογατικης

εἔεγεθαἔἶ ααα ακολουθησε
Τα Σεπτέμβθη τον 1920 ατην Ιταλία δημτονθνηθηττε αττανααταττηη
κατασταση ζεαγατατεἔ εἔενεθααἔ κλπ)· Η "αλα" Σααλαλαημαμααττα
τα Υεθμαντμό τταθαδετνμα δταττθανματεὐτηττε την επαναατααη
ακαλοναώνταἔ
ι
εναντι συνδικαλιστικών παοαχωοησεων. Ακολουθησε αμεση αντεπιθεση της

ααμμἠἔ ταἔηἔ ματ των νατατττημόνων που ἐφεθε το φαστσττχό κόμμα στην
εἔανσ1α(1922›Οταννὁττταλταττττἐἐ παθαλωθηαετἐ φνσμτα αφατθεθηηαν Τα
κομμουνιστικό κόμμα που ειχε δημιουονηθει το 1921 δεν ηταν σε θέση να

μἔ

εἔελτἔετἔ
πολττμτη ατταττηαη τηἐ αεωθωἔ ντα την μεθναττμη αθτατακοατια”
ετνατ όττ 01 αομμονντατἐἔ πθὲπετ να ”τταΘατταμ7ττ0τ1ν” τα ανώτεθο εἔανοοα
σμένο στθώμα κατ να ανναἐοντατ με την ττλατετα μαἔα που "ατα τεκμηθτα δε
συμμετέχει στην ιμπεοιαλιστικη πανδαισια. Η συνδεση αυτη ποέπει να γινε
επηθεααετ
(3)

ι

°
αν
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5ο

Σε ό,τι αφοοα το ευοώπαικό Κἐντοο του Συστήματος το
εγχειοημα του Λἐνιν κατἐληζε, λοιπόν, σε αποτυχια.

συνδυασμό ενός ιμπεοιαλιστικοὐ, πολεμοχαοους και οατσιστικοὐ
εθνισμου με έναν ολοκληρωτικό και κοατιστικό, μικοοαστικό

κιι ι

να

ήιιη̨̃.

ι

τι

ι

η̨μ

α

Ο
δια·
ι

ι

οι

.Ξε

.λ

τι
Ἰω̨ιιξ

τι
τη̨̃:
ι

τι
ὶα̃ι

.

τι

τι
αχ
Μι

τι;
ἔἔ

Ήω
ι

Μι

"αμεσα αιτήματα” των μαζών και στη
βαση του "αμειλικτου ζεσκεπασματος” τών "σοσιαλποοδοτών”  Ἐεσκε
πασματος" που θα βασιζεται στην "ιδια την πειοα" των μαζών. Σκοπός: η
πιο πλατεια "ενότητα στη βαση", η "απομόνωση" των σοσιαλδημοκοατών και
η ηγεμονια του κομμουνιστικού κόμματος στο εογατικο κινημα. Αυτή ήταν η
πεοιφημη γοαμμή του "Ενιαιου Μετώπου" που επικοατησε στήν
κομμουνιστική Διεθνή μέχοι τη "στοοφή'° του 1934.
Η αποτελεσματικότητα της στηοιζόταν στη δυνατότητα "παοακαμψης"
της Σοσιαλδημοκοατιας  ένα ζήτημα καθόλου απλό γιατι σήμαινε
αμφισβήτηση και ανατοοπή/αντικατασταση ιστοοικα διαμοοφωμενων σχεσεων
ηγεμονιας. Ομως η δυνατότητα και οι εδεχόμενοι τοόποι ποαγματοποιησής
της, δεν εγιναν ποτὲ αντικειμενο συγκεκοιμενης αναλυσης.
στη

βαση του αγώνα

για τα

σοσιαλισμό.
ΙΙ γεννηση του φασιστικου κινήματος συνδεεται με τον
εκφυλισμό των επαναστατικών συνθηκών των ποώτων μεταπο
λεμικών χοόνων και με τη συντοιβή των επαναστατικών οευματών
μεσα στο εογατικό κινημα. Η αναπτυζή του τοοφοδοτειται από την
απογοήτευση που ποοκαλει στις μικοοαστικες αλλα και στις
εογατικἐς μαζες, η ανικανότητα της Σοσιαλδημοκοατιας να δώσει
λυσεις στα τεοαστια ποοβλήματα που δημιουογησε η βαθια κοιση του
ι
καπιταλισμου.
Ειναι χαοακτηοιστικό ότι ο πυοήνας της ναζιστικής μαζικής
οογανωσης στοατολογήθηκε από τους αζιωματικους που ειχαν
χοησιμοποιήσει οι σοσιαλιστές, για να καταστειλουν την εζεγεοση
των σπαοτακιστών εογατών. Κυοια ιδεολογική συνιστώσα του
ναζισμου ήταν ο γεομανικός εθνισμός με σημαια τη διαμαοτυοια για
τις επαχθεις συνέπειες της Συνθήκης των Βεοσαλιών που η Ανταντ,
ως νικήτοια πλευοα, ειχε επιβαλει στη Γεομανια. Αναπτυχθηκε δε
σαν πλημμυοιδα στα χοόνια της παγκόσμιας οικονομικής κοισης,
οποτε το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα αυζησε τις ψήφους του από
800.000 το 1928, σε 13418547 το 1932. Οι μικοοαστικες και
εογατικὲς μαζες απαγοητευμενες από τη Σοσιαλδημοκοατια έγιναν
φασιστικἐς. Η ιδια η Σοσιαλδημοκοατια αφομοιώθηκε από το
ναζισμὀω.
Στην ανἀπωἔη του φασλσμού ἐπαλἔε ελλνοτκό Ωὀλο και ΤΙ
αδυναμια των κομμουνιστικών κομματων να παοεμβουν στους
μετασχηματισμους που συντελουνταν στη μαζική ιδεολογια και
γενικότεοα στις ιδεολογικες σχεσεις στην Ευοώπη. Εφαομόζοντας τη
γοαμμή του "Ενιαιου Μετώπου", που ειχε ως κυοιο στόχο τη
Σοσιαλδημοκοατια, συνειδητοποιησαν πολυ αογα τον κινδυνο που
αντιποοσώπευε ο φασισμός.
Δ

ε

για ι
.

ται

και η Γ' Διεθνής

Ο φασισμός, με καθαοή μοοφή την ιταλική και τηγεομανική
πεοιπτωση, αποτελει τον κυοιαοχο στην Ευοώπη τυπο συγχώνευσης
των εθνικών και ταζικών αντιθεσεων. Διαμοοφώνεται από το

*ιι '

Φ

ι

2. Ο φασισμός

ιιτι
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οι
¬

Ύ
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ι

Ουιλιαμ Φόστεο: «Ιστοοια του παγκόσμιου συνδικαλιστικου
κινήματος» τ.ΙΙ σ. 97 και κατω.
(1)
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Το 1934, όταν ήδη ο φασισμός είχε καταλαβει την εξουσία στη
Γεομανία, η κομμουνιστική Διεθνής (ΚΔ.) ποοχώοησε σε δοαματική
σλλσνἠ πσλντννἠἐ Εννσνέλενψε τη νόσμμἠ τον Έννσἰσν Μενώπσν”
ναν ννσθἐννισε "Ι νσσμμὴ των ”ΛσΪ%ὡν Αντνφσσνσνννών Μενώπων”
(1). Παοαλληλα εχουμε αλλαγη και στην εςωτεοική πολιτική της
Σσβνεσνἠἔ Ἑνωσηέι Ή σπσίσι μενσ την σσσχὼσνιση των φσσνστινών
κοατών, μπήκε στην Κοινωνία των Εθνών. Η στοοφή συνίσταται στογ
γεγονός ότι τα κομμουνιστικα κόμματα καλουν πλεον σε

Η
ἔίίἶ

_.__.¬

γ

Στο 70 Σννέδθνσ τηἐ ΚΔ τό 1934 (Βλ Γ Δημηνσὡφ: «Ο
φσσνσμσ§»· Εκδ· Ασίωνλ
(2) Μνα Έθίτη στσσφἠ πσλνσνἠἑ ἠναν νι̃ι̃ἔ Κσννννηἐ Σννδννσλνσνσνἠἔ
Διεθνους που αποφασισε την από τα κατω συγχώνευση των δικών της
σννσσνσνων με τσ σννσννσνσ νηἔ Δνεθνσσἐ Τσν Ἀμσνεσντσμ (ΒλΞ Φσστεσ
(1)

σνσ νσνσ σ 104)
(3) ΎΎΟ φσσνσμσἐ είνσν νι σνσνχνἠ τσσμσνσσννκἠ ὁνννσνσσίσ των πνσ
αντιδοαστικών, των πιο σωβινιστικών, των πιο ιμπεοιαλιστικών στοιχείων
του χοηματιστικου κεφαλαίου". (Γ. Δημητοώφ στο ίδιο σ. 21).
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Η αναπτυξη του φασισμου εβαζε ένα εοὡτημα καίόιαἐ
σημασίας: Γιατί, σε αντίθεση με το ισχύον σοσιαλιστικό δόγμα, η
οικονομικη κοίση και η εξαθλίωση αντί να οδηγήσουν στην αναπτυξη
επαναστατικής ιδεολογίας μέσα στις μάζεςς οδηγούσαν στην
αναπτυξη αυτοκρατορικής, οατσιστικης, εθνικιστικής ιδεολογίας; Το
εοώτήμα αποτελεί, ακομη και σήμεοα, αίνιγμα για το κομμουνιστικό

Ύ

κίνημοισ).

Αντιφασιστικό Μέτωπο "όλες τις δημοκοατικες δυναμεις"
(σοσιαλιστικές και χοιστιανικες) και η ΕΣΣΔ καλεί τις δυτικές

Δημοκοατίες σε αντιφασιστική συμμαχία για την αποτοοπή ενός νέου
παγκοσμίου πολέμου. Τελικα
ουτε αυτες οι αναποοσαομογες
απέδωσαν αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Οι δυτικές Δημοκοατικἐς
κυβεονήσεις ποοσδοκώντας ότι ο Χίτλεο θα στοαφεί ποος ανατολας,
για να συντοίψει τον μπολσεβικισμό, δεν ανταποκοίθηκαν στις
σοβιετικες ποοτασεις. Η πολιτικη των Λαϊκών Μετώπων, πεοα από
μεσννἑἐ πσσσνσνσεἐ επντνχνεἐ στην Ισπσννσ ναί· τη Γσλλνσι δεν
μπόοεσε να βγαλει τα κομμουνιστικα κόμματα από το πεοιθώοιο των
πολιτικών εἔελίἔεωνσ).
Χαοακτηοιστική στην ιστοοία της παλης των κομμουνιστών
εναντίον του φασισμου, είναι η αδυναμία τους να κατανοήσουν τη
νέα μοοφή αναζωπυοωσης του εθνισμου που αντιποοσώπευε ο
φασισμός. Πεοιέγοαφαν το φασισμό ως απόῦνσλσπτη Τσσμσνσστννή
δικτατοοία του μονοπωλιακου κεφαλαίόυω̃) και επειδή δεν
καταλαβαιναν πώς μποοουσε μια τετοια δικτατοοία να κινητοποιεί
τις μαζες, αοκουνταν στην απλοϊκή εἔήγηση ότι αυτό που τοαβουσε
σέ Ησἔεἐ στσ φσσνσμσ ήταν η "δημσνωννσ των φσσνστών ηνετὼν”

Γ·

Ύ

1

1

Οι κοινωνικόοικονομικές εξηγήσεις που εχουν ποοταθεί είναι
αοκετες για να δείῖςουν ότι είχαν διαμοοφωθεί ευνοϊκές
ποουποθἐσεις για την ανοδο του φασισμου. (Δείχνουν π.χ. ότι στο

ι

σ) "Που βοίσκεται η πηγή της επιοοοής τον Φασνσμσν πάνω σννἐ
μάζες; Ο φασγσμόἐμκαῖαφω̨νεγ να αω̨δαἑεγ Μ μαζεςη̨ επεω̃ἠ με οημαγωγικό
γαὸπο επικαλείται τις πιο καυτες τους αναγκες. Ο φασισμός όχι μόνο

¬
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Ύ

Ύ
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υποδαυλίςει τις βαθια μέσα στις μαςες οιςωμενες ποολήψεις, αλλα ακόμα
πονιαοει και στα πιο αγνα λατκα αισθηματα, στο αίσθημα της όικαιοσυνης,
καποτε μαλιστα και στις επαναστατικές παοαδόσεις. Γιατί οι Γεομανοί
φασίστες, οι λακεδες αυτοί της μεγαλοαοτικης ται̃ςης και Θανασιμοι εχθοοί
του σοσιαλισμου, παοιστανουν τους “σοσιαλιστές” μποοστα στις μαςες και
παοουσιαςουν τον εοχομό τους στην εἔουσία σαν νεπαναστασην; Επειδη
επιδιώκουν να εκμεταλλευτουν την πίστη στην επανασταση και τον πόθο
για σοσιαλισμό που ζουν μέσα στις καοδιες των εογαςομενων μαςών στη
Γεαμανιαι. (Γ. Δῃμητοώῳ στο ίδιο σ. 24).
(2) Την αμηχανία των κομμουνιστών απεναντι στο φασιστικό
φαινόμενο τη διατυπωσε με χαοακτηοιστικό τοόπο ενας από τους ηγέτες
της Κ.Δ. ο Καολ Ραντεκ το 1930: «Δεν ξἐοουμε τίποτε παοόμοιο στην
ιστοοία των πολιτικών αγώνων, ιδίως σε μια χώοα με πολυ παλιου;
πολιτικους διαφοοισμους, όπου καθε νἐο κόμμα ποἐπει ν' αγωνιστεί πολυ
σκληοα για να κατακτήσει μια θέση πλαϊ στα παλια κόμματα. Είναι
ιδιαίτεοα χαοακτηοιστικό το γεγονός, ότι για το κόμμα τουτο (το ναζιστικό)
που παω̨νει γη δεογεαη θέση στην πολιτική ζωή της Γεομανίας, τίποτε δεν
εχει γοαφεί ως τώοα, ουτε στην αστική ουτε στη σοσιαλιστική φιλολογία.
Είναι ένα κόμμα χωοίς ιστοοία. που υψώνεται ἔαφινικα μέσα στην πολιτική
ζωή της Γεομανίας. όπως αναδύεται ςαφνου καταμεσής στη θαλασσα ένα
νησί ἔεπεταγμἐυο απο ηφαίοτιες 6υναμεις»_ (Αναῳεοεται από τον Β. Ραϊχ
αγο: «Η μαζική ψυχολογία του ῳασιομοό» τ. Α° ο. 52.)
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μαζικό υποβαθοο του φασισμου υπήοχε μια "ανταοσια της μεσαιας
ιοιξῃξ” ποσ ιισσὲσοοο σιοοτιιιἐι και πιοχιιαθιαιιἐι ιιόιζειιι Δεν
ι
Ι
ομως να εξηγησουν
μποοουν
γιατι· και πώς αυτές οι συνθήκες
"γέννησαν" τη φασιστική ιδεολογια. Η μαζική ιδεολογια του
φασισμου δεν μποοει να αναχθει στην οικονομική εξαθλιωση, ουτε
στην "ταξική φυση" του μικοοαστου ουτε στις αυτοκ ο ατο ο ικες
επιδιώξεις του μεγαλου κεφαλαιου, ουτε στην "ποοδοσια" των
σοσιαλιστων ηγετων ουτε σε ολα αυτα μαξι  πασολο που χωοις
αυτα σιγουοα δε θα μποοουσε να εξαπλωθει σε τετοια κλιμακα.
Πισω απο τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες βοισκοταν ο
κοσμος του Εθνισμου και της Ιδεολογιας, που ο μαοξισμος, τον ειχε
ι
,
,
.
εξοοισει στη σφαιοα της ανυπαοξιας χαοσκιηοιτςονιοιξ τον ως ιιοσμο
Ήιι υψεσδοὐς σοι/ειὀησης··_ Πισω απο τις οινσπῃοες εἔηγἠσειι
βοισκοταν η θεωοητική μονομεοεια του μαοξισμου το κενο του
σοσισλισιιιιοσ ιιινἠμσιοἐ στο ζἠιιιιια τοι) Βθνισιιοιι και
Ιοοολογιοιξ ον γένει Η πεποιθιιση τοι Λένιν ὀιι Ο
··σοσιοιλσωβιι›ισιιοσ·· μποοοοσε να εξηγιιθει με ια ιιιπεοιιιιλισιιιιόι
υπεσκεοδη και οτι η αντιμετώπισή του δεν ποουπἐθετε ο ιξική
οιιέιιβοισῃ σιιἐ θεισοῃτιιιἑἔ σφετηοιεἔ τοι) μοω̨ἔισιιοὐ αιιοδειχιιιιιε ιιιιι
|
Η
απλοικη αυταπατη. Η μεταμοοφωση του "σοσιαλσωβινισμου" σε
φασισμό το απέδειξαν με τον πιο πειστικο τοοποο).

Η εποχή τον Μεοοπολἑμον "ον τον φοσνσμον εννοω εποχή
εξαφανισης των τελευταιων υπολειμματων του κοσμοπολιτισμου και
'
'
ο'λ ω ν των εθνισ μ ών
νηἔ οἔοοοηἔ
τον ονοοννομοο·' Σω πλοοονο
κι αυτος ο ιδιοις ο
εθνισμου
μοσφη
μετοολιημοτιοτηκε σε μια αλλη
'
'
νομμοονιοονοἐ οιοονιομοἐ Τη οῃγμη ποο τ οι δυτικα ε ν *Ι
στον εοοτο Τοοἐ λαοι ετοιμἀἔοντον Υιο” πολεμοι ΉΙ
νλεινονταν
,
Σοβιετοοι̃ 'Ενωση οεν μποοοοοο νο έχει λειτοοονιο ονεονοοοκοο
οοοοο  Αλλωστε ΤΙ ιδιο ΤΙ οτοοτηγοιη "Ε οοιο ομηοηἐ Τοο
οοοιολιομοο "σε μια μονο Χωοο Ήταν εἔ οοιομοο μνο εονοοι̃
οτοοτηγοιἠ Το εοοωποενο νομμοονιοτοιο κομμοτο βοζοντοἔ οο
ποο την
"ιο Σοβνετοοι̃ἔ Ενωοηο
ποοτεοοοοτηνο την οπεοοοπνοη
ςὁ ιι
ιι
αποκαλουσαν ευγλωττα ποωτη σοσιαλιστική πατοι α και την
αισθανονταν σαν κατι πεοισσοτεοο απο πατοιδα, βοισκονταν σε
οπολοτη οἠἔη με τον εθνιομο των χωοών τοοἔ και φοονονταν σον
φοοεις ενος "σοβιετικου" εθνισμου. Αυτη ηταν και η βαση των τοσο
παοαξενων σήμεοα εξαοτήσεων των ευοωπαικών κομμουνιστικών
σαν
κομματων απο τη Σοβιετική Ένωση. Φαινονταν πεοισσοτεοο
..
,
θ
ι
.
ι
εονιομιοο πονωιοτοοἔ εοοωποοιοοἔ ε ννομοοἔ
τον
οωοοιοο
επνοοοἠ
ι
πασα σαν διεθνιστικες αποφυσεις αυτων των τελευταιων.
Σ
λ
'

(ο Την εποχή του Μεσοπολἐμου υπήοξαν αοκετοι διανοουμενοι που
ειχαν οιντιληφθει την ανεπαοκεια των κλασσικών αναλυσεων και το αδιέξοδο
του κοινωνιολογικου μονισμου και ντετεομινισμου. Ο Στοασεο π.χ.
ειοωνευοταν τους κομμουνιστἐς που επειτα απο καθε ήττα ειχαν ετοιμη
και μια "εξήγηση" που μετὲθετε τις ευθυνες στη Σοσιαλδημοκοατια. Αυτο
που κατα τη γνώμη του δεν μποοουσαν οι κομμουνιστἐς να καταλαβουν,
ήταν μη ιιοχἠ ιιοι το πνεὐιιαη
Οι ψσχαναχιιιἐςι ειιισιιςι ισχιιθιζονιιιν όιι οι ιιιἔει ιοιι φασισιιοιι

"χοοοοοῖηοολοννκἠ οομἠ” των μαζών τη οημοοεμἐνη απο την και̃αποεοη τον
ονονοονοονοο ονονχείοο ονο πλοοονο των μηχοννομοον νηἔ ποτοναοχοοἠἕ

$

»

×

ιιιι

συνέδεε το μυστικισμο του εθνικοσοσιαλισμου και τον φυλετισμο του, με τη

×

×

×

Δεν εννοο νοοολοοιτνχοοο ο" ο οο εμοο "ιο ςοονετοοῆο
Ενωοηἔ ννο τη οοντονβη τηἔ φοονοτοιηἔ επνοεοηἔ ηταν ενοἔ
"Μεγάλος Πατριωτικός Πόλεμος” κι οχι ενας "Διεθνιστικος
Πόλεμος".

κ

βοισκονταν στην "ψυχική δομή” των μαξών και οχι στις οικονομικές
συνθήκες Ο Καολ Γιοὐνκ πχ. διαπιστωνε τη δοαστηοιοποιηση του
”ασχἐτυπου” του Βοταν (του ασχαιου πολεμικου θεου των Γεομανών) στο
"συλλογικό ασυνειδητο” των γεσμανικών μαξών. (Βλ. Κ. Γιουγκ: «Το
αιχἐιιιπο .ιιιιι Ολ0ιιλιιΩωιισιιΟιι»ιΣι .Αιπαχαι Αθήνα 1988) Ο Βι Ρἀιιχ

^

7

¬

ονκονἐνενος νοοηοονἠἔ·
.

ι

ι

ὰ

.

.

λ

Οι τέτοιον τοπον ποοοτηοηοενἔ οεν ελονον φοοοι το ποοβ ημο
με
Υποοεονννονιι ομωἔ την εννποοἔη μνοο οννοημενηο ποανμαῃχοτητοο
' λ
Ι
οοολληπτη ° ηφοοοτενονη · οονομη ποο την Χοολἔοντον ονενοχ ηνον οι
φασιστες. Αυτή ήταν η ιδεολογική ποαγματικοτητα του εθνισμου.
Την τοαγική θεση των κομμουνιστών απεναἶιι στους φασιστες θα την
πα ο ατ”ηοη σοι
' τ
πεοοένοοφο ο Αοοοοοο Κοωνλεο με Ήι̃ν αν αλ ον Τι ενο οχη
«ενώ οι κομμουνιστες διαλεγονταν με τον καβαλαοη αυτος σπηοουνιξε το
τ

.

.

ς

θ

,

.

.

ολονο»·Ον εομηνενες που εχουν ποοτα εν γω νο φαονσωζο φοονομενο Μ
νδναίτεοα γω Ή) ναζισμό είναι ολεο ανεπαοχείς· Κάθε φοοἀ πον

αναλονιξεται κανεις τα φοικαλἐα εγκλήματα του ναζισμου αισθανεται ότι
ποονεντοο

γιο χο" νο οοολληπτο·
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ι
γ

|
'Οταν ο Ι. Σταλιν
κατευοδωνε στην Κοκκινη Πλατεια τις
ἶΞἐ:ξ|:ἔἐἔτἕδΘ›αἔ;έ§ὲεννὲνῦαἐε νηλἐηνανα ἔοἕπανἴωααμον ναι στο
8 τρε
ε η για ιε νισμ και σοσιαλιστικοι
Βετωωί λα
ω̃εὼδηω Οω
ον εσηνωθηναν σαν εναἔ ανθθωποἐ ναν
,
εδωσαν 20 εκατομμύρια νεκρούς για την εθνικη ελευθε ια μα
Θ
,
.
ἔἕἶἔἔἕἑΰἑἔαἑόἶοδνεθννσμοἔ= σ οπονο βαθμό λατονθνησεν επανἔε έναν
ν

_

γ

'

Β

γ

Δεν ειναι επισης καθολου τυχαιο οτι πρακτικη μαςικης
κλιμακας μπόρεσαν να έχουν μονο εκεινα τα κο μμουνιστικα κο ατα
.

3.

ι

,γι

γ

Κοιτωντας το Παγκοσμιο Σύστημα στο σύνολο του και στην
ι
ι
το τιελος τΙης περιοιδ ου π ου εξετραζουμε,
ιστορικη τ ου διαδρομητ μεχρι
μπορουμε να σημειωσουμε μια σταθερη μετακινηση της εστιας του
.
.
.
.
επαναστατικού κινηματος απο τη Δυση προς την Ανατολη, απο το
ευρωπαϊκο Κεντρο προς την ασιατικη Περιφέρεια. Κορυφαια
'
' Επ ναστασ ,
'
ο ούνα Ρ
'
τ : Π
ἔη̨̃ἰῖἶὲἔἔη̨̃ηα Σῇι̃ῳσμἶἕἕαξπἐιὲη αίπήωι̃βἕη επαἶαστα"ΩόΚ;ἶἶΞ:ἔ

ἐίιἕἶν

°

νεται

ν

ανέλαβαν τε ειθινἔμιοι
εθνσιοι
νι εναν
Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα Τέτοια κο
ι
'
στην Ενθωπη
'
μμα τα ηταν
το γιουγκοσλαβικο, το ελληνικο, το αλβανικο. Ο φασιστικος εθνισμος
μόνο από Εθνιυ̃τικές θέσεις μπορούσε να αντιμετωπιστει.
Η |διοιλυση της Γ' Διεθνούς το 1943 εγινε για να διευκολυνθει
ι
°
το πανκοσ ιο αντι ασιστικο ετ .
νοννφῳν' Δεν παν"
απο (ἶε επνπεδο
ομως να μσυμβολνξζεγ τ ην μαδυναμια
να
σταθει
ενας
εθνικος
επανασταωώἐ ὁιεθνισ ό
οχη του ιμπερια ισμου.
μ Ξ
Ή

τι?
Ύ
αν

δύναμη μ

9

ι

,

Φ

Ή

Ο

μ Θφ

μ

τ

.

.

η

τ

Η παρέμβαση σ αυτα τα κινηματα αποτελει το δευτερο σκελος
·
·
·
στη θεωρια του για τον
που βασιστηκε
του Αενιν
του εγχειρηματος
”

νει.

.

τ

·

Εμρπεοιαλισμό.

ι

τ

ι

να

.Ί
ε

ι

+Μ

ζκ

ιι

Μ

τιιιμε
|.

Αν
ι

Ο ιμπεριαλισμος ως σύμπλεγμα σχέσεων κυριαρχιας μιας
μικρής ομαδας αναπτυγμενων καπιταλιστικών χωρων πανω στις
αποικιακές και ημιαποικιακες χωρες εχει δύο καθοριστικοι απο
τελέσματα για τους ορους δροισης του σοσιαλιστικού κινήματος. Το
πρωτο ειναι ο "σοσιαλσωβινιστικος" και "ρεφορμιστικος” εκ
φυλισμος του εργατικού κινήματος στα ιμπεριαλιστικα κέντρα, στο
οποιο έχουμε ηδη αναφερθει. Το δεύτερο ειναι η ένταξη των
περιφερειακών εθνικών κινημάτων στην κοιτη της 'παγκόσμιας σοσι
αλιστικής επανάστασης".
Ι
Ι
Με την τοποθετηση αυτη, αν και δε δηλωνεται ρητοι,
αναγνωριζεται μια προτεραιοτητα και μια μεγαλυτερη σημασια στο
Ι
Ι
εθνικοαπελευθερωτικο κινημα εναντι των εργατικων κινηματων του
Κέντρου. Και τα δύο μαζι συγκροτούν το ενιαιο ρεύμα της
σοσιαλιστικης επανοιστασης στο εσωτερικο του ιμπεριαλιστικι
7

ρ Ί
ι



Ω

συστηματος.

σνυοια του σοβιετικου Κρατους

Ή

.

ε



·

παλλαικη Απο κινήματα στα οποια το εθνικο στοιχειο φαινεται να
παίζω σύ πτω αωώ όλο πε νὰ ε σε Μνν ατα εθνοπογ ῇκἀ όπω
ο εθνισ Ἐ αμποτελεἔ τ
οἶιο μοινε α ἐν ελιωδη διαη ο ,ωτικι

ῖιι

γ

Ή

ι

ι

ῖἶῖμ ἔ“ἕἔ”ἔιἐΐΕΟ`ὲιΐἑἰ η.νἔνιιἶὶἰνῖἶἔι
ἔἔὲἶξΐιἔ
Ἐῖιἰῖῖἔιννἶιἔ
νο . η
η°
Ο
Θ
.. ,Ω
·

·

νι
τι

°

τ

τ

τη

,

ο

Το εθνικοαπελευθερωτικο κινημα

Υ

Η ριζοσπαστικοτητα μαλιστα της λενινιστικης αναπτυἔης του
μαρξισμού στο εθνικο ζητημα, βρισκεται στη θεση οτι οι λαοι των
αποικιακών και ημιαποικιακων χωρών δεν μ.πορούν να πετύχουν την
εθνική ολοκλήρωση τους αν δεν πάρουν το δρομο του σοσιαλισμού.
Η θεώρηση του εθνικοαπελευθερωτικού κινηματος ως συνι
στωσας του σοσιαλιστικού κινηματος, αποτελει μια ριζικα νεα θεση

.

τι

Η

Η τ· ΔΙΕΘΝΗΣ

58

αντιστοιχεί

θεωσηῖικἠἐ πθοσέγγισιι̃ἐ στο ιδιο το
εἔνωώ ':Ρα'·νὸμἶ[(ἐἐ Ενώ μἐχῳ τε) 1914 Ο Λἐνινςβθεωἔοὐσε γτωἔ
ε νισμους συ η
ην ως φαινομενο της μετα ασης απο τη
φεουὁαθλω στον καπλταλισμα τώῳ σῖην εποχή τω ®μπεΘ®αλ®σμ®ὐ=
βλὲπἦ σῖο σω̨ὀσωιἶο τξον πἔθλφεσειαἶών σντωμπεθἔαλλσαικών
ΥΦνῃμστωντ να Υισννιστσι ενσἑ ε νισμσέ ν Ον τσπσστ Ο σ νισμσἑ τηἑ
εποχής της μεταβασης από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμόω. Ο
εθνισμός αυτός δεν ειναι βέβαια εντελώς απαλλαγμένος από τα
Χαθακτιὶθλστωέἀ Έων παλλοὐ ωπσσ εθνισμώνι αφού σῃἐ
πεθιφεθεισκέἑ Χὼθσἐ σἔσλισλωθοὐν να Όπἀθλσσν ”φεσ”σσαΘΧι%ἑΞ” λισι

στον

σε μεταβολή

._...ἴ_Χιλῳεσνστχ

'

ι

να

ι

Ϊ

«Ο

(μεταποατικό

κεφαλαιο

και

κυοιαοχησε στην Κ.Δ.
Για την ακοιβεια ηταν η σταλινικη εκδοχή του λενινισμου που
επικοατησε στην Κ.Δ. Μια ποαγματιστικη εκδοχη που έβλεπε το
εθνικοαπελευθεοωτικό κινημα ως ”εφεδοεια” της "παγκόσμιας
ἑτθολεταογαχἠς επαναστασηςιαλ Όμως η Ωὴἔη με τον ευθωκενω̨ικό
φγγλετγσμὀ χω σοσγαλγμπεῳαλησμό, ήταν αα̨ηετη, για να φέοει το
μαθἔγσμὀιλενγνγσμὀ στους λαούς της Ανατολης. Τα δέκα σημειαω
στα οποω Ο Στἀλγν σηνόψησε το λενινισμό, σε σχέση με τα
πεῳφω̨εγακἀ εθνγκἀ Μνἠμα[αγ μοθφοποιοησαν τη οηξη αυτη και
ποοσδιόοιζαν αναλογα το μηνυμα του οωσικου επαναστατικου
παθαδεωματοα̨
·

(1)

Ι. Στάλιν: «Ζητἠμαῖα λενινισμοη»

σ_ 61_

Ο κόσμος εγνω χωθωμἐνος σε δύο σω̨ατὁπεδα: στο
Μας χούφτας πολῃγσμἐνων εθνώνη̨ που κατέχουν το
χοηματιστικό κεφαλαιο και εκμεταλλευονται την τεοαστια πλειοψηφια του
πληθυσμού της γήινης σφαιοας. Και στο στοατόπεδο των καταπιεζόμενών
και εκμεταλλευόμενων λαών των αποικιών και των εξαοτημένων χωοών,
(2)

να)

στοαώπεὁο

και


μπεθια ισμσ§» ισ σχΐσν Θι̃ισ σ
Πα την τομή που Τι θεωθία για τον λμπεθλαλλσμό πθοχαλει στον
λενινισμό, βλέπε και το αοθοο: «Ειναι οι Ποοτοοικανοι εθνικη μειονότητα»
του ΙΑΜΕ$ ΒΕΑΠΤ στη Μηνιαια Επιθεώοηση του Ιουλιου 1977.

στηρίγματα

του

Με το λενινισμό ο μαοςισμός απέβαλε τον ευοωκεντοισμό του

"χωσιἐ λσσσθίσ εθνώνἶ τσ έθνη σσσσ τθσβλοὐνῖσλ σῖη δίνη
του καπιταλισμου. Ο ιδιος ο καπιταλισμός δινει λιγολιγο στους
υποδουλωμένους τα μέσα και τους τοόπους της απελευθέοωσἠς τους. Κι
αυτοι ποοβαλλουν τον ιδιο σκοπό που καποτε φαινόταν στα ευοωπαι̃κα
έθνη ο ανώτεοος απ' όλους: τη δημιουογια ενιαιου εθνικού κοατους σαν
μεσο της οικονομικής και εκπολιτιστικης ελευθεοιας. Αυτό το κινημα
ανεςαοτησιας απειλει το ευοώπατκό κεφαλαιο ισαισα στις πολυτιμότεοες

ἶαταπἶσης' ΧἙ ἶυνεποἔ στην5:9ἶυνση τηἔ ανῃστασης» (Λενιν:

ιθαγενἠ

και εγινε ποαγματικα διεθνιστικός. Η ”ιολανδικη" γοαμμη,
γενικευμένη και στηοιγμένη σε μια συγκεκοιμένη θεωοητικη βαση,

ισ”

με Ήἔ λαμπθὀτεθεἔ πθοοπῃχἐἔ εκμετἀλλεσσηἔ πεθιοχέἔ του και το
ευοωπαι̃κό κεφαλαιο μποοει να διατηοει την κυοιαοχια του μόνο με 'Νιν
αδιακοπη αυξηση των στοατγιωτικώννδυναμεωνἶ.
Και ο) Λένιν επαυἔανει: «Σ αυτό ποεπει να ποοσθεσουμε οτι}οχι
μονο στις χωοες που ανακαλυφθηκαν τελευταια, αλλα και στις παλιες ο
λμπεθλαλλσμσἐ σδηγει σε ποοσαοτησεις, στο δυναμωμσ ΉΙΞΙ σθνωιήἔ

59

”μισοφεουδαοχικές" σχέσεις, αλλα δεν ειναι αυτα που ποοσδιοοιζουν
το χαοακτηοα του. Ποόκειται για εθνισμό που γεννιέται από την
αντιθεση στον ιμπεοιαλισμό (δηλ. στο διεθνη καπιταλισμό) και
εντελώς δευτεοευόντως από την αντιθεση στο ”φεουδαοχισμό". Το
κοινωνικό πεοιεχόμενο αυτου του νέου Εθνισμου ειναι η συμμαχια
της εονατικής τάξης και της αγοστιάς ενάντια στον ιμπεριαλισμό και

τα

«Ο

σπσμσνωση

ΔΙΕΘΝΗΣ

γωοκτἠμονεςγγ

ι

τσνισει με τσ δσσσ τσσ Όισσφελ σ Λένινλ τσ
δεσμό πσσ έχει σ ισπεσισλισμσἐ με την σἔσνση τικ εθνικἠἐ χστσπἰεσηϋ
”ΣΉ§ λώσεἐ πσσ μσλιἐ σνσχσλσσθηκσν · Υσσσει σ Χιλσσσντιγχ · σ
εισαγόμενος καπιταλισμός εντεινει τις αντιθέσεις και ποοκαλει μια αδιακοπα
αναπτυσσόμενη αντισταση των λαών, που μέσα τους ξυπνα η εθνικη
συνειδηση. εναντια στους εισβολεις. Η αντισταση αυτη ευκολα μποοει να
παοει επικινδυνη απλα εναντια στο ξένο κεφαλαιο. Επαναστατικοποιουνται
όλως διόλου οι παλιές κοινωνικές σχέσεις, σπαει η χιλιόχοονη αγοοτικη
(1)

Ύ

'ιι

Γ.

που αποτελοὐν αυτή την πλεγοψηφω

ι·

ι

και ογ εξοω̨τημἐνεε χώθκς πω Πέ ναταπιἐζει και τις
εκμεταλλευεται το χοηματιστικό κεφαλαιο, αποτελουν τη μεγαλυτεοη
εφεδοεια και τη σοβαοότεοη πηγη διτναμης του ιμπεοιαλιομου.
γ) Ο επαναστατικός αγώνας των καταπιεςόμενων λαών, των
εἔαοτημὲνων και των αποικιακών χωοών εναντια στον ιμπεοιαλισμό ειναι ο
μοναδικός ὁοὀμοα̨ γω την απελωθἐεγωση Έως από την καταπιεσῃ και την
β) ογ αποωώες

εκμεταλλευση.

6ο
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ι

Κατω απο την επιδοαση της Οκτωβοιανής επαναστασης καιι
χαοη στην κοιση των εισαγομενων εκει ιδεολογιών του
"εξευοωπαισμου" μεσω της αποικιοποιησης, δημιουογήθηκαν κομ
μουνιστικα κόμματα στις πεοισσοτεοες χώοες της Πεοιφέοειας. Η
παοεμβαση των κομματων αυτών στα εθνικα κινήματα των χωοών
τους με οδηγο τη γοαμμή της Κ.Δ. ποοσεκοουσε σε πολυ δυσκολα
ποοβλήματα στα οποια δεν ειχε δοθει ιδιαιτεοη σημασια απο τον με
χοι τοτε μαοξισμο. Εποοκειτο για τα ποοβλήματα που ειχαν θέσει οι
Ρώσοι ναοοντνικοι και τα οποια απλώς ειχαν παοακαμφθει απο
τους μπολσεβικους, δηλ. για τα ποοβλήματα της ιὀιαιτω̨ότῃτας καγ
ποωτοτυπιας των εθνικών δρόμων αναπτυςης. Τα πεοιφεοειακα Κ.Κ.
στην πλειοψηφια τους δεν μποοεσαν να αντιμετωπισουν τα ποο
βλήματα αυτα Η ταση να ανττγθἀφουν το σοβγε"κό πΟότΉπΟ(π0Ό
καλλιεογουνταν και απο τον πατεοναλισμο του Σταλιν) εκανε τα
πεοισσοτεοα απ' αυτα να αοτηοιοσκληοωθουν και να απολιθωθουν
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δ) Οι σπουδαιοτεοες αποικιακες και εἔαοτημὲνες χώοες έχουν πια
μπει στο δοομο του εθνικοαπελευθεοωτικου κινήματος, που δεν μποοει παοα
να οδηγήσει στην κοισῃ του παγκόσμγου καππαχγσμοὐγ
|
ε) Τα συμφεοοντα του ποολεταοιακου κινήματος στις αναπτυγμένες
χώοες και του εθνικοαπελευθεοωτικου κινήματος στις αποικιες απαιτουν τη
συνένωση αυτών των δυο μοοφών του επαναστατικου κινήματος σ' ενα
κοινό μέτωπο εναντια στον κοινο εχθοο, εναντια στον ιμπεοιαλισμο.
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στ) Η νίκη της εογατικτι̃ς ταξης στις αναπτυγμένες χώοες και η
απελευθἐοωση των καταπιεςομενων λαών απο το ςυγο του ιμπεοιαλισμου
ειναι αδυνατες χωοις τη συγκοοτηση και τη στεοἐωση ενος κοινου
επανασταττχοὐ μετώπου

Ο Η συγκοότηση κοινου επαναστατικου μετώπου ειναι αδυνατη αν το
ποολεταοιατο των εθνών που καταπιὲςουν, δεν υποστηοιζει αμεσα. και
αποφαστσττχἀ το απεχευθω̨ωῃπό χμ/ημα Ἑων καταπγεζόμενων λαώχχ

εναντια στο δικο του, το "ντόπιο" ιμπεοιαλισμο, γιατι "δεν μποοει να ειναι
ελευθεοος ενας λαος που καταπιέςει αλλους λαους" (Μαοξ).
η) Η υποστήοιξη αυτή σημαινει διεκδικηση, υπεοασπιση, εφαομογή
στη ζωή του συνθήματος για το δικαιωμα των εθνών για αποχωοισμο, για
την ανεἔαοτῃτη μοαῃκἠ τοκ ὐπαοἔη_
θ) Χωοις την ποαγματοποιηση αυτου του συνθήματος ειναι_αδυνατο
να γινει η συνένωση και η συνεργασια των εθνών, μέσα στην ενιαια παγκο
ε
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σμια οικονομια, που αποτελει την υλική βαση για τη νικη του σοσιαλισμου.
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οτο ττοοτθὡοτο των οθντνών τανήαατων
Μόνο το ΚΚ Κἰναἐ αττόοεοε τήν οττοχή αοτή να Χοτοαφε·
τήθετ καττοοἔ αττό τα ἔἐνα ττοότνπα ναι· α”οτό αφοό ττλήοωόε τήν
οἔαοτήοή κατ το δογματισμό με οόο οδονήοἐἐ ήττεἐι τήν ήττα τήἐ
ετταναοταοήἐ τοο 1927 κατ τήν ήττα τήἐ ετταναοταοήἐ τον 1934
Στήοτνμἐνοἐ οτήν οιατετοτα τον νννἐζννόν εττανααταττνοό ντνήαατοἐ ο
Μαο τοε·Τοόνν Όττεοντνήοο τοόἔ οταλτνταοόἐ ττεοτοονομοόἐ νατ
ποόλώοήόε τταθαπἐόα τήν νατεόθονοή ττον ανττπαοσὼπεναν οτ
οτἔοοαταοττνὲἑ θέοαἐ τοο Λέντν·
Η ουσια της συμβολής του Μαο τσεΤουγκ στην ποακτική και
τή θοτοοτα τον εθντνοό ἔήτήαατοἐι βοήσνετατ οτο νενονόἔ ότι ανἐόαἔε
οο θεμελτανήἐ οήααοία§ αθλή τοο οοοταλτοττνοό ντνήαατοἐ το
σεβασμό της εθνικής ετερὁτητας, των εθνικών ιὀιομορφιών. Για τον
Μαό ο οοόαοἐ τήἐ οοοταλτοττνήἐ αεταβαοήἐ ττνατ εθνατα
ποωτότνττόἑι οεν οττααοόετ οτνἔ ποόότανοαφέἔ νανενόἔ οεοομὲνοα
μοντέλου. Για τον Μαο ειναι επισης σφαλμα να θεωοειται το
εθνικοαπελευθεοωτικο κινημα σαν "εφεδοεια" του κεντοικου
εθναττνόό νανήματοἑ Ἡόή από το 1934 ἐλενε όττ ή ετταναατααή στήν
Πεθνφἐαενα πθοηνενναν από την επανάσταση στα Κενναα· Αανοννταν
ιδιως να δεχθει οτι τα εθνικα επαναοτατικα κινήματα ήταν "μεοη"
τι
τι
τι
τι
ενόἐ όλον · τηἕ παννόσμναἔ πΘΟλεταΘ'·ανηἔ επανασταοήἑ · εν
ονοματι του οποιου το "μεοος”ς/ θα μποοουσε ενδεχομενως να
θνσναστεν _ απο το ”οτεθνο§ οτταναἶοτατινιὐ κεντοο" που υπετιθετο οτι
δναλεω̨νζοταν να σνμφἑαοντα ων ῃὀλονῃω' Τόσο στην πααἔη όσο
και στο φιλοσοφικο πεδιο, κατήγγειλε την ολοκληοωτικη αυτη θεώ

Η συνένωση αυτή μαόθεν να είνατ μόνο εθελοντική που νενννἑταν
πάνω στη βάση τήἕ αμόνβοααἕ εμταατοοόνήἐ χατ των αόελφοτών ολόοετον
των λαών μεταξυ τους» ςΣταλιν: «Για τις βασεις του λενινισμου» στο
Ο

«Ζήτήαατα λεντννομοό» ο 63)
ό
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παοαόετναα του Μαοἔ νατ τοο Ἑννττελἐ χαν αφ· ετἐαον σνο ανόλόνθό
αττόατταοαα από τόν Λἐντντ «Ον ἔεχωοτοτὲἔ ατταντήοαἔ τήἔ όήμόνθαααἔ μαζί
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ι

Η απαιτηση να θυσιαςεται το "μέσος" στο "ολο" έχει παοαδοση

οτο μαοἔταμό· Μ' αυτό τον τοόπό όπωἔ ετόαμε ο Μαοἔ ναν ό Ἑνναελἔ
θυσιαςαν τα βαλκανικα εθνικα κινήματα. Ο Σταλιν τη στηοιςει αφ' ενος στο
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Η Γ' ΔΙΕΘΝΗΣ

οηση που αγνοει ότι χωοις το "μέσος" το "όλο" δεν έχει ποαγματική
ύπαοξηω. Για τον Μαο το έθνος ήταν, τέλος, μια ιστοοική κατηγοοια
πολύ προγενέστερη του καπιταλισμούα̃).
Σιιἱ
ιν.
τε

.

ἱ

εθνισμό.

και η αυτοδιαθεση, δεν ειναι κατι το απόλυτο, αλλα μέοος του γενικώτεοου
δημοκοατικού (σήμεοα του γενικωτεοου σοσιαλιστικού) παγκόσμιου
κινήματος. Ειναι δυνατό σε οοισμένες συγκεκοιμένες πεοιπτωσεις το μέσος
να αντιτιθεται στο σύνολο και τότε ποέπει να αποοσιπτεται» (Σταλιν στο
ιδιο σ. 62). (Το κειμενο αυτό του Λένιν ειναι "ποο'ιμπεοιαλιστικό").
(1) Η αονηση του
Μαο τσεΤούγκ να ευθυγοαμμιστει με τις
σοβιετικές κατευθύνσεις και αἔιὼσεις στηοιχτηκε θεωοητικα στην
αμφισβήτηση της αντικειμενικής υπόστασης του "όλου" στο οποιο θα έποεπε
να υποταχθει το "μέσος". Στηοιχθηκε στην ποωτεύουσα σημασια της
ιδιαιτεοότητας. «Το γενικό έγκειται στην ύπαοξη αντιφασεων σε όλες τις
διεογασιες .... ..Η αντιφαση ειναι γενική και απόλυτη. Ωστόσο, αυτό το γενικό
υπαοχει δια του ιδιαιτεοου και χωοις ιδιαιτεοο δεν μποοει να υπαοχει.
γενικό. Πώς μποοει να υπαοξει γενικό όταν αποκλεισουμε καθε τι το
ιδιαιτεοο; Το ιδιαιτεοο δημιουογειται από το γεγονός πως καθε αντιφαση
έχει το δικό της ειδικό χαοακτήοα». Ποοηγουμένως ειχε πει: «Ποιοτικα
διαφοσετικές αντιφασεις μόνο με διαφοοετικές μεθόδους μποοούν να
λυθούν». (Μαο τσεΤούγκ: «Ο νόμος της αντιφασης». Απαντα. Εκδ.
Μόοφωση τ.1 σ.347 και 338 αντιστοιχα).
(2) Μαο τσεΤουγκ: «Η Κινέζικη Επανασταση και το Κ.Κ. Κινας››\
Πστοοικές Εκδόσεις) όπου λέει ότι το κινέζικο έθνος και ειδικωτεοα η
μεγαλύτεοη εθνότητα, οι Χαν, έχει ιστοσια "χιλιαδων χοόνων”.
(3) Αυτό το αναγνωοιζουν και οι θεωοητικοι του σοβιετικου
μαοξισμού χαοακτηοιζοντας τον Μαο "μικοοαστό εθνικιστή". Την ιδια
αποψη έχει κι ο αλλος κλαδος της μαοςιστικής παοαδοσης: ο τοοτσκισμός.
(Βλ. «Η οικονομική στοατηγική της Κινας›› στη Μηνιαια Επιθεώοηση του
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Αυγούστου 1975

σ.117).

Παοα το γεγονός ότι η διαφοοα ειναι σημαντική, η επισή
μανσή της δεν αναιοει το γεγονός ότι η νικη της κινέζικης
επαναστασης υπήοξε τελικα μια επιτυχια της λενινιστικής
στοατηγικής. Το λενινιστικό εγχειοημα μποοει να απέτυχε στα
Κέντοα του ιμπεοιαλισμού. Στην Πεοιφέοεια όμως έδωσε καοπούς.
Α

Με το μαοϊσμό έχουμε ένα μετασχηματισμόβ) της
σοσιαλιστικής ιδεολογιας γιατι από το κλασικό όοαμα του κομ
μουνισμού ως αεθνικής αταςικής κοινωνιας, πεοναμε στο σχήμα
μιας εθνικά πλουοαλιστικής σοσιαλιστικής κοινωνίας. Αν με τον
λενινισμό έχουμε ενσωματωση του εθνισμού στο σοσιαλισμό, με το
μαοῖσμό μοιαζει να έχουμε "ενσωματωση" του σοσιαλισμού στον
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σοβιετικο κοατος και ο οωσικος εθνισμος

1

Η πεοιοδος που εζεταζουμε ειναι για τη Ρωσια πεοιοδος
μεταβασης απο έναν τύπο εθνικών και κοινωνικών σχέσεων σ' ένα
νέο τύπο, απο το τσαοικο κοατος στο σύγχοονο σοβιετικο κοατος.
Το σύγχοονο σοβιετικο κοατος, οντας καοπος αυτής της
μεταβατικής πεοιοδου, συμπυκνώνει την έκβαση των αγώνων για τη
λύση του εθνικού και του κοινωνικού ζητήματος και ταυτοχοονα την
έκβαση της σύγκοουσης αναμεσα σε δύο γοαμμές στο εσωτεοικο
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Το εθνικο ζήτημα στη Ρωσια αφοοούσε τις σχέσεις (αντιθέσεις)
αναμεσα στα εκατον εζήντα έθνη της αυτοκοατοοιας και ιδιως τις
σχέσεις (αντιθέσεις) αναμεσα στο ηγεμονικο έθνος των Μεγαλοοώσων
και στα αλλα έθνη. Στον αγώνα για τη λύση του υπήοχαν δύο
γοαμμές τοσο έζω οσο και μέσα στο μπολσεβικικο κομμα. Η μια
ζητούσε τη μεταοούθμιση των εθνικών σχέσεων αλλα στη βαση της
μεγαλοοώσικης ηγεμονίας. Η αλλη ζητούσε τη οιζική αλλαγή αυτών
των σχέσεων στη βαση της αυτοδιαθεσης και της ισοτιμιας των

Το κοινωνικο ζήτημα αφοοούσε τις σχέσεις κοατους και
κοινωνιας με πεοιεχομενο τις σχέσεις (αντιθέσεις) διευθυντικών και
εκτελεστικών κοινωνικών λειτουογιών, πολης και υπαιθοου,
παθαγωι̃ιἠἔ λέω· 7ατανόιλωσηἑι λιεῳαλαωυ και εθγασωἐ κλπ Κέ, εδώ
υπήοχαν δύο γοαμμές, αν και οχι τοσο καθαοα διακεκοιμένες. Η
μια ήταν υπέο της αλλαγής εκ των ανω μέσω της ολοκληοωτικής
κοατικοποίησης της κοινωνικής ζωής. Η αλλη ήταν υπέο μιας
αλλαγἠἐ εκ των χἀτω· σπἔ διαδικασία της οποως ΟΦ μάζες
αθτοχθβεθνώνταθ παίθνοθν στα Χἐθλα Ἑονἕ ῃἔ χοένωνωαὲἕ
διευθυντικές λειτουογιες και το κοατος "μαοαινεται" αποοοοφούμενο
απο την κοινωνια.
Η κατεύθυνση που επικοατησε την εποχή του Σταλιν και
καθοοισε στη Σοβιετική 'Ενωση την εκβαση της σοσιαλιστικης
μεταβασης, αντιποοσώπευε τη συγχώνευση του ρωσικού σωβινισμου
και του μπολσεβικικου κοατισμού.
»
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Η ήττα του λενινιστικού διεθνισμού

Ο Λένιν, αν και δεν θεώοούσε αυταζια το έθνος, ήταν αδιαλ
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λακτος υπέομαχος της αυτοδιαθεσης και της ισοτιμιας των εθνών.
Πιστευε οτι ο σοσιαλισμος δεν μποοούσε να νικήσει αν δεν έπειθε τα
έθνη για την υπεοεθνικοτητα του και γι' αυτο απαιτούσε απο τους
κομμουνιστές να αποφεύγουν ο,τιδήποτε θα μποοούσε να δώσει
λαβή για αποδοση ιμπεοιαλιστικών, σωβινιστικών ή ηγεμονιστικών
ποιοθέσεων στη σοβιετική εζουσια. Γι' αυτο ήταν αποφασισμένος να
μην ανεχθει καμια παοέκκλιση απο την αοχή της αυτοδιαθεσης στις
διαδικασιες συγκοοτησης του σοβιετικού κοατους.
Δε συνέβαινε ομως το ιδιο και με τους αλλους ηγέτες του
μπολσεβικικου κομματος για τους οποιους η αοχή της αυτοδιαθεσης
δεν ήταν τιποτα πεοισσοτεοο απο ένα ευφυές ποοπαγανδιστικο
σύνθημα. Κύοιος εκφοαστής αυτής της τασης εμφανιζεται ο Σταλιν,
ο οποιος αγωνιζεται συστηματικα να εζοστοακισει απο το
μπολσεβικικο κομμα τη γοαμμή του Λένιν για το εθνικο ζήτημα.
'Ηδη απο τον Ιανουαοιο του 1918, στην έκθεσή του στο 3ο
Συνέὁῳο των Σοβιἑτΰ Ο Στα̃λων Όποτἀσσεω την αθχἠ της

αυτοδιαθεσης στο "ταζικο κοιτήοιο και ποοβαλλει τη θεση οτι μονο
στις "εογαζομενες μαζες” των εθνοτήτων ποέπει να αναγνωοιζεται το
δικαιωμα της εθνικής αυτοδιαθεσης.
Στην ποαζη η θέση αυτή σήμαινε οτι το δικαιωμα της
αυτοδιαθεσης αναγνωοιζεται μονον εκει οπου οι "εογαζομενες μαζες”
έχουν παοει την εζουσια. Και ακοιβώς αυτο ειναι το σκεπτικο που
χοησιμοποιησε ο Σταλιν για να αονηθει στα βαλτικα έθνη το
δικαιωμα της αυτοδιαθεσης.
Οι θέσεις αυτές του Σταλιν συναντησαν την έντονη
αντιδοαση του Λένιν και δεν πέοασαν εκεινη τη στιγμήω.
Τον Αποιλιο του 1918 ο Σταλιν καταδικαζει το σχηματισμο
της σοβιετικής κυβέονησης της Ουκοανιας σε πλήοη αντιθεση με τον
Λένιν ο οποιος την επικοοτει με ενθουσιασμοιέ).

Στο 8ο Συνέδοιο του κομματος, το Μαοτιο του 1919, ο
ι
Σταλιν, ο Μπουχαοιν, ο Πιατακοφ, χαοακτηοιζουν "αστικο σύνθημα"
την ταζικα αδιαφοοοποιητη διατύπωση του δικαιώματος της
αυτοδιαθεσης και ζητούν να πεοασει στο ποογοαμμα του κομματος
το "δικαιωμα της αυτοδιαθεσης για τις εογατικές ταζεις ολων των ε
(1)

Σ. Μπετελέμ: «Ταζικοι Αγώνες στην ΕΣΣΔ» τ.

(2)

Στο ιδιο
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θνοτήτων”. Το κυόος του Λένιν εμποδιςει να πεοάσει αυτή η θέση
χατ δταττηε εττατ η ττττ ε αὁοστανἠ (··αταἔτνἠι·) δτατὐττωση τον
δτχαιώματοἔ α̨ῃτοδτἀθεσης των εθνώνω
'Οταν όμως ο Λένιν αποσυοεται από την πολιτική δοάση, ο
Στάλιν επιβάλλει τις δικές του απόψεις. Τον Αυγουστο του 1922
νττἀνοντατ στην
π ο οσπαθει να πε ο ἀσει απόφαση με την οποςα
κυβέονηση της Ρωσικής Δημοκοατιας οι ανεξάοτητες Δημοκοατιετ
ςΟυκοανια, Λευκοοωσια, Αζεόμπαϊτςάν, Αομενια κα). Οι Κ.Ε. των
κόμματων των Δημοκοατιων αυτων αντέδοασαν ενω ο Λένιν
καταδικασε έντονα την αοχή της ποοσχωοησης των άλλων Δῃμο
κοατιων στη οωσική Δημοκοατια και πόότεινε μιαν Ομοσπονδια
ισότιμων Δημοκοατιὼν με τη μοοφή 'Ενωσης Στη συνεδοιαση όμως
της Κ.Ε. της 6ης Οκτωβοιου 1922 πέοασε το κειμενο του Στάλινω.
'Εκπληκτος από το τετελεσμένο γεγονός, αλλά ανήμποοος να
αντιτάςει μια ουσιαστική αντιδόαση, ο Λένιν θεωοει την αποφαση ως
εκδήλωση "μεγαλοοὼσικου σωβινισμου" και ζητάει να Εεκινήσει
ποηλ εμος ε νττνττον τον . Γ ο ττ ερ ετ στον Κττμενεφ. ··Κη@©τη̨σσω τον
πόλεμο, όχι ένα μικόό πόλεμο αλλά ένα μεγάλο πόλεμο ζωής ή
θανάτου εναντιον του μεγαλοοωσικου σωβινισμου"ο).
Επισης όταν μαθαινει για την καταπιεση των Γεωόγιανὡν,
καταγγέλλει τον Στάλιν,
|
.
.
.
ηταν
τον Σταχτν
των θεσεων
Το βττστνὀ ττοχτττνό ττττχετοημα
τα πλεονεκτήματα του ενιαιου συγκεντοωτικου κόάτους στον αγωνα
Λἐντν
ννο τ Ή διατ”ηοη σ Ή και εδ ο αιωση της σοβιετικής εςουσιας Ο
αμφτσβητονσε ττντντβώτ την οοθότητα αυτον τον ετττχετνἠματοτ
χ·εγοντας ολττ η ζημ τά ττον θα ττ ο Ονττψετ από την αττονστα εντατων
κοατικων μηχανισμών, θα ήταν πολυ μικοότεόη από τη ζημιά που
θα ποοκαλουσε στην παγκόσμια επανάσταση και ιδιαιτεοα στην
επανάσταση των λαων της Ανατολής, η υιοθέτηση ενός μοντέλου
εθνικών σχέσεων βασισμένων στο σωβινισμό και τον εθνικό
ε ονιο όσο .
ηγ μ Ομὀἀνατοα̨ τον Λἐννν σήμαινε ναν την οθτστνκἠ ἠττα των από
`
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ψεὡν τον· Ο μεγαλοοὡοωιοἔ ηνεμοννομοἐ ναν οωβννισμὐς θοιάμι
στο μπολσεβικικο κόμμα. Στο κοατικό επιπεδο το
νβευσαν μέσα
,
|
με 'Γη μΟ@φη της ”'ΕνωΟη§ δ$Ξ%ΟιΞἘί1νΉ°.
Εθνικό ζηι̃ῖημθι λΌΘ'η7ι€
Ὁνεἔοιοτνὶτων” εθνικών Δημονοοτιὡν· Η ποοολὡοηοη ονην Ήνιοοη
κάθε ολλο ποοο εθελοντική οπἠοἔε Δεν επντοα̃πηνε σε νονένα έθνος
να ασκήσει το αναγνωόισμένο δικαιωμα του κοατικου αποχωοισμοό.
Το σοβιετικό κοάτος οπως και το τσαοικο, αποτελει έκτοτε
οομπνννωοη νοο μηλονιομο ονοιποιοονωνἠἐ ΐηἐ 'ηνομοννοιἐ τον
οωοινον ὲθνονἐ πονο) οτα ολλο έθνη
Ο κόατικός μηχανισμός ελέγχεται από τους Μεγαλοοωσους. Η
Ωωοννἠ νλὡοοο ἐχεν Το πλεονέκτημα νο εἰναν Π επίσημη νλὡσσο Τον
νοοτονἐ ναν ονοοονετον οι ολη την επινοἀι̃εια.
Η οωοννἠ ηνομονἰοι εννοω ωστοσο» οιοκετοι ονἐλνντη Δον
οπνοιώνον την οἔοφοννοιι̃ των εθνονἠτων Σνηοἰἔοτον Ο· ένα
το

λ

Λ

τ

Λ

οννονοομο νοτονοννοσμονκ ποοοοιωοὴοεων ναν Ενμετολλενοη§ των
εθνικών αντιθέσεων. Παοάδειγμα εκμετάλλευσης των εθνικών
αντιθέσεων ειναι η αντιμετώπιση των παντουοκιστικων τάσεων
οινομεοοι οτνἔ νολοιμννἑἔ εθνονητεἔ Ποιτοοον Κλολωιονον
Αιἔεομποἴΐἔονθι. Ονομπἑνον νλπλ Στὴν Τάση τον ποιντονοκνομονλῃ
νο οινοιοενἔον το νοννοι οτονλιολο μοτοἔν των τονονομοννολοιἠἔ
καταγωγής εθνων, οι Ρωσοι εδωσαν εμφαση στην καλλιεογεια και
ανάδειξη των ιδιαιτεόων εθνικων γνωοισματων, των ε Θ νων αυτων.
Μ. ενα σννονασμο βλονηἔ ενολἔωσηἔ των ποντονολοοτοέών Έοονολν
και έςυπνης ανάδειςης των εθνικών διαφοοων
στο πολιτικό επιπεδο
,
στο πολιτιστικό και το μοοφωτικό επιπεδο, οι Ρωσοι κατάφεοαν να
εξουδετεοωσουν τον παντουόκισμό που αντιποοσωπευε τον πιο
σοβαοο Μνοννο ννο την ενοτθτοι τον οοβνετοιον κοατονἔω
η
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(1) Ο παντονοχνομοἔ είναι αλννοωτονἡ νοεολονίο με ονοχο Νιν
ανεςαοτησια και στη συνεχεια την ένωση με τη 'μητέοα Τουοκια" όλων των
τουοκομογγολικής καταγωγής εθνικών ομάδων: της Κοιμαιας, του
Αιζεομπαιτςάν, του Καυκαυσου, του Τουοκεσταν, Καζακστάν, Ουςμπιεκιοτάν.
Δυτικής Κινας, Κιογισιας, Ταταοιστάν, Σιβηοιας, Αφγανιστάν, Ιοάν, Ιοάκ.
Συοιας, Βουλγαοιας, Γιουγκοολαβιας, Δυτικής Θοάκης και Κυπμου. Μιλ
ΙΑΟΟΒ Μ. ΕΑΝΠΑΟΠ: «Παντουοκισμός Το δόγμα του τουμκι.κοι'ι
επεκτατισμου». Εκο. Θετιλη 1985).
(2) Στο ιδιο σ. 55 όπου εκτιθενται τα μέτοα που πάοθηκαν ενιινιιιτν

σ' 15

Σωω̃ω σΑΠ·
Στο ιδιο σ Α18.
Στο ω̃ω σ' 420
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Η Τ' ΔΙΕΘΝΗΣ

Η Γ' ΔΙΕΘΝΗΣ
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Η πολιτιστική πολιτική σέβεται τα εθνικα ήθη και έθιμα και
τα καλλιεογει, ενώ παοαλληλα ανέχεται τα θοησκευματα. Η γλωσσική
πολιτική, όντας κυοιο όογανο της οωσικής ήγεμονιας, υπόκειται
πολυ πεοισσότεοο σε πολιτικα κοιτήοια. Εκει που θέλει να αναδειξει
τις εθνικές διαφοοές ενισχυει τις εθνικές γλώσσες, ενώ στις αλλες

πεοιπτώσεις παοεμβαλλει πεοιοοισμουςσλ
Στις δεκα πέντε Δημοκοατιες της 'Ενωσης υπαοχουν δυο
παοαλληλοι εκπαιδευτικοι μηχανισμοι από το Δημοτικό μέχοι το
Πανεπιστήμιο. 'Ενας στη οωσική γλώσσα κι ένας στη γλώσσα της
συγκεκοιμένης Δημοκοατιας. Στους μη οωσικους κλαδους ή οωσικη
γλώσσα ειναι δευτεοευουσα.
Σε ό,τι αφοοα λοιπον τις εθνότητες που δεσπόζουν στις
δεκαπέντε Δημοκοατιες δεν τιθενται γλωσσικοι πεοιοοισμοι.
Γλωσσικοι πεοιοοισμοι υιριστανται για τις υπολοιπες (πανω από
εκατό) εθνότητες. Αυτές δεν έχουν σχολεια στη μητοική τους γλώσσα
σλλσ μσνσ στη νλὼσσα της Δημοκοατιας στην οποια υπαγονται.
Υπόκεινται, έτσι, σε πολιτική αφομοιωσης από τις δεκαπέντε
κααιααχε; εικατητες και τιαιν απ· αλα απο τη αιααικη εθνότητα.
Το Σοβιετικό μοντέλο ουσιαστικα δε λυνει το εθνικό ζήτημα,
γιατι στηοιζεται σε σχέσεις εθνικής ηγεμονιας και σε πεοιοοισμοής
που εμποδιςουν την εθνική ολοκλήοωση.

σώπευαν την εναλλακτική στον κοατισμό γοαμμή της αυτοκυβέονησης
των μσἔών Βσστἔοντσνι ὐπωἐ ματ τι Κσμμσννσ τσν Πσστστσσι στσν

ένοπλο λαό και στις αοχές της αιοετότητας και της αμεσης
σνσστλτιτσττιτσἔ των σἔτωμστσνλτσνω Ανττττσσσὡττσνσν τσ Κθάτσἔτ
Κοινότητα ττσν δεν ήταν μσστσἑ στην μνθτσλσἔτσν Υτστττ σνμφτσνσ με
τις κλασικές διατυπώσεις του Μαοξ, αλλα και του Λένιν, δεν
υλοποιουσε μια ενότητα της κοινωνιας έἔω και πανω από την
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β) Ο θρίαμβος του κοατισμού

Τα Σοβιέτ ιΣυμβουλια) των εογατών, αγοοτών και στοατιωτὼν
βουλευτών που γεννήθηκαν μέσα στή δινη της επαναστασης, αντιττοο

„ι„ΣΣΣ„___#

του παντουοκισμου και έφτασαν ως τη μαζική εκδιωἔη των Ταταειων από
την Καμμία το Μαιο του 1944.
(1) Σαν παοαδειγμα θα αναιρέσουμε τον Ελληνισμό του Καυκασου
στσν σττστσ στ σσσηνσν στ ελενσεοιεε και τα μέσα να καλλιεογήσει την
ελληνικη γλώσσα και παιδεια. Ο Ελληνισμός του Καυκασου υπέστη μεγαλες
διώξεις την εποχή του Σταλιν και ή εγκαταλειψή του συνεχιςεται μέχοι
σήμεοα. Για την εγκαταλειψη αυτή των 400.000 Ελλήνων του Καυκασου
μεγαλη ευθύνη φέοουν και οι διαφοοες ήγεσιες του .ΚΚΕ που δυστυχώς δεν
επέδειξαν την αομόζουσα εθνική ευαιοθήσια.

Τσ Κσστσ§·ΚστνστΉτσ έμελλε τσλμτσ νσ ετνστ ένα σττλσ
επεισόδιο των επαναστατικών χοόνων. Τα Σοβιέτ, όπως και τα
συνδικατα, έγιναν γοαφειοκοατικοι μηχανισμοι που διεκπεοαιωναν
μια κόμματική εξουσια ελεγχόμενη μόνο εκ των ανω. 'Εγιναν, κατα
τη στσλιντμἠ ἐμφσσστι̃ι 'τμάντεἔ μετσβίβασηἔ τηέ νσσμμἠἔ τσμ
κόμματος". Το κοατος σαν εἔωτεοικός (ως ποος την κοινωνια)
μτιλσντσμσἐ ἔσνσἐλτσνσ ττι̃ν εμφστντσἠ τσν ΓτνσντὼθτινΒ μστ στνσ στνσ
τμτσσσσφιι̃σσ σλσμλτι̃θτι την μστνσσντστ
Σε μια κοινωνια που δεν μποοει να λειτουογήσει χωοις τη
μεσολάβηση κήκανισιιὡν σννκεντεωμἐνων σε οασιιένα μεγαλα αστικά
μἑντσσι μτι̃λσντσμών των σττστων τι νντσστι μσνσττσσλσττστ σστσ μτσ
μειοψηφια, η αυτοκυβέονηση δεν μποοει παοα να ειναι ένα διαλειμμα
που διαοκει όσο και η επαναστατική καθοδος των μαζών στο
πολιτικό ποοσκήνιο. Μποοει να μπει στην "κανονική ζωή" μόνο
όταν αναπτυσσονται μαζικά κινήματα κοινωνικής αποκἐντοωσης και
αυτοδιαχειρισης των παραγωγικών μοναδων από τους άμεσους
παραγωγούς. Αλλα τέτοια κινήματα δεν μποοουν να γεννηθουν
αυτόματα, με την εἔαλειψη των πολιτικών καταναγκασμών. Αφοοουν
μεταβολές στους θεσμους και στα συστήματα καταμεοισμου της
κοινωνικής εογασιας και παοαγωγής, τα οποια μόνο δευτεοευοντως
λειτουογοὐν με τη συνδοομή του πολιτικου καταναγκασμου. Εκτός
από τις πολιτικές ταξικές σχέσεις, συμπυκνώνουν ιστοοική εμπειοια,
πολιτιστική αναπτυἔη και συσχετισμους αναμεσα σε κουλτουοες,

(1) Φ Εννμελἐτ Ετσσνσσνή στσ «Εμφσλτσέ ττσλεμσἐ στη Γσλλτσ»
(Διαλεχτα Εογα τ.Ι σ. 574575).

Β. Ι. Λένιν; «Κοατος και Επανασταση" όπου συνοψιζονται οι
αντικοατιστικές θέσεις του Μαοξ.
(Ζ)
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τ ηἐ ΥΉΞ στου 9 καλλιε ο γητές της · 'Οταν ομως τα δυο αυτα
'
γσμηἐ
ἔητὴμοσο λοθησσν Μοσ· σιώλτλι̃λιον οι σλσβολείἐτ στο σοοσκήνλο ὴοθσν
τα οικονομικα ποοβληματα που αφοοουσαν το συνολο των σχέσεων
ποληιἑοσοσθοοοι ποοβλἠμσλσ ποο Ύνώολἔσν μσλλσλσ μλσ λολοστεοβ
επιδεινωση λογω του πολεμου και της ἔενης εισβολης. Και ακοιβως
ν που π ο α Υμ ατοποιησε το μπολσεβικικο
ο τοσοἐ των σοοεμ βα σεω|
κο μμ α σ' αυτα και οι λυσεις που επέβαλε, δεν επέτοεψαν να
σταθεοοποιηθει η πολιτικη συμμαχια των δυο ταςεων και να
μοτεἔελλλθεἰ σε ”οο^·ονομσσΙ” και ”οοεολοΥσιὴ” σσμμολἰο
Κατ' αοχην το μπολσεβικικο κομμα δεν ειχε οικονομικο
ποογοαμμα οταν ηοθε στην εἔουσια. Δεν ειχε επισηἐ ουτε στοιχειώδη
σχέδια παοέμβασης στις αντιφασεις των βασικών ιδεολογικών
της τσαοικης κοινωνιας. Τη γυμνοτητα αυτη του
μηχανισμών
Ι
μπολσεβικικου κομματος την ειχε συνειδητοποιησει ο Λένιν στο
τέλος της ςωης του. Οι ποοβληματισμοι του ομως διακοπηκαν απο
τον θανατο του και δεν ενταχθηκαν στη δυναμικη της εἔελιἔης του

ι

λιομμστοἐω
Το οικονομικο π ο ογοαμμα που διαμοοφώθηκε και επικοατησε

‹

δεδομενα που εζακολουθουν να υφιστανται παοα τη μεταβολη των
πολιτικών ταἔικων σχέσεων. Οι πολιτικές και πολυ πεοισσοτε ο Ο οι
ι
ι
οικονομικές σχεσεις,
αναμεσα στην πολη και την υπαιθοος αναμεσα
στην εογατικη ταξη και την αγοοτια, αναμεσα σ' αυτές και στις αλλες
τσἔελἐι σπό τις οποιες εςαοτιέται η επαναστατική δυναμικη και κατα
συνέπεια η ποοώθηση ενος πολιτικου συστηματος αυτοκυβέονησης
των μαζών, ομπεοοἑλσσν αυτές τις ιστοοικές ιδεολογικές και
πολιτιστικές μεταβλητές. Αυτές έχουν μια σχετικη αυτονομια χατ Ο

Ϊ

ιν
ν

κ

μετασχηματισμός τους ειναι αδυνατος χωοις καταλληλες ειδικές

πσοεμβσσειἔ

οταν λέμε ως το

κηνιημα Τηα̨ αὉτοχΌβέ©νησηΞ των μαζών δε

σονσσεστηκε απο κινηματα αποκέντθωσηε χω αυτοὁγαχεηῳσηςὕ εγναγ
σε γενικές γοαμμές ταυτοσημο με το να που μ ε οτι Ή επαναστατικ°
,
ι
πολιτικη συμμαχια της εογατικης ταἔης και της αγθοτηἀἐ ποη̨
υπηοςε το υποβαθοο της επαναστασης του 1917, δεν οχοηχ Ίι̃ ὡθ κε
η
Θ
σε μια αντιστοιχη οικονομικη και ιδεολογική συμμαχια.

Βεβαιώνοντας κατι τέτοιο δε συμπεοιλαμβανουμε την ενοτητα
των εογατών και των αγοοτών που ποαγματοποιηθηκε στη διαοκεια
της εισβολης των δεκατεσσαοων δυτικών κοατών και στη διαοκεια
του Μεγαλου Πατοιωτικου Πολέμου εναντιον της ναςισττχης
επιθεσης. Η ενοτητα αυτη ειναι φαινομενο αλλης ταἔης. Ανηκει στη
σφαιοα του εθνισμου και οχι της ταἔικης παλης. Ειναι ενοτητα που
σσηοιἔετσι στην ταξική αυθυπεοβαση (Εθνικη Ενότηῖα) χω ὀχὐ
ενοτητα που στηοιςεται στη συγκλιση ταξικών συμφεοοντων (ταἔικἠ
σσμμσχίσλ
Το μπολσεβικικο κομμα δεν μποοεσε να λειτουογησει ως
ενοποιητικος συντελεστης μιας οικονομικης και ιδεολογικης ταξικής
συμμαχιας αναμεσα στους εογατες και τους αγοοτες, αναμεσα στην
πολη και την υπαιθοο. Κατ' αοχην δεν ειχε ιστοοικους δεσμους με
την αγοοτια, γιατι δεν ειχε αναπτυχθει μέσα απο μια σχέση γόνιμης
ανατοοφοδοσιας με τα οευματα που συνοψιζαν τις οιζοσπαστικές
τασεις της αγοοτιας (σλαβοφιλοι, λαικιστές, σοσιαλεπαναστατεςχ Οι
ιδεες του ηταν αγνωστες στους αγοοτες και ξένες ποος την
λοεολογλσ τοσο Αν οι αγοοτες υποστηοιξαν το μπολσεβικικο κο α,
ώστε να μποοέσει αυτο να μετατοαπει σε πολιτικο πολο συγκοοτηἰΐηε
της εογατοαγοοτικης συμμαχιας, τουτο οφειλοταν στο γεγονός χω
μονο, οτι ηταν το μοναδικο κομμα που υποστηοιἔε, με συνέπεια, τη
λιοσμμἠ της απεμπλοκης απο τον ιμπεοιαλιστικο πολεμο και της δια
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στο μπολσεβσσκο κοσμο, σσοτὲλοσε σνΐσιοσφἠ του κλσσσοιοο
Ϊ
καπιταλιστικου μοντέλου εκβιομηχανισης που στηοιζοταν στον
εξαναγκασμό της αγοοτιας να χοηματοδοτησει την κεφαλαιικη
ανέλαβε το
συσοώοευση. Την εφαομογη αυτου του μοντέλου την
«παω
πεοιβοητη
την
τελικα,
ποαγματοποιησε,
κοατος. Το κοατος
μπολσεβικοι
οι
που
υποδεικνυαν
συσσώοευση»
ταοχικη σοσιαλιστικη
οικονομολογοισ). 'Εδωσε την ποοτεοαιοτητα στην πολη και οχι στην
υπαιθοο, στη βιομηχανια και οχι στη γεωογια, στη βαοια βιομηχανια
και οχι στην ελαφοια, στις γιγαντιαιες μοναδες κι οχι στις
μικοομεσαιες, στην αυταοχικη συγκεντοοποιηση και οχι στη λαικη
ποωτοβουλια και κινητοποιηση. Η επιλογη της επιταχυνομενης
ἔκ
σου αναπτυξης της βαοιας βιομηχανιας, μέσω της επιβολης στην αγοοτια
αυτου που ο Σταλιν ειχε αποκαλέσει "απαοαιτητο φοοο υποτέλειας”
συμμαχιας. Η αο
(3) κατέστοεψε καθε δυνατοτητα εογατοαγοοτικης
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ῖπαααΖ¬“_ς «Ταἔικοι αγώνες στην ΕΣΣΔ» τι Ι σ. 433495.
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σ) Σ. Μπετελέμ±

Ποεομποαςένσκι. (Βλ. 1νΙπι··ττλτμ στο ιδιο τ.

(2)

'Εκφοαση του

(3)

Σ Μσετελὲμι̃ στο ίσιο σ 379
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νησμλἱων σγσστων να τσσφσσστσσν μἔ πσλελἐ λσἶθλἔ λσθδσναμο
σντσ σΥμμ σε εθγσλελσμ λλπσσμστσ και λσλσσ βιομηχανικά
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καταπἶσηἔ: ἶτσς Αθχμσελσγσἔ Γμσμλσγλσ

5

επι σγη Έσμ σσπχσσ μσντελσσ σμσσωθεμσηέ στησλλτημε από
"ἐν σξλη μεσλσ στην πσσσσθηση τσσν πιο σκλμσων λἶσλμτμλιστικών
ἔπἕἕξἕἕσεΐςσγἱνωσηξ τησ εσγσσλσἔ Δστσ εσγσστσσλσ μαι Πέ
νῃγσσφτηκσλ' απο τη σση μσμ εφσσμσσῖημαν Τα
αποτεὲἶἰματλκστεσσ σμστημστίὥλεσσσλλμηἐ σσγσνωσλι̃ἐ μομ ενΐστνμηἐ
εμμετ
εσσηἔ Τηἐ εΘΥμσ,νσ€
Η βια που ασκηση" πανω στην
αγῳῃα μεταφεοθηκε "αλ μεσα στην εσγστσιη τσἔη·
Οι επιλογές αύτές αναπτύσσονταν μέσα σε ιδεολο
'
Ήλιο” κλιμα
Ζἕαχῖβλἔλσμοι̃ἶῖ) πομ κστἑκλμἔσ τσ κσμμσ πσσσδλσσἶἔθνταὲ το
ημ
ού οο ού τού ως "ποωτοποοιας".
Στα πλαισια τού
Μι
Υμσμωβμμσμσσ. πού αποτελούσε εύοωπαιηη κλησσνσμια. οι σχέσεις
μσμμστσιἑ μσμ μσἔωντ ηγεσμμἐ μσμ βσσηἐτ μστανσοσντσν μηχανιυ̃τικα
ωἐ εἔιστεἑμκσμ δεσμοι μμμ ωκσπσνσσντσν ωἐ σλεσελἐ εἔονοιας/
μμστσι̃αι̃ἐ Σαν πηλιη Των οοθων πολιτικων ιδεων θεωοούνταν η
πσωτσσσθμσ μσμ ενσμμστελσσ Ή λι̃νεσνσ ΉΙΞ μσμ όχι η κοινωνικη
πσσκτσσἰ μσμ σλ εμπσλσμἶἔ σων μσἔωνω Τμ μέσα ελμβσλἠἐ των ιδε
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στο ιδιο σ. 448453 και 493.
στο ιδιο σ. 234, 235 και Ρομπέο Λιναο: «Ο Λένιν
σγθστεἐ ο Ταιύλοο». Εκδ. Μηνιαια Επιθεώοηση).
ε
.
ο›
Σ· Μπετελεμ· στο ιδιο τ. Ι σ. 337338.
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Η αντιληψη για τη 'φωτισμενη ποωτοποσια" ειναι "αστική" γιατι α
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Φ. Ενγκελς: Εισαγωγη στο «Εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλια»
(Διαλεχτα Εογα τ.Ι σ. 575).
(1)

τ

.

.

την ιδεολογική έκφοαση της εἔωτεοικότητας πού παιονει η επαναστατικη
ενότητα στο πόόσωπο της ”ποωτοποοιας”. Η θεωοια της
”ποωτοποοιας" σαν "φωτισμένης", σαν "πηγης" των οοθών ιδεών, σημαινει
ότι "παγώνει" και αναπα @ὰγΕΈίΧι αλὶῖθς
' Ο χωοισμοἔ
' Και Τ| σχεση
ι
Ήθμιμιαῖθς
'
μαζών μετατοέπεται σε αστικη σχέση (μητοα ανασύστασης τών αστικών
κοινωνικών σχέσεων στην πεοιπτωση πού το ”γιακωβινικο" κόμμα έοθει

ἢγμ

(Σῖαλωι

.

τούς

¿ἦ

Ε

γ

°__ἐ____7ϋ
ποτελει την ιδεολογικη εκφοαση τού χωοισμού τού κομματος απο τις μαζες,

‹

γγ

μσἔεἐ Υμμ την σσθότητα τιμ; πολιμ%ή€ Του κόμματος.
νσ Θλχνελἔ και να σφσσμσἔελἔ τἐτσλσ σσνθἠμσλσ που σσηγσσν μέ μμἔεἐ ποοἐ
τις θέσεις τού κόμματος και να τις διεύκολύνεις να καταλαβούν με την
πειοα τούς την. οοθοτητα της πολιτικης τού κόμματος, να ανύψώνεις
τις
μσἔξἔ ωἦ τσ επμἶεὁσ Ήι̃έ σσνεμλητιἐτηι̃σἐ τον μόμμστσἐ μσμ νσ εἔσσφαλἰἰελἐ
κατ αύτο τον τοοπο την ύποστηοι η των μαζών, την πόσπαόασηεηἠ γω τον
,



ι

«Τσ νσ μσθσδλύιειἐ μαι̃ω απο αύτές τις σύνθηκες σημαινει να

σ”π0φασωΠχ(ἶ αγωνα»

.

¿

Σ. Μπετελἐμ:

μπσθελἐ νσ πειθελἐ

.

ιι

ωῷἶδῳμη̨
μἢἶ
Σ. Μπετελεμ:
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ι
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Η γιακωβινικη αντιληψη για την "ποωτοποοια" πού αύτη την
τις πιο εομητικές μοοφές (σύμφωνα με τη διατύπωση
τού Σταλιν οι κομμούνιστές ειναι ανθοωποι από "αλλη παστα”)
αποτελούσε μια αἔιοσημειωτη οπισθοδοόμηση σε σχέση με την, πολύ
πιο διαλεκτικη , πα οασταση
'
της ” ζύμης
'
" πού χοησιμοποιούσαν
'
οοισμένοι παλιότεοοι πολιτισμοι (π.χ. ο ελληνοοοθόδοἔος πολιτι
σμός πού σημειωτέον αποτελούσε σημαντικη σύνιστώσα τού
οωσικού Εθνικού Σχηματισμού).
|
|
·
Το βασικοι ταἔικο· αποτελεσμα
της ιδεολογικης
και πολιτικης
γοαμμης πού εφαομοσε το μπολσεβικικο κόμμα ηταν να αποκτησούν
ὁησαναλο γα μεγα'λ η διύναμη τα διεύθύντικα| στοωματα
ι
τού κόμματος
και τού κοατούς και να χοησιμοποιησούν αύτη τη δύναμη, για "να
μετατραπούν από ύπαλληλοι της κσινωνιας σε αφέντες της'σ). 'Ετσι
ενώ εἔαφανιστηκαν οι ιδιώτες καπιταλιστές από τη βιομηχανια, το
εμπόοιο, το πιστωτικό σύστημα και τη γεωογια, η μεγαλη μαζα της
εογατικης ταξης εξακολούθησε, μαζι με την αγοοτια, να βοισκονται
στο πολιτικό πεοιθώοιο. Την παλια αοχούσα ταξη τη διαδέχτηκε μια
νέα αοχούσα ταζη. Το παλιό κοατος το διαδέχτηκε ένα νέο κοατος
πού σύμπύκνωνε, όχι λιγότεοο από κεινο, το "ασύμβιβαστο των
ταἔτχών ανῃθἐσεωνὴ
εποχη πηοε

ι

γ
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ών αποδεσμεύονταν από το πεοιεχόμενό τούς και ύπακούαν στην
"αοχη της αποτελεσματικότητας". Δικαιολογούνταν από την ποσ
σφοοότητα τούς και αγιαζονταν από την "ιεοότητα" τού σκοπού πού
ύποτιθεται ότι ύπη Ο ετούσαν 'Ηταν ένα ιδεολο γ ικό πλαισιο πού
δικαιωνε και καθιστούσε αναγκαια την ποοσφύγη σε αύταοχικες
πολιτικές επιλογές
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ΔΙΕΘΝΗΣ
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Ξἕεἶὲΰἔἶλἶἐἠεἔοὲἕεἀχἔαδἶε πως μπολσεβωἑομἔ Ἐ1 επλβσλσμν τη βσσμσἠ
μ
γη ΙΤσσιἔ
με τη
ασ
σμγμστσποἰησσν μια
ιι
›
"γω
|
ΣεΞἶ;`έ‹:ξ:Ίἶστ]Εῖπο τα σαγω ) πομ Ϊἔεκλησλσε την σγσσσσ λμ εἐμἔε ῖη
ωση σ ενα. κύκεωνα τοομοκοατιας και μαςικης
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Η Γ, ΔΙΕΘΝΗΣ

.ΣΧ

Σονοψίἔοντσἐ μσοοονμε νσ πούμε ομ ΤΙ οωσσσι επσνσσῖσση
δεν μπόοεσε να φτασει σε μια οιζική αμφισβήτηση αυτου που ο
Μσοἔ ονομσἔσ· Κσπιτσλισῃκσ Τθσπο Πσοσνωνἠἔ Αν ο μσπν·
ταλιστικός τοόπος ειναι ένας συνδυασμός συγκεκοιμένων τόπων
”μεγσλων σχέσεων” (πσληἕ / νσσἰθσονι βνομλι̃λσνἰσἐ / νσωονίσἔ μλπσ
και ταυτόχοονα ένας συνδυασμός συγκεκοιμένων τυπων "μικοων
σχἐσεσσνγἶ ξσλὲσενἕ σνσσσννσθέ / σμτἐλεσηἔ μἐσσ σσἔ πσοσνσσνοέέἑ
μοναδες κλπ). τοτε στην Ε.Σ.Σ.Δ. ποοέκυψε τι αναιταοαγωγή του
κεφαλαιοκοατικου συστηματος κοινωνικης οογανωσης με καινουογια
και από πολλές απόψεις χειοότεοη μοοφή.

5

'

Αι̃πἠς η νέα κωνωνωίἠ μοσφή έχε* πολῃογσαφηθεῶ ωσ
”σσσιολΦσμο§” πσοσ Τσ νενονσἔ στν αποτελει σονηση ΈΤἹΞ ουσιας του
σσσνσλνσμσσ πσσ σίνσσ η σστσκσβέσνησσ η σπσκέντσωση Μσν Ή

σστσσνσχεῶσνση
Υ)

Η

ζ

Θωσωίη εθνωση στσατηῃχη

Σ

Στα στοωτα χοονια μετα την ετταναοταση οι μπολσεβσιον
οἔσοτοσσσν τη νίκη τον σοσισλλσμοσ απο την έλευση τήἐ
σσοωπσσιΠέ επσνσσῖσσηἐ Η σἔσοτθση σοῖἠ ήτσν επιβίωση των
πσλσνομσοἔνστσέὡν σστοψεων ι̃μσ την σσονσμίισ νσ ποσνμστοποιηθεν
ο σοσνσλισμοἐ σε μνσ μονο Χώοσ μσσ μσλνστσ μσσσστεοημὲνη Ο

σοσιαλισμός ήταν νοητός τουλαχιστον σε μια μενσλη
ομσοσ

σνσπτσνμένων Χσσσών

Πίσω

σσσ

σοΐἠ την οἔσοτησηι οπωἐ ἐοενἔε

η ονσμσλη Τοστσλμ

και Σταλιν (για το θέμα της "διαοκους επαναστασης”

νσι ννσ Το

θέμα του "σοσιαλισμου σε μια μόνο χωοα”), βοισκόταν η έλλειψη
επαφής ανάμεσα (Πωσ μπολσεβῶκουσ "Ο" στην αγσοῃσ· η
εμσεσωμἑνη σσσπνσσσ των κσμμσσννστών σσἕ ῃπσσσσεστσίέἔ
δυνατότητες” της αγοοτιας. Συμφωνα με τον Τοότσκι και την
αοιστεοή Σοσιαλδημοκοατια γενικότεοα, οι αντιθέσεις που
συμπεσιλαμβανονται στις σχέσεις πόλης  υπαιθοου δεν μποοουν να
λσθσὐν= πσσἔ την κστωθσνση τον σσσωλβσμοἀ σε μασ
καθυστεοημένη και απομονωμένη χωοα. Η εογατοαγοοτική συμμαχια
σποστεί· εκεί τἐτσμεἔ πσοσχσσοἠσενἔ στην νονωτωιἠ νομομτησίσ ποσ θα
οδηγουσαν στην παλινόοθωση του καπιταλισμού. Συνεπως ειναι
αδυνατο να υπαοζει σοσιαλιστική μεταβαση σε μια μόνο χωοα και
μσλνστσ χσθσστσοημὲνη Οι σντνθέσσἐ πσσ σοέἔοσν τη σχέση ποληἔ _

ΙΙ
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υπαιθοου, μποοουν να λυθουν μόνο σε διεθνή κλιμακα, χαοη στη
νωη της παγκόσμγαε επανὰστασηςιιχ
Από το αδιέξοδο που συνόδευε την ακαοπη αναμονή της
ειιοωπαικής επαναστασης, έβγαλε τους μπολσεβικους ο Σταλιν.
Επικαλουμενος τις αποψεις του Λένιν, (για τον "αδυνατο κοικο" και
γω τη δγγνατὁτητα της εογατοαγοοτικής συμμαχιας) ο Σταλιν
υποστήοιη̨̃ε ότι ειναι δυνατή η οικοδόμηση του σοσιαλισμου στην
παθἀ την ..%οΒνωνΜοΟΜΟνΟμΜἠ %αθυστέΩηση·· χω την
ΕΣΣΔ
καπιταλιστική πεογχύκχωση Αντι για την ποιοαλυτική γοαμμη του
Τοότσχι
(της αναμονής μιας αναπόφευκτης ήττας) ο Σταλιν
βεβαιωνοντας για τη δυνατότητα "να φτασουμε και να ξεπεοασουμε
τις ΗΠΑ", έδωσε στη σοβιετική κοινωνια στόχο και ποοοπτική.
Στην στοαγματικότητα αυτό που ειχε ο Σταλιν ήταν μια εθνική
στρατηγική κι όχι μια στοατηγική σοσιαλιστικής μεταβασης. Μια
εθνική στοατηγική που ενσωματωνε τις αντιθέσεις που χωοιςαν τα
σοβιετικα έθνη με τη Δυση, τις αντιθέσεις αναμεσα σ' αυτα τα ιδια,
τις ταἔικές αντιθέσεις της σοβιετικής κοινωνιας και σε σημαντικο
βαθμό τις αντιθέσεις αναμεσα στις ιμπεοιαλιστικές δυναμεις και στα
πεοιφεοειακα εθνικα κινήματα. Οι όποιες θυσιες και στεοήσεις,
οφθαλμοφανεις στοεβλὡσεις και καταπιέσεις, αναγονταν στην
”καθυστέοηση” και την "καπιταλιστική πεοικυκλωση” και αγιαζονταν
ως το αναγκαιο τιμημα που έττοεπε να καταβληθει για να
ποαγματοποιηθει η εκβιομηχανιση, η αναπτυξη, "το φτασιμο και το
ἔεπὲοασμα της αναπτυγμένης Δυσης”.
Για τον οωσικό εθνισμό που βοισκόταν στο κέντοο του
σοβιετικου συστήματος, όλα αυτα εἔέφοαζαν μια στοωτοφανή
ηγεμονωγἠ δύναμη Το σύνολο της οωσικής διανόησης
(ιντελιγκέντσιας) ενσωματώθηκε στη νέα οωσική εθνική στοατηγικήσ).
Η ακτινοβολια του δεν καλυψε μόνο το εσωτεοικό του πολυεθνικου
αι Σ. Μπετεχέμ: (πο ίδιο τ_ Π σ_ 346
α› Δεν είναι τυχαίο 6" ανάμεσα σεως Θώσοος εμιγκοεδες
δεν εμφανιστηκε ένα αἔιοσημειωτο αντισοβιετικό κινημα. Η στοατηγική της
Έαχοοθοομῃς εκβιομηχανισης τους αφόπλισε και κέοδισε την υιτοστήοιἔή
τους. Χαοακτηοιστικό ειναι το παοαδειγμα των Σμιενοβγιεχόβτσι που εξ
αθχἠς οσφα̨ιιοοημαν τη βαοοτεοη αποστολή των μπολσεβικων. ςΜπετελέμ στο
ω̃γο

Η

σ_ 292)
Η ινιελιγκέντσια ειναι

η βασική δυναμη συστηματοποιησης/ αναπαοα
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σοβιετικου συνόλου, αλλα επεκταθηκε σε πλανητική κλιμακα. Η

πεοικυκλωση, ο αποκλεισμός, η μυθοποιηση του μπολσεβικισμου από
τις αντιδοαστικές δυναμεις όλου του κόσμου, δημιουογοιἐσαν στο
εἔωτεοικό την εικόνα μιας Ρωσιας  σκαπανέα της παναν οώπινης
ποοόδου, μιας Ρωσιας  φαοου της εθνικής και κοινωνικής
οπελευθέοωσης  μιας ”υπεοπατοιδας" για όσους δεν τους καλυπτε η
”σστι#ή” Έονἐ πστοἰδσ Κυ σντσ σσσπεισωσε Υὐθω τηἐ ένα μενσλσ
μέοος της ποοοδευτικής ιντελιγκέντσιας όλων σχεδόν των χωοών του
κόσμον
Στα πλσίσλσ σου Θωσωέσν εθννσμοσ σνσοὐθιι̃κει λσνπσνκ ἑνσ
νσεσλσνσισ σιἑντσσ με πθωτσφσνἠ ελκο%ἠ·οιοΧωονσωιἠ σννσμη ΙΙ
οινθοωποτήτο ΤΉΞ σποχήἐι̃ Ἑον Στάλιν Χωοίστιινε σε σπσσονἐ τον
σσβνετοισν σσσμσν νοννωνοιήἐ εἔέλνἔλι̃ἐ οσο σε ελθσσνἔ οστού Τον
δοόμου, ο δε διαχωοισμός αυτός ποόβαλε σαν η κυοια αντιθεση στον
κόσμο. Το πώς αυτό μπόοεσε να συμβει ειναι σιγουοα ένα από τα
μεγαλα μυστήοια της συγχοονης ιστοοιας.
Η εθνική στοατηγική του Σταλιν δεν οδήγησε ι στους
σοσιαλιστικους κοινωνικους στόχους, γιατι δεν ήταν στις επιλογές
της το ΚοατοςΚοινότητα, το κοατος της αυτοκυβέονησης, της
αποκέντοωσης και της αυτοδιαχειοισης. Πέτυχε όμως τους εθνικους
της στόχους. Κατόοθωσε να διατηοήσει την παλια πολυεθνική
ενότητα κατω από τη οωσική ηγεμονια, να εμποδισει τη δυτική
διεισδυση και να κανει τη Ρωσια αναπτυγμένη και ισχυοή
βιομηχανική και πολιτική δυναμη. Ο νικηφόοος Πατοιωτικός
Πόλεμος [που πεοαν των αλλων ήταν μια συγκοουση βαοιών
βιομηχανιώνσλ] και η συγχοονη Ε.Σ.Σ.Δ, αποτελουν την απόδειξη.

τι τι Δτεοταο:
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γι: χώοαις μπόθεσαν να στγσττττοωθοογ οι δυνοιμεις που οδήγησαν στη
·λ νίκη την Μνέζτχη επανάσταση·
ές'
Αν αναγἀγοτγμε τη μεταβατική αυτή πεοιοδο στην ευουτεοη
Μ ακα τ
τστο τα του ωσικου εθνικού σχημστνσμσλδ τότε Ο Ή
'ἶγ ἔα̨ΐχιταοιη̨̃κή εἕανἶᾶοταστἶ ο σοσιαλισμός και ο διεθνισμός,
μεταβάλλονται σε απλές οιτιοχοωοεις. Ο Σταλιν ποοβαλλει ολοι στον
Ιβαν τον Τοομεοό και στον Μεγαλο Πέτοο, ουσιαστικα σαν
;ι;¿ στγνεχτστἠς της δικής τους ”εκσυγχοονιστικής" στοατηγικής. Η
σο ιετικ' επο ' π οβαλλει ως μια νέα εποχή κυοιαοχιας πανω οτον
οωἶπκό Τέθνικἔησχη̨̃ματισμό της πολιτιστικής παοαδοσης που αυτοι
εκποοσωπουν. Οι αλλες παοαδόσεις (όπως η ελλήνοοοθόδοι̃ςη που
εκφοαστηκε από τους σλαβόφιλους και τους λαικιστεςα δεν
2) εςαφανιστηκαν. Απλώς αναγκαστηκαν να σιωπήσουν και να παοουν
ιι υπόγειους δοόμους με όλα τα αονητικα επακόλουθα που κατι τετοιο
μττοοοτγστ να σημαινει για την αυτοσυνειδηση του ιστοοικου οωσικου
έθνοττ
ι
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Στο επιπεδο, επισης, του αγώνα εναντιον του διεθνους
ιμπεοιαλισμου ειχε επιτυχιες γιατι, χαοη στο παοαδειγμα της

υποτιθέμενης

.

ιι]

τι

"οικοδόμησης του σοσιαλισμου σε μια καθυστεοημένη

·
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...___..._..
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γωγής του Εθνισμου ποαγμα που εἔηγει ισως το γιατι η ενσωματωσή της
από μια εθνική στοατηγική δεν επιτοέπει στις ταἔικές αντιθέσεις να
εκφοαστοὐν σαν διαφοοοποιηση ιδεολογικών και πολιτικών οευματων.
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Η κομμουνιστική παοαδοση φέοει τον Σταλιν να έχει δηλώσει (την
εποχή που συζητουνταν οι οικονομικές επιλογές): «ή θα φτιαξουμε βαοια
βιομηχανια μέσα σε λιγα χοόνια ή θα μας συντοιψουν».
(1)
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΑ
Στο δεύτεοο μἐοος καλύπτουμε την πεοιοδο της μεταπο
επέκτασης του καπιταλισμού που αοχιςει το 1948 1950 και
στα χοόνια 19671973 .
Στην αοχη της πεοιόδου το Παγκόσμιο Σύστημα ειναι διπο
Η αντιθεση των δύο υπεοδυναμεων ειναι η κύοια αντιθεση
κόσμο ιβθισκόμαστε στην εποχη του "ψυχοού πολἐμου”). Όμως
δυναμικη των διεθνών σχεσεων υπονομεύει το διπολισμό. Ήδη από
1955 με τη Διασκεψη του Μπαντούνγκ κανει την εμφανιση του ο
Κόσμος διεκδικώντας μια νέα διεθνη ταξη.
Παοαλληλα ωοιμόιςουν οι αντιθέσεις στο εσωτεοικό των δύο
υποσκαπτοντας την ηγεμονια των υπεσδυναμεων. Στο δυτικό
η Γεομανια και η Ιαπωνια φτανουν και ἔεπεονούν τις ΗΠΑ
οικονομικη ανταγωνιστικότητα. Στα τελη της πεοιόδου η ΕΟΚ
αποτελει ηδη ένα υπολογισιμο κἐντοο στο Παγκόσμιο Σύστημα.
Στο αλλο μπλοκ η ιδια δυναμικη εκδηλώνεται πιο εκοηκτικη
καταληνει στη διασπαση του. Οι σοβιετικὲς επεμβασεις σε χώοες
Ανατολικης Ευοώπης και η οηξη ΕΣΣΔΚινας, αποτελούν
εκδηλώσεις της.

Στο τελος της πεοιόδου εχουμε την ακόλουθη εικόνα αο
ασταθειας και κοισης: Οι ΗΠΑ επιζητούν εναν τοιπολικό
(ΗΠΑΕΣΣΔΚινα). Η ΕΣΣΔ ποοσπαθει να διατηοησει τον
Η ΕΟΚ και η Ιαπωνια επιθυμούν ενα πενταπολικό σύ
ενώ η Κινα (βυθισμενη στη δινη της Πολιτιστικης Επα
ποοσπαθει να αποσαφηνισει τη δικη της θεση στον κόσμο.
Η καταοοευση του διπολισμού συνοδεύεται από μια νέα
διασπαση του ιστοοικού μαοἔισμού: από το μονολιθικό
μαοξισμό ποοκύπτει ο σύγχοονος σοβιετικός μαοξισμός
ο μαοικός μαοξισμός. Η σύγκοουση τους ενώ ειναι καθοοιστικη
το παγκόσμιο αοιστεοό κινημα θα αποβει εντελώς αγονη. Θα
την χοουτσωφικη μεταοούθμιση στην ΕΣΣΔ και θα οιζει
Κινα στη μακοόι πεοιπετεια της Πολιτιστικης Επανόιστασης. Ο
μαοἔισμός δε θα κατοοθώσει να υπεοβει "από τα αοιστεοα"

σοβιετικη εμπειοια.
Θα αφιεοώσουμε το τοιτο μεοος σ' αυτες τις δυο εκδοχές
καθώς επισης και στον δυτικό ακαδημαϊκό μαοἔισμό που
αυτη την εποχη μια αξιοσημείωτη ανθιση.

ςτ

.

ι

τν

[Ϊ

”

Ο

ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΣ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

Ο μεταπολεμικος σοβιετικός μαοξισμος ταντιζει το μαοξιστικο
με το σοβιετικο ποαγματικο και μετατοἑπει σε ιδεώδες την

στην υφισταμενη σοβιετικη ποαγματικοτητα. Σκοπός του
η αναπαοαγωγη της ενότητας του σοβιετικοὐ εθνικοκοινωνικοὐ
μέσω της εξιὁανικευσης του. Αποσιωπα τις εθνικές και

αντιθέσεις του "υπαοκτοὐ σοσιαλισμού" τονιζοντας
τις εθνικές και ταξικές αντιθέσεις τον καπιταλισμοὐ.
μοτιβο τον ειναι η "υπεοοχη του σοσιαλισμού έναντι του
και ηι πιστη στο "αναπόφευκτο της τελικης νικης τον

Ως κυοιαοχη ιδεολογια βοισκεται στην υπηοεσια του έθνους
της ταἔης που κυοιαοχοὐν στο σοβιετικο εθνικοκοινωνικο
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Τ0 βασικό ιδεολογικό σύστημα αναφσσας ισα σοβιετιιιοὐ
κσατους ειναι η "σοσιαλιστικη μεταβαση”: η̨̃εκινησαμε από τον
καπιταλισμό και χτιςοντας το σοσιαλισμό, βαδιςουμε, νομοτελειακα
και αναπόφευκτα, πσος τον κομμουνισμό  την τέλεια κοινωνια.
Ο σκοπός, ως υποτιθέμενη συνόψιση των καλύτεσων ιδεωδὡν
της ανθσωπότητας, αγιαζει την καθημεσινη δσαση  την εμπνέει και
τηἐ ποοοοτοετ οψηλό νόημα. Ο νομοτελειακός και μονόδσομος
χασακτησας της μεταβασης, δικαιολογει αυτοπεποιθηση, βεβαιότητα,
αισιοδοἔια. Ποοκύπτει έτσι ένα φωτεινό και ανετο, ιδεολογικό
σύμπαν μέσα στο οποιο μποσει να κατοικησει το υποκειμενο και να
νοηματοδοτησει τις σχέσεις του με τον εαυτό του, με το αλλο
υποκειμενο και με τη φύση.
Καθώς ο σύγχσονος σοβιετικός εθνικοκοινωνικός σχημα
τισμός αναπτύσσεται, επεξεσγαζεται και τελειοποιει το ιδεολογικό
σύστημα αναφοοας του. Πσοσπαθει να εξαλειψει τα "κενα" και τις
ανιιφασεις τηἔ ιδεοχογιαἔ τοι). Επεξεογἀζεταγ δωωπὡσειἐ πω
”υπεοβαινουν°° τις ανιιιιειιιενιιιὲἔ ανίιφἀσειἕ και ταυτόχῳνα
κωδικοποιούν εθνικούς και ταἔικούς συσχετισμούς. Η αντιστοιχιση
ιδεολογικών σχηματων υπέοβασης των αντικειμενικών αντιφασεων με
κωδικοποιησεις εθνικών και ταἔικών ισοσσοπιών, δεν ειναι παντοτε
εφικτη αλλα ως διαδικασια ειναι παντοτε αναγκαια, γιατι απ' αυτην
εἔαστιέται σε μεγαλο βαθμό η στεσεότητα της ιδεολογικης υποδομης
στην οποια στησιζεται η εθνικη στοατηγικη. Ποόκειται για την
ιδεολογικη κωδικοποιηση του ιθύνοντος εθνικού και κοινωνικού
"συμβολαιου”.
Ο Σταλιν αν και ειχε τσλμησσι να παει ιισνω̨α σε χαθω
οωμένες ιδεολογικές διατυπώσεις, πσοκειμένου να διασφαλισει την
αναπασαγωγη της σοβιετικης εἔουσιας, ηταν εν γένει αοκετα
συντησητικός και πσοσεκτικός στην εσμηνεια και την αναθεωοηση
των ιδεολογικων δογματων. Ετσι με την πασοδο του χσόνου ειχαν
συσσωσευθει ασκετές αντιφασεις στο εσωτεσικό του σοβιετικού
μασξισμού. Οι κυόιότεσες απ' αυτές αφοοούσαν το θέμα της
δημοκσατιας, το θέμα του Κοατους και το θέμα του Ἑθνους.
Μετα το θανατο του Σταλιν και την αλλαγη φοουσας στην
ηγεσια του ΚΚΣΕ, συγχσόνως με το ζητημα της ”αποσταλιν0π0ι
ησης" αντιμετωπιστηκε και το ζητημα του εκσυγχοονισμού της ιδεο
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λογιας. Οι βασικοι στόχοι του εγχειοηματος ηταν:
α) Να αποσυνδεθει το αποκοουστικό σταλινικό πασελθόν από
τη οοαη τον οοβτοττλτοττ ονοτηαατοἐ·
β) Να εἔηνηθετ η αποπλτοη απο τη μαοἔτοττνηντεντντοτννη
Οεωοτα ντα το μαοαομο τον νοατονἐ·
Υ) Να εἔηνηοετ η απόπλτοη απο τη μαοἔτοττνη θέση ντα την
αναμενόμενη εἔαφἀννση των εθνών μαζν με την εἔαφαννση νης
αοττνηἐ ταἔηἐ
Η τοποθετηση τον ”Ζητηαατο§ Σταλτνἶ οπωέ οντντ απο τον
Νννἠτα Χοοντσὼφ στο Ζοο Σννεοοτο τον ΚΚΣΕ, εἔντττιοετονοε οωτ
τονἔ ανοτβὡἔ τονἔ στολονἔ·
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Πα τον Χοοντσωφ Ο οταλτντσμοἔ ηταν ενα "κανο ττοιοελθον
νατανοττἐο μεν ναν αττοθονπτἐοι αλλά πεοτοοτομονο στο
"εποικοδὐμημα” και Χωσιε σσνανικη συνέχεια στο πασόν. Δεν καθο
σιζόταν από τη "σοσιαλιστικη οικονομικη βαση” και δεν ειχε ασ
¬
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Η νταοαωπθλατη̨εια”

νητοτἐἑ οπττττὡοοτἐ οτην πατενοννοη τηἐ ποοεταἐ τον οοβτοτοτον
κσατους. Επησεαστηκαν, κατα τον Χσουτσωφ, μόνο οι συθμοι της
ἔξ
κατ το μὲντοοἐ των οπττνλτὡν· Χτοοτἐ ττἑ οταλτντπὲἑ
έα ττοοεταἐ
ναταπτὲοετἑ οτ ονθμοτ θα ηταν πτο νοηνοοοτ πατ οι επττνλτεἐ 'ιαπομα
τι μοναλντεοεἔἶ
Η οἔηνηοη τον ”οταλτντπον Φατνοαένον” αποοοθηαο ο” έναν
τ
”αντταετττοντν~ο λονο”ῖ τον 'ἰτπτβοβλημἐνοι̃' απο την 'ααπτταλτοττπη
πεόικύκλωση" αυστησό συγκεντσωτισμό της εἔουσιας. Και σε δύο
τ
Ξ "υποκειμενικούς” λόγους: τον "δεσποτικό και βαναυσο χαοακτησα"
του Σταλιν και την "π¿›οσωπολατρεια" που αυτός ειχε επιβαλει. Η
ϋἱ ῃπθοσωπολατοτταῃ κατ ο ονννοντοωττομοἐ ηταν η οννοταη οννθηπη
που επέτσειμε στον "κακό χασακτησα" να παιξει έναν τόσο σοβασό
ιστοσικό σόλοω).
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Για τις σοβιετικες θέσεις πανω στο "ζητημα Σταλιν” Βλ. «Οι βα
ααἐ τον ααοἔτααονλοντντοιτον» τ Α' α 208209 Εκο Σὐνχοονη Επιστημη
Αντιγοαφουμε τη βασικη ιδεα: «Στις συνθηκες της πσοσωπολατοειας δημι
συσγειται και η δυνατότητα να εισαχθούν στο σοσιαλιστικό κινημα φαινό
μανα αοναβτβαοτα με τη Φύση τονι τνλατα πεοττται ακομα πατ βλαβεοαι πον
(1)

ι
τς

ιι'
Β

ο Σοετεττκοε ιναιι>ετΣΜοΣ

86

απο

τοΐαἔἕοέἔοζβἐἐἔῇγἠσεἔἔ
χ

§

Ο

να

γ.

Ϊ

ΧΩο"σὡφ Μαθατσονσε τσ Σταλιν
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"γετο" το σοβλεωέο σνστημα.

β)Ο'πλλ
α αωίος κθαῃσμος
.

τσπιεστικηλωι
την εςα
Υπηοχε λοιπον αοχουσα ταξη στην Ε.Σ.Σ.Δ.. μετα
ταςεις
μονες
Οι
βλασφημιας.
της
ταἔης;
Απαγε
φανιση της αστικης
απο την
έπειτα
Ε.Σ.Σ.Δ..
στην
υπαοχουν
να
που εἔακολουθουσαν
της αγοο
κοατικοποιηση των επιχειοησεων και την κολλεκτιβοποιηση
.
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Το ἔητημα των αποκλισεων απο τις μαοςιστικεςλενινιστικές
ασχσ; για το κοστος και το έθνος, δεν ηταν λιγοτεοο πολυπλοκο
·
Ελλε απασχολήσει και το Στα
όσο κι αν αισθανοταν
ασφαλης μέσα στο μα ἔιστιὲον τη̨̃ 9πο[οἔ τηἔ δνλιΐατθστας του
εωθημα
Ο
ποολεταοιἀτοσ., ήταν σε θέση να αντιλαμβάνεται οτι έπειτα απο την
.
·
·
ε αλει
τ
πἔἐι̃ὶετἔἑιἔἶἔἶι̃
ηἐτἔἐἔη̨ξτἕη̨̃ηΤῖΘἔ4Σμἶἶ1:ἑωηοΞννΞ¶Ξἶῖαι̃:ὲΞ Ἐμκτατοοιας
τἔη̨

Ίι
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Ἡ

πουξεπιχεισηἑτε να δώσει έθετε ζήτημα αναθεὼθησηἔ ῖηἔ κοἑιῖαἶα̃ἶτι̃ῖτῖὶι̃ἐ
.
.
α ιστικ”
ὲῖαἕβἀ ,„νἐἔΞεπἐἔ:ἔ:ῖἔσἔἑξἶ το α̨ω̨άτοἔω Ο νδλοἔ Ομωἐ δεν πσοσκομισε
°

Η δυσκολια ήταν συμφυτῃ με την η̨̃δβα
Ἱζσναάἐτἐι̃ἔ
μαοἔιστικης θεωοιας στην οποτα το γω̨ἀτοἕ δεν είνα?
77
Π
θα
Υπενθυμῶζωμε
οψη της πάληἔ των τάἔεων·
Ονἐ
Μαθἔ
Υταἔ
.Ενγκελς και
Λένιν, το κράτος είναι πθοϊόν
ικηέ πάλης.
Υπάρχει εκει, οπου και οταν, οι ταξικές αντιθέἐἶ
ἶα α̃έουνρκαταστει
ασυμβιβαστες. Είναι "μηχανή καταπἰεσῃςυ στα έ
Έἀξἔἔ αἔχσυσαἔ
ταἔης. Κοατος χωοις εκμεταλλευτῳεἐ ἀθχοωἔςθ
γι/
αυτους κατι το αδιανοητο. Γι' αυτο βλέπουν τη σοἐσωἶχυνοἔντὐἶη
βαδ
μεταβαση σαν διαδικασια Ἡαθασμοὐ” Τθυ Κμάτοι̃γε
χοωνωνωίὡν· ὁΒἕΌθΉ μιαια
αφομοιωση από τον γὁιο το λαώ
ντικων
Έαἔωίἠἔ
λειτουογιών. (Με την έκλειψη της
ιεσητ που
συμβαδιςει με την εἔαφανιση της αστικηἐ ταἔηε
μαοαινονται οι δυο συνιστώσες του Κοατους: η διοικητικεηοῖἕΰν χω
Ή κα·

των
«Το κοατος ειναι ποοτον και εκδηλωση του ασυμβιβαστου
οταν
οπου
οσο,
και
ταἔικών αντιθέσεων. Το κοατος παοουσιαςεται εκει, τοτε
συμβιβαστουν.
και οσο, οι ταξικές αντιθέσεις αντικειμενικα δεν μποοουν να
_
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Σταλιν για τις "εἔωτε ι '
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η υπαθἔη του κσατουἐ αποδειχνει

οτι οι ταἔικές αντιθέσειἐ

Διαλεχτα Εογα
ῖ:νἶιἑ0ασυμβιβαστες››. (Λένιν: «Κοατος και Επανασταση».
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«Κατα το Μαοξ. το κοατος ειναι οογανο ταἔικής κυοιαοχιας; οογανο
η δημιουογια μιας ταἔεως
καταπιεσης μιας ταζης απο μιαν αλλη: ειναι
μετοιαςοντας τη
που νομιμοποιει και στεοεωνει αυτη την καταπιεση,
συγκσουση των ταἔεων». (Λένιν: στο ιδιο).
«Το κοατος ειναι κατα κανονα κοατος της πιο ισχυοης, οικονομικα
πολιτικα
κυοιαοχης ταςης που με τη βοηθεια του κοατους γινεται και
και
καταπνιξη
την
για
κυοτασκη ταἔη και έτσι αποχταει νεα μεσα
185).
σ.
ιδιο
στο
εκμεταλλευση της καταπιεςομενης ταἶςης». (Λένιν:
«Οταν επιτελους το κοατος γινεται ποαγματικα εκποοσωπος ολακεοης
τον εαυτο του. Απο την ωοα
τησ κοινωνιας τοτε κανει μονο του πεοιττο
την. κσαταἐ
που δε θα υπαθχει καμια κοινωνικη ,ταἔη που να κσειαζεταυνα
με τον
μα'ςι
κυοιαοχια.
ταἔικη
την
σε καταπιεση, απο την ωοα που μαςι με
αναοχια
τωοα
ως
στην
στηοιςεται
αγωνα για τη ςεχωοιστη υπαοςη που
και οι συγκοουσεις και τα εκτοοπα που
τησ πασαγωγης. θα Ιπαοαμεοιατουν
τι να
πηγαςουν απ' αυτο τον αγωνα. απο την ωοα που δεν υπαοχει
καταπιεσης,
δυναμη
ιδιαιτεοη
μια
καταπιέςεται. ποαγμα που έκανε αναγκαια
σαν
ποοβαλλει ποαγματικα
το κοατος. Η ποὼτη ποαςη που το κοατος
,
,
τα
του
κατοχη
στην
παιονει
οταν

εκποοσωπος ολακεοης της κοινωνιας
η
και
ταυτοχοονα
ειναι

κοινωνιας
μέσα παοαγωγης στ' ονομα της
κοατικης
μιας
οιναμιἔη
ΙΙ
κοατος.
σαν
τελευταια αυτοτελης ποαἔη του
στον έναν τομέα
εξουσιας στι€ κοινωνικὲε σλέσειἐ θα. γινεται τοτε πεσιττη
.
.
.
.
.
.
Στη θεση τηἔ
τηέ
αποκοιμιεται.
απο
υστεοα απο τον αλλο και
μονη
και η διευθυνση
διακυβέονησης ποοσὡπων μπαινει η διαχειοιση ποαγιιατων
πασα
”καταογειται”
δεν
κοατος
Το
παοαγωγικών λειτουογιὡν.
Η
Η
Ι
Ν
189).
σ.
ιδιο
στο
Επανασταση
και
Κοατος
'απονεκοωνεται ››. (Λενιν:

.
.
‹υ «Με
.
του α σμου|Υια το κοστος δεν εχουν
Θνκεἔ γενικες θεσεις ανεπἱ
επεἔεθγαστεί μέχῳ
·
πει ο Σταλιν. (Βλ.
ει
τΘΑ<ςΙ›1ἰ4εἶἶΕι
Μπετελἐμ: «Ταἔικοἐ
Ρ

Και αντιστοοφα
·

Ή
συνδέονται με αυτα
ἔεχωοωῖὼν ηγετών».

εν

ο Σοειετικοε Μλεετεινιοε

ε

Ο ου αναπωσσελαλ χω η
γωγαντωσηἔ του σοβιετικου
π

τ

Χ

τα

#

^

^

#

ι

τ
τ

..

Ο ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΣ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

θα

οι εργατες, οι αγρότες και οι υπαλληλοι,
Χωθιἔ ιινιιιγωνισιιλιἀ σνιιιρέθσνια· Οι Ωιἔεἐ τησ
ιαιικἠἔ "αταπιεσηἔ ειχαν ιἔαλειφθει και Ή πάλη των τάξεων ειχε
'δικής θικονσμιας, ήταν
Θηλαθιλ

ιιιἔιιἔ

σβήσει. 'Αν όμως ήταν έτσι (δηλαδή όπως προβλεπόταν
από τη
Οεωρια και όπως διακηρυσσόταν ότι πραγματι
ειναι), τότε πως
εἔηνοννιαν Ή διὀνιιωσιι̃ τον ιιθόιιονἐ στην Ε.Σ.Σ_Δ_‹υ;'
Η Ολοκληρωμένη απαντηση στο ερώτημα δόθηκε επι Χρου
τσώφ με τις μαρξιστικα καινοφανεις έννοιες 'παλλαικό

ϊ

τ

κρατος", και
'ἰπαλλαικό κόμμα". Οι έννοιες αυτές παρουσιαστηκαν
βέβαια σαν
"παραπέρα αναπτυζη του μαριςισμοό", δυσκολα όμως
θα μπορουσε
να παραβλέψει κανεις τον αναθεωρητικό τους χαρακτήρα.
Στο ζητημα του Κρατους: Η διόγκωση της καταπιεστικής
πλευρας (στρατός, αστυνομια, δικαστήρια, φυλακές)
δικαιολογειται,
όπως και επι Σταλιν, με την "καπιταλιστική περικυκλωση"
και την
"αυζανόμενη επιθετικότητα του ιμπεριαλισμου". Η διόγκωση
όμως
της διοικητικής πλευρας αναγεται στο ότι α)
κυρια μορφή ιδιο
ιιιιι̃σιαἐ ειναι “ιι ιιθαιιιιἠ ιδιοιιιησια και β) η οικονομια υπόκειται σε
κεντρικό σχεδιασμό. Κι' εδώ βρισκεται η ουσια της αναθεώρησης.
Το
πθόβλιι̃μσι ιηἑ διόνιιωσηἐ τον ιιοάιονἐ σννδὲθηιιιι λοιπόν, με
τιἐ μθο
φές ιδιοκτησιας και οικονομικου λογισμου και μετατέθηκε
στα ερω
τήματα: Η σοσιαλιστική μετάβασή προϋποθέτει ως
κύρια μορφή ιδιο
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(1) Η άποψη ότι ”έσβυσε" η παλη των ταξεων στην Ε.Σ.Σ.Δ.
ειχε
τοποθετηθει από τον Σταλιν στο προιμιο του σοβιετικου
συνταγματος του
1936 και επαναλαμβανοταν έκτοτε σε καθε περιπτωση
εκτός από μια
στιγμή στις εκκαθαρισεις του 1937 όταν ο Σταλιν
δήλωνε πως "όσο
βσδιἔσνιιι πσσσ ισν ιισμιισννισιισ τι ισἔιιιἠ πάλη θα σἔὐνσισι”
Την άποψη Υια ιον ιιιιιθιιιἔιιιό Χσιθακτήρα του σοβιετικου κρατους
την ειχε αναπιὐἔει από πολύ πιο νισθιἐ σ Λ· Τσσσσιιι Θ Ἱἐἔσισκι ήτσν σ
πρωτος που αντικατέστησε στη μελέτη της σοβιετικής
κοινωνιας την αρχή
ιηι πάλιν; των ισιἔεισν με ιην ”σιΘΧἠ” ιιιἐ ”ΥΘσΦειοκρατιας”. Για τον!
Τρότσκι το σοβιετικό κρατος από όργανο της εργατικής ταζης
ειχε γινει
όργανο της γραφειοκρατιας η οποια αν και καταπιεζε
όλες τις ταιςεις, μαζι
και την εργατική. δεν ήταν ταξη. Την αναπτυιςη και κυριαρχια
της
"γραφειοκρατιας" ό Τρότσκι την απέδιδε στον αγώνα των ατόμων
"για την
ισσσἔτ” και στην καθυστερηση τπτ αναπτνἔητ των πιιριιγωγικιιν ειναιιεων
σε σχέση με την Ενοὼπι

ι

ιν

το
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κτῃσιας την κρατική ή την ομαδική; Η οικονομία τής πρέπει να
υπόκειται κυριως σε κεντρικό ή σε αποκεντρωμενο σχεδιασμό;
Η απαντηση του σοβιετικου μαρἔισμου ειναι ότι δεν μπορει να
υπαριἑει ”μαραινόμενο" κρατος μεταβασης διότι οι διαφορες μορ
φές ομαδικής ιδιοκτησιας (συνεταιριστική, δημοτική, κοινοτική κλπ.)
δεν ειναι σε θέση να υποκαταστήσουν την κρατική ιδιοκτησια και
την κεντρική σχεδιοποιηση στον κυριαρχο ρόλο τους. Η σοσιαλιστική
μετάβαση απαιτει υποταγή της οικονομικής ζωής στο συνειδητό
έλεγχο της κοινωνιας με στόχο την επιταχυνόμενη ανοδο της
γενικης ευημεριας. Αυτο σημαινει ότι καποιος που εκπροσωπει το
οονολο της κοινωνιας πρέπει να χαράζει την κατεύθυνση της
ιιοοοιοις, να καθορίζει τις αναλογίες και να προσδιορίζει τους
ρυθμούς της οικονομικής αναπτυξης. Κι αυτός μπορει να ειναι, για
ιοοο οοβιετικους, μόνο το κρατος, που έχει γινει ιδιοκτήτης των
μέσων ποιοοιγιογής και εκπροσωπει το κοινωνικό συνολοιι).
Η αντικατασταση της κρατικής ιδιοκτησιας από την ομαδική
ιδιοκτησια θα ήταν "αντιδραστική ουτοπια", κατα τους σοβιετικους,
διοτι ο σοσιαλισμός ειναι προϊόν της μεγαλης παραγωγής. Η
σωτήρια από τα μονοπώλια δεν ειναι δυνατόν να επιτευχθει με την
επιστροφή στη μικρή κομματιασμένη πσιοσινωνὴ Μια ιἑιοια
επρστθοφἠ θα οπονοιιεοε τις βασεις της συγχρονης τεχνικής που
ειναι αναπόσπαστη από τη μενσιλιι ιισιθιινισνἠ Θα Όπονόμευε;
επομένως, την ιδια την πρόοδο που στηριζεται στη συγχρονη ιιλνιιιιι
(Ζ).
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Αν δινόταν το προβαδισμα στην ομαδική ιδιοκτησια τοτε θα
ήταν αδυνατο, κατα τους σοβιετικοός, να αποφευχθει το προβαδισμα
των "τοπικών" συμφερόντων απέναντι στα ”παλλα”ικα” συμφέροντα.
Θα ήταν αναπόφευκτη η δημιουργια ”δυσαναλογιών” αναμεσα στους
τομεις, τις περιοχές και τους κλαδους, ενω η αναγκη εξισορρὁιιησιι̃ἔ
των δυσαναλογιων θα απαιτουσε την αναπτυςη αγΟΩσι€ ιιιιι θα
οδηγούσε στην επανεμφάνιση της παραγωγικής αναρχιας και των
κρισεων. Η αναγέννηση του καπιταλισμού θα ήταν αναπόφευκτη.
Αντιθετα, η κρατική ιδιοκτησια (που αποκαλειται κι αυτη
°°ποιλλα'ική"), έχει το "ασυγκριτο πλεονέκτημα" να παρακινει τους αν
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θσὡασνἐ να μην ναΐεσθσνσνναν από Τα τοπ'να η Ομαδικα
σαμσεσσντα αλλα ααα τα σαλλαῖηα σνμφεσσντα Υψώνει τη
σσνεἰδηση των σασανωνών σε αασσλιηη σσνείσηση ασε τσαἔ σπα
Ζσεώνει να ἕσσνκ σχι ασσναἔσνταἔ μσνσ νεα Τασαμαεσσντα Τηέ
ἕεχωσεσεηέ σμασαἔ εσνἔι αλλά Ψσσναἕσνεαέ πσωΐασχσια νεα τσ
παλλαϊαα σσμαεσσντσω Η σμασαεη μσσαη ισεσατησἰαἐ εὐναι
αναγκαια σε οσισμένες μόνο πεοιπτώσεις (πχ. η συνεταιοιστικη
εδσηεησἰα στην ανσσεσεη σεησνσμία) αλλα παντα ωἐ σεντεσεασσσα
μσσφη πλσι στην κσατικη ιὁιοκτησιαα.

ἶι

νη για το χαοακτηοα του κόατους. Ο σκοπός των νέων διατυπώσεων
ειναι διπλός: ποώτο, να πόοβληθσυν ως υπεοεθνικές οι θέσεις του
σοβιετικοό κσατους στο εθνικό ζητημα και, δευτεσο, να αποσυνδεθει
η σφθαλμοφανης πσαγματικότητα του εθνισμου στην Ε.Σ.Σ.Δ. από
τον αστικό εθνικισμό. Αυτη η αποσυνδεση ειναι ες ισου αναγκαια με
την αποσύνδεση του κσατους από τις ταξεις, γιατι η διατηοηση και
μαλιστα ῃ αναπτυἔῃ των εθνών και της ιδιαιτεσότητας τους, θα
παοέμεναν ένα αινιγμα στα πλαισια του "παλα'ικου” κσατους και της
··παλλατκης·· κδατικης ιὁιοκτησιας.
Ο Σταλιν ειχε διατυπώσει τη θέση ότι ο σοσιαλισμός ειναι
"εθνικός στη μορφή και σοσιαλιστικός στο περιεχόμενο" αλλα δεν
ειχε αναθεωόησει οητα την παλια αποψη του ότι το εθνικό ζητημα
ειναι στην ουσια του "αστικοδημοκοατικό". Η επιβεβλημένη
αναθεώοηση ποαγματοποιηθηκε μόνο στα μετασταλινικα σοβιετικα
κειμενα όπου γινεται απεόιφοαστα λόγος για "σοσιαλιστικα έθνη" και

Φ

ε

α

ζ

εξ;

ι

ι

ἔΪ

ιἔ

”σσσιαλισαησ§ εσνισμσέ”

Αν σηεφθσαμε σα η ΕΣΣΔ ειναι πολυεθνικό κοατος και
σεησεἔεεαι σε εθνενεἐ σλεσενἐ ηνεμσνίαἐι τα εσιλεεσημαεα αννα μαἐ
αασααλαατσνν τσ εθνιησ ζητημα Ὁαωἑ ελσνμε αεμ η ασλη τησ
εκπόσευσης της εξουσιας από ένα μοναδικό κέντοο επιβληθηκε όχι
μσνσ αασ τσ ασστνπσ σνσσώσενσηἐ αλλα ηαε απσ την ασεα εη σσμη
νων εθνσασν σλεσεων Η αασαεντσωση εηἐ σαισνσμααἔ θα σημαινε
εθννκὀ αατααεσμαασμσ τον ασατσνἐ με αμφαβσλη τη δννατσνηΐα
μναἐ νεαἑι εθελσνααηἐ σσνενωσηἐ Δεν είναι σσεσβσλσεσ να εαασθεα
σα σ αασαατεσσἔ λσνσἔ Τηέ απεστσσσανηέ ανσστνἔηέ τση σσβιεαησα
ασατσαἔ είναι η ασασἔη εθνικών αναθέσεων στα εσαπεσσισ τσα Ο
λανσἐ ανῖσἐ εἰναε μσνσ νσσνσσνμενσἐ στη σσβεεανη εσεσλσνἰα ναν
επισημαίνεται· ασσ με ανώσσνεἐ αναφσσεἐ σαἐ σλεσειἑ 'σεαλλασιὡν”
μαι ”τσασασν” σνμφεσσνεων και σαἐ 'λαναλσνἰεἔλ παν ασἑπεε να
νησσανΐαε αναμεσα σεσνἑ ναλασσνέ” ναν αναμεσα σαἐ ”πεΘνσΧε€”
Εν νενει· σε σιατναώσεεἐ τον σσβεεαασα μασἔνσμσν νεα τσ
Εθνιησ Ζητημα στην ΕΣΣΔ» εἰναε εἔαεσεαηα ασσσεαααεἐ ηαε
ευέλικτες. Ξεκινουν από τις εννοιολσγικές αφετηοιες που έθεσε ο
Σταλιν, αλλα υφιστανται μια παοαπἐσα επεξεογασια αναλογη με εκει

··σοσγαλισῃχὁ εΘνισμό”_
Συμφωνα με τις νέες ιδεολογικές διατυπώσεις ο εθνισμός
συνδεεται πεσισσότεοο με τον πολιτισμό και λιγώτεοο με την
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» σ. 314315. Στα πλεονεκτήματα της κεντόικα
διευθυνόμενης παοαγώγης συγκαταλέγονται από τους σσβιετικοὐς και... "σι
πσωι̃σφανειἐ σσναεστηεεἐ νια την σσσ τσ δυνατό ιιενσλὐνεση εἔσσισνσμηση
υλικών και εσγασιακών δαπανών και για την υψηλη πασαγωγικότητα της
κοινωνικης εόγασιας” σ. 322.
σ) Στο ιδιο σ. 316.
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οικονομια. Στο αστικό έθνος υπαόχουν και παλεύουν δυο πο
λιτισμοι: ο "δημοκσατικός πολιτισμός των λαϊκών μαζών" και ο
"αντιδοαστικός πολιτισμός της εκμεταλλευτικης ασχουσας ταἔης”. Με
τον πσώτο συνδεεται ο διεθνισμός, η διεθνης αλληλεγγυη των λαών
και με το δεύτεοο ο εθνικισμός, ο φυλετισμός, ο οατσισμός.
Αντιθετα, στο σοσιαλιστικό έθνος ο πολιτισμός ειναι μονολιθικός.
Ειναι ένας ενιαίας σοσιαλιστικός πολιτισμός διότι δεν υπασχουν εκει
ανταγωνιστικές κοινωνικές ταξεις. Σε αντιθεση επισης με τον αστικό
εθνικισμό, ο σοσιαλιστικός πατοιωτισμός ειναι γνησια διεθνιστικός
γιατι ευνοει την ανθιση των σοσιαλιστικών εθνών και ποοωθει την
όλο και μεναλυτω̨ῃ ιω̨οσὲγγιση και συγχώνευση τους, όχι στη βαση
της εθνικης καταπιεσης και των σχέσεων ηγεμονιας του ενός
έθνους πανω στο αλλο. αλλα στη βαση της ελευθεσης και ισότιμης
συνεσγασιας. 'Ετσι ο σοσιαλιστικός εθνισμός και ο σοσιαλιστικός
διευ̃νισμὁς φτάνουν να ταυτιζονταια). Ο σοβιετικός πατσιωτισμός
ῳτανει να αποδιδει στον εαυτό του διαστασεις εθνισμου με
οικουμενικότητα και ο "σοβιετικός πατόιωτισμός" εμφανιζεται ταυτό
·
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σημος με τον πιο γνήσιο διεθνισμό (1).
·
Με το τι έ οασμα . λ σιπ.ό ν, στο σοσιαλισμό· εζαφανιζεται
το
Ι
·
ταζικό κ Θ!ατος. η ταἔθθιι 1 8 Φοατήσια και ο ταζικος
εθνισμοε Στή θεση

ι
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1

τους μπαινει το ”παλλαικό" κ ατο
τ
'παλλα°κ'”
εε
:
ΙΙ
η ω̃ιοῃησια Μ Ο
η
9
Ο
παλλαικσς”
·
εθνισμος.
'Ετσι
το
ιδεολό
α ασἕἕτἐλἰἑσἑικήε
μαθἔω̃
μὀςττβἑιτο
μετἀβασηἔ ολοκληοὼνετω
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θολο τον ωἑ λωθιαθλή ιδεολονια
σχηματισμσυς σοβιετικου τυπου
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στους εθνικοκοινωνικους
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1

ποοοπτικη τικ συνχωνευσης και τελικής εζαφανισης των εθνων, δεν
·
εχει αναθεω ηθει. Η
κομμοη̨
νωωιη κωνωνβα εἔαχολωθω
απωτεοη
Ο
και
αεθνική.
ακοατική
να ειναι α·Ταἔι%ἠ.
2

Παοαλληλα ο σοβιετικός μαοζισμός οοιζει ως πεοιεχόμενο του
εθνικου ζητήματος τις αμοιβαιες σχεσεις των εθνών, τα δικαιώματα
τους και τους όσους ελευθεοης ανάπτυξής τουςθ).
Ξεκιναει απο την αποψη του Λενιν ότι στον καπιταλισμό
υπαοχουν δυο τασεις στο εθνικό ζήτημα που αναπτυσσονται ταυτό
χοονα: α) εθνικα κινήματα αφυπνισης της εθνικής συνειδησης,
δἑτμἐουονια εθνὅκών κοατών, καιὁ β) αναπτυξη διεθνών σχὲσετἐν,
ς,
ε α ειψη των ε νικών·φ αγμών, ημισυ για παγκόσμιας ανο
Ο
Ω
"Μαίου πα ωσμιοι̃] πολπἕι̃μούω·
Υ

ο καπιταλισμός ενώνει τα εθνη στη βαση της
.
.
„
.
( η ουσια του ιμπεοιαλισμου για τον Λενιν), ο
καταπιεσης
εθνικης
σοσιαλισμός τα ενώνει στη βαση των αοχών της ισοτιμιας και της
ελευθεοης συνεογασιαςθ). Στα πλαισια της σοσιαλιστικής ποσοπτι
κής, το ζήτημα της εθνικής και κοινωνικής απελευθὲοωσης του
καταπιεζόμενου έθνους δεν ειναι ζήτημα διακοπής των οικονομικών
και πολιτιστικών σχέσεων με το εζωτεοικό, αυταοκειας και απομό
νωσης, αλλα μετατοοπής αυτών των σχεοεων από σχεσεις κυοιαοχιας
Ι
και εζαοτησης σε σχεσεις εθελοντικες. ισότιμες και αμοιβαια ωφέλι
μεςμ). Ο σοβιετικός μαοζισμός δε θεωοει ασυμβιβαστη την εθνική και
κοινωνική απελευθὲοωση με το διεθνή καταμεοισμό της εογασιας.
Απλώς αντιτιθεται στην ιμπεοιαλιστική μοοφή του και ζηταει το
μετασχηματισμό του στη βαση των ασχών της εθελοντικής συμμε
τοχής των κοατών, της ισοτιμιας και του αμοιβαιου ωφελους τους.
Απέναντι στα εθνικα κινήματα της Πεοιφεοειας, ο σοβιετικός
μαοζισμός, διατηοει τις παοαδοσιακές κομμουνιστικές θέσεις. Σαν
βαση αυτών των κινηματων βλεπει τον "αγώνα των πλατιών λαϊκών
μαζών". "Κινητήοιες δυναμεις" του εθνικοαπελευθεσωτικου κινήματος
θεωοει την εογατική ταζη, την ανοοτια και την εθνική αστική ταζη.
Στοχο του θεωοει τον ζενο ιμπεοιαλισμό και τα ντόπια στηοιγματα
του, το μεταπσατικό κεφαλαιο και τους μεγαλους γαιοκτήμονεςθ).

4



1

.

1

1

.

ξ

‹

τ

1
τ

1

ἱτ

ι
Δ

.

σ

.

1

(1) Η μεταμφιεση του σωσικου εθνισμσυ σε "σοβιετικό πατοιωτισμό”
.
°
δεν ειναι φι̃ᾶυ̃ιυ̃ιἀ χωΩις ση̨νἐπετες . Κ ουβοντας
το π όσωπο το τ

Αλλα ενώ

ζ___¿
«Βασεις...›› τ. Β

×

(1)

εθνος κινδυνεύει να χασει την ιδια του ττἶν υποκεἄιενίικἐόεῖη̨̃ζἶχϋ
Μακοοποόθεσμα ειναι απειλή για το καθεστώς επειδή υπονομεὐει την
.
ικανότητα τομ Ωωσιχοὐ ἐθνουἐ να είναι το ηγετικο. εθνος
της

Ω)
(3)
(4)
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Στο ιδιο.
Στο ιδιο σ. 121.
Στο ιδιο σ. 123.
Σω ιδιο σ. 128129.
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%αθ0ΘΕἐὲΕΐε;ἑ9ΐ§νδ5ομ‹ἰυς 'για τοώεθνικοαπελευθεοωτικό κινημα που
00 Το δ όηο τυπο οἶἔα τομ 
Πέ απ σπασης απο το| ιμπεοιαλιστικό σύστημα
Θ μ
ΤΙΞ στο παγκοσμιο σοσιαλιστικό σύστημα. Αυτός ειναι Ο
δοόμος της εογατικής ταἔης
Ξ)δειἐμἰἰομζυ̃ηἔαἶυδετεοότητας από τα δύο συστήματα. Αυτός
αντευομενων ενδιαμεσων δυναμεων ιμικοο
Βεἔμλ μεοικει; τροοες εθνικοαστικων).
Υ)
εθνωἰἠ ανεἔαθτησω αλλἕπομμσμομ: Οπομ Τμπιμμ ελιμ ματαχτηθει
στη̨ν οἕσλα έχει μκμνεωθει τι εἔαοτηση
υποταγή
Αμτόἐ ειναι 0 δσόμος των
τσβμλωἐἔμ ισμ
μεταπῳτών
Ο Τω̨ώῖος ὁθὀμοἔθεω
Θε αι'ως ο πιο ποοοδευτικος. Ο δευ
θεῃκὁς
Η Οθισμενμ βηματα σλλαμεσοβεςικος και
ασυνεπἠς διότι
τοζ: Σταλ ολοκληθωνεις (ῇόω εχιουμε μια
δωαφοοοπόῶηση
α ιν που θεωοουσε υποπτη την πολι
ίτοἔδ ό οἐ 'θ
Ο
κοβνωεωίἠ απἕλειι̃τθἐ εωοἑιται ότι μπλοκαοει τελειως την εθνικη
Οι εα̨ω̃οέ αωρωση
ες ποοσδιοοιςονται απο το διαφοοετικό κοι
πἔ Ϊ


·

ἔθ Θ εχομενο·
α ε νικοαπελευθεοωτικα κινηματα του ποωτου τύπου
πθμγμμτοποιομν με σμνεπεια την αγσστική μεταοούθμιση γιατι
εἔαλελφομν την λἴἀἔιι Των γαιοκτημόνων και μοιοαςουν τη γη

στομἑ μι̃ιθύτεἐ }ΞἔαλειΦουν επιπλεον το κομποαδόοικο κεφαλαιο
"αθ®στ®ἶνταἔ μμθιμθλη μΟΩΦή ιδισκτησιας την κοατική ιδιοκτησια και
απομλειοντμἐν μ” αυτό τον τοόπο, την αναπτυξη του ιδιωτικού
καπιταλισμού.
Ταθεθνικοαπελευθεοωτικα κινήματα που επιλέγουν την εν
εσιι μμνομμ μια οοισμενη αγοοτική μεταοούθμιση και εῳαο
μ μεσθ
Ξμεζουν ἔην πολιτικη των εθνικοποιήσεων, αλλα μόνο ως το σημειο
Ὁ επι μμ" Ή εθνικη μστμμι̃ τἀἔη Υιμ να στεοεωσει την εἔουσια

της.

μετασχηματισμων που θα χτυπούσαν τους τσιφλικαδες και το
κομποαδόοικακειραλαιο. Διατηοει συναμα όλες τις παοαδοσιακες
ιδεολογικες σχεσεις που καθηλωνουν το εθνος στην εξαοτηση και την
καθυστἑοηση.
ι
Η σύγκοουση αναμεσα στους τοεις αυτούς δοόμους που
εκφοαζονται ως ιδιαιτεοα οεύματα και αντιθετες πολιτικές γοαμμἑς
Ϊ
μέσα στο εθνικοαπελευθεοωτικό κινημα, ποοσδιοοιςει, κατα τους
ι τη
σοβιετικούς, το χαοακτήοα που αυτό θα παοει και την ποοεια που
θα ακολουθήσει. Τη βλεπουν να ειναι ("σε τελευταια αναλυση”)
Ή γτ; "αντανακλαση της σύγκοουσης αναμεσα στα δύο συστήματα" με
ιη'
σκοπό ειτε ενταςη στο σοσιαλιστικό μπλοκ και κοατική ιδιοκτησια
στα μεσα παοαγωγής, ειτε ενταζη στο καπιταλιστικό μπλοκ και ξενη
ζ
ιδιωτική μονοπωλιακη ιδιοκτησια στα μεσα παοαγωγηςω. Η
ενδιαμεση θεση θεωοειται μεταβατική: ειτε ποος τη μια, ειτε ποος την
αλλη κατεύθυνση.
;
Θεμελιώδη σόλο διατηοει στη σοβιετική αντιληψη για το
Ξ
εθνικοαπελευθεοωτικο κινημα, η κλασσικη |λενινιστική θεση για τον
τι
"ποωτοπόοο ποοοδευτικό οόλο της εογατικης ταη̨̃ης". Παοα το συχνα
στο συνολο του
ασήμαντο ειδικο βαοος της εογατικης ταςης
οτι δεν ειναι
γεγονός
το
πληθυσμού της πεοιφεοειακής χωοας, παοα
πολλες
τη
διαπιστωμἑνη
πασα
εκει ιδιαιτεοα συγκοοτημενη ως ταἔη,
ς\
σύστημα
νεοαποικιακό
ή
στο
Φσοες ενσωματωσή της στο αποικιακό
(λόγω της σχετικα ποονομιούχας θέσης της σε σχεση με τον αγοοτικό
πληθυσμό της ενδοχὼοας), οι σοβιετικοι επιμενουν να τη θεωοούν
ως την "πιο συνεπή" εθνικοαπελευθεοωτική δύναμη. Η θεώοηση
τι αυτή, ειναι ςωτικής σημασιας για τη σοβιετική ιδεολογια, γιατι
θεμελιώνει την απαιτηση της ηγεμονιας του κομμουνιστικού κόμ
5Η
ζἶ
ματος (του "κόμματος της εογατικής ταςης”) στο Εθνικό Απελευ
Θεοωτικό Μέτωπο. "Ποωτοποοια του ποολεταοιατου" στο κοινωνικό
επιπεδο σημαινει ηγεμονια του κομμουνιστικού κόμματος στο πολι
¿ν
τικό επιπεδο ιη οποια εν τελει καταδειχνει και το αν όντως υπαοχει
κοινωνική ηγεμονια της εογατικής ταςης).
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Ο τοιτος τύπος κινηματων χαοακτηοιςεται από την αονηοη

(2)
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ιζ

·ἢ
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(1) Γι' αυτό και οι σοβιετικοι θεωοούν τον αντικομμουνισμό ως τον
κύοιο κινδυνο για το εθνικοαπελευθεοωτικό κινημα. (Βλ. στο ιδιο σ. 154 και
155 όπου αναπτύσσεται και ο ισχυοισμός ότι οι κομμουνιστἐς ειναι "οι πιο
σταθεοοι εχθοοι του αποικισμούἱ').
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γτ

ανάλυση των σχέσεων
τάξης και κόμματος ηγεμονη̨ας
κοινωνικης και ῃγεμονγαἐ ποχῃωῃκῃ απο τοκ επωω̨πἑἔ του σο”
·
βιετικου μαοξισμου, συνοδευεται συνηθως
από σχολαστικές παοατη
οησεις η εμπειοιστικους συλλογισμους που εμφανιξουν τις σοβιετικές
αποψεἔἐ σαν %ΟυΦια δόγματα. Δεν ειναι όμως έτσι γιατι αυτό που
ενι;\οουν| οι σοβιετικοι, ειναι οτι ο δοόμος της κοινωνικης και
πο ιτικης ενταξης στο διεθνές σοσιαλιστικό συστημα" έχει ως
σλλνεπη Φοθῖέα μονο πολιτικες δυνάμεις κομμουνιστικου τυπου.
Οι θεσειἐ τον σθβιετικου μαοξισμου για το εθνικοαπελευ
θεοωτικο κινημα ολοκληοὡνονται μέσω της αντιληψης του ότι κυοια
,
,
·
αντιθεση
στον κοσμο ειναι η αντιθεση αναμεσα στα δυο μπλοκ και
ειδικωτεοα ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ. Η αντιθεση ιμπεοια
λισμου και εθνικοαπελευθεοωτικων κινημάτων εντάσσεται στο συνο
λικό 'σχημα ως δευτερεύουσα  οπότε βοισκει τη λυση της μόνο με
την ενταξη της στην κοιτη του αγώνα για τη λυση της Μυοτας
αντιθεσης (που βεβαια έχει επικεφαλης την ΕΣΣΔ).
Η αναγωγη αυτη αποτελει την απαοάβατη αοχη της σοβιετικής
πολιτικης απέναντι στα εθνγκοαπεχευθεθωῃκἀ κινήματα
κ

3.

Η ευοωκομμουνιστικη αμφισβητηση
λ

.

κ

ι

ι

ΙΙ

¬

Αφετηοια του ευοωκομμουνισμου ειναι η κοιτικη του Χοου
Τολιάτι ειχε χαοακτηοισειοναγκαια
εντελως ανεπαοκη γιατι στεκοταν στην
αλλά
και
κοιτικη
την
αυτην
γ
επιφάνεια του σοβιετικου συστηματος. Το ποόβλημα για τους
ευοωκομμουνιστές δεν ηταν μόνο ο απολυταοχισμός του παοελ
ς.
θόντος αλλά και η συνέχιση του στο παοόν. Το σοβιετικό συστημα
¿ ;;
εξακολουθουσε να ειναι απολυταοχικό και υστεσουσε στο επιπεδο
ι ξ
δημοκοατιας και των ελευθεοιών, αμαυοωνοντας γενικά την
της
γ
εικόνα του σοσιαλισμου.
Αυτη η κατευθυνση της κοιτικης κατέληξε στο σλόγκαν ότι "ο
'γ
γ γτ
σοσιαλισμός η θαναι δημοκοατικός η δε θα υπάοξει καθόλου". Οι
"δημοκοατικου σοσιαλισμου", του "σοσιαλισμου με
ε έννοιες του
ανθοωπινο ποόσωπο” κλπ. έγιναν βασικά σημεια του ευοωκομμου
νιστικου ιδεολογικου πιστευω.
Θα πεοιμενε κανεις, ότι η ευοωκομμουνιστικη διαφοοοποιηση,
αποτελέσματα στο πεδιο της μελέτης και ανάλυσης
γτ; θα ειχε κάποια
του σοβιετικου κοινωνικου τυπου Υπηοξε όμως άγονη Ο
ευοωκομμουνισμός ηταν εἔ· αοχης συμφωνος με τους σοβιετικους
στην απάλειψη της εννοιολογιας της πάλης των τάξεων και της
συνδεδεμένης μ' αυτην θεωοιας για τον ταξικό χαοακτηοα κάθε
κοάτους (άοα και του σοβιετικου). Δεν άσκησε ποτέ κοιτικη στις
σοβιετικές έννοιες "παλαϊκό κοάτος", "παλλαικη ιδιοκτησια",
"παλλαϊκός εθνισμός". Οι κοιτικές του στηοιξονταν στην έννοια της
"γοαφειοκοατιας" και κατέληγαν να αναπαοάγουν την παλιά στειοα
θέση ότι το σοβιετικό συστημα ηταν ένα "εκφυλισμένο
τοοτσκιστικη
τι
τ εογατικό κοάτος”. Βολευονταν με το πολιτικά ανώδυνο ιδεολόγημα
"στην Ε.Σ.Σ.Δ. υπάοχει σοσιαλισμός αλλά δεν λειτουογει
λη ότι
εἰ
ικανοποιητικά".
τι
Αυτό που κυοιως ενδιέφεοε τους ευοωκομμουνιστές ηταν το
ἐι
της
μετάβασης από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό στη Δ.
θέμα
ἔκυ
θα μποοουσε να ποαγματοπιηθει η μετάβαση αυτη
Πως
Ευοωπη.
ιι
χωοις επανάσταση, χωοις απωλειες στο κατακτημένο βιοτικό επιπεδο
Ε
των μαζών, χωοις εγκατάλειψη αλλά με αυξηση των δημοκοατικων
Δ

τσωτρ στο σταλινισμο. Ποωτος ο
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κατακτησεων;
Ο ευοωκομμουνισμός έλυνε αυτά τα ποοβληματα με τον
.Ϊ κλασσικό σοσιαλδημοκοατικό τοόπο: κοινοβουλευτικη μετεξέλιξη του

καπιταλισμου σε σοσιαλισμό, χωοις τοοποποιηση της κεντοικης
μητοοπολιτικης θέσης της Δυτικης Ευοωπης στο ιμπεοιαλιστικό συ
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ἔτημα. Οι ευοωκομμουνιστικές απόψεις έθεταν σε παοένθεση και
εχνουσαν την ενοχλητικη θεω ια του Λένιν ια τον ι ε ιαλισ ό
και τη συναοτηση αναμεσα στοΩεπιπεδο ευημεἕιας και ἕητμἕκοατιῖις
της Δυτικης Ευοὡπης, από τη μια, και στην εκμετάλλευση και
καταπιεση των λαών της Πεοιφέοειας, από την αλλη.
Στο εθνικό ζητημα ο ευοωκομμουνισμός αντιποοσωπευει μια
σημαντικη μετεζέλιξη του δυτικου ευοωπαϊκου κομμουνιστικου κινη
ματος. Οι θέσεις του ειναι πλουοαλιστικές. Πιστεύει στον πλου
οαλισμό των δοόμων κοινωνικης αναπτυἔης και στην εθνικη ιδιαι
τεοότητα των δοόμων σοσιαλιστικης μεταβασης. Σ' όλες τις
πεοιπτώσεις τονιςει τα εθνικα χοὼματα και φοοντιςει να εντοπιςει σ'
αυτό το σημειο την κυοια διαφοοοποιηση του από τη φιλοσοβιετικη
κομμουνιστικη ”οοθοδοςια”. Ποέπει όμως να επισημανθει ότι αυτη η
μετεξέλιξη στηοιςεται κυοιως στις οδυνηοές εμπειοιες της σταλινικης
εποχης οπου τα ευοωπαικα Κ.Κ. όφειλαν παντα να ευθυγοαμ
μιςονται με τη σοβιετικη εἔωτεσικη πολιτικη και δεν πεοιλαμβανει
τις εμπειοιες από τα εθνικοαπελευθεοωτικα κινηματα της Ασιας,
Αφοικης και Λατινικης Αμεοικης. Η θέση για την εθνικη ιδιαιτε
οότητα των δοόμων σοσιαλιστικης μεταβασης εντασσεται σε διαφοοε
τικό ιδεολογικό οοιςοντα από την ιδια θέση του Μαο, του Χο τσι
Μινχ η του Εονέστο τσε Γκουεβαοα.
Ο ευοωκομμουνισμός αοχιςει, σαν οευμα, να εζαςοανιζεται από
νη σκηνή στις αόχές της δεκαετιας του '8Ο.
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Ο μαθῖκὐἐ μαθἔνσμόἐ νπἠθἔει σΐην πεθιθδίνπον Θἔεταἔονμει Ο
σοβαθὀνεθοἐ αντνπαλοἐ νον σοβνεΐννον μαθἔνσμον Πθοσποιθιισεν να
διατυπώσει μια επαναστατικη στοατηγικη που να καλυπτει το
Παγκόσμιο Συστημα και Ταντὐλθονα να νπεθβαλνεν από τα αθλστεθα
Ξ,
ἶἶ τη σοβιετικη εμπειοια. ΙΙ στοατηγικη αυτη υπηοἔε ελλειπτικη όπως
και η διεθνης στοατηγικη του Λένιν της οποιας αποτελουσε συνεχεια.
± Δεν έδινε απαντηση στα ποοβληματα που έθεταν οι εθνικοι και οι
ταξικοι αγωνες στα κέντοα του καπιταλισμου. Ελλειπτικη ηταν
επισης η εναλλακτικη λυση σοσιαλιστικης μεταβασης που
ἔῖθ
αντιπαοέθεσε στο σοβιετικό μοντέλο. Δεν έδινε απαντηση στο
ποόβλημα της αλλαγης του υποκειμένου στο οποιο ποοσκοουει
παντα η αλλαγη των κοινωνικών σχέσεων. Ποόσφεοε ωστόσο νέες
ποοσεγγισεις που ανανέωσαν την ποοβληματικη Τηἐ εθνννήἐ ναν
κοινωνικης απελευθέοωσης.
Θα αναφεοθουμε εδώ στις πιο σημαντικές ποοτασεις του για
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την επαναστατικη διαλεκτικη, για το εθνικοαπελευθεοωτικό κινημα
και για τη σοσιαλιστικη μετάβαση.

1.

Η επαναστατική διαλεκτική

ι·

ιι.Κ.

Μαο Τσετουγκ ειναι ο κυοιώτεοος θεωοητικός της
μοοἔιοωέἠἐ οοολοκτοέἠἐ Η οιολολέτωιι τον ποογμοπεοετοο τη
οιολοτΤοιἠ ολοτητο και την Μωηοἠ τηἐω
Σΐον Μοο “Π οιολεητοιἠ ολοτιι̃το αποτελει θεωοητοέἠ Υονοιεοοη
της κοινωνικης ολότητας ως συστηματος κοινωνικών σχέσεων.
Απεοιονἰἔοι "ιν ονοτητο ονοἐ λέοοΐ' οιοχὴν οοτοοοοιοοιοτοο πλἠθοοἐ
δυναμεων που βοισκονται σε σχέσεις/αντιθέσεις μεταἔυ τους.
Διαφέσει οιζικα από την εγελιανή ολοτητα που ειναι απλη και
βασιζεται στην αποοοοη της πολλαπλοτητας από τη μοναδα. Στην
εγελιανή ολοτητα η ετεσοτητα των μοοφών αναγεται παντα σε μια
κσυμμένη εσωτεοική ”αοχή", ενώ στη μαοϊκή ολοτητα η μη

ὁταφοηἀγ η ετεσοτητομ που στη στοιχειώδη μοοφη της οοιζεται ως
μια "ειδικου χασακτήοα", μοναδική και ανεπαναληπτη σχέση [που γι'
αυτον ειναι το ιδιο με αντιθεση  καθε σχέση ειναι αντιθεσηοη. Η
ολότητα οσιζεται ως συνθετη διαδικασια με πληθος σχέσεις
ςαντιθέσεις) που συναοθσώνονται μεταἔο τους κατα έναν ιδιαιτεσο
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τοόπο ο οποιος και καθοοιςει τον "ειδικό χασακτησα”, την
"ταυτότητα" της ολότηταςω. Η ιδιατεοότητα του τσόπου
συναοθοωσης των αντιθέσεων μέσα στην ολότηταγ έγκειται στο ότι
μια από τις αντιθέσεις αυτές ειναι η "κοσια αντιθεση". Απο τον
ειδικο χασακτηοα της κοσιας αντιθεσης ποοσδιοοιζεται και ο ειδικος
ιι; χαοακτήοας της ολότηταςω.
Η κινηση της διαλεκτικης ολότητας ποοσδιοοιζεται από την
εσωτεσικη "παλη των αντιθέτων" και ιδιαιτεοα από την παλη των
γι
αντιθέτων στο επιπεδο της κυοιας αντιθεσης.
Η κινηση αποτελει παντα ένα διαλεκτικό ςεογος δυο δια
φοσετικων ως πσος το χαοακτηοα τους κινησεων: μιας ανα
έ
παρανωγικής κινησης και μιας κινησης μετασχηματιστικης. Η ανα
πασαγωγική κινηση τεινει να διατηοήσει την ειδικη δομή των ολο·
σεων/αντιθέσεων που συγκοοτουν την ολοτητα, να διατηοἠοοι τη
δεδομένη κυοια αντιθεση στη δεσπόζουσα θέση της. Ειναι κινηση
`η̨̃ επανάληψη, κινησησυντηοηση της "ταυτότητας" της ολότητας. Α
ντιθετα η μετασχηματιστική κινηση τεινει στο μετασχηματισμό της
ολότητας, στην "ανατσοπη” της κοοιας αντιθεσης από τον κυοιαοχο
σόλο της. Τεινει να αναδειξει σ' αυτη τη θέση μιαν αλλη αντιθεση,
ξὶῃμιαν αλλη σχέση. Ειναι η κινησηαλλαγή, η κινησηδημιουογια του
καινοοσγιου. Απ' αυτην δημιουογειται μια νέα ολοτητα, μια ολοτητα
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αναγωγιμοτητα της πολλαπλότητας, η ετεσοτητα, η ανιση αναπτυξη,
η ασυμμετοη συσχέτιση των αντιθέτων, αποτελουν τη θεμελιώδη αοχή

θα

τηςω.

Για το Μαο το καθολικό υφισταται επειδή υπαοχει το ειδικό,
(1) Μαο Τσετουγκ: «Απαντα» Εκδ. Μοοφωση. Σ. Μπετελέμ: «Ο
Μαοςισμος του Μαο Τσετουγκ και η Διαλεκτικη». Εκδ. Στοχαστής. Λ.
Αλτουσέα̨ «Για το Μαος» σ. 161 και πέοα. Εκδ. Γοαμματα.
εγελιανή ολοτητα θεμελιώδης ειναι η έννοια της
(2) Στη
·°αλλοτσιωσης°°, οπου η κσυμμένη μοναδικη αοκη εκφοαςεται
(°°αλλοτοιώνεται”) στη μοοφικη πολλαπλότητα της ολότητας. Ετσι πισω απο
τα ποικιλα πολιτικα. οικονομικα και ιδεολογικα φαινομενα της
κεφαλαιοκοατικης κοινωνιας ο 'Εγελος έβλεπε την αφηοημενη
”υποκειμενικοτητα” που ψαχνει να ”εκφοαστει°°. να ”υλοποιηθει”. Στη Ρώμη
έβλεπε την αοχή της αφηοημενης δικαιικής ποοσωπικότητας κλπ. (Βλ.
Αλτουσέσ: «Για το Μασἔ» σ. ΖΟ3).
Η αντιληψη του Ενγκελς και ιδιαιτεοα του Σταλιν για την ολοτητα
ηταν ένας Ἰιναποδογυοισμένος" εγελιανισμος. Στη θέση της κουμμένης
"πνευματικής" αοχής του Εγέλου έβαζαν την “υλική” οιοχη και μέσω του
”καθοοισμου σε τελευταια ανἀλοοηἶ ονἠΥοΥον ιο πάνω ο” οοτἠν Ετσι το
πνευματικα φαινομενα αναγονταν στην "υλική βαση". ολες οι κοινωνικές
αντιθέσεις αναγονταν στην αντιθεση εογασιαςκεφαλαιου κλπ. Η ιδεολογική
τοση ΤΤΙΞ οινοἔιι̃ι̃λι̃οιι̃ἐ ενοἐ ῃλέέντοοοῃ αποχτοὐοε έτσι μια θεωοηΐοέοποἰθοη Η
θεμελιώδης δυιστική δομή του κοινωνικου(υλικοπνευματικό) αναιοοὐνταν
ποος την κατευθυνση του υλιστικου μονισμου.
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Καθε "διαφοοα"

ειναι αντιθεση για το Μαο. Ο Μαο ταυτιζει τη

ασχέση με τη ”διαφοοα" και την αντιθεση. εισαγοντας τη διακοιση

ιὶ "ανταγωνιστικών" και "μη ανταγωνιστικών" αντιθέσεων. Η "διαεροοα” ειναι
μια μη ανταγωνιστική αντιθεση που μποοει ομως να ”επιδεινωθει" και να
γινει ανταγωνιστικη αντιθεση. Η αντιθεση δεν ταυτιζεται αποκλειστικα και
γι μονο με τη σογκοουση. Μια σχέση χωοις ανταγωνισμο ειναι μια αντιθεση.
Τελικα το ουσιαστικό στη μαοῖκή έννοια της αντιθεσης ειναι η ετεροτητα
¬\

μέσα στη σχέση. (Βλ. «Απαντα» τ.
(Ζ) «Απαντα» σ_ 336
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«Απαντα» σ. 347.
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σ. 335).
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μἕααλὲΐήὶτἰιαοθοωση σχεσεων, με αλλον ειδικοι χασακτηοαι με αλλμ
υ
.
Η μελετη των δύο κινήσεων δημισυογει τη βάση για δύο
διαφοοετικες διαλεκτικες: τη διαλεκτική της αναπαραγωγής και τή
διαλεκτική του μετασχηματισμού. Η ποὼτη ειναι η διαλεκτική της
διατήοησης του υπάοχοντος, η διαλεκτική της τυπικής επανάληψης, η
διαλεκτική της νομοτελειας η διαλεκτική της ανάγκης. Η δεύτεοη
ειναι η επαναστατική διαλεκτική, η διαλεκτική της ανακαινισης, η
διαλεκτική της δημιουογιας, η διαλεκτική της ελευθερίας.
Ο Μαος μελετησε σε βάθος τη διαλεκτική της αναπαοαγωγής
αλλά εντελως αποσπασματικά εχει θιςει τη διαλεκτική του
μετασχηματισμούω. Η τελευταια αυτή μελετήθηκε συστηματικά μόνο
από τον Μάο Τσετουγκω.
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(1) Το "Κεφάλαιο" του Μαοξ ειναι ουσιαστικά η μελετη της αναπα
οαγωγικής κινησης στην καθαοή (αφησημενη) κεφαλαιοκοατική κοινωνική ο
λότητα. Δειχνει πως μέσα στη διαδικασια της παοαγωγής και της κυκλοφο
οιας τιθεται και ”ξεπεονιἐται" (αναπαοάγεται) ο διπλός χωοισμός που χα
οακτηοιζει τον Καπιταλιστικό Τοόπο Παοαγωγής  ο χωοισμός του εογαςο
μενου από τα μέσα παοαγωγής κι ο χωοισμός των παοαγωγικών μονάδων
μεταἔύ τους (κατάτμηση του κοινωνικού κεφαλαιου σε αυτόνομα κἐντοα
οικειοποιησης της φύσης): η εογατική δύναμη μετατοεπεται σε μεταβλητό κε
φάλαιο (στο αντιθετο της) και ενοποιειται ετσι με τα μεσα παοαγωγής, το
σταθεοό κεφάλαιο. Επισης διαμέσου της εμποοευματικής κυκλοφοοιας (ή του
κεντοικού σχεδιασμού που στηοιςεται στο νόμο της αἔιας), ξεπεονιεται/ανω
παοάγεται ο χωοισμός των παοαγωγικων μονάδων. Η ενότητα νικάει την α
ντιθεση κι ο καπιταλιστικός Τοόπος Παοαγωγής διατηοειται ιαναπαοάγε
ται).
Οι αποσπασματικες ποοσεγγισεις του Μαος στη διαλεκτική του μετα
σχηματισμού βοισκονται στα πολιτικά του κειμενα: «Οι ταἔικοι αγωνες στη
Γαλλια», «Η 18η Μπουμαιο του Λουδοβικου Βοναπάοτη» και «Ο εμφύλιος
πόλεμος στη Γαλλια».
(2) Η κινεζικη επανάσταση ήταν μια πλούσια διαδικασια ανάπτυξης
των εθνικών και κοινωνικών αντιθεσων και πεοασε από πολλές διαφοοετι
κες φάσεις. Η θεωοια του Μάο για την αλλαγή ως διαδικασιας μετατόπισης
της "κύοιας πλευοάς” της αντιθεσης σε "δευτεοεύουσα πλευοά" και της
"κύοιας αντιθεσης” σε "δευτεοεύουσα αντιθεση", εχει ουσιαστικά ως πεδιο
εφαομογής και μοντελο την ιδια την επανάσταση της οποιας υπήοξε ηγέτης.
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πεῳγθἀἔρονζοξζῖν ωπἐλογω της
αναπαοαγωγικής κινησης ειναι
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δλατηἔηση τω Όπαθχοντοἔ
του μετασχηματισμού ειναι εντελως
Ο ® "νι ι" τ
διαλεκτικής
ἦμο
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δωφοθετωολῖ πάλη των αγΉθετων° μετατφπη τηἔικνῳας πι ενθ Ξ
ανατσοπη ΈΤΙΞ λωῳαἐ αντλθεσλΊἕ¬
τηἔ αντ'θεσ, ης σε δευτεοευουσα
ι
παλιά §
ανόω̨̃εάἔη νεοἕἐ Μῳας ανῃθεσηα̨' αονηση Ματασω̨οφη της
δομής της ολοτηταςω.
Οι δύο κινήσεις δεν υπάοχουν στην ποαγματικοτητα. ως
..καθα@ἑ§·¬ μω̨φἐς Η μια κινηση "πεοιεχει" την αλλη. Η ὀαναρπα
ειναι ακυοωμἐνος μετασχηματισμός. Ο μετασχήματισμ ς ειναι
αναπαοαγωγική κινηση που δεν μπόοεσε να τελεσφοσησει. Η μια
κινηση οοιςεται σε σχεση με την άλλη. Οι πραγματικές κινήσεις
να νοούνται ως συνάοθοωσή αναπαιυ̃κιλωλϋιηξ λιαι μετα:
κής κινησης. Οταν στη σχεση/αντιθεση τους κυοια πλευοα
η αναπαοαγωγική κινηση τότε η δομη της ολοτητας αναπα
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οάγεται. Οταν, αντιθετα, κύοια πλευοά ειναι η μετασληματλστλκη
κινηση τοτε η ολότητα οδηγειται σε αναδόμηση και εμφανιζεται νεα
ταυτότητα.
Η αλλαγή αοχιζει πάντα από την περιφερεια της ολοτητας
ιωςμω̨χει η ασυμμετοια και η διαφοοικότήτα. Στην πεοιφεοεια
της ολότητας η μετασχηματιστικη κινηση εχει το ποοβάδισμα. ενω.
ι, στα κεντοα της ολότητας όπου κυοιαοχει η ομ0γεν0πΟΦΉ¶Ή
και ή κανονικότητα  στο χωοο της κὐῷιαἑ πλελλθαἐ ΤΉΞ λωθωἐ αν"
Ύ

Στο βαθμό που έχει νόημα να μιλάμε για "νόμους". δηλαδἠ Υλα
αυτο ατισ ους στις διαδικασιες αναπαοαγωγής του καπιταλιστικού συστή
μ
μ
ματος μποοούμε να πούμε ότι ο βασικός ”νὐμ0€” πολι Πέ Ωλλθμἰζελ εως" Ο
"νόμος της αξιας".
Ω) Κήθιος φοοεας της μετασχηματιστικἠἐ Μνησλιἔ στο Παι̃ικοσμλο
Σύστημα ειναι, για τον Μάο, το εθνικοαπελευθεοωτικο κινημα των λαων ΈΟΉ
Τοιτου Κόσμου.
Η διάοθοωση του νόμου της αςιας και του εθνικοαπελευθεοωτικου
σε παγκόσμια κλιμακα, ειναι το βασικό θέμα για ΉΙ μελει̃λι ΈΤΙΞ
κινησης του ιμπεοιαλιστικού συστήματος ως ολότητας. ιΒλ. και Σ. Αμιν: «Ο
της αἔιας και ο ιστοοικός υλισμός». Εκδ. Καοαναση).
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θεσης  η αναπαοαγωγική κινηση ειναι η ηγεμονευουσα κινηση.
Τελικα όμως τον καθοοιστικό σόλο τον παιζει η μετα

ως "οντότητεἐἶ είναι στα πλαισια της μαοικής διαλενΤΨ”ἡ§
ιδιαιτεοότητες σχέσεων.
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σχηματιστική κινηση γιατι η ολότητα δεν μποοει να ακινητοποιηθει.
Καποια στιγμη θα μετασχηγματιστει: η δεδομένη κυοιαοχη αντιθεση
θα
ανατοαπει και μια αλλη θα καταλαβει τη θέση της. Τελικα
"η
αντιθεση νικἀει την ενότητα".
Με βαση τα παοαπανω η διαλεκτική ειναι και η ιδια εσω
τεόικα αντιθετική. Ειναι μια σχέσηαντιθεση (συναοθοωση) της διαλε
κτικής της αναγκης και της διαλεκτικής της ελευθεοιας. Η διαλεκτική
ειναι, λοιπόν, δυιστική (δυο αοχές: ΑλλαγήΣυντήοηση, Ελευθεοια

Φ

.ι
{.

;

Αναγκη).

Η μαοξιστική διαλεκτική ποιν από τον Μαο, ως διαλεκτική
αναπαοαγωγής, ήταν ταυτιστική και μονιστική. Δεν μποοουσε
να
χωοέσει την αλλαγή, τη δημιουογια. Τους έδινε μεταφυσικό πεοι
εχόμενο: η συσσώοευση ποσοτικών αλλαγών γενναει ποιοτική
αλ
λαγή. Δεν ειχε θέση για την ελευθεοια και έτσι αγνοουσε το υπο
κείμενο. Η ελευθεοια μποοουσε, το πολυπολυ, να εννοηθει ως
"γνώση της αναγκαιότητας", η δε δημιουόγια, το πολυπολυ,
σαν
”παοαγωγή": μετασχηματισμός των "ποώτων υλών” μέσω της πασα
γωγικής διαδικασιας, σε "ποοϊόν". Το παλιό διατηοειται στο και
νουογιο. Τιποτα το ποαγματικα καινουογιο δεν μποοει να υπαόἔει
("Ουδέν καινόν υπό τον ήλιον"  Ἑγελος).
Στον Μαο οι "πλευόές" (πόλοι) των αντιθέσεων ειναι
υποκείμενα (έθνη, λαοι, κόμματα, ομαδες, ποόσωπα). Ετσι η αλλαγή,
η δημιουογια, η ελευθεοια (που εκφοαζονται στις ενέογειες
του
υποκειμένου), ενσωματώνονται στη μαοςιστική διαλεκτική κι αυτή
γινεται ποαγματικα επαναστατική.
Τα υποκειμενα (οι "πόλοι") της αντιθεσης ποοσδιοοιζουν τον
ειδικό χαοακτήοα της και ταυτόχοονα διαμοοφώνονται από τη
δυναμική της. Ο ειδικός χαοακτήοας του υποκειμένου δεν αποοοέει
από καποια ποοδεδομένη "φυση" ή "ουσια" του, αλλα από τον τόόπο
που συσχετιςεται με το αλλο υποκειμενο. Γι' αυτό μποοει, κατω
από
οοισμένες συνθήκες, να "μετασχηματιστει στο αντιθετό του".
Το υποκειμενο υπαοχει ως ετεοότητα μετοχής στη δυναμική
των σχέσεων που συγκοοτουντην ολότητα. Ως ενεογητικός πόλος
των αντιθέσεών της. Η υπόστασή του ως υποκειμένου ειναι αναπό
σπαστη μ' αυτή την ετεοότητα μετοχής, μ' αυτό τον "ειδικό χαοα
κτήοα”. Τα υποκειμενα της διαλεκτικής ολότητας, αν και εμφανιςο
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"περικυκλωση των πόλεων"

περιφερειακη αντιληψη του Μαο για|το εθνικοαπελευ
θερωτικό κινημα που διαμοοφωθηκε το Μεσοπολεμο, ὁιευρυνεται
μεταπολεμικα για να καλυψει τη ὁιαλεκτικη ολοτητα του Παν
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Τα ιστορικα υποκειμενα που με τις σχεσεις τους θυγχθοτοι̃ἔν
αυτθ τηλ Ολοῃι̃του ελναλ λα εθνθι τα κθατθ και Οι ἦαοι· Ο ἶω̃ωως
χαοακτηοαἔ των μεταἔυ Έως· Όφκἶτἀμἶὰων σχεἶεων [Ήνω Ο
δεν "ναι ονωτητα ι αλλα συγκεῖ
Ο Βμπεῳαλωσμὀἔ
Βμπεῳαλβσμοἐ
ι
:
χῳμενος τνπος σχεσεων° η ορυσω των οποιων εβνω Ή εθνικη
αντιθεση στο εσωτερικό της
καταπιεση. Και ακριβως: κυρια
ὁιεθνους ολότητας ειναι η αντιθεση αναμεσα στις ιμπεριαλιστικές
δυναμεις και στα εθνικοαπελευθερωτικα κινηματα των λαών της
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Ὁναμωω πεωεχομῖενο
ανἕιστασης"έΦὁ0ιἔ› ι̃θθνῖἕοΐἰνα

γθα̨ῃἑ οθιζεται ωἔ τολιἔπἔκεἑμενο τηἰ
ι
ιαῃ εᾶαιὶ. οἶθη̨ι̃ι̃ἶἔτλι̃ἶε νἔἶΰὲἐει λἐἐἔτανἀσταθ
τ
ἔναἔκιαησαἔνῃιιιιχεορόα̨
θ θέ (ἶΐσ μ ἔ (ζλ
ἐξ.
τἕἔ · πἶζ οἑἔνἔμ ΐτο είαζἐαπἔ Βλἶΰι̃ὶ λτεεπἶπλἐα ηκῖιηἕ μἔ ίἔε Ξ αιοπτηε
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ζρἔἔ ἶἕνἶἴῃεἕ βἔχσωἶἔ
αἶι̃ωνἕἐ }ι̃ΌΩηναἔ το:
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ο
σρῖνα
Εθνυκὀι1`ηΙἐτρἕπ
τμεν εἔν α ΈΟΞΕΒΜΞἘ
πἐ ιλἑθβἶι 
Ο
ἶτποἔ
Ο
Ἄηἔ ΟΡ Η αδ
2 οι̃ἶἱ οσ9Ὁ§Εθε σΡνΙἶ|ἶ7αζ·;ντ(ἑΕ με Ἑν ἔμἶεθιι̃πω̨μο· ἔαἔση̨θμξτη̨̃χη
ην
ικη
ο την
νικο ετω ο εν κα οοι ε αι
το νιαιο
τοποθέἑηση
απθἐαἔτι
ιδεολοἔικη Ιθεσἔ. αλλἑα ιιῷἑο από υἐν πολιτικη
στον ε νικο εχ οο. κφρα ει την ε νικη ενοτητο που εν ταυτι ε αι

ῳἔοἔγ τον η̨̃ἔωί

ι

με Έηγ ταἔωὴ ση̨μμαχω;

Η εθνἔίήἶνὁτητα

υποκειμενα με αντικρουομενα τα ικα

“ΠὉΘΗ νεχ ενοπἕιεἔ
συμῳετροντα, ενω η τα ικη

συμμθἔχια βα̨σιἔεται ἕτλἔν εἴοτθτα Ήπη̨̃ἶειθλόθιιλν με θυλθλβνοντζἶ
ε νικη ενοτητα κ ει σε ταξικη και ατομικη
ταξικα συμφεροντα.

αυθυπέρβαση και όχι σε ενότητα που προυποθέτει προγραμματική
σύὕαλιση αντωω̨ουὸμενων ταἔιχών συμφεθόντωνω·
Το ἑθνοἐ έχω στο ιχἑντθο.. του Πε λαϊκἐἐ μἀζεἔ χω στην
ιπεῳφἑΘειἀ.. Έσω Πε ἀΩχοΉσε€ τάξεις. Π αι̃κὀ φοοἑας τηἐ εονωίἠε

”

Αν

ειναι:

κρατη θελουν τηννανεξαρτησια,
υποὁουλωσουν τους λαους. Αλλα
τα έθνη την απελευθερωση και οι λαοι την επανάσταση .
λ
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α) Το ανπιμπεθια

α

ΜΑΟΪΚΟΣ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

συνειὁησης ειναι οι επαναστατικές ὁυναμεις.
Το αντιιμπεριαλιστικό έθνος πρέπει να αναμοοφὡσει τις σχέ
σεις του με τις αλλες εθνότητες στη βαση της ισότιμης συνερνασιας.
Να φυλαγεται από το "ὀιαοκη κινδυνο" του σωβινισμου. Να μην ει
ναι υπεροπτικό απέναντι στα αλλα έθνη ουτε να τ Ω έφει συμπλέγ μα
τα κατωτερότητας απέναντι τους. Καθε έθνος έχει τα "ισχυρα του
σημεω.. γι Οωτό Ὁπόω̨̃χεω και αναπωσσετω Εχει όμωἔ Χακ τα ..αδύ

ς

°

Ο

α) «Η τανωνἠ της πάλης εναντιον του ιαπωνικαυ ιμπεριαλισμου»

Ι

(1935) τι

ι

σρ

157'

β) «Η πορεια του αντιιαπωνικου πολέμου» (1937) τ.ΙΙ σ. 53.
ν) «Ο παρατεταμένος πόλεμος» (1938) τ. ΙΙ σ. 108
δ) «Ο ρόλος του Κ.Κ. Κινας στον εθνικό πόλεμο» (1938) τ. ΙΙ σ. 196.
|
|
|
|
[«Μπορει ενας κομμουνιστηε. ως ὁιεθνιστης, να ειναι ταυτόχρονα και
πατριώτης; Πιστευουμε πως όχι μόνο μπορει, αλλα και πρέπει...ειμαστε

ν

Ό

σ

ηη

ι

ι
ι
.
ὁιεθνιστες αλλα. ταυτοχρονα
ειμαστε και πατριωτες...Μονο με την
.

α

τμ

απελευθέρωση ολόκληρου του έθνους μας θα μπορέσουμε να φτασουμε στην
απελευθέρωση του προλεταριάτου και όλου του εργαζόμενου λαου... Ο
ι
.
ι
ι
ι
ειναι
η ποακτικη πραγματοποιηση του ὁιεθνισμου στον πολεμο
πατοιωτισμος
για τη εθνικη απελευθέρωση» σ. 197]
ε) «Η ανεἔαρτησια και η αυτονομια στο Ενιαιο Μέτωπο››(1938) τ.ΙΙ
ι
Ι
μιας
εναν παοατεταμενο πολεμο χαρη
σ.Ζ13. [«Να ὁιεξαγαγουμε
παοατεταμένης συνεογασιας, ὁηλ. να υπαγαγουμε τον ταξικό αγώνα στα
συμφεροντα του εθνικού αγώνα
ειναι η βασικη αρχη του Ενιαιου
Μετώποη̨» σ' 215]

τι

ιι

κ

ν
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'γι
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αη «Η κινιταιη εαανααιααη και να
Ο «Η Νέα Δημοκθαπα» (1940)
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τ. τι α. να
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η) «Η σημερινη τακτική του κόμματος στο ενιαιο αντιαπωνικό
μἑι̃ωπο» (1940) τι ΠΙ σ. 201

Ϊ

σ.

Χ

ι

1"

ιι̃
τα

1

ι.

θ) «Σχετικα με τό ἔἠτημα τηἔ Κυβέθνησηἐ Συνασπισμου››(1945)
194495
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ΙΟΒ

ι

νατα σημεία" τουσ). Βαση της εθνικης συνείδησης και της εθνικης
στρατηγικής πρέπει να είναι η εθνική αυτογνωσία: η επίγνωση τοσο
των ισχυρών όσο και των αδύνατων σημείων του έθνους σ' όλους
τους τομείς. Η εθνικη στρατηγικη πρέπει να είναι στρατηγικη
αυτοδυναμίας, να στηρίζεται πριν απ' όλα στις εθνικές δυναμεις 
στα ισχυρα σημεία του έθνους  και στην αξιοποίηση της εμπειρίας
και των επιτευγματων των αλλων εθνών  ώστε να βελτιωθεί στα
αδυνατα σημεία του. Η ουσία του ιμπεριαλισμου βρίσκεται ακριβώς
σ' εκείνο τον τυπο εθνικών σχέσεων όπου το καταπιεζόμενο έθνος
υποχρεωνεται να καλλιεργησει τις αδυναμίες του και να εγκαταλείψει
τα ισχυρα του σημεία. (Εδώ βρίσκεται και το πραγματικο νόημα της

.

ναστατικη στρατηγικη για την Περιφέρεια του καπιταλισμου.
Πρόκειται για τη θεωρια της "εθνικοδημοκρατικης επανάστασης” και
για τη στρατηγικη του ίλαίκου πολέμου". Η ουσία τους συνίσταται
στο ότι η επανασταση έχει δυο αδιασπαστα καθηκοντα: την εθνικη
και την κοινωνικη απελευθέρωση  καθηκοντα που το περιεχόμενό
τους δεν είναι στατικό αλλα εξελισσόμενο κατα σταδια. Η στρατηγι

ἶἔ,

ξὶ

κη του "λατκου πολέμου” μπορεί να συνοψιστεί στην περίφημη αρχη:
"στήριξη στην υπαιθρο και περικυκλωση των πόλεων".
Οι καινοτομίες του Μαο έλυσαν το πρόβλημα του "αδυνατου
κρίκου της ιμπεριαλιστικης αλυσσίδας" που είχε θέσει ο Λένιν. Ο ευ
θραυστος "αδυνατος κρίκος" ηταν η Περιφέρεια του καπιταλισμου
και οι επαναστατες, αντί να χρονοτριβουν περιμένοντας να έρθει η
Ι
ῃ
ιστορικη ευκαιρία για να εισβαλουν στα χειμερινα ανακτορα δεν
είχαν παρα να παρουν τα όπλα και να βγουν στο βουνο καλώντας
του αΥσ ότε να του υποστη Θ ί ουν. Η επανασταση είναι καθε στι 
μη επίκαιρη στην Περιφέρεια και μπορεί να νικησει εκεί. Η Ασία, η
Αφρικη και η Λατινικη Αμερικη είναι η "ζώνη των θυελλών". Εκεί το
"προλεταριατο" είναι πιο ισχυρό κι ο ιμπεριαλισμός πιο αδυνατος
απ· όρτγ στα μητοοποχηωιά χἐντρα

ἶγ

ἶι

'Ρ

Η πεστφεθετααή

Γτα ταν Μασ σ Χασανττὶσαἑ των εθνών. των ταἔετσνι των
πσλττατὼν ασμαατωνι ττσσσστσστἔττατ αττσ τη σταση τσσἐ αττένανττ
στσν τμττεσταλτσμσ · από ττί θέση τσνἔ στην τττλστα αντίθεση
Η εργατικη ταξη των ιμπεριαλιστικών χωρών στο βαθμό που

μετέχει στην κυρίαθχη συμμαχία και δέχεται παθητικα τον
ιμπεριαλισμό, παυει να είναι επαναστατικη και σοσιαλιστικη δυναμη.
Ο χαρακτηρας της παυει να είναι προλεταριακός. Αντίθετα η αντί
σταση των αγροτικών μαζών του Τρίτου Κόσμου στη μετατροπη των
χωρών τους σε δεἔαμενές φτηνης εργατικης δυναμης και φτηνών
πρώτων υλών για λογαριασμό των ιμπεριαλιστικών μονοπωλίων, τις

ι

Οι αντιληψεις του Μαο για τη σημασία του εθνικοαπελευρωτι
κα, κληροδοτημένα απο τη μερια της αναπτυςης” σαν ένα φαινόμενο,
ουσιαστικα "καθυστέρησης", τη στιγμη που αυτές είναι το προϊόν της
ιμπεριαλιστικης κυριαρχίας, που τις μετασχηματισε και τις ενσωματωσε στο
παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό συστημα, στα πλαίσια του οποίου αναπτυσσουν
μια λειτουργία ολότελα καθορισμένη, αποθέματος πρώτων υλών και
εργατικης δυναμης, σε καλη τιμη. Είναι αυτη που κρατα τις μαη̨̃ες αυτών
των χωρών "ώριμες" για την επανασταση, είτε αυτές είναι προλεταριακές, με
την αυστηρη έννοια της λέςης, είτε προλεταροποιημένες, αρα ικανές να
γίνουν παραγοντες μιας προλεταριακης πολιτικης”. (Σ. Μπετελέμ «Ο
μαρςισμος του Μαο Τσετουγκ και η διαλεκτικη». Εκδ. Στοχαστης).

Δ

σ 460

"Επίσης μου φαίνεται σημαντικό να σημειώσω (γραφει ο Σ. Μπε
τελέμ στη Ρ. Ροσαντα), μια διαχωριστική γραμμή. έντονα καθαρη, μεταζυ
των αναλήψεων τσν Μασ Τσατοσγκ και των ”τοιτοκοσμικών” τασεων, που
βλέπουν στις λεγόμενες "υποαναπτυκτες χώρες” χαρακτηριστικα περιθωρεια

με την ΕΣΣΔ

ν)

ιι
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Η ρηἔῃ

Ν
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6·

ττανετ ανθενττττἠ 'ατανασταττκτί ττατ σσσταλτσταττί δὐνααθῳ

Η

γγ

στσατηνατἠ

(1) «Για τις δέκα μεγαλες σχέσεις». Τ. Υ” σ. 320.
Επίσης: «Για την ορθη λυση των αντιθέσεων αναμεσα στο λαό». Τ.

109

Η αγροτια του Τρίτου Κοσμου είναι το κυριο επαναστατικό
υποκείμενο στην εποχη του ιμπεριαλισμού,
Χαρη στο νέο τρόπο θεώρησης του εθνικου ςητηματος ο
Μαο έφερε στο μαρἔισμό μια θεωρία της επαναστασης και μια επα

ε

γη

υπαναπτυξης).
'Οταν ο Μαο βλέπει τη νίκη στον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα ως έεοδο από το ιμπεριαλιστικό συστημα, τοποθετείται σ'
αυτό ακριβώς το πλαίσιο.

β)

ΜΑΟΪΚΟΣ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ
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τ
Ψ

κού κινήματος βσισκονταν στους αντιποδες των σοβιετικών θέσεων.
Ον δναφοθὲἑ βνἠκαν στην επιιοὰνενα μετά το θάνατο τον Στά
λιν και εστιαστηκαν σε δύο σημεια: α) στην αναλυση της διεθνούς
νατα̃στασηἕ χαν τη συνδεδεμένη μασ τθἔ ῃνενννἠ νθαμμἠ τον πανω·
σμιου κομμουνιστικού κινήματος" και β) στον τύπο σχέσεων που οι
σοβιετικοι πσοωθούσαν με τους συμμαχους τους (κόμματα, κινήματα.
κσατη).
|

Για τους σοβιετικούς κύσια αντιθεση στον κόσμο ηταν η
αντιθεση ΕΣΣΔΗΠΑ ταυτοσημη με την αντιθεση σοσιαλισμού και
καπιταλισμού. Δεύτεση αντιθεση ήταν η αντιθεση αστικής ταἔης και
εσγατικού κινήματος στις μητσοπολιτικές καπιταλιστικές χώοες.
Μονο σ' ένα τσιτο επιπεδο ιεσασχούνταν τα εθνικοαπελευθεσωτικα

1

@

ΚΚΚη̨ Ο Μσσ πσσεγ νσ σπσβσθμαεγ ση σημσσίσ των ιμπεσγσ
λιστικών χαοακτησιστικών στη συμπεσιφοσα της ΕΣΣΔ, τα αναγει
σε νκὐσγσ πχεσσσ" και Θεωσει ότι η ΕΣΣΔ ”μετασχηματισθηκε
στο αντιθετο της". Μετασχηματιστηκε σε "σοσιαλιμπεη̨ιαλιστική"(1)
δύναμη και σιχτηκε σε ξέφσενο ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ για την
παγκὀσμω ηγεμονω

Σ

3

ι

τι

κινήματα των λαών της Πεσιφέσειας.
Αν αυτή η βασική αναλυση γινοταν δεκτή θα έπσεπε, σύμφωνα
με τον Μαο, το επαναστατικό κινημα των λαών της Πεσιφέοειας να
έχει στο επικεντσο της στσατηγικής του όχι τους δικούς του
εθνικούς και κοινωνικούς στόχους, αλλα τους στόχους της
σοβιετικής εἔωτεσικής πολιτικής. Πσαγμα εντελώς απασαδεκτο.
Η σοβιετική αναλυση δεν ήταν φυσικα μια καινοτομια του
Χσουτσώφ. Ηταν η κυοιαόχη αναλυση της εποχής του Σταλιν. Αλλα
μέχσι το 1956 η ΕΣΣΔ και το εθνικοαπελευθεσωτικό κινημα
αποτελούσαν ενιαιο μπλοκ πασ' ολο που αναμεσα στις επιδιώξεις
τους υπήσχε απόκλιση και πασ' ολο που στις σχέσεις τους
εμφανιζονταν πολλα από τα χασακτησιστικα του ιμπεσιαλισμού
(εἔαοτηση των Κ.Κ., επεμβασεις στα εσωτεσικα τους, κυσιασχια
πανω σε σύμμαχα κσατη, ένοπλες επεμβασεις κλπ.). Ηταν η πεσιοδος
του "ψυχσού πολέμου" και οι αντιθέσεις τους στα επιπεδα της
διεθνούς πολιτικής και των μεταξύ τους σχέσεων, επισκιαςονταν από
την ενιαια γενική θέση απέναντι στον ιμπεσιαλισμο. Σε οσισμένες
πεσιπτώσεις εκδηλώνονταν ως ισχυοές τασεις "ενεσγού
ουδετεσοτητας", αλλα εν γένει συσσωσεύονταν για να εκδηλωθούν
εκσηκτικα στα επομενα χσόνια οταν ο ψυχσος πόλεμος θα
αποτελούσε παοελθον.
'Επειτα απο το ναυαγιο του "Διαλόγου"ω

μεταςύ ΚΚΣΕ και

(1) Τα νλωώ το” πεῳφημο” αι̃ποὐ διαλόγου κωφών μεταἔὑ ΕΣΣΔ
Κινας έχουν εκδοθει απο τις «Ιστοσικές εκδοσεις» (1966).
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οι

ἐς

α̃ζἕσσιαλιμπεσιαλισμός = σοσιαλισμός στα λογια
Ο ὸοος εγναγ ων Λένα

στην ποἀἔησ



ιμπεσιαλισμος
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ββομηχα̨νω̃ἔαγΘοτΜη€ οωωνομωαα̨ζ 2) Της σχεσηἔ αναπτυγμεχίων
Ε περιοχων και υπανάπτυχτης ενδοχωρας. 3) Της σχεσης οικονομιας
,ιτκαι αμυνας. 4) Της τριγωνικης σχεσης κράτουςπαραγωγικών
μονάδωνάμεσων παραγωγών. 5) Της σχέσης κεντρικών αρχών
ῳπεριφερειακών διοικησεων. 6) Της σχέσης ηγετικης εθνότηταςάλλων
ιι νέον
εθνοτητων. 7) Της σχέσης των πολιτικών δυνάμεων. 8) Της σχεσης
παλιού καθεστώτοα̨. 9) Τηἐ σχέσης σωστού
άλλες χὡεἕεἐωι
εσφαλμἐνου 10) Της σχέση;

ι
τη

.

„

.
..
ι
εγαλων σχεσεων προς την καπιταλιστικη
αναπτυἔ των
ι
.
.
.
η
.μ
η προς τη σοσιαλιστικη κατευθυνση κρινεται απο τις αντιστοιχες
ι
ι
.
.ι
.
.
ιτεπιλοΥ ε § στο επιπεδο του καταμε Ω„ ισμου της εξουσιας, της εργασιας,
,
.
κι των
επενδύσεων, και των αμοιβών. Για το Μάο υπάρχουν σαφως
ι
ι_
,δυο τυποι καταμερισμου. ο καπιταλιστικός και ο σοσιαλιστικός.
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αυτη την εννοια η διάκριση "αστικής τάἔης" και "προλεταριάτου"
.
,
.
ι
.
ι
εκδηλώνεται, πριν απ ολα, στην ιδεολογια, στο ηθος, στην πολιτικη,
οπότε δεν ειναι δυνατόν να υπά ουν "τα ικώ καθα οι” κοινωνικοι
Ο
Θἔ
ε
ς
χώροι. Ο αστός κι ο προλετάριος μπορούσαν να υπάρχουν ακόμα
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τυπος
ι: συγκέντοωση
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:ὲζΘΒ8ἔ:Μἐἱοἕἕἐ)εΒἔῖἑἶἔἕα̨οΐἕἠἰν Νἕἶο ὲἕἐἕν εοἶτἶἐἀ εἶ›'η̨̃νΩ:ἐῖυ(ἑἔἔ
ΚΚΣΕ πενήντα χοόνωα μἰετἀ ἕην εξάλειψη ἶἶω ω̃ιωτΐκοὐ
καπιταλισμού στην ΕΣΣΔ. Μπορούσαν να υπάρχουν ακόμα και στα
ηγετικά κλιμάκια του Κ.Κ. Κινας στη δεκαετια του 1960.

ἔπαθχων λοιἔει̃ δω τδἕφμω”
και σαν, εν η,α αν ετων

Μ ς

... τ θέ σοσιαλιστικ ΉΞ μ εταβασθέ . Ποιο ειναι ομως αυτό το περιε
±ΐ χόμενο"; Ειναι, για το Μάο, η κατεύθυνση που θα παρει η
ι
|
.
,
αναπτυςη των εςης· 'δεκα μ εγαλων σχέσεων':
1) Της τριγωνικης σχέσης βαριάς βιομηχανιαςελαφριάς
,

,

Κυρια αντιθεση της μεταβατικης περιοδου ειναι η αντιθεση
ανάμεσα στο ..πΩ0λεταΘΒἀτ0·· και
στην ιαστικη τάἔηη ανάμεσα στο
"σοσιαλιστικό δρόμο ” και στον "καπιταλιστικό δρόμο". Για τον Μάο
η "αστικη τάἔη" και το "προλεταριάτο" ειναι, πριν απ' όλα,
κοινωνικὲς ενἐ ειες, ο ε κοινωνικό π ακτικι που δυνά ει
.
.Θγ
μρφ 9
ηἔ Ο
ης
,
μ
ο ιςουν υποκει ενα και επειτα ε πει ικά ει οπιαστἐ οντοτ τε . Σ
η Ξ
μ
Ο
χ Ο
9
μ
Θ
αυτό ειναι σύμφωνος με τον Μαρς που όριζε το κεφάλαιο ως
όχι
ποσό χῳι̃μἀτων ζφυσωῃι̃ οντότητω Μ,
Μοινωνωςὴ σχέση
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α) Οι δύο δρόμοι
.
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Για το Μάο ο σοσιαλισμός ειναι πορεια μετάβασης από την
ανταγωνιστική κοινωνια στην κοινωνια της "Μεγάλης Ομόνοιας".
ιλ
.
.
.
.
.
Η
επυωχηἔ
εἔε
ιξη
οωτης τηἔ ποθεβαἔ σε μω χωοα δενιεινω
"νομοτελειακη και αναπό ευκτ ", ιατι ε α τάται από τ ν ικανοτ τα
η
η
φ
Ή
γ
ἔ Ω
των επαναστατικών υποκειμένων
να υπερβούν τον καπιταλιστικό
Τρόπο Παραγωγής και από την εςελιἔη του συσχετισμού των
δυνάμεων στο επιπεδο της κύριας παγκόσμιας αντιθεσης. Ειναι ενας
ποω̨ατεταμένος αγώνας με στθοφέα̨ χω πωσωγω̨ίσματα.

ι

.

ι

ι
καταμερισμου της εξουσιας που ευνοει τη
δύναμηἔ σε
μεωψηφω (ταἔωώἔ συγκεν
.

ἐῳτρωτισμός), σε μια εθνότητα (σωβινιστικός συγκεντρωτισμός) σε

ιορισμενες πόλεις
'

(αστικός συγκεντρωτισμός) κλπ. ειναι
ικαπιταλιστικός. Αντιθετα ο τύπος καταμερισμού της εξουσιας που
ἐἶι
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ἀςεως
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ι
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εργαζόμενων, στην ισοτητα των εθνοτητων και στην αναστροφη της
σχέσης πόληςυπαιθρου, ειναι σοσιαλιστικός.
Ι
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1_..__.ζ_._ζ_.

,ι
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για τις "δέκα μεγάλες σχεσεις” αποτελει και μια
(1) Ο λόγος
ζρκριτικἠ στη σοβιετική εμπειρια. Θεμελιώδεις για τους σοβιετικούς

γγ
~_

κατηγοριες όπως "βάση”|”εποικοδόμημα”, "παλλαϊκη ιδιοκτησια"/
Ἡσυλλογικη και ιδιωτικη ιδιοκτησια", "σχεδιο"/"αγορά", "ανάγκες της
γἴκοινωνιας" κλπ. δεν χρησιμοποιούνται καθόλου. Πράγμα που εκφράζει μια
ἔῖαξιοσημειωτη θεωρητικη ρηἔη με το σοβιετικό μαρξισμό. (Μάο: 'Απαντα
ιὺτν σ. εεε).
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Ο τύπος καταμεοισμού της εογασιας που ευνοει το χωοισμὀ
του αμεσου παοαγωγού από τα μέσα παοαγωγής κι απο το νόημα

Ϊ:

ΜΒ τους σἶωπσυἔ τηἔ εθωσιαἐ Του. την παγιωση του διαχωοισμού
διευθυντικων και εκτελεστικών λειτουογιων και τη μονοπωληση των
ποωτων
από μια μειοψηφια ειναι καπιταλιστικός. Αντιθετα
"
σοσιαλιστικός ειναι ο τύπος καταμεοισμού της εογασιας που αιοει
αντουἐ ΤΟΌΞ διαχωα̨σμσὐς.
Ο τυπος καταμεοισμού των επενδύσεων που ευνοει τη βαστα
βιομηχανια σε βαοος της ελαφοιας βιομηχανιας και τής αγοοτικης
οικονομιας ιμεταφοοα πλεονασματος από τις δεύτεοες στην τω̨ὼτῃ)
που ευνοει τις πιο αναπτυγμένες πεοιοχές και τους πιο
αναπτυγμενους κλαδους, τις πόλεις σε βαοος της υιταιαοοηγ μια
εθνότητα σε βαοος των αλλων εθνοτήτων, τις στοατιωτικές δαπανες
σε βαθοἑ Τηἐ ΟωιΟνομικής αναπτυἔης, την παοαγωγἠ σε βόιοοἐ ως
καταναλωσης, της παιδειας, της υγειας, της κουλτούοαςΐ ειναι
καπιταλιοτικος. Σοσιαλιστικος τύπος καταμεοισμού των επενδύσεων
ειναι εκεινος που ευνοει την αομονική κοινωνική αναπτυἔη και στον
οικονομικο τομεα παιονει ως "βαση" τη γεωογια και την ελιγφθιἀ
βιομηχανια και μόνο ως ”καθοδηγητικό" παοαγοντα τη βααια

Ξ

Ξ

ξ

υ

βωμηχανια
Τέλος ο καπιταλιστικος τύπος καταμεοισμού των αμοιβών (το
'αστικό δικαιο”) συνισταται στο να αμοιβονται καλύτεοα αυτοι που
ος
®ἶ^εΌθὐνΟ”υν¬ πω έχουν τήν εξουσια, οι ισχυοοι, οι αναπτυγμένοιη̨
ηδη ευνοημένοι. Κι αυτό σε επιπεδο τομέων, πεοιοχων, κλαδων,
παοαγωγικων μοναδων, νοικοκυοιὡν, ατομων. Ο σοσιαλιστικος
ΈΌΠΟΞ στηθἰἔεται αντιθετα στις αοχές της ισότητας.
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γ) Οι αντιθέσεις στους κόλπους του λαού

γι

τ

Το κεντοικό ποόβλημα του σοσιαλισμού ειναι για το Μαο η
αναδόμηση των μεγαλων σχέσεων και ή αναπτυξη τους στη βαση
των σοσιαλιστικών καταμεοισμων. Ομως για να λυθει αυτο το
ττοόβλημα δεν αοκει η "πολιτική βούληση" της "ποωτοποοιας" όσο
φωτισμένη” και αν υποτεθει ότι μποοει να ειναι. Για το Μαο το
ποαγματικό υποκειμενο της ιστοοιας ειναι ο λαός: «Ο λαός και
μονον Ο λαὁἔ ειναι Π κινητήρια δύναμης ο ὀημιουθνός της παγχά
σμιαἔ ιστορίας». Μόνο αυτός ειναι σε θέση να αλλαζει την κοινω

για

ἢ

νια, να δημιουογει νέες κοινωνικές σχέσειςω.
Η μεθοδολογική όψη του ποοβλήματος ειναι: "συνολική
ποεπει να έχει σφαιοικη
ανῃληψη και καταλληλα μετ@0ι”(Ζ): Ο λαος
αντίληψη Υια Πέ ῃμεγἀλεἐ σλἑσειἔἔ να εννοεί ΤΟὉΞ σθϋναλισωιοὐἐ
να
καταμεοισμούς στην αναπτυἔή τους και τα μ έτ ο α που παι ο νει
των
και
βασιζονται στον αυστηοο υπολογισμό των συμερεοοντων
επιδιωξεων όλων των ενδιαφεοομένων. Η συνθήκη αυτή ειναι
απολύτως αναγκαια ποοκειμένου να ποαγματοποιηθούν αλλαγές
ν α το ο πιλιστει η ενότητα των
'
χωοις
ι
σχεσεις
'
στις κοινωνικές
υποκειμένων αυτων των σχέσεων.
Ποαγματι, υποκειμενα των μεγαλων σχέσεων που θιγονται
"φιλιες"
από τη μια ή την αλλη μεταβολή τους, ειναι, εν γένει.
τή
ποος
παοέμβαση
Καθε
δυναμεις  στοωματα, ταἔεις, εθνότητες.
διαφοοές
ανισότητες,
μια ή την αλλη κατεύθυνση οξύνει δεδομένες
και αντιθέσεις μεταςύ τους. Οι αλλαγές που ποοωθούν τους
τέσσεοις σοσιαλιστικούς καταμεοισμούς ενισχύουν τους σχετικα μη
που κατέχουν
εννσήμένους, και συναντούν τις αντιδοασεις εκεινων
πεοιοχές.
(εθνότητες,
ευνοημένοι
Οι
μια σχετικα ευνοϊκή θέση.
οικογέ
ομαδες,
κοινωνικές
μοναδες,
τομεις, κλαδοι, παοαγωγικές
τη
επεκτεινουν
να
και
κατοχυοωσουν
να
νειες, ατομα) τεινουν
τεινουν
αδικημένοι
σχετικα
οι
Αντιθετα,
τους.
θέση
σχετικα ευνοικη
να βελΐέώσθνν τη θέση Τουἐ
ΙΙ κατηγοοια των ευνοημένων αποτελει παντα τη μειοψηφια
δεν ειναι κοινωνικα ομοιογενής, ούτε συγκεντοωμένη σε
αυτή
αλλα
ένα "χωοο” ωστε να ειναι εμφανής ως ιδιαιτεοη οντότητα. Ειναι
όμως φοοέας μιας ομοιονενούς κοινωνικής ενέονειας που
τοοφοδοτει μια "οεβιζιονιστική” ("αστική") ιδεολογική και πολιτική
οποιο
γοαμμή. Αυτή η μειοψηφια αποτελει το ”χὡοο” από τον
βαση
κοινωνική
πηγαζει ο "καπιταλιστικος δρομος". Αποτελει την
από
αδικημένων
μιας "δεξιάς". Αντιθετα, ο "χωοος" των σχετικα
μετα
σοσιαλιστική
τις υπαοχουσες σχέσεις και ευνοούμενων από τη
α του σοσιαλιστικού δρό
'
βολη' τους. αποτελει το κοινωνικό' στηοιγμ
Ανα
μσυ και την κοινωνική βαση μιας "επαναστατικής αοιστεοας”.
τ

”

Ν

ιι

τ

115

ο ΜΑοῖΚοΣ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

1

(1)

ι

(Ζ)

σ· 460·

ἐς

ι

ἕ

.
ι
ι
ν

ιν

δι

Μαο: «Για την κυβέονηση συνασπισμού» τ. Ιν σ.11.
Μαο: «Για την οοθή λύση των αντιθέσεων αναμεσα στο λαό» τ.”ν
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ο Μλοτκοε Μλεεατνιοε

ῇ

μεσα τους τοποθετειται παντα ενα "ταλαντευόμεγο κεντη̨οατλ.
Οι αντιθέσεις που πεσιγσαφονται μ' αυτό τον τοόπο ειναι
Ια̨ανπθεσετἔ στσσἔ ασλπσσἔ τσσ λασσ” σ σπστσἐ πεστλαμβανετ παντα
απα τα 90 φα ταν πληθνσιασσι τσσἐ εσνατεἐι τσσἐ ανσστεἔν την
πλειοψηφια των μικοοαστικὡν στσωματων των πόλεων και την

πλετσψηφτα των στανσσσμενωνω Μαζί μ” αστεἐ νπασλσνν κατ στ
αντιαεσετέ αναμεσα στα λαό εισα εσνἔ εχθθσαἕ τσσ οτ πσώτεἐ ετνατ
"μη αντανωντσττπεἐ” πατ μπσσσσν να λσθσσν απσ πσλττταεἕ βαστ
σαενεἔ σε "σννσλτνη ανττληψη πατ παταλληλα μετσα”· οτ αεντεσεἐ
ετνατ αντανωντστστεἔ πατ απσσσνν να λνθσνν ασνσ με νατανα·
ννασμσω̃λ

οτ ανα τνπστ ανττθεσεων

σε Χτσθαζσντατ από στντπα τείχη

Αν

οι αντιθέσεις στους κόλπους του λαού δεν αντιμετωπιστούν σωστα,
μποοούν να μετατοαπούν σε ανταγωνιστικες και να συγχωνευτούν
με ττἐ ανττθεσετἐ αναμεσα στα λαό παν τσσἐ ελθσσνἐ τσσ Κατ σι

αντσ σσηνσσν στ πασεμβασετἑ σττἐ "αεναλεἐ σλεσετἐ” πσσ εντσλισσνν
τους αστικούς καταμεοισμούς. Ο καπιταλιστικός δσόμος τσοφοδοτει
ται από την εσφαλμένη αντιμετώπιση των αντιθεσεων στους
κόλπους του λαού.
Συνεπης με τις αναλύσεις αυτες, ο Μαο εντοπιζει τον ταιςικό
φοσεα του "καπιταλιστικού δσόμου" εκει που καθοσιςεται η
ααταναμη τηἐ εἔσνσταἔ πατ τηἑ εανασταἐ η νσαμμη σνααὡαεναηἐ
και η εισοδηματικη πολιτικη: στα κεντρα λήψης των μεγάλων
αποφάσεων Μ' αλλα λανταῖ τσ απσνετμενσ της ασττπήἔ πσλτττπήἔγ
η "νέα αστατἠ ταἔη”› αναπταααετατ ατααἔ λτεντθωτααἔ αηχαντσμσαἔ
τον νσμμσαντσττπσα ααμματσέω

¬ζώῷ¬„
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τν

Μαο: «Γσαμμα στην Τσιαγκ Τσιγκ». 'Αγνωστα Κειμενα

(2)



ὁ) Πού εωαι η αστιχή τάξη;

·

Οταν ο Μαο μιλαει για "παλινόοθωση του καπιταλισμού" δεν
εννοει τον ιδιωτικό καπιταλισμό που γεννιεται από την απλη
εμποοευμοιιιιιἠ πααανωνγι Εννσει μια νέα μσσῳη καπιταλισμού
πσοσασμοσμενη στην κσατικη μοσφη ιδιοκτησιας και στον κεντοικό
σχεδιασμόα). Τούτο ειναι καθ' όλα συμβατό με τις απόψεις του
Μασἔ για τον οποιο η οικονομικη ουσια του καπιταλισμού δε
βσισκεται στην απλη εμποοευματικη πασαγωγη και στην ιδιωτικη
ιδιοκτησια, αλλα στη σύνθετη εμποοευματικη πασαγωγη, όπου οι
παοαγωγικες μοναδες μποσούν να ειναι απσόσωποι μηχανισμοι. Η
σύνθετη εμποσευματικη πασαγωγη μποσει καλλιστα να υφισταται
και χωαιε την κλασσικη °·ανσσα··‹2›_ Τα χασαιιιησισνικα αυτης της
νἑαα ιισθφἠς ιιαπιιαλισμσσι ειναι σ σωβινισμος και ο κσατισμός
που στησιςονται στην παγιωση του συγκεντσωτισμού της εἔουσιας,
στο διαχωοισμό του εογαζόμενου από τα μεσα και τους σκοπούς
της δσααιηθισιηιαα ισα στην παγιωση της ανισης αναπτυἔης και
τέλος στην ανανέωση ιηα εισσσῃιιαιιιιης ανισστητας,
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Ϊι

το «Φαινεται στι σε γινόταν τιποτα, χωοις τη μεγαλη Πσολε
τασιακη Πολιτιστικη Επανασταση, γιατι η βαση μας, δεν ειναι στεοεα.
Κθωοντας από Ἐκ παθατηα̨ἠσειε ιισν_ φσβαμαι στι σε μια μεγαλη
πλειοψηφια των εογοστασιων  δεν εννοω όλα η στη συντοιπτικη τους
πλειοψηφια  η καθοδηγηση δεν ηταν ακόμη στα χεοια γνησιων μαοξιστών
ούτε στα χεσια των εσγατων. Οχι ότι δεν υπηοχαν καλα στοιχεια.. (στις
κομματικές επιτσοπεςλ. Αλλα ακολουθούσαν τη γσαμμη που ειχε
ποοωθησει ο Λιού Σαοσι να πσοωθούμε υλικα κινητοα, να δινουμε
πθωταοχικἠ σημασια στο αιἐθὁσα να μη βαζουμε μπσοστα την
ποολεταοιακη πολιτικη, να μοισαςουμε επιδόματα κλπ.››. Το απόσπασμα
αυτό του Μαο αναφἐσεται στο αοθσο του Τσαγκ Τσουντσιαο (του "ενός"
από τους ”τεσσεοις"); «Για την ολοκλησωτικη ασκηση της δικτατοσιας του
πσολετασιατου πανω στην αστικη ταἔη».
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σ. 225

Νέα Σννασα·
Μασ: «Πα την σσθη λνση των αναθέσεων αναμεσα στα λαό»

α· 395· Ετω̃ααετἕ
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Μαοτ στο ω̃το·
«Θέλετε να χτυπησετε την αστικη τόιἔη και δεν ἔεοετε πού ειναι.
Η αστικη ταξη ειναι μεσα στο κοατος και στο κόμμα, ειναι εκεινοι οι
(3)



αλ

αἔτωματσνχστ ταν κόμματος χατ τον νσατσνἕ παν εχσνν πασα τον
ναπτταλτσττνσ σσαμσε (Μασ: τσττατσ τον 1972·73)

ιιτ
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νενῖθιχοὐ σχεὁιααιισσ αφσσ σιῃσιζεται σε
με αξιες και τιμες δεν ειναι πασα
που
λειτουογει
οικονομικό λογισμό
μετασχηματισμενη αγοσα. (Βλ. Μπετελεμ; «Οικονομικός λογισμός και
μοοφες ιδιοκτησιας» Εκδ. Ραππαλ
(2)
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διπλή φύση της ποωτοποοιας
ι

Η ταξική φυση του ηγετικου κομματος και των στελεχών του
ειναινδισυποστατη. Στο βαθμο που οι παοεμβασεις τους κινητο
μἐνσσ πσν
πθιονν την ποωτοβουλια των μαζών κατ πσοωθοον
σπονελσσν
Παοοτγωγἠσν
αμιιλισβυιοὐν τ0ν καπιταλιστικό Τοόττο
ναμή πη̨ολεταοιακή. Στο βαθμο ομως που η ττολιττχἠ τοοσ
μαζών
στυοιζεται στην παθητικοιτοιῃσῃ ττατ την Μστσπτοση των
σπσνελοσν
βσθσσ
τονο
οτον
συμφἐοοντοτν
πσθωθὡντας ιδιαιτεοα
αστική δυναμη. Οι δυο "πλευοες", οι δυο αντιθετες αυτες ”ῳυσετο··
αποτελουν ενοτητα αντιθέτων και ειναι αδυνατο να "διαχωοιστουνι
μεννεν η ιναλἠ
(ώστε να "αποκοπει” η "κακή ττλεοοοη̨· κατ νσ
πλευοα”  πιθανώς με μια εκκαθαοιση των ”δεἔιών··). Ο Μοτο οον
πιστευει στην αντιληψη της Γ' Διεθνους για το "ταξικως καθαοον
κομμα. Δεν πιστευει όττ οτ οτοτοσἐσ τσσενσ εννσν ιεἔωνεσννές
επιδοασεις", "αντανακλαση" μεσα στο κομμα της ταἔοτήσ πσλησ
που γινεται "έξω" απ' αυτο (στην "κοινωνια"). Η αντιληψη για τον
μηχαννσνσ
τσἔικόι μονοδιαστατο χαοατιτἠοοτ των οποκενμἐνων εννσν
κή· μεταφυσική, οχι διαλεκτική. Δεν μποοει ποτὲ να υπαοξει
"καθαοωςν σοσιαλιστικο” κομμα. Ποωτον, γιατι δεν μποοει να
δεν μπσσεν να
Όπθω̨̃ἔει ενα αλαθητο κομμα κατ” οεοτοοον ννστν
Όπαθἔει ιιὐιιμσ αδισπεοαστο απο τις κοινωνικές ιδεολογιες.
ιιαννσ
Το ζητημα για το Μοτο εννοω η σχέση σνσμεσα στην
σσσσνννη.. ναν στην ιπθοοδεσνννἠ.. πλεσοἀ των σσλλοννκών
μια σχέση που εκδῃλὡνετατ στην ποοονῖωνἠ τοσσ Αν

'

.

"Τα κομματα μεταβαλλονται. Ο Πλεχανωφ και οι μενσεβικοι ήταν
ιιααςιστες, αντιταχοηιιαν όμως στοα; μποχσεβτιτοοσ κατ
μνσ σλλανἡ μέσα
απομσκοὐνθηκαν απο το λαο. Τώοο ποογμοσοποτἠοηνε
μέλλον οσο
σντἠ
Μ
ὲχετ
Κινο
Η
σιονὲ ιδιου; τους μπολσεβικους_
ειδων. Το ενα μελλον ειναι να ακολουθήσει απαοἐγκλιτα το δοομο του
(1)

τωλιοτωα ολοι
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κομ
Η αποψη του Μαο για το δυσυποστατο χαοακτήοα του
πασαδο
της
ἔμουνιστικου κομματος, βοισκεται στους αντιποδες
αντἰλθψθἐ ότι το 7όμιλοι είναι το Ἡιποχειμενο” ιο
ἔωαχἠς
Ανατσεπει την αποψη οτι η "ποωτοποοια"
της
αλλαγής.
1"φ0οἐας")
αθλστεθἠἑ
καθοοι
ιειναι υποκειμενο ”οντικου" τυπου ι”αυτονομημενο", "μη
με
εφοδιασμένο
σχεσεις,
ιζομενο" απο τις εθνικές και ταἔικες
ποοσδιοοισμων,
ταἔικων
και
ἐικανοτητα "υπἐοβασης" των εθνικών
μποοει παισνο
ιενσαοκωση της "καθαοής σοσιαλιστικής ιδεας”), που
αναμοοφωσει
να
κοατος,
το
ιντας την εςουσια και αποοοοφωντας
εκ
αμφισβήτηση
η
'Ετσι
της.
ιτήν κοινωνια ως "ὀιαπαιδανωνήτής"
του
λμἑθουἔ τον Μαθἔ Έιιἐ δννατότιι̃ταἑ αΉΤΟδιαπαιδαΥὡΥΤΙσθ~Ξ με
ἔ"διαπαιδαγωγητή”ιι›9 τεθηκε ξανα στην ημεοήσια διαταξη αν
απαντηση. Αλλα
ντεκμηοιωμενη πλεον και ιστοοικα την αονητική
και αυτοδιαπαιδα
αυτοανανεουμενο
κομμα
ιδεν μποοει να υπαοξει
της ιδιας της
δυνατοτητα
τη
με
γινεται
τι
ἑγωγουμενο, τοτε

ιαλλαγήη̨̃:

1

έ

1

ι Στα πλαίσια τηἔ σοβωτλκὴἔ εκδοχἠἔ του μαοξλσμοὐ
αδιἑἔοδο ολους
ἶγτημα ειναι ποοφανὼς αναπαντητο και οδήγησε
σε

Έο εΩώ_

βςιονιστε 9; ” που εη̨̃ακολουθουσαν να πιστευουν

"
εεχεἰνονς Έως αντω̨ε*

Σ

1

Δ

Ήπολιενμὲνων,

μια σοσιαλιστική ιδεολογική και πολιτική γοαμμή ειναι ”κυοι0ιοχη··
τοτε μποθουμε να λέμε οτι το συλλογικο υποκειμενο έχει σοσιαλι
στικο χαοακτήοα. Αν ομως κυοιαοχήσει σ' αυτο μια αστική γοομμἠ
τοτε νμετοτοχημοτττζοτσν στο σντνθετὀ τοστ Κάνω από οσνσμένες
συνθηκες το καθε τι μποοει να μετασχηματιστει στο ανττθετο τον
Απ' αυτο το νομο δεν εξαιοουνται τα κομματαιιλ

ΩΣ

_.

.

ι
κ

Μ

του οεβιςιονισμου. Το
νμαο`ςισμου, το αλλο θα ήταν να παοει το δοομο
οοισμενα μετοα για
νςήτήμα ειναι πως θα το διευθετήσουμε αυτο. Πήοαμε
ινα εμποδισουμε την Κινα να παοει το οεβιςιονιστικο δοομο. Ομως κανεις
θα τοαβἠἔει ο δοόμοἐ μετα
Ξιδεν μποοει να εγγυηθει ποος ποια κατευθυνσυ
τον Αντοἐ Μαολὡ» 1965.
ῖιαπο μεοικές δεκαετιες». (Μαο: «Συζήτηση με
ἶ<<'ΑΥνωσΈα κειμενα» σ 96)

ότι Οι ἀνθΘωπΟι ειναι πθοιόνΐα των
(1) «Η Ήλισωιιι̃ διδασκαλία
που εχουν
νσυνθηκων και της αγωγής και οτι επομενως οι ανθοωποι
η̨̃αλλαἔει ειναι ποοιοντα αλλων συνθηκών και αλλανμἐνυἑ ανωνἠὲ. ἔελνἀ.
αλλαζουν ακοιβὼς οι ανθοωποι και οτι ποεπει να
ηι οτι τις συνθήκες τις
Ετσι η διδασκαλια αυτή
Ξνδιαπαιδαγωγήθει κι ο ιδιος ο διαπαιδαγωγήτής.
που το
καταλήγει αναγκαστικα στο να χωοιςει την κοινωνια σε δυο μεση,
Ρομπεοτ
ο
κανει
αυτο
ιλ.χ.
ενα απ' αυτα υψώνεται πανω απο την κοινωνια

ι·

Ὁουεν)'
τσ:
Η σνιιττωση τηε αλλαγή; των συνθηκών με την αλλαγή
μοναχα
σωστα
κατανοηθει
να
και
ανθοωπινης δοασης μποοει να θεωοηθει
τον Φουεομπαχ. Διαλεχτα
σαν ανατοεπτική ποαἔη». (Κ. Μαος: 3η θεση για

ιι Εθλια
.

γ

ι.

ν
λ
ι

Έ·

Π

σ

468)

6..
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στη λσντντσττπἠ πατ σταλτντπἠ σσωστα ντα την Ήσωισπσσἰα” ((05
θεσμού εἔωττστασν σε σχέση με σέ ααἔεῶ Πα Τσ μαστπσ μσσἔτσμσ
δεν υπαοχει αδιεςοδο γιατι οι μαςες, ο λαός και όχι η οποιαδήποτε

”ποωτοποοια", ειναι το "υποκειμενο της αλλαγής", η δημιουογική
σσναιαι τηἐ νσῖσσἰσἐ· Ο σόλο; των επαναστατών δεν ειναι πασα

μσνσ Ή σνσπσαι̃ση. σνστηματσπστησηι πασσστινθσητ τησ επανασταττπἠἐ
· σημτατσντπὴἑγ πσωτσβσσλταἐ των μαἔώντ σλτ 'Π νπσπαταστασἠ τησ

Ο

;

ι

.4

.
Ϊ
τ

Ξ

Π

α

Η
αλλαγή ἑσχετατ από τα "κατω" λα σχτ απσ τα ”πανω”. από την
¬·πεοιΦὲοεια" κι όχι
από το "κεντοο".

.

Δ

'

γ

Ι

ῖ

ό

α

Ι

α

τ

ω̨ἔὴΑεφτα

σ) «Σε
οχτώ χοόνια "ενα μεγαλο χαος στο βασιλειο” θα
μεταβληθει ξανα σε "μεγαλη ταἔη στο βασιλειο". Υστεοα "οι διαβολοι των
βοδιών και τα πνεύματα των φιδιών" θα ἔαναξεπηδήσουν από μόνα τους.
Καθοοιςονται από τον ιδιο τους τον ταξικό χαοακτήοα και δεν μποοούν
πασα να ξεπηδήσουν... Το τωοινό μας καθήκον ειναι να τσακισουμε
μεοικα (ολοκληοωτικα ειναι αδυνατο) τους δεςιούς στο κόμμα και σ'
σλσπλιιση τη κισσα Μετα από αλλα εφτα οχτώ χοόνια μποοουμε ξανα να
κανουμε μια εκστοατεια και να σαοώσουμε τους νέους διαβόλους των βο
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μούναςσ). Ο μετασχηματισμός των αστικών σχέσεων παοαγωγής και
επαναστατικοποιηση των ιδεολογικών μηχανισμών που τις
αναπαοαγουσ
Ο Μαο δεν πιστευε ότι υπαοχουν "εγγυήσεις" για την
επιτυχια της επαναστασης. Μποοει η αοιστεοα να νικήσει. Μποοει
και να ηττηθει. Ο αγώνας όμως δεν ποόκειται να σταματήσει. Θα
εξακολουθήσει να αναπτύσσεται με νικες και με ήττες, παλιοοοιες
και αμπώτιδες κι αυτό μεχοι να εἔαλειφθούν οι αστικές κοινωνικὲς
η

σχἐσεγἐαχ

στ) Επανασταση αστα πνματα

Από τη χιμαιοα του "καθαοού κόμματος" (του υψωμὲνου
πανω από την πστνωντα ῃαναασσφαττἠ” τηἔ πσινωνιας), το ποόβλη
μα μετατσπτἔετατ στσ πώέ θα απελσσθεσωαετ η σημτσσσντπἠ πσωτσ
βουλια των μαζών σε μια κατεύθυνση κοιτικής των αστικών σχεσε
ων και αντιλήψεων, στο πώς θα μποοεσουν οι ιδιες οι μαζες να
πειοαματιστούν με κοινοτικές μοοφἐς και να αυτοδιαπαιδαγω
νηθσνν στον αγώνα ντα την έἔσσσ απσ στον παπττσλιστϋισ δσσμΟι
Η απαντηση τον Μασ στα πσσβλημα ετναι· τι θεωσἰσι "για τη
σσνἑχτση Της Επανάστασης κατω από τη δικτατοοια του ποολε
ταστατσν” πατ τι εφασμσνἠ τηἐ με την "Μεγαλη Ποολεταοιακή
Πολιτιστική Επανασταση". Εβλεπε την επανασταση αυτή να
ποοχωοαει σε διαδοχικα κύματα: Για εφταοχτώ χοόνια "ἐναα
μεναλσ καθε στό βασίλειο” και μετα για αλλα εφτα οχτώ χοόνια
"ατα μεγαλη ταἔη στο βασίλειό” κι αυτό ξανα και ξανα μἑχοι να
εἔαλαφαετ η πστνωντπἠ βαση τσν παπιΤαλτστιπθσ δόόμόνα).
Βαστκαἔ πσλτττπσἐ στσλσἐ Έησ "σννεχιζόμενης επανάστασης"
ειναι η αυτοκυβἑονηοη των μαζών μέσα από θεσμούς τύπου Κομ
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>

.
γτ

γ

γ

διών και τα πνεύματα των φιδιών. Αογότεοα αυτό ποεπει να ποαγματο
ποιηθει πολλες φοοες». «Αγνωστα κειμενα» σ.225 (Γοαμμα στην Τσιαγκ
Τσιγκ. 1966).
(1) Απόφαση της Κ.Ε. του Κ.Κ. Κινας της 8.1θ.1966 για την
Πολιτιστική Επανασταση. (Βλ. Σ. Μπετελἐμ: «Το μεγαλο αλμα ποος τα
πισω» σ. 129 Εκο. Μηνιαια Επιθεώοηση).
αλ Ο Μάο εκῳοαςει οοβαοες αμφιβολιες
για την επιτυχια της
Πολιτιστικής Επαναστασης διαπιστώνοντας τις ιδεολογικες αὸυναμιες του
αντιοεβιςιονιστικού οεύματος. Τα λόγια του ειναι ποοφητικα: «Με υψώ
νουν στον ουοανό σαν θαύμα πανω απ' όλα τα θαύματα, ιγοαφει στην
'Γσιαγκτσιγκ)....Μαντεύω την ποόθεσή τους: για να χτυπήσουν τους
διαβόλους θελουν να χοησιμοποιήσουν τη βοήθεια του εἔοοκιστή Κουγκ
Κουετ. Εχω γινει ο Κουγκ Κουετ του κομμουνιστικού κόμματος τη
οεκαετια του °60 του εικοστού αιώνα.°Ομως τα ποαγματα μεταστοεφονται
κατα κανόνα στο αντιθετο τους, όσο πιο ψηλα στον ουοανό πεταει κανεις
τόσο πιο βαοια σκαει στο χώμα. Υπολογιζω ότι πέφτοντας θα θουμ
ματιστώ σώμα και κόκαλα. Δε θα ήταν και τόσο σημαντικό, η ύλη δε
διαλύεται, απλώς θουμματιζεται. Σ' όλο τον κόσμο υπαοχουν πανω από
εκατό κόμματα, ο μεγαλύτεοος αοιθμός των κομματων αυτών δεν
πιστεύουν πια στο μαοξισμόλενινισμό. Αφού ο Μαοξ και ο Λένιν εγιναν
σκόνη απ' αυτα, πόσο μαλλον εμεις;››
Αλλα δεν μποοει να κανει τιποτα. Ειμαι αναγκασμένος λεει να
«κινούμαι εναντια στην ιδια μου τη θεληση... Δε μου απόμεινε τιποτα
αλλο παοα "να παω ανταοτης στο όοος Λιαγκ”››, Πιστεύει όμως ότι η
ενδεχόμενη νικη των δεξιών θα ειναι ποοσωοινή. Η επαναστατική αοιστεοα
Θα ανασυγκοοτηθει και δε θα τους αφήσει σε ησυχια. Τελικα θα τους
ανατοεψει. "Ο δοόμος ειναι δύσκολος αλλα το μέλλον λαμποό».
(«'Αγνωστα Κειμενα» σ. 225).

τ

ιι
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4. Το "αντι

Ο

ε

ιι

ι ιο στικό " τιελμα
β ζ νι
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Ο μαοϊκός μαοζισμός αποτελει μια οιζοσπαστικη ταση μέσα
στο ευ υτε ο "αντι ε ι ιονιστικό” ευ α. Το ευ α αυτό α ισε να
δ

Ο

.

ἔβζ

Ο

ιαμοοφωνεται μετα το
.

1956

,

μ

.Θ

Ω, μ

Θ.χ

ι

..

γ

,

(1966) α̨ἕαμ
(ΠΉ διαθἶἐεωα τηε. Πολιῃστωωι̃ς Επα̨νἀστασηε
τω
εζαφανιστηκε επειτα απο την οοιστικη της ηττα (1976) και τη οηζη

ι

ι

Αλβανιας και Κινας.

Η

ι
!

παλλωκο

ταξης ηταν δΜτατΟΘΒα°)'

Έότε ποιας

ι

Η δω̨μαῃχη ακαμψια

β)

ά
Οὐσαν
αοτκἑ απανἴσεω δ
,Ξ
Θ
,
μ
,η
ημ
οι
,
Ξ
η
.
ες
μ
,
και πως,
Απο που ποτε
αδοζα ε Ω ωτ,ημ ατα
πιο πα
α κ
,
,
,
,
,
Ο
„
νε , αι
ζεφυτοωσε αυτη η νεα αστικη ταζη'; Πως, απο ποτε και γιατι,
.
σωινισ ό "; ΙΙταν ο
λο 'σικ
σε ο "
ναιωσε κα υ '
α από
ε ιαἶιἕιἔω̨σένα "νέἔῖἕἕιιδιἔατου ςκἶιπιτιἶλισ ἔυἔ πέ ςἔταν
ἶσοἕιαλι
„ανὡτατο„.μΠΟώ
μαἶῃ ἐσει Δέν
κανο πομὑπ
,
,ς η
°,
ἔν ωἔ
ηΘ
ε χε καθ
,
ου Ει ε ενικη,
αυτου του νεου ι μπε ιαλισ
κτ
δι
γχ Υ
μ
,
,
Η Με χαθα ηῳἶ
σημασια η αονηῃκη εμπειῳα της ΕΣΣΔ η ηταν απλωἔ Ωωσωιη
ω̃ωμοοφωι
ιλ . Αν είχε γει̃/Μὴ Βσχύ πώς θα μποθοὐσε να αποφευχθεί η

Αλλά

ι

ι

Ξ

`
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γγ

γ
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γ

ι

επανα ηψη της:

γ

|

,

,

με τον πλεον συντηοητικο
αυτα απαντηθηκαν
Τα εοωτηματα
,
Σ Ιλ
λ
δ,
Η
,
λγ
ἶα Ν
επι
ΟΜΟ Οῳι̃ση ἙΡΌ σοσβα ΜΨΟὉ
χω αφε γη τἔοπα
ποοχωοουσε, βασικα , σε σωστη κατευθυνση. Το μονο ελαττωμα της
ηταν ότι ο Σταλιν δεν ειχε ανακαλυψει τον τοόπο να εζαπολυσει
μια Πολιτιστικη Επανασταση. Ειχε "υποτιμησει" την ταζικη παλη
γ

Η

”
.

ι

Η κινέζικη θέση του 1963 στο "ζητημα Σταλιν” λέει ότι "το
.
θγ
,
.
τε ικο συμπεοασμα για το εμα αυτο φαινεται πως δε θα εζαχθει στο
σημεοινό αιωνα". 'Αφηνε ανοικτό το ζητημα χω ις να το αναγει σε
κυοιαοχο. (βλ. «Οι συζητησεις στο διεθνές κομμουἶιιστικό κινημα». Εκδ.
Διαλογος σ. 459. Επισης στα «Άγνωστα κειμενα» του Μαο Τσετουγκ).
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ι

Όποκαωστησεὕ
(η οπωα δεν μπω̨εβ να
ηναης σὉννπα@ξη§
της εω̨
της εθνικης και κοινωνικης
διεκδικηση
την
επαναστατικη
απελευθέοωσης ως "γενικης γοαμμης" του διεθνους κομμουνιστικού
κινηματος). Το ζητημα της σημασιας του σοβιετικου ποοτόπου (που
δεν αναιοει την ιδιαιτεοότητα των εθνικών δοόμων ποοσπέλασης στο
σοσιαλισμό). Το ζητημα των σχέσεων μεταζυ κομμουνιστικων
κομματων (που ποέπει να ειναι σχέσεις αδελφικές και ισότιμες
γιατι δεν υπαοχει "κόμμαοδηγός” και "κόμματαακόλουθοι").
Μετα την αποτυχια να αποκατασταθει η ενότητα μεταξυ
..αδελφὡν_κΘατών.. και μεταξύ ..αὁελφών_πΟμμἀτων.. (χω γεγονότα

λ

,

.
η Ω ι
,
η
του ποολεταοιατου”, ουτε
κοατος_. δεν ηταν ουτε , "δικτατοοια
,
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ι

ι
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γ
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ι

Η
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,

απο την χοωκη στην εννοω ἘΟἘ 'παλλῳἔον .ωατουε τη ζυγ
εωῳα γω την α ια:
8 εμενη με την εμμονη στην Ξῖαα̨χ Οσωκη
σοβιετικο
σπαστ συνδεσ κ ατους και παλης των ταζεων (αν το
.
.

ιι

Στη δεκαετια 19561966 το βαθος του ηταν επιφανειακό.
Επεδιωκε την επανοδο στην ενότητα και έθετε τα ακόλουθα θέματα:
ουτσω ικ' κ ιτικ' θεω ουντα
Το " ιτ α Σταλιν"ω όπου
ν
Θ
η
φ η Ω
η χο
(
ζη ημ
Το ζητημα της "δικτατοοιας του ποολεταοιατου" (η
"υπεοβολικη").
"εγκαταλειψη" της οποιας ισοδυναμουσε με "ανατοοπη του μαοζι
σμου”). Το ζητημα του "ειοηνικου πεοασματος” (μια "ανεδαφικη αυ
ταπατη" που δεν μποοουσε να υποκαταστησει τον ένοπλο αγωνα
του αστικου κοατους"`›. Το
και την "αναγκαιότητα καταστοοῳης
,
,
,γι
.
.
|
ζητημα του ιμπεοιαλισμου ιο οποιος δεν έχει αλλαζει χαοακτηοα ),
το ζητημα του οόλου του εθνικοαπελευθεοωτικοη κινηματος (που
ειναι η "κυοια επαναστατικη δυναμη της εποχης μας"). Το ζητημα
.

.

,
κυοιαοχια μιας νεας αστικης ταζης , την κυοιαοχια του μεγαλο
οωσικου σωβινισμου" και την εκδηλωση ενος "σοσιαλιμπεοισμ
λισμου". 'Εβοισκαν έτσι απαντηση τα εοωτηματα που ειχαν ποοκυ
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α) Τα Θέματα της συζήτησης
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στον ποταμό Ουσουοι και η
Τσεχοσλοβακια, οι συγκοουσεις
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γνωοισε το απογειο της αναπτυζης
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εκκαθαωσεων χω Ο Μαο ενας πιο εξωίνοα̨ Σταλιν” Σω/επωἐ το
ς μεταβα̨σηα̨ ηταν λΉμεν9 διο", αῳἱεἴ.
Τω̨οβλημα τηἔ σοσιαλω̨τωαι̃
στη σταλινικη πολιτικη να ποοστεθει μια Πολιτιστικη Επανασταση
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ι

Ξεκινώντας από τον Δέν" πδδ ἐγααψε ατα τη μμααἠ
παααγωγή γενναει τον καπιταλισμό"(2), οι "αντιαεβιζιονιστες
θεωαουσαν ότι η "νέα αστική ταἔη” πδοεαχεται κυδιως από/Φτη
συνεχιζόμενη υπασἔη ΤΠΞ μικσής παααγωγἠςμ δηλαδή τελγαα από
τους κόλπους της αγαοτιας: Κατω από την επιαδοή των αστικών
τασεων που γεννα η μικθη παδαγωγἠ πδδαδπτδυν αστικές)
ιδεολογικἐς αντιλήψεις μέσα στο κόμμα, αυτες αποκαυσταλλω
νονωι εχει σε δεἔγἐς ή ααγστεαωααεα ταααα και φμαἔμεα αμχ Ο
Μπουχαδιν και ο Ταότσκι, στο σοβιετικό Κ.Κ. του Μεσοπολέμου)
και όταν τέτοιες "οποατουνιστικες ομαδες" καταφεαουν να "σφε
τεαιστουν” την εἔουσια, ααχιζει η "καπιταλιστική παλινόσθωση”.
α› Ο Τζ. Τόιισον που παδαααθησε να δώαα. μια ααατημαακμ
διατυπωση στην ιδεολογια του "αντιαεβιζιονισμου", γααφει ότι ο Σταλιν
ειχε καταλαβει την αναγκαιότητα μιας πολιτιστικής επαναστασης αλλα δεν
ετκε κατοσθὡσει να λὐσει το πσσβλημα της τμοαῳης· τηε (Βλ Τςώδεζ
Τόμσον: «Από το Μααἔ στο Μαο Τσετουγκ» σ. 135 Εκδ. Δωδώνη).
Επικαλειται το εξής κείμενο του Σταλιν: «Πώς να δωσουμε ενα τέλος στη
γααφειοκαατια σ' όλους αυτους τους οαγανισμους; Μόνο ενας ταόπος
υπααχει γι αυτό κι αυτός ειναι να οαγανωθουν μηχανισμοι ελέγχου από τα
κατω, να παοκαλεσουμε και να οαγανώσουμε καιτική της νω̨̃αφειοκαατιας
στα ιδδυματα μας, των ατελειων και των λαθων τους, από τις μεγαλες
·
μαζες τῃἔ εδγα"μας
τδτἑηαα (Παααλληλα βέβαια ἐαμχνε τα σμνθἠμμτμ: «Τμ
στελέχη δπδφαση̨ζδυν ααα αλαλ «Η Έεχνμμμ αμαφασμζεμ μα αλμα).
τ

τμ

τι
γ

γ.

λἔ

.

τ

γ

«Τα θειτὲλτα τον εσωτεόικου εχθαου.... (βαισκονται) στη μιχδή
πδαδγωγἠ καγ δεν ααααχεμ πααα έναα μοναχα .μμόπος να τον μποσμἀψομμε:
να Θέσοημε δηλαδή την δγκδνδωα της χὼααα μαζί και τη γεωμγἰα σε μμα
νέα τεχνολογική βάση, την τεχνολογική βαση αμα ααγχαανηα μεγαλμα πααμμ

Η "καπιταλιστική παλινόαθωση" στην ΕΣΣΔ ήταν αποτελεσμα
του "παλατιανου πααἔικοπήματος" του Χαουτσώφ και γινόταν έκδηλη
σττἔ Οτλτονομτνέἐ μεταθθνθμτσετἐ στον δτενθνναν τη σφατθα τηἔ
τδτωττλτἠἑ τδτοντήσταέι την αντονομτα των ττττλεω̨ἠσεων χατ την
αγοαα. 'Ηταν επισης οαατή στις εισαγωγές και τις επενδυσεις ἔενου
λτεφαλατοτ στην ΕΣΣΔ ναθώἐ ετττστι̃ἐ κατ στο 'Ισωβτντσμὐ μενἀλτι̃ἔ
δύναμης" που εκδηλωνόταν στην εξωτερική πολιτική της.

οτ ττεθτσσότεθοτ από τονἔ "ανττθεβτἔτοντστἑἔη θτωθοὐσαν βἐβατη
την "πλήδη επισταοφή" στον ιδιωτικό καπιταλισμό αν στο μεταζυ δεν
εἔενεω̨ονταν "οτ νντετἔ ὁννἀμετἔ” τον ΚΚΣΕω· Η σκέψη τονἔ έμενε
Ψυλαντσμὲνη στα πω̨αὀοστανὰ τδεολονἠματα· Δξν μποθονσαν να
εννοήσουν τον καπιταλισμό παδα μόνο ως ιδιωτικο καπιταλισμό, ως
κυαιααχια της ιδιωτικής ιδιοκτησιας και της αγοσας. Ηταν δογματικοι
και η ιδεολογια τους ενα μιγμα σταλινισμοτ και μαοϊσμου.
Η ναθνστεθτι̃μένη αυτή τδεολοντσ· δτεψενσε ττ§|πΘ0(ἶὁοντε§ τον
Μαθ Τσ€τουγκ για την ανανεωση του κομμουνιστικου κινηματος.

_¬α¬¬ὴ_αῳ_

«Η μωω̨ἠ παθανωνἠ νεννἀεν τον ναπτταλτσμό κάθε ώθα κάθε μὲθα ναν
χλἰμακα» (Λἐννν)·
«Ἑχονμε στη σοβνετννἠ ματ πατθίὁα ττθονποθέσετἔ που θα σνντε
λόυσαν στην επανοδο του καπιταλισμου; Ναι εχουμε. Τουτο συντδοφοι.
σε μαζνκἠ
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Η

σννδεονμε με την αγθοἶνχη οἔχοννμνν Αλλα ῖι̃εν εχονμε βνααεν ακόμη .Πέ
αιἱςες του καπιταλισμου. Που χωνονται αυτεἐ οι Θιἔεὲ: Χωνονται στην
παθαγωγἠ εμποθενμαῃκών αγαθών' στη μνω̨ἠ παναγωγή των πόλεων πω
ω̃ναίτενα της νπαίθνον» (Σταλιν
'
'
' τ ββλιο του Τς Τό σον που
Τα αποσπασματα εννοω παθμενα απο Ο
'
μ
ποοαναφἐναμε·
(1) Επικεφαλη; των "υνιων δυναμεων” πεΩιμεναν οτι θα τεθει ο
°
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Δ

ανἶω̨εψεἔ τον
καπιταλισμό, εχουμε εγκαθιδαυσει τη δικτατοαια του παο ετααια τ ου.
αναπτυσσουμε τη σοσιαλιμστικη μας βιομηχανια μμε ταχυ 'ααυθμο και τη
μποθεν να ναννεταν παθἀἔενο· οξλλὰ εννοω γεγονὸς; Εχονμε

21
¬

«Η αστική ταἔη αναδύεται, όχι μόνο αναμεσα στους σοβιετικους
μας .μπαλλμλομμ
Μγομ μοναχα μπομομν
αναδμθοὐν από
Ἑἀἔεμμ

στεαη βαση για τον καπιταλισμό στη Ρωσια πααα για τον κομμουνισμό»
(Λἐνγνλ
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νωνἠφ·

(2)

τους  αλλα από τις ταξεις των βιοτεχνων και των αγαοτών. Πααγμα που
αποδειχνει πως ακόμα στη Ρωσια η καπιταλιστική παδαγωγή εμποαευμαε
τικων αγαθών. ζει, δαα, αναπτυσσεται και δημιουαγει μια αστική ταη̨̃η,
όπως και σε καθε αλλη καπιταλιστική χώαα» (Λένιν).
«οσο ζούμε σε
χώμα μμμθοκαλλμεμγηι̃ώνα θα υπἀμχεμ ασφαλμ

0 ΜΑοΙκοΣ ΜΑεετεΜοΣ

τ

'Οπως ήταν φυσικό οι πεαισσότεαοι από τους οπαδους αυτων των
αντιλήψεων ξανατἐθηκαν υπό την επιαδοή του τσδβιετικου μααξισμου οταν
δεν ειδαν να ” παλινοσθωνεται”
'
σ ιδιωτικός καπιτα λ ισμος
”
στην ΕΣΣΔ κι οταν
”
ειδαν τον Μπαεζνιεφ να αφαιαει τις πιο ακααιες από τις χαουτσωφικες
διατυπώσεις και να αποκαθιστα το Σταλιν.

ντ
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ΔΥΤΙΚΟΣ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

ι

Κεντοικό θεμα της μαοξιστικης κοιτικης του καπιταλισμου

ι.

ε

ηταν η απόλυτη εςαθλιωση της εογατικης τόιξης.
Για το μεταπολεμικό δυτικό όινθοωπο η κοιτικη αυτη ηταν
εντελώς εξωποαγματικη. ΙΙ εονατικη ταἔη της εποχης του Μαοἔ ειχε
εἔαφανιστει στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χὡοες. ΙΙ πλειοψηφια
του λαου ευημεοουσε. Ταυτιςόταν με το οικονομικό συστημα και τις

απαιτησεις του και απολαμβανε σημαντικές πολιτικές και

ι

συνδικαλιστικές ελευθεοιες. Ποανματικη εξαθλιωση υπηοχε μονο στον
Τοιτο Κόσμο. Εκει όμως μποοουσε κόιλλιστα να αποδοθει, συμφωνα
με την κλασσικη φοαση του Μαοἔ, "όχι στην αναπτυἔη του
καπιταλισμού, αλλα στην ανεπόιοκεια της αναπτυςης του".
Αλλα και οι ποανματοποιησεις του μαοἔισμου, οι διαφοοες
χὼοες του "υπαοκτου σοσιαλισμου”, υστεοουσαν εμφανώς τόσο στο
επιπεδο της ευημεοιας όσο και στον τομεα των δημοκοατικών
ελευθεοιὼν. Ο μεταπολεμικός δυτικός καπιταλισμός εμφανιζόταν
ακαταμαχητος και η αονηση του, ο μαοξισμός, μια ιδεολογια
αναχοονιστικη, ανικανη να δώσει απαντησεις στα ποοβληματα του
συγχοονου κόσμου.
Αυτη την κυοι0ιΩχη στη Δυση εικόνα για το μαοξισμό
ποοσπόιθησαν να αλλαἔουν τοεις μαοξιστικες σχολές: η σχολη της
Φσανκφουστης, η σχολη Αλτουσέο και ο νεομαοξισμός.

Η σχολή της Φθανκφοὐθτης

1

Η σχολή της Φοανκφονθνηςω ὁναμω̨φωσε
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απὀψενε νηέ
δ λ Β. Έ
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μιουογησε ο Διαφωτισμος ως ουσιαστικα ολοκληοωτικο: Ο Διαφω
τ ιι σμ ό ς π ο σοτικοποιει κ α ι τ υποποιει. τις σχεσεις
.
.
του αν θ οωπου
με
τον ανθοωπο και τη φυση και τις εντασσει στη λογικη της κυοι
αοχιας. Μεταβαλλει τον ανθοωπο σε αφηοημένη μοναδα με ποο
βλέψιμη και ποογοαμματιςομενη συμπεοιφοοαι3). Η τυποποιηση των
κοινωνικών σχέσεωνω δεν αφηνει χώοο για την υποκειμενική
ιδιαιτε ότητα.
τ ν υπαἐξνηλὁνουννυ̃
του υπ ἶκειμ ένθυ Η Ήλπθποῃι̃ση τηἔ
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Η εκλειψη του λογου σ. 33. Κοιτικη. Αθηνα 1987.).
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Για τον Μαοκουςε οι αναγκες ειναι παντα ιστοσικες. Διακσινει σ
αυτές δυο τυπους αναγκών: τις αληθινές και τις πλαστές. Η ικανοποιηση
λλὰ
6
ὁ
Ι
αυτ ο ε σημαινει οτι εν ει
των ευτεοων μποοει να ειναι ευχαοιστη α
ναι πλαστες. «Να αναπαυεσαι. να διασκεδαςεις, να δοας και να κατανα
λ Ι
.
,λ
.λλ
,
,
,
ωνειἐ. οπνϋἐ 0 οι οι α οι. να ,αγαπας και 'να μισε € ο.τι αγαπουν και
μισουν οι αλλοι, αυτα στο μεγαλυτεσο τους μέσος ειναι αναγκες πλαστές»
(σελ. 36ἶ. «Τα ποοιοντα διαπἐιαθουν νκαι καθοοιὲσυἔ νμια ψνυχολογιαν.
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πεῳσσὸτεθο αποτελεσμαῃκἠἔ κυθωω̨χιαη̨̃ του ανθθώπον πάνω στον
ανθ ωπο. έσα απο την κυ ια χια πανω στη φυση». (Χ. Μαοκουζε: "Ο
Ο
μῖοἑ ἀνθα̨ονποα̨ν
Θ
Ο
μονοδινἀσται̃
Αθήνα).
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το

όογανα σ' ένα συνολο πασαγωγικου ελέγχου που αυτοανανεώνεται››...«Η
επιστημονική μέθοδος που έπιτσέπει μια ολο και πεοισσοτεοο αποτε
λεσματικη κυοιαοχια πανω στη φυση, ποομηθευσε τις καθαοές έννοιες αλλα
και ταυτοχοονα το συνολο των μέσων για την επιτευξη μιας ολο και

ι

στον

αλνσν . .
ι .
α την φοομ
ικη αποψη του υποκειμενικου. Λ.ογου, η ο π ο α
τονωτηκε από το θετωσμόν νπονθαμμνζεναν η έλλειψη σνννἐνενἀς τον από
το αννα" μ εννκὀ π εο νε χ6 μενο' Κατ.α
στ
νναλνστν .
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η ιν δουμε
κη (εογα
η
άποψη. πον πθοβἀλλεταν από τον ποανματνσμὀν νπονῳμμνζεταν
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χοννωννκἠς ὁναδνκασως' Η λεντονονννή τον αξία, Ο Ωόλος ων σνην νω
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βνομηχανω Μοα̨φἀζονν

αιώνια τα ιδια μωοα από τα πεοιοδικα, χτυπαει αιώνια η μηχανη της τζαζ.
Πιαοοελ Τ] Έην πθ σ Ο 6 Ο ῖηα̨ αναπαοαγωγιῖιηα̨ ῖεχνιἴκηἔ, ἶων χανὀνων και ΐων
ειδικοτητων. παοολο τον ταοαγμένο μοχθο, το φαι που η μοοφωτικἠ
βνομηχανω ετονμἀζεν
ανθοώποι̃νς παθαμἐνεν
πἐνθα
>

δεδομένων και η εἔαγωγη των συνδυασμών, ποοτασεων και συμπεοασματων,
ειναι ποαγματα που δε γινονται ποτέ σ' ένα μη διαοθοωμένο, ουδέτεοο
πιστ'η διαο ώθκανε
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κύκλος στη φύση

στεσεοτυπιας». (Στο ιδιο).
(5) «Εχοντας
παθαντηθεν από
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Διαλεχῃκη του Διαφω"σμου

«ἔννἔἔτἴκζνζοῖοναἕῖἱἶζἱῖνἔ έἐνψωὲἶἕἔὲἶζχὲη̨̃βη̨̃θἕὥζΒἶἶἕνἔ

«Η επιστημονικη οοθολογικοτητα ευνοει μια ειδικη κοινωνικη

Οθγἀνωση· γιατί αχῳβώἔ ωοσχεδιἀζει μια απλή μοοφἠ (ή μια απλή ύλη _
εδώ οι οοοι συναοτώνται) που ποακτικα ποοσφέοεται για όλους τους
σκοπους» «ΙΙ παοατησηση ο πειοαματισμος η μεθοδικη οογανωση των

τ
κι

Ντ

×

Δ.

α

×

.

γ

ιω

η

κ

(1)

ιν

,

κ

~_~„···έ···

.;

(Ι) Αποτελειται από τους: Μαξ Χοοκχαϊμεο, Τέοντοσ Αντόονο,
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ντικειμενικές" και "ουδέτεοες"(1).
Ο αστικος πολιτιστικος τυπος διαμοοφωνει εναν αποοσωπο
ανθοωπο που απεχθανεται την ετεοοτητα και την υποκειμενικοτητα,
που λατοευει την ομοιομοοφια και τον ποοκαθοοισμὀ. Το Συστημα
δημιουογει στο ατομο τις αναγκες του και μονο αυτο μποοειννα τις
,
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ο εα κατευ υνο νων ανα κων κα
ικανοποι σει. αταντωντα
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,
έ φ Ω ς
καταναλωτης ποοιοντων που αντιστοιχουν σ αυτες, το ατομο δεν
νσβ
Σνστ
Το τι
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Σ μηἶ Θ
'
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Διαμοοφωνουν μια πλαστη συνενι ηση, ανικανη να αισ αν ει την π αστοτητα
της. Κι οταν τα ποοιοντα αυτα γινουν ποοσιτα σ ενα μεγαλυτεοο αοιθμο
ανθοώπων και σε πολυπληθέστεοα κοινωνικα στοώματα, τοτε η δημοσιότητα
δημιουογει έναν τοοπο ςωἠς. Ειναι ένας τοόπος ζωής καλυτεοος απο τον

130

Ο

Η Φύσα ἔεαανεόιηκε αλλα ιιανενιιι̃κε 'ιι κόινωνια Ο
Διαακόιιαιιόἐ Εἔόβελιἔόνιαἐ ιό Μόθότ νια Χαόιι̃ Τόν Λόνόόι
ιινθόαόιιιόε ιόν ιόιό ιό Λόνόω Η αναιικόπόιιι̃όιι ιιειαιόιιιαιηκι από
“ιη φόαα αιην κόινιανιαω Και ἐνινε αόόαιη 'Υιαιι όι ακἐψειἐτ όι
εαιθνιιιεἐ και ια ανναιαθἠιιαια πιιναἔόνν από ιιἐ καιενθννόιιενεἐ
ανανκεἑ Η επιβιωαιι τόν αιόιιόν εἔαόιαιαι πλέον από ιιι̃ν αναπινἔιι̃
της μιμητικήςπόοσαομοστικής του ικανότηταςό). Ο ανθοωπος γινεται
"μονοδιαστατος”.

ιι
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ἱἶ
ξ
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Δ

ουν όλες οι συλλογικότητες οι οποιες τον πεοιτυλιγουν σαν διχτυ  η παοέα
του στο παιγνιει, οι συμμαεητες του, η ασκητική του ομααα και όλες οι
αλλες ομαδες οι οποιες, όπως επισημανθηκε ήδη, επιβαλλουν μια
αυστηθὸνεα̨η σημμόθφωσα μια Ωιςιχότεθη αποτανγγ μέσω ιῃς πλήθους
αφομοιωσης από αυτην που οποιοσδήποτε πατἐοας ή δασκαλος του δέκατου
ἐνατοη̨ αιώνα θα μποαοιιαε να επιβαλει, Απηχών, επαναλαμβανων,
μιμουμενος τον πεοιγυοό του, ποοσαομοςόμενος σε όλες τις ισχυοὲς ομαδες
στις οποιες τελικώς ανήκει, μεταμοοφωνόμενος από ανθοωπος σε μέλος
οογανώσεων, θυσιαζοντας τις δυνατότητές του χαοιν της ετοιμότητας και
της ικανότητας να ποοσαομοστει και να αποκτήσει επιοοοή σε τετοιες
οογανωσεις, κατοοθώνει να επιβιωσει. Μια επιβιωση που επιτυγχανεται με
τα πιο παλια βιολογικα μέσα επιβιωσης, συγκεκοιμενα με τον μιμητισμό».
ςκοααατμεα "Η εκλειιιη του λογου” σ. 175.).
(1) «Η αοχή της πλειοψητριας με τη μοοφή της λαϊκής ετυμηγοοιας...
έγινε ιαγθιαθχῃ ὁαναμῃω Ειναι Ο νεος Θεός, αλλα όχι με την εννοια που το
εννοουσαν οι κήουκες των μεγαλων επαναστασεων  δηλαδή σαν δυναμη
αντιμέτωπη στην υφισταμενη αδικια  αλλα σαν δυναμη αντιμέτωπη σε ό,τι
δε συμμοαῳὼνεται, 'Οσο πεσισσότεοο η ποοπαγανδα καθε ειδους

ι,

Ϊ

πεοιοοιζονται στο οόλο των έσχατων ποοεκτασεων αυτου του κατεστημένου.
Ο οθθόλόνιαιιόἐ τον συστἠιιαιόἔ και ΤΙ ιιιόαόιικἠ τόν αναιιινἔιι όινόνν
λόιιιόνι έναν καινόνόνιό όθιαιιό α” ανιέἐ “ιιἐ ιόἐεἐι ιιἐ ιιιιθνιιιεἐ και ιόνἔ
αιόλιόνἔ» (στό ιόιό α 42)
(1) «Ο ιιόθόἐ ειναι ήδη όιαφιαιιαιιόἐ και ό όιαφωιιαιιόἐ αναιθἑπειαι
σε ιινθόλόνια» (Ἄιαλικιικἠ νόν Διαακαιιαμόό”λ
(Ζ) «Με ιιἐ εαιινχιεἔ ιόν αόόχωόηιιόνόν βιόιιιι̃χανικόό ιιόλιιιαιιόὐ και
την αποτελεσματική κοηοιιιοτιοιηοη τη; υλικής και αιαγοητικήε
παόανωνικόιηιαἐτ νπἠόἔε μια ιόπικἠ ιιειαθεόη “ινιἐ μναιικόαόιιιαιιέ Αν
μποοουμε να πουμε ότι η ιδεολογια καταφεοε να ενσωματωθει στην ιδια τη
όιαόικααια 'ιιιέ ιιαόανιανἠἐτ ιιπόόόαιιε αιιαιιέ να ιιόόιιε πωἐι μέσα αν ανιἠ
την κοινωνια, πεοισσότεοο κι από το ανοοθολογικό, έγινε το οοθολογικό
στοιχειο το αποτελεσματικότεοο στήοιγμα της μυστικοποιησης... Σήμεοα, τα
μυστικοποιητικα στοιχεια χοησιμοποιουνται παντου παοαγωγικότατα, στη
ὁιαφἠιιιαιι̃τ όιιιν νιόόπανανδατ αινιν πόλιιικἠ Σιτιν καθηιιεόινἠ όόνιινα 'ιόν
σπιτιου. του μοινοιἔιόόι 'ιόό νόαφειου. η ιιανεια και τι ιιαννανεια δόόόν

γ
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συμφεοόντων πεόιοοιζει την ανεξαότησια κοισης του κοινου, τόσο
πεοισσότεοο η "πλειοψηφια" παοουσιαζεται σαν ο διαιτητής της μοοφωτικής
ζωής, που η επιδοκιμασια του δικαιολογει όλα τα υποκαταστατα της
μοοφωτικής ζωής, σε όλα τα πεδια της, κατω κατω μέχοι τα ποοιόντα της
τέχνης και της λαικής λογοτεχνιας, καλα μόνο για να εἔαπατουν και να
δημιουογουν αυταπατες στις μαςες. Σε όσο μεγαλυτεοο βαθμό η επιστη
μονική ποοπαγανδα κανει την κοινή γνώμη όογανο των σκοτεινων
δυναμεων, τόσο πεοισσότεοο η κοινή γνώμη εμφανιζεται σαν υποκαταστατο
του λογικου. Κι αυτός ο γεματος αυταπατες θσιαμβος της δημοκοατικής
αοχής καταναλώνει τη διανοητική ουσια με την οποια έζησε μέχοι σήμεοα η
δημοκοατια», (Χοοκχαιμεο: στο ιδιο σ. 43.).
(Ζ) «Αν τα ατομα ειναι ικανοποιημένα ως το σημειο να νοιώθουν ευ

Ζ

εκαιααιαἔόνν και ια όόθόλόνικα καιόόθώιιαια

καιιόνφλαόόνν ιιι̃ν ανόόθόλόνικόινιια Τόν αόνόλόν ανα'ιἠιια'ιός››. (Χέόιιπεόι
κινιοιοκουζετ "Ο μονοδιαστατος ανθοωπος" σελ. 195. Παπαζήσης).
(3)‹<Από την ημἐοα που γεννιέται 0 ανθοωτιος τον κανουν να
αισθανεται ότι υπαοχει μόνο ένας τοόπος να παει καλα σ' αυτό τον κόσμο 
να εγκαταλειψει την ελπιδα της τελικής αυτοποαγματωσης. Αυτό μποοει να
το πετυχει μόνο μέσω της μιμησης. Διαοκως ανταποκοινεται σε ότι
αντιλαμβανεται γυοω του, όχι μόνο συνειδητα αλλα με όλο του το ειναι,
αντιγοαφοντας τα χαοακτηοιστικα και τις συμπεοιφοοές που αντιποοσωπευ
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καιεαιημὲνό ιόν λόνόν και 'ιιι̃ἐ αόαἔιι̃ἐ ειτε απόΘθιπ“ιόνιαι¬ ειτε

ιιαἐ

ΜΛἈΡΞΙΣΜΟΣ

Η ποαγματικότητα του ετεοοκαθοοισμένου ατόμου και της
μαζοκουλτουοας, εξουδετεοὼνει την αοχή της πλειοψηφιας και
μεταβαλλει τη δημοκοατική διαδικασια σε τελετουογια, που καλυπτει
μηχανισμους χειοαγωγησης και φενακισμουα). Ο μονοδιαστατος
ανθοωπος ικανοποιημένος με ό,τι του ποοσερέοεται δεν έχει λόγο να
σκέπτεται από μόνος τουα). Η μονοδιαστατη κοινωνια ειναι η κοι

ι

ποοήγουιιενο και τι' αυτα. οαν τέτοιος. αντιστέκεται σε καθε ποιοτική
αλλανἠ Ἑιόι όιαιιόόφώνειαι 'ιι ιιόνόόιααιαιη ακόψιι και ανιιπεΘιιΡόΘα¬ όπον
οι ιδέες, οι επιθυμιες, οι στόχοι που, με το πεοιεχόμενό τους, ξεπεονουν το
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ι

νωνια της "καθαοής κυοιαοχιας", η κοινωνια της κυοιαοχιας του
Λόγου. "Η υφή της κυοιαοχιας, ειναι η υφή του ιδιου του Λόγου"

ο

”

ισ.

Δεν υπαοχει πια ποολεταοιατο. Δεν υπαοχουν επαναστατικα
υποκειμενα μέσα στο Συστημα. Η τυοαννια έχει αφήσει ελευθεοο το
σώμα του ανθοώπου, αφου έχει κυοιευσει απ' ευθειας τη ψυχή του.
Το Συστημα δεν μποοει να ανατοαπει από τα μέσα. Οι δυνατότητες
ανατοοπής του (αν υπαοχουν) ποέπει να αναςητηθουν έη̨̃ω απ' αυτό:
στους παοιες του Τοιτου Κόσμου και στα γκέτο των μητοοπολιτικών
μεγαλουπόλεων (2).
Η κοιτική αυτή που αφοοα ποοφανώς και το σοβιετικό
κοινωνικό τυπο (επισης αποόσωπο και στηοιςόμενο στη μαςοποιηση
του ανθοώπου), συναντησε την αντισταση όλων εκεινων των
μαοἔιστών που δεν ήταν διατεθειμένοι να αμφισβητήσουν τον πολιτι
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στιησ πσσηνα ΐηἐ βισιιηλανιιιηἐ ησινωνιαἐ Η ανιισσαση εσσἐ
στηοιχτηκε στις αδυναμιες της σχολής της Φσανιιφσσσιηἐι εισσ ηταν
η ελλειψη εισλιειιιὡν εισστασεων και η ασνηση τηἑ να πεσιγσαψει·
έναν εναλλακτικό πολιτιστικό τυποα). Η ”ΜεΥαλη Ασνηση ισα
Μαοκθὐἔε ιη Οστσειια ισἐ ιιειαβαση σσισ ισ βασιλεισ ισα Λσγσσ σισ
βασιλειο της Φαντασιας, από την αλλοτοιωμένη εογασια στην
καταογηση ιηἐ εσγασιαἑι αιισ ιην ασλη ιηἐ απσσσσηἐ στην, ασλιη τησ
ηδονήςω] ηταν εύκολο να πασαιιαιιφθει σαν αφεληἐ σσιιανΐισμσἐ για
να υποστηοιχθουν οι (όχι λιγώτεοο αφελεις) θετικιστικές βεβαιότητες
του 19ου αιώνα.
Η σκόπιμη, αλλα επιχειοηματολογημένη απαισιοδοἔια της Σχο

γι
ι
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ιι) «Η κοιτικη θεωοια της κοινωνιας δεν πεοιλαμβανει έννοιες που να
επιτοέπουν την καλυψη της απόστασης αναμεσα στο παοόν και το μέλλον.
Δε δινει υποσχέσεις. Δεν έχει πετυχει. 'Εχει παοαμεινει αονητική.
'Ετσι μποοει να μεινει πιστή σ' εκεινους που, χωοις ελπιδα, έδωσαν
και δινουν τη ςωή τους στη Μεγαλη ”Α@νηση» ιΜαΩιισσἔει̃ σισ ισισ σελ

τ

»

τυχια με τα αγαθα και τις υπηοεσιες που τους ποοσφέοονται” και αν "στα
αγαθα που τους ικανοποιουν συγκαταλέγονται και σκέψεις. αισθήματα,
ποοσδοκιες, γιατι θα έποεπε να θέλουν να σκέφτονται, να αισθανονται και
να ασκουν τη φαντασια τους από μόνα τους;» (Μαοκουςε: στο ιδιο σ. 74).
(1) Μαοκουςε: στο ιδιο σελ. 176.
(Ζ) Στη μονοδιαστατη κοινωνια η εογατική ταςη που ήταν καποτε
πηγή των κοινωνικών αλλαγών ειναι τώοα στήοιγμα του κατεστημένου.
‹‹'Ομως, κατω από τις συντηοητικές λαϊκές ταξεις, υπαοχει το υπόστοωμα
των παοιών και των ουτεἰὸετε, των αλλων φυλών, των αλλων χοωματων,
των εκμεταλλευομένων και κυνηγημένων ταἔεων, των ανεογων, κι αυτών
που δεν μποοουν να βοουν δουλεια. Βοισκονται έξω από τη δημοκοατική
διαδικασια. Η ζωή τους εκφοαςει την αμεσότεοη και γνησιότεοη αναγκη να
μπει τἐομα στις απαοαδεκτες συνθήκες και στους απαοαδεκτους θεσμους.
'Ετσι η αντιθεση τους ειναι επαναστατική ακόμα κι αν η συνειδησή τους δεν
ειναι. Η αντιστασή τους χτυπαει το Συστημα απ' έξω και. γι αυτό, το
Συστημα δεν μποοει να την ενσωματώσει. Ειναι μια στοιχειακή δυναμη που
παοαβιαςει τους κανόνες του παιγνιδιου και, δοώντας έτσι, δειχνει ότι
ποόκειται για ένα κιβδηλο παιγνιδι. 'Οταν μαζευονται, όταν βαδιζουν στους
δοόμους. αοπλοι κι αποοστατευτοι, διεκδικώντας τα στοιχειωδέστεοα
πολιτικα δικαιώματα, ξέοουν ότι ειναι εκτεθειμένοι στους σκυλους, στις
πέτοες, στις βόμβες, στη φυλακή, στα στοατόπεδα αυγκέντοωσης κι ακόμα
στο θανατο». (Μαοκουςε: στο ιδιο σελ. 254).
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255).

«Η ασυμβιβαστη συγκοουση, λέει ο Μαοκουςε, δεν ειναι μεταξυ
Εογασιας (αοχή της ποαγματικὁιηιας) και Ἑθωιαίασλη ιηἔ ησσνηἔι αλλά
μεταἔυ αλλοτοιωμένης εογασιας (αοχή της απόδοσης) και Ἑοωτα». Επισης:
«Η ιδια η ποόοδος του πολιτισμου κατω από την αοχή της απόδοσης έχει
πετυχει ένα επιπεδο παοαγωγής στο οποιο οι κοινωνικές απαιιἠσειἐ Υια ιην
καταναλωση της ενέογειας των ενστικτων στην αποξενωμένη εογασια θα
μποοουσαν να ελαττωθουν σημαντικα» (σελ. 135).
Ο Μαοκουςε θεωοει ότι οι συγχοονες τεχνολογιες αιχμής μποοουν να
χοησιμευσουν ως βαση της απελευθέοωσης. Πιστευοντας, όπως ο Μαοξ ιηἐ
"Γεομανικής Ιδεολογιας". ότι το ποόβληιια δεν ειναι η απελεσθεθωση ιηἐ
εογασιας (την ποαγματοποιησε ηδη σ ιιαιιιιαλισιισἑ) αλλα η ιιαεαΩΥηση ιηἐ
εογασιας. εναποθέτει ελπιδες στην αυτοματοποιηση και τη συνδεδεμένη μ'
αυτήν "καταογηση” του νόμου της αξιας.
Την ιδια σιισχώσηση σσνανισσιιε ιιαι σισν Χαμέιεσιιαἔ σ σπσισἔ δεν
πιστευει ότι μποοουν να ανατοαπουν τα μεγαλα αυτονομημενα συστήματα
και ουτε το θεωοει αναγκαιο. Θεωοει ότι η ποοβληματική της απελενθἐα̨σσηἐ
ποἐπει να εγκαταλειψει το θέμα της ανατοοπής και να ασχοληθει με τις
δυνατότητες εξωτεοικου ελέγχου (”από τα πανω" και "από τα κατω”) των
μεγαλων συστη ματων.
(Ζ)
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λἠἔ "Ε Φθανκῳοὐθτιι̃ἐ. αν εξαιοεσουμε μια οιςοσπαστική
σποθδαστικἠ νεολαια (Μόθι̃ἐ '68 ιιλπλ δεν ειχε την αφυπνιστική
επιδοαση που θα πεοιμενε κανει
9

Η σχολή Αλτουσἐο

4

ι

Κυοιο θεμα της σχολής Αλτουσεο ειναι η κοινωνική ολοτητα
και ιδιαιτεοα η σχέση Οικονομιας και Ιδεολονιας μέσα σ' αυτήν.
Η Ιδεολογια, ως βιωμενη και βιωνσμενη ποοσωπική σχεση με
αποτελει για τον Αλτουσεο ένα σχετικα αυτόνομο
κοσμοω,
τον
ζωής που ενσαοκὡνεται με την υπαοἔη και
κοινωνικής
της
επιπεδο
δοαση των κοινωνικών ιδεολονικὡν μηχανισμὡνω. Οι ηθικες,
αισθητικές, φιλοσοφικές, θοησκευτικες κλπ. επιλογες, δεν έχουν
|
υποχοεωτικα, καθ ολοκληοιαν, παντου και παντα, οικονομικα
κινητοα και ποοσδιοοισμους. Ουτε ειναι παντα η οικονομια που
"δημιουονει" ιδεολονια  καλλιστα μποοει να συμβει και το αντιθετο.
Με τις θεσεις της σ' αυτο το ζήτημα| η σχολή Αλτουσεο
ι
ι
ι
ποοκαλεσε ενα σοβαοοτατο οηνμα στη συνοχη του οικονομιστικου
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μαοἔισμου.
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Μια δευτερη σημαντική σχεση που απασχόλησε τον Αλτουσέο
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«Στην Ιδεολογια οι ανθοωποι εκφοαζουν οχι τις σχεσεις τους ποος
τις συνθήκες υπαοξής τους, αλλα τον τοοπο με τον οποιο βιώνουν τη σχέση
τους ποος τις συνθήκες υπαοἔής τους: ποαγμα που ποοϋποθἐτει ταυτοχοονα
ποαγματική σχεση και "βιωμενη”. "φανταστική" σχεση. Η Ιδεολογια, στην
πεοιπτωση αυτή, ειναι η ἐκφοαση της σχέσης των ανθοώπων ποος τον
"κοσμο" τους, δηλαδή η (επικαθοοισμενη) ενότητα της ποανματικής και της
φαντασιακής τους σχεσης ποος τις ποαγματικες συνθήκες υπαοξής τους.
Στην Ιδεολογια, η ποαγματική σχέση επενδυεται αναπόφευκτα στη
φαντασιακή σχεση: σχεση που εκφοαζει πεοισσοτεοο μια βουληση
(συντηοητική, κομφοομιστική, οειροομιστική ή επαναστατική) κι ακομα μια
ελπιδα ή μια νοσταλγια, πασα μια ποαγματικότητα. Ειναι μέσα σ' αυτο τον
τ
επικαθοοισμό του ποανματικου από το φανταστικο, που η Ιδεολονια ειναι
στη βαση της ενεογητική, που ενδυναμωνει ή τσοποποιει τη σχεση των
ανθοὡπων πσος τις συνθήκες υπαοἔής τους, μεσα σ' αυτή την ιδια τη
φαντασιακή σχεση. Απο εδώ έπεται ότι αυτή η δοαση ουδέποτε μποσει να
ειναι καθαοα εογαλειακή: οι ανθοωποι που θα μεταχειοιζονταν μια
ιδεολονια σαν καθαοο μέσο δοασης, σαν εογαλειο, ειναι αιχμαλωτισμενοι
μεσα της και αφοοώμενοι απο αυτή, τη στιγμή ακοιβως που τη
μεταχειοιςονται και θεωοουν τους εαυτους τους αμετακλητους κυοιους της».
(Λ.Αλτουσἐο: "Για το Μαοξ' σελ. 234. Γοαμματα).
(Ζ) Λ. Αλτουσἑο: "Θεσεις". Σελ. 75 και κατω.
(1)
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Ο

ειναι η σχέση Επιστήμης και Ιὁεολογιας. Ειδε την Επιστήμη και την
Ιδεολογια σαν ενοτητα αλλά μετατοπισε το κέντοο βάοους απο την
Επιστήμη στην Ιδεολογια: Η Ιδεολογια ειναι το "έδαφος" πάνω στο
οποιο αναπτυσσεται η Επιστήμη υποκειμενη έτσι πάντα στις

,

ι

Μ

ι

λόγοα).

γ

Η επιστημονική γνωστική ποακτική εξομοιώθηκε με "παοα
γωγική διαδικασια" οπου οι "ποώτες υλες" (το ιδεολογικά αο
θοωμένο εμπειοικο υλικο) υφισταται επεἔεογασια με τη βοήθεια
ειδικών "εογαλειων" (των εννοιών μιας θεωοιας) και το παοαγομενο
"πσο'ιον” ειναι η επιστημονική γνώσηιδλ
Η επιστημονική θεωοια δεν ειναι λοιπον γνώση αλλά εογαλειο
για την παοαγωγή γνώσης. Σαν εογαλειο, ωστοσο, δεν ειναι ”ου
δέτεοη", οπως, κατά έναν ανάλογο τοοπο, τα τεχνικά εογαλεια δεν

Δ

Σ
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¿

ιο μογτι συμβαινει στο χώοο της Ιδεολογιας μοιάςει
να συμβαινει
Σ

εξω απ° αυτήν... η άονηση στην ποαεη του ιδεολογικου χαοακτηοα της
ιδεολογιας απο την ιδια την ιδεολογια, αποτελει μια απο τις πσακτικες
εμφανισεις της».
Η επιστήμη παοουσιάςεται ωστοσο σαν να ειναι λιγοπολυ ”εςω” απο
την ιδεολογια± «ενώ η Ιδεολογια δεν έχει εςω απ' αυτήν ςσχετικά με τον
εαυτο της), ειναι πάντοτε ένα εκτος (σε σχέση με την επιστήμη και με την
ποαγματικοτητσο». (Α. Αλτουσεο: "Θεσεις" σελ. 111).
Η αμφιλογια αυτή ειναι μια απο τις ανακολουθιες του Αλτουσὲο και
θυμιςει το 'ττασάδοςο του ψευδομενου” στην παλιά ελληνικη του διατυπωση
οπου °°ο Επιμενιδης ο Κοης λεει οτι ολοι οι Κοητες φευδοντσι πάντα". ΙΙ

αἔιωση ότι η Επιστήμη
ειναι ”έ'ςω" από την Ιδεολογια ι”καθαοή",
"αντικειμενική" και ”ουδἐτεοη"  ή οτι η ”ποαγματικότητα” ειναι "έἔω" απο
την Ιδεολογια), ειναι παοόμοια ιδεολογική αποφανση.
(2) «Κάθε επιστημονικός λογος ειναι εξ' οοισμου λόγος
χωοις
υποκειμενο» ("Θέσεις” σελ. 108).
(3) Λ. Αλτουσέο: "Για τον Μαοξ” σελ. 185 και κάτω.
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δεν ειναι κοινωνικά ουδέτεοα. Ο τοοπος χοήσης των εννοιολογικών
εογαλειων και η κατευθυνσή της που ευνοειται απο τη μοοφή της
διατυπωσής τους, δεν ειναι μια για πάντα δοσμένα και μονοσήμαντα.
Υποκεινται στη "φιλοσοφική συγκυοια". Η φιλοσοφια ειναι "πάλη
των τάξεων στο χώοο της θεωοιας". Μια ασιγαστη πάλη για το
νοημα των "κσισιμων λέξεων", των λέζεων που λειτουογουν ως
φοοεις ζωτικών κοινωνικών σημασιώνω.
Καιοια ειναι η οήξη με το δογματισμο που ποοκαλουν οι
παοαπάνω διατυπώσεις, γιατι δογματισμος σημαινει ακοιβώς την
ταυτιση θεωοιας και γνώσης, την υποκατάσταση του ποοιοντος απο
τα εογαλεια που χοησιμευουν για την παοαγωγή του.
Ο μαοἔισμος ειναι ιδεολογια, αλλά πεοιέχει μέσα του ένα
σώμα επιστημονικών εννοιών που έχουν βγει απο τη συστηματική

Δ

διακυμάνσεις της ιδεολογικής συγκυοιαςω. ΙΙ ποοσπάθεια της σχολής
Αλτουσέο συγκεντοώθηκε, ειδικώτεοα στην αποσαφήνιση της φυσης
των οοιων ανάμεσα στην επιστημονική και την ιδεολογική γνώση
("επιστημολογική τομή" κλπ.). Ως γνώοισμα της ιδεολογικής γνώσης
ο Αλτουσέο οοισε τον εμπειοικο/υποκειμενικά λογο και της
επιστημονικής, το χωοις υποκειμενο αφηοημένο λογο, τον αποοσωπο
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ιν

επεἔεογασια μιας πλουσιας κοινωνικής εμπειοιας. Τέτοιες ειναι οι
έννοιες του Τοοπου Παοαγωγής και του Κοινωνικου Σχηματισμου,
της διάκοισης των σχέσεων ενος Τοοπου Παοαγωγής σε Οικονομικά,
Δικαιοπολιτικο και Ιδεολογικο "επιπεδο", του "κυοιαοχου" και του
"καθοοιστικου σε τελευταια ανάλυση" επιπέδου, της Τάἔης και της
Πάλης των Τάξεων κλπ.
Παοά τις διαφαινὀμενες θετικιστικές ποοθέσεις της σχολής
Αλτουσέο οι διακοισεις Επιστήμης/Ιδεολογιας ποαγματοποιουν μια
ουσιώδη οήξη με το θετικισμο. Στο θετικιστικο κοσμο τα πάντα
φωτιζονται εκτυφλωτικά απο τον ήλιο της επιστήμης. Τα ιδεολογικά
συννεφα οσο πυκνά κι αν ειναι δεν μποοουν να τον σκοτεινιάσουν.
Ενώ στον επιστημολογικο κοσμο του Αλτουσέο το φώς της
επιστήμης δεν ειναι πεοισσοτεοο απο το φως μιας νυχτας με
πανσέληνο. Λιγα συννεφα αοκουν για να βυθιστουμε στο σκοτάδι.
Ενα τριτο ζήτημα που ποοσπαθησε, αλλά χωοις επιτυχια, να
θέσει η σχολή Αλτουσέο ειναι το ζήτημα του υποκειμένουῶ. Το

ουσιαστικό στην Ιδεολογια, ειναι για τον Αλτουσέο, η
υποκειμενοποιητικήποοσωποποιητική της ενέογεια: «Η Ιδεολογία
εγκαλει το άτομο ως υποκειμενσ» (3). Στα πλαισια της ο άνθοωπος

τι
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Ϊ

Λ. Αλτουσέο: "Απάντηση στον Τζων Λιουις" (σ. 90).
Λ. Αλτουσέο: "Θέσεις" και "Απάντηση στον Τζων. Λιουις".
(3) «Η Ιδεολογια "δοά" ή ”λειτουογει” έτσι που να "στοατολογει" τα
υποκειμενα ανάμεσα στα άτομα (και στοατολογει τους πάντες) ή να
μεταμοοφώνει τα άτομα σε υποκειμενα (και μεταμοοφώνει τους πάντεςλ... η
(1)
(2)
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αναγνωοιςεται από τον εαυτό του και τους άλλους ως υποκειμενο
(σε αναφοοά πάντα ποος ένα υπεουποκειμενο). 'Ομως ως άτομο, ως
τυπική μονάδα ποοσδιοοιςόμενη από το "κοινωνικό ειναι", δηλαδή
από το κοινωνικό συστημα, δεν μποοει να ειναι ποαγματικό
υποκειμενο. Ειναι πλασματικό υποκείμενο. Το αποτέλεσμα της υπο·
κειμενοποιητικής/ποοσωποποιητικής ενέογειας της Ιδεολογιας ειναι
μια πλασματική υποκειμενοποιηση του ατόμου που, με τη σειοά της,
ποοεκτεινεται από το ιδιο το άτομο στο συνολο του κόσμου.
Το συμπέοασμα ειναι ότι στήν ποαγματικότητα δεν υπάοχει
νπδνεἰμενδ (δηλαδή αννδνδμο νέντθο δδασνηθνδτηταἐι αντδνθνό ναν
νπενθννδ ννα "Ξ πδάἔενἐ τδνλ Υπδδλεν μόνο στα πλδιἰδνα ΤΉΞ
Ιδεδλδνωἐ ναν ειδικώτεδα στα πλαίσια "Ε αδτννὴἐ νδεδλδνωἐ τον
ανθοωπιυ̃μδὐτ Ο μαδἔισμδἐ επενδἠ δδιδιβώἐ ἔηνδι να εἱναι επνδτνι·
μδνωέδέι δίνω δντινπδνενμενννδἐι̃ δεν ανδννωθλἔεν "ιν νπαθἔη νπδ·
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Οι Μπάοαν και Σουήζυ ανέλυσαν τον καπιταλισμό των ΗΠΑ
και πλειάδα άλλων εοευνητὡν τους κοινωνικούς σχηματισμους
της Πεοιφέόειας του καπιταλισμουω. Οι αναλυσεις αυτές επιβε
βαιωσαν τη θέση της σχολής της Φοανκφουοτης ότι ο καπιταλισμός
ενσωμάτωσε το ποολεταοιάτο στα κέντοα του. 'Εδειξαν ότι ο
καπιταλισμός των πεοιφεοειακών χωοων διαφέοει δομικά από τον
καπιταλισμό των αναπτυγμένων χωοων και κατέληξαν στο συμπέοα
σμα ότι δεν μποόει με κανένα τοόπο να του μοιάσει, να τον "φτά
(2),

τι

Ον

υπαοζη της Ιδεολογιας και η έγκληση του ατόμου ως υποκειμένου ειναι ένα
και το αυτό». (Λ. Αλτουσέο: "Θέσεις" σ. 110111).
(1) Λ. Αλτουσέο: "Απάντηση στον Τζων Λιουις".
(2) Λ. Αλτουσέο: "Για τον Μαοξ" (Μαοἔισμὀς και Ανθοωπισμός) σελ.
219 και "Απάντηση στον Τζων Λιουις".

Ο νεομαοξισμός κινήθηκε στο χωοο της οικονομιας και της
πολιτικής. Φιλοσοφικά ήταν κάτω από την επιοοοή της σχολής της
Φοανκφουοτης, εν μέοει της σχολής Αλτουσέο και σε οοισμένες
πεοιπτωσεις κάτω από την επιοοοή του μαοισμουω.

δ

μδἔεἔ πδν δεν εννοω
"υποκειμενο")ω. Αποοοιπτει ειδικωτεοα τον ανθοωπισμό που ειναι
μια ιδεολογια για το αστικό άτομο  υποκειμενο. Ο μαόἔισμός σοι
στηκε ετσι αποοκάλυπτα ως "φιλοσοφικός αντιανθοωπισμδ€”(Ζ)
Τδδτδ Όπἠδἔε μϋα βωνη αντἰδδδιδιι̃ δτιἐ Θεβνἔνδνισΐννέἐ πδδ·
ισπόιθειες να εισαχθεί στο μαδἔισμό το Ήπαδἔισνννδ (λαἴννεννεδνανδ
και σαοτοικό) υποκειμενο. Το μόνο όμως που μπόοεσε τελικά να
αντιτάξει η σχολή Αλτουσέο ήταν η τάξηυποκείμενο και ΤΟ κόμμα·
νπδνενμενδ Ὁμωἐ νδ ἔήνδνμενδ δεν ἠναν αντἠ 'ἡ Ή άλλη δνλλδννκὴ
κατηγοοια, αλλά ο συγκεκοιμένος άνθοωπος που παοά την "πλασμα
τικότητα" της υποκειμενοποιησής του, δεν μποοει να συμβιβαστει με
την ιδέα ότι δεν ειναι υποκειμενο.
Δέσμιος της δυτικής φιλοσοφικής παοάδοσης ο αλτουσεοιανός
μαοξισμὀς, όπως και ο μαοξισμὀς της Σχολής της Φοανκφοὐοτης, αν
και έφτασε να αονηθει το άτομοψευδουποκειμενο, δεν μπόοεσε να
ποοσεγγισει μια άλλη αντιληψη για το υποκειμενο. Οι αἔιοσημειωτες
απόψεις του για την υποκειμενοποιητική ενέογεια της Ιδεολογιας
υπήοἔαν εν τέλει άγονες.
λέενμἐνδν στην νστοδω (αννἠ τη δημνδνδνδνν

νεομαοξισμός
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σει", όσο κι αν "αναπτυχθει”. Ανέτοεψαν δηλαδή την παοαδοσιακή
θεωοια για την "αστικοδημοκοατική ολοκλήοωση” που ήταν η βάση
γτττ τη θεωοια του εθντχοη ζητήματος.
Οι αναλυσεις αυτές απέδειςαν επιπλέον ότι ο καπιταλισμός
ειναι παγκόσμιο συστημα και αποκάλυψαν ότι ένα μεγάλο μέσος των
θεωοητικων αδιεξόδων του παοαδοσιακου μαοἔισμου οφειλονταν στο
ότι δεν έπαιονε υπόψη τη διεθνοποιηση του πεδιου εφαομογής του
και επέμενε να πεόιοοιςει την καπιταλιστική ολότητα στα όοια του
κάθε κοάτους. Στα εκατοντάχοονα του "Κεφαλαιου" ο Πωλ Σουήςυ
ποοχωόησε, υστεοα απ' αυτά, στο καθ' όλα νόμιμο διάβημα να
ποοτεινει την εφαομογή της μαοξιστικής ανάλυσης στην κλιμακα του

τ

δ

ιι

(1) Ο Μπάοαν και ο Σουήζυ φέοονται να έχουν επηοεαστει ιδιαιτεοα
από τον Μαοκουςε ισυγκεκοιμενα από το φιλοσοφικό δοκιμιο του Μαοκουςε

"Λόγος και Επαναστασηἢ. Ο Μπετελεμ και ο Σαμιο Αμιν ειναι

Ξ

ι

α
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επηοεασμένοι από το Μάο και τον Αλτουσέο (στο βαθμό κυόιως που αυτός
μεταφέοει μια μαοική φιλοσοφική επιδοαση).
(2) ΜπάοανΣουήζυ: "Ο μονοπωλιακός καπιταλισμός".
(3) Ως κυοιὡτεοο απ' αυτους αναφέοουμε τον Αιγυπτιο νεομαοἔιστή
Σαμιο Αμιν ("Η συσσωοευση του Κεφαλαιου σε παγκόσμια κλιμακα”, Εκδ.
Νέα Συνοοα. "Η άνιση ανάπτυξη" Εκδ. Καστανιώτη. "Ο ιμπεοιαλισμός και η
άνιση ανάπτυξη". Εκδ. Καοανάση. "Ο νόμος της αξιας και ο ιστοοικός
υλισμός" Εκδ. Καοανάση).
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Παγκοσμιου Συστηματοςα). Αν ηταν λάθος να απομονώνει κανεις τον
καπιταλισμο του Κέντοου απο τους καπιταλισμους της Πεοιφέοειας
και να μη τους βλέπει σαν ενοτητα αντιθέτων που συγκοοτουν την
ιδια ολοτητα, τοτε ηταν λαθος και ολες οι αποψεις που στηοιςονταν
σ' αυτο τον αυθαιοετο διαχωοισμο, στην απομονωμένη θεώοηση του
κεντοικου καπιταλισμου, για να υποστηοιη̨̃ουν οτι διαψευστηκαν οι
θεωθιεἐ του ΜαΩἔ·
Ποαγματι, αν ο καπιταλισμος ειναι Παγκοσμιο Συστημα τοτε
οι θέσεις του Μαοἔ για την ποοοδευτικη εςαθλιωση του ποολε
ταοιάτου, για την ολοένα και μεγαλυτεοη επιδεινωση των αντι
θέσεων του καπιταλισμου και για την επικαιοοτητα της σοσιαλι
στικης επανάστασης, επαληθευονταν μ' έναν εκθαμβωτικο τοοπο.
Απλώς ειχαν μετατοπιστει απο το Κέντοο στην Πεοιφέοεια του
συστηματος. Η θεωοητικη αναποοσαομογη που οφειλε να γινει, για
ναλυθουν ολες οι αντιφάσεις, ηταν να θυσιαστει ο ουσιολογικος
οοισμος του επαναστατικου υποκειμένου (η ταυτιση του με τη
βιομηχανικη εογατικη τάξη) και να γινει δεκτος ένας δυναμικος
ιστοοικος οοισμος  ο μαοτκος οοισμος οπως τον ειχε διατυπώσει ο
Λιν Πιάο: το επαναστατικο υποκείμενο ειναι οι λαοι του Τρίτου
Κόσμου και το εθνικοαπελευθεοωτικο κίνημα, η σύγχρονη μορφη
' επανάσταση§‹2).
της σοσιαλιστικ ηἔ

|ω Οι Λ ἶἶοὐμαπεαμαν αἶαι Π Σααἠἔνπὁιεαθυνἴὲἐ Τηἐ ”ΜΪΜαια§
Επιθεωοησης', αφιεοωσαν τα τευχη του Νοεμβοιου και του Δεκεμβοιου του
1967 στα εκατοντάχοονα απο την ποώτη έκδοση του ”Κεφαλαιου” του Μαοἔ
και σω πενηντἀχθονα τηἔ Οῃωβῳανἠἔ Επανἀσι̃ασηἔ·
(Ζ) Ποοκειται για το πεοιφημο άοθοο του Λιν Πιαο: "Ζητω ο
νικηφοοος Λατκος Πολεμος" οπου ανακεφαλαιώνει τις αποψεις του Μάο για
το εθνικοαπελευθεοωτικο κινημα των λαών της Πεοιφέοειας: «Αν εξετάσουμε
τον κοσμο στο συνολο του η Βοοεια Αμεοικη και η Δυτικη Ευοώπη
μπομποθαὐν να θεωαηθαὐν σαν Οι Ἡτόλειἑ” Χαι Ἡ Ααἰατ ΑΦΩΦΜἹ ααα
Λατινικη Αμεοικη η ”υπαιθοος”. Το επαναστατικο κινημα του ποολεταοιάτου
των καπιταλιστικών χωοών της Βοοειας Αμεοικης και της Δυτικης Ευοώπης
έχει ποοσωοινα, για διαφοοους λογους. μετά το Δευτεοο Παγκοσμιο Πολεμο.
βοαδυνει το βημα, ενώ το επαναστατικο κινημα των λαών της Ασιας„ της
Αφοικης και της Λατινικης Αμεοικης έχει οώμαλέαοναπτυχθει. Και με μια
οοισμενη έννοια, η παγκοσμια επανάσταση ειναι σημεοα σε μια κατάσταση
που βλέπει
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τις πολεις πεοικυκλωμένες απο την οπαιθοο. Τέλος,

Η ποοσκληση του Σουηζυ για την εφαομογη της μαοξιστικης
ανάλυσης στο Παγκοσμιο Συστημα βοηκε ανταποκοιση και ενέπνευσε
σημαντικές εογασιες. Αναπτυχθηκε έτσι ένα διεθνές επιστημονικο
οευμα στον τομέα της κοινωνιολογιας της ανάπτυξης: ο καθ· εαυτού
°°νεομαοξισμος°°. Στο οευμα αυτο μποοουμε να επισημάνουμε καθαοά
Τα πλαίσια μιας Θεωῳας για το Παγκόσμγο Σὐστημαω μακ
θεωοιας για το δυτικο ιμπεοιαλιστικο συστημα και μιας θεωοιας για
τη σοσιαλιστικη μεταβασηω.
Το Παγμόσμγο Σύστημα εως" σε γενωγές γθαμμἐς μιὰ
Ωοω̨χῃμἑνη ολὀτητα Κοωωνωγὡν Σχημαῃσμὼν (ΚΣ.) χω η ενότητά

Λ

°
Χ

ι

Ν

του καθοοιςεται απο την κυοιαοχια του Καπιταλιστικου Τοοπου
Παοαγωγης (Κ.ΤιΠ.). Με βαση τη θέση και το οολο καθε ΚΣ. στην
πυοαμιδα του παγκοσμιου καταμεοισμου γνώσης, εογασιας ποσών
έχουμε κυοιαοχους Κ.Σ., κυοιαοχουμενους Κ.Σ. καα αποδε:
σμευμένους (μεταβατικους) ΚΣ.
Ο νεομαοςισμος διατηοει τον κλασσικο μαοἔιστικο οοισμο του
Κ.Τ.Π. ως του συστηματος εκείνου οπου α) τα μέσα παοαγωγης
ειναι εμποοευματα, β) η εογατικη δυναμη ειναι εμπω̨ωμα και Υ) τα
μέσα παοαγωγης εςουσιάςονται απο μια τάἔη. ΙΙ μοοφη της συνάο

Σ

1

ι

,
Ι
·
·
επαναστατικη· υποθεση
εςαοταται
απο την επαναστατικη παλη
των λαών της
Ασιας. της Αφοικης και της Λατινικης Αμεοικης, οπου ςει η συντοιπτικη
πλειοψηφια του παγκοσμιου πληθυσμου". Ακομη: "Η υπαιθοος του Τοιτου
Κοσμου  ειναι ο χωοις οοια κοσμος οπου οι επαναστάτες μπσοουν να
δοάσουν με πληοη ελευθεοια. Μονο η υπαιθοσς ειναι η επαναστατικη βαση
από την οποια οι επαναστάτες μποοουν να κατευθυνουν τα βηματα τους
ποος την τελικη νικη».
Το άοθοο αυτο. γοαμμενο το 1965. δημοσιευτηκε στην Ελλαδα το
1966 σε δυο τευχη του πεοιοδικου "Αναγέννηση". (Πασά την εντυπωση που
ποοκαλεσε δεν ειχε θεωοητικές επιπτώσεις. Το μαοι̃κο οευμα στηνιΕλλὰδα
ἐμεινε σταλινικο. ανικανο να εἔελιχθει ποος τη νεομαοξιστικη σονθεση).
ιο Βχ Σ Αμη̨υ; "Η συσσώοευση σε παγκοσμια κλιμακα” "'Ανιση
Ανάπτυξη” και ιδιως (για το Παγκοσμιο Συστημα) Ὁ νομος της αἐως Μ Ο
ιστοοικος υλισμος”.
(2) Σηνοπῃκἠ ὲκυεση της θεωοιας
για το δυτικο ιμπεοιαλιστιχό
συστημα και τη σοσιαλιστικη μετάβαση βοισκει κανεις στο συλλογικο έογο:
'Η κοιση του ιμπεοιαλισμου
τ
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Β

Δ;

Ξ».

Ζ

Ξ:
Ί

Ϊ.

.

η παγκοσμια
»

ι
ι

ι

Ο

142

ΔΥἹἹΚΟΣ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

ΔΥΤΙΚΟΣ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

Ο

θρωσης του τρόπου αυτου με τους αλλους τρόπους παραγωγης

β) Κεντρικός και Περιφερειακός Καπιταλισμός

γ

ποικιλλει από τη μια στην αλλη περιοχη του Παγκόσμιου
Συστηματος. Υπαρχουν όμως δυο βασικές τυπολογικές διακρισεις: η
διακριση ιδιωτικού και κρατικού καπιταλισμου και η διακριση
κεντρικού και περιφερειακού καπιταλισμου.

ιι) Ιη̨̃ιωτιχὁς χατ Κρατικός Καπιταλισμός
Η διακριση αυτη απορρέει από την τυπολογια των μορφών
ελέγχου των μέσων παραγωγης από την αρχουσα ταξη.
Στον ιδιωτικό καπιταλισμό η εξουσια στα μέσα παραγωγης
ειναι προσωπικη η ομαδικη. Η ασχουσα ταἔη ειναι διαιρεμένη σε
ατομα και ομαδες που ανταγωνιςονται μεταξυ τους γι' αυτη την
εἔορσμχ
Στον κρατικό καπιταλισμό τα μέσα παραγωγης ελέγχονται.
συλλογικα από μια Εεχωριστη κοινωνικη ομαδα. Δεν ανηκουν σε
μεμονωμένους επιχειρηματιες η σε μεμονωμένες ομαδες επιχειρημα
τιών. Η ταςη που έχει την εξουσια πανω στα μέσα παραγωγης ειναι
ιεραρχικα οργανωμένη σε ταἔηκρατος. 'Οπως στους αρχαιους
ταξικους σχηματισμους της Αιγυπτου και της Κινας, όπου η κυριό
τητα της γης (του βασικου τότε μέσου παραγωγης) ανήκε στις
αγροτικές κοινότητες αλλα την εξουσια πανω σ' αυτη την ειχε η
ταξηκρατος που οργανωνε την κοινωνικη παραγωγη, έτσι κι εδώ;
Ενώ οι επιχειρησεις και οι οργανισμοι ανηκουν, νομικα. στο κοινω
νικό συνολο, στην πραγματικότητα ει̃ςουσιαςονται από την ταη̨̃η που
κατέχει τις θέσεις κλειδια στο μηχανισμό της οργανωσης, του
σχεδιασμου και του προσανατολισμου της κοινωνικης παραγωγης.
Ο πρώτος τυπος καλυπτει τις δυτικές καπιταλιστικές χώρες,
ενώ ο δευτερος χαρακτηριςει το σοβιετικό κοινωνικό τυπο. Χαρα
κτηριζει επισης πολλὲς χώρες του Τριτου Κόσμου (π.χ. Αλγερια,
Ιρακ

ι
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Δ
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(1) Δεν υπαρχει συμφωνια στη χρηση του όρου "κρατικός
καπιταλισμός” σε ό,τι αφορα τις σοβιετικου τυπου κοινωνιες. Σε αντιθεση με
τον Μπετελέμ ιπ.χ. "Οι Ταξικοι Αγώνες στην Ε.Σ.Σ.Δ.”) ο Σ. Αμιν προτιμαει
τον όρο “Κρατικός Κολλεκτιβισμός” με επιχειρηματα που αναφέρονται
στους ενδεχόμενους συνειρμους που ταυτιςουν τον καπιταλισμό με τον
ιδιωτικό καπιταλισμό παρα στο περιεχόμενο του όρου.

Η αταλτστση αστη απσσσἐετ απσ την τσπσλσνἰα των μορφών
ελένλσν τησ ανττθεσηἐ πασανωνηἐιηαταναλωσηἐ
Η θεμελταπη αντιθεση τσν ΚΤΠ βσίσηετατ στην ανανττ·
στοιχια μεταςυ ικανότητας παραγωγης και ικανότητας καταναλωσης
αλ Το καπιταλιστικό συστημα παραγει περισσότερα απ' όσα μπορει
να απορροφησει η αγοραστικη ικανοτητα των εργαζόμενων. Αποτε
λεσμα ειναι η εἔαθλιωση των εργαζομένων και οι αγώνες τους για
τα σσσταλτσττπσ μετασληματτσμσ
Αντη η αντιθεση λατσνθνει· σε πανπσσμτα μλτμαμα αλλα τα
απστελἐσματα τησ μετατσπτἔσντατ στσν Τσττσ Κσσμσω Ο
τμττεσταλτσμσἑ ετνατ αηθτβωἐ επετνσ τσ σύστημα σχέσεων μέσω τσν σ·

ποιου χειραγωγειται αυτη η αντιθεση στις αναπτυγμένες καπι
ταλιστικές χώρες και διοχετευεται στο εσωτερικό των περιφερειακών
ΚΣ Στα λωντσα έλσνμε τσ σσσταλσημσνσαττησ κστνωντλτσ σνμβσλατσ
σπσν τσ λωωαλατσ εἔασφαλμζετ πληση απασλσλησηι σννσλη ανσσσ
των μτσθων ματ ελεσθεσταἐ στσνἐ εσναἔσμτνσνἑι με ανταλλανμα την
νπσστηστἔη τησ σἔωτεστπηἐ τσν πσλτττπηἐ Η αὐἔηση των μτσθωνι η
πλησηἐ απασλσληση καν τσ νσατσἐ πσσνσταἐι σε θτνσνν τα
καπιταλιστικα κέρδη γιατι αντισταθμιςονται από το πολυ χαμηλό
τερο επιπεδο των μισθών στην Περιφέρεια. Ο νόμος της αξιας
λειτουργει σε παγκόσμια κλιμακα έτσι που ό,τι προστιθεται εδώ
αφατσεττατ αττσ παω
Στην Πεστωἑσετα η σνσσωσεσση τσν μσωαλαισν ετνατ
τἔωστσεωηἐι δηλαδη σσντελεττατ πσσιωἐ στσνἐ εἔανωντνσνἐ πλασσνἑ
και προσανατολιζετ την στπσνσμια σττἐ ανανπεἑ τησ πανησσμταἑ
ανσσαἔ οτ εἔωστσεωειἐ πλενσέἑ αναπτησσσντατ ενω στ εσωστσεωεμἐ
σπαναπτσσσσντατ ναι η νστνωντπη σσμη πασαμσσωωνττατ Η πιεση
για διεθνη ανταγωνιστικότητα σε μια τέτοια οικονομια μεταφραςεται
σε πιεση πανω στο επιπεδο των μισθών, ενώ η υπαναπτυξη των
παραδοσιακών εσωστρεφών κλαδων απελευθερώνει έναν τεραστιο ε

ῖ*„Ω__

ΜπαρανΣουηζυ: «Μονοπωλιακός Καπιταλισμός».
(Ζ) Σ. Αμιν: ‹‹'Ανιση Αναπτυξη» (π.χ. σ. 181 και κατω).
(3) Το θέμα αυτό αποτελει το κεντρικό ζητημα του έργου του Σ. Αμιν
«Ο νόμος της αξιας κι ο ιστορικός υλισμός».
(1)
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τω

φεδσικό στσατό στην αγοσά εσγασιας που διατησει τους μισθους σε
επιπεδα πεινας. Σε αντιθεση με τον καπιταλισμό του κἐντσου για τον
οποιο ο ισθό ειναι και α ο αστικά ικανότ τα, στον πε ι ε ειακό
λ μ ι Ξ
.Υ Θ
ηι
.
.
Θ φ Ο
χαπωτα Βσμο υφισταται μονον ωἔ χοστοἑ”
Μος Ο ωποα̨ σὉσσω_
Θευσης σϊην πεωφω̨εωαπἠ χωνωνω Ξω̨οωθείται από Έως μηχανυ
σμους της εἔάστησης και της εκμετάλλευσης. Η εἔάστηση ειναι
.
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πολιτικη, οικονομικη, τεχνολογικη,
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α) Οι λαοι τθἐ Π8ΩιΦέΘεια€ δεν μποθουν να ελπιζουν σε
"εκσυΥλοονιστικό” μετασχηματισμό του πεσιφεσειακου καπιταλισμού
σἕαἔἶπιτἶαἔισμό κεντσικου τυπου, ωστε να ςεφυγουν από τη ζώνη της
ιω
η .
β)
λαοἐ
·

ικη οικονομια.
γ) Την εςοδο από το ιμπεσιαλιστικό
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θα στηῳχτεβ στον ιπαγκοσμιο
ΐἕἔεἶμεῳσμο της εογασιας η αποκ εισῃχα σας εσωτεῳκες Ήνατο
Ο» πσοσποθέσεω̨ για μια επιτυχή πσσεω εθνωίἠς χω
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ι
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σ) Στσθεσἠ επσνσστσῃκἠ Έσἔωιἠ σσμμσχω βσσσσμἐνη στον

αποκλεισμό των κοινωνικών δυνάμεων που συνδέονται με το ξενο
Άεφἀλωο
β) Ολοα̨ίλησωτωίσα̨ ἐλεγχοα̨ πάνω στο κσστσςθ ώστε να

Θ

καταστει δυνατη η εςάλειψη των κοινωνικών δυνάμεων που συν
δὲονται με τον ιμπεσιαλισμό. Το κσάτος ειναι ο στσατηγικός τόπος
όλων των αντιθεσεων γιατι εκει παισνονται οι αποφάσεις που
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Κεντόικό πσόβλημα της μετάβασης ειναι ο πσοσανατολισμος
της πασαγωγης και η στσατηγικη της εθνικης συσσώσευσης. Σκοπός
της πασαγωγης θα ειναι η ιδιοποιηση της υπεσαἔιας η η ικανοποιηση

Δ
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συστημα οι μάζες της
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οωτοδὐναμη

πθαγματοπολὴσουν μαζί με τουἔ
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ω̨γασιἔἐη δευτεθη πεθιπτωση έχουμε μπλόκαθισμενη μετάβαση που
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,
,
ι
.
ι
πσοκαλει βαἕιες αλλαγες, ἑιιλλα δεν αμφισβητει ἔσιςικα τις ιμπεσια
λιστικες σχ σεις και επι ιώκει την επανεντα η στο Παγκόσμιο

θ

,

·

λιἑΰεῳαλλστλχογ συστημα χῃζονταἔ μια εσωσῖθεφἠ

·

πλουσαλιστικου μοντέλου διεθνους κοινότητας οπου το καθε εθνος
στησιζεται στο δικό του, εσωτεσικα ολοκλησωμενο, καταμεσισμο

εκμετάλλευση, την καταπιεση και την εξαθλιωση αν δε βγουν από το
ε

,

Κ.Τ.Π. πσοωθώντας κοινοτικές κοινωνικὲς σχεσεις. Η μεταβατική
κοινωνια γινεται τότε πασάγοντας ανατσοπης του παγκόσμιου
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Η μεταβατικη διαδικασια που ανοιγει με την αποδεσμευση
Μπο ει να
από το ι πε ιαλιστικό συστ α δεν ειναι ονόδ ο
κατευθυνιἱι ιἶ ο τ ν αταξικημκοινωνια Μττλο ει ἕ ιΐοηνα οδΘ άσει
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Στ ν π Θ ωτ η πε Θ ιπτωση εχουμε μια ποσεια όπου ο λαος σπαει
βαθμωωη
δεσμά
εἔἀῳησηἔ
ανατοἑπεω Την α̨ωῳαοχω
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γ) Πεῳεχομενο "Ε εθνωκης σὉσσωΘεἩση€ ειναιδιανομης,
των εθνικών
πόσων, της πασαγωγης αλλά και της η ανασῃταἔη
πσος
την κατεύθυνση της δημιουσγιας ενός εθνικά ελεγχόμενου και ολο
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του εθνισμού

ι

κληοώμένου σε εθνικό επιπεδο καταμεοισμού εσγασιας.
8) ΟΦ Επνλανἑἐ στα επίπεδα "ΙΞ σνσσώθεσσηἑ νασσθἰἔανν τη
Φνσνι και Τη αῖαθεθατηΐα Ήι̃ἐ ηνεααἠἐ ταἔννἠἐ σνμμαλἰαἐ
ε) Με Την εἔαλαψη "Ε ν=νΩΦαΩΧἰα§ τσν νσνωῃκον σωστα
λνσμσσ Ο ΐαἔωέσἑ φσσἐσἐ τον νεφαλαἰσν μετασλημααἔεταν σε νσσστ
κόγοαφειοκοατικό.
στ) Η απαλή να εδαανωθεἰ “Π ωαανἠ ααανἡ ταἔη στην
εἔσναία μπσθεἰ να εἔσνδετεσωθεῶ με "ιν ανεπνφσλανΐη νΦνΉταπασΙαΉ
νων λαῖνών μαἔών πσσἐ την νατεσθννση τηἔ αντσννβὲσνησησ τθἔ
απθνένΐαωαι̃ι̃ἐ ναι· τηἐ αντσδναλεἱθνσηἐ
Ο Η στσστηνσσι̃ νηἔ σασναλνσανήἔ μεταβασηἔ πθἐπεν να
στησνζστσν σε πεθνφεσενσνέἔ "σν σνεθνενἔ σνμμσχσἰἔ πσν θα βσσίζσ
ννσν στην νπσστἠσνἔη των εσνσισσπελενθεσωνσσσν νννημστων
η) Δύο ειναι οι κινδυνοι που απειλούν τη σοσιαλιστική με
νσβσση: Ή εἔωτεσννἠ νμπεσνσλνστσιἠ επέμβσση νσν τσ νλνστσημσ σε
εσωνεσννἠ μαἶνννἠ ναταΤσεσηω

Το έθνος δεν απασχόλησε τη σχολή της Φοανκφούοτης.
Μποοούμε όμως να διαπιστώσουμε σ' αυτήν μια βαθια οήξη με το
δυτικοκεντοισμό. Η κοιτική της στον αστικό πολιτιστικό τύπο, η
δήθεν "ανώτεοότητα" του οποιου αποτελει και τη σημαια του
δυτικού κοσμοπολιτισμού αλλα και καθε μοοφής δυτικού οατσισμού.
ειναι, εξ' αντικειμένου, μεγαλη συνεισφοοα και αφετηοια καθε νέας
ποοσπαθειας να συγκοοτηθει μαοξιστική θεωοια για το έθνος
Το έθνος δεν απασχόλησε ούτε τον Αλτουσέο. Οι διανοούμενοι
της σχολής του δεν ενδιαφέοθηκαν για το εθνικό φαινόμενο. Δεν
κατόοθωσαν να ξεφύγουν από τις ποωταοχικές θεώοητικές έννοιες
και να φτόισουν στην ποαγματικότητα του ιμπεοιαλισμού. 'Ομως
ειναι ο Αλτουσέο που έθεσε με τον πιο σαφή τοόπο το πσόβλημα
τηα̨ ··ΉλΜότητα§ι· "Ε Ιδεολογως καγ υποστἠῳἔε την άποψη ότι η
Ιδεολογια δεν ειναι αληθινή ή ψεύτικη συνειδηση αλλα αντικειμενική
ποαγματικότητα, σχετικα αυτόνομησ). Διατήοησε τον "καθοοιστικό σε
τελευταια αναλυση" σόλο της Οικονομιας αλλα μετέβαλε το νόημα
του. "Καθοοισμός σε τελευταια αναλυση” από την Οικονομια δεν
σημαινει ότι η Ιδεολογια και η Πολιτική "αποοοέουν” από την
Οικονομια. Σημαινει απλώς ότι ειναι η φύση της Οικονομιας που
ποοσδιοοιζει ποιο "επιπεδο" θα ειναι ”κυοιαοχο" δηλαδή ποιο
επιπεδο (ιδεολογικό, πολιτικό, οικονομικό) θα επώμιστει τον
αποφασιστικό ρόλο στην αναπασαγωγή των παοαγωγικών σχέσεων.
Η Ιδεολογια και η Πολιτική δεν ειναι επιφαινόμενα αλλα
ποαγματικότητες εξ' ισου αντικειμενικές με την Οικονομια.
Η οήξη αυτή με τον οικονομισμό και τον θετικισμό, η ανα
γνώοιση ιδιαιτεοα ότι η Ιδεολογια έχει οντολογική υπόσταση ότι η
ουσιαστική της ενέογεια ειναι υποκειμενοποιητική, θα μποοούσε,
καταλληλα μεταποιημένη, να δώσει μια πολύ γόνιμη ώθηση στο
θεώοητικό ποοβληματισμό για το εθνικό φαινόμενο.
Ο νεομαοἔισμός, σε αντιθεση με τις δυο ποοηγούμενες σχολές,
ήοθε σε επαφή με τα εθνικοαπελευθεοώτικα κινήματα, με το
σύγχοονο εθνικό φαινόμενο. Δέχτηκε και ανέπτυἔε τη λενινιστική α
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(1)

σελ. 368

Για ἙΟ θέμα Ήιἐ αααναλαι̃ακἠἐ μεταβααηἐ βλ¬ «Ἀννση Ανσπτνἔη»
και πέοα. Επισης: «Η κοιση του ιμπεοιαλισμού» σελ. 149 και πεοα.
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(1) «Θέσεις» σελ. 9698 όπου ο Αλτουσέσ διαφοοοπσιειται από την
κλασική μαοξιστική θέση για την Ιδεολογια ως ψευδαισθηση και όνειοο
ωεφὸσον εωω ὸνεω̨ο δεν είναι τίποτα»

ο Δγττκοε ΜΑι>Ξ1εΜοΣ

Με

ι

ντιληψη για το εθνικο ςητημα που στηοιζεται στη θεωοια για τον
ιμπεοιαλισμό και τοαβηζε μια σαφη διαχωοιστικη γοαμμη αναμεσα σ'
αυτην και στις ποογενέστεοες θέσεις που στηοιζονταν στη θεωοια της
κ

ι

ι

κ

..αστΜ0ὁημοχ©ατΜἠ€ ολοκλἠοωσηἔ...
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Για το νεομαοξισμό το εθνικο φαινομενο ειναιιδιιστοοικο και
δε συνδεεται αποκλειστικα και μόνο με την εποχη του καπιταλισμου.
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ι
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Οι νεομαοξιστες διακοινουν μεταἔυ εθνοτητας και εθνους.
Εθνότητα ειναι μια ομαδα που χαοακτηοιζεται από οοισμἐνα κοινα
χαοακτηοιστικα  αυτα πεοιπου που εχει απαοιθμησει ο Σταλιν
ι
(γλωσσα, ηθη κλπ.). Η εθνότητα ομως δεν αποτελειι εθνος
πασα
μόνον όταν από τους κόλπους της βγει μια αοχουσα ταξη που θα
δημιουογησει κοατος για να οογανωσει την παοαγωγη και διανομη
του οικονομικου πλεονασματος. Η υπαθἔη έθνους ποουποθετει την
υπαοἔη εθνότητας και πλεονασματος ικανου να στηοιξει μια
κ
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Π©ἑἶτεΒ|ὀμω`Ξ να ἶπβσημἀνοι̃ἱμε ότ* γω τα ζητῇμαἶῖα εθνωίἠα̨
στοατηγικης εχει θεμελιωδη σημασια η νεομαοξιστικη συνδεση του

ι

ι

Οι δοομοι της σοσιαλιστικης μεταβασης ειναι εθνικοι. Η εγκα
θιδουση του σοσιαλισμου στον κοσμο σημαινει την εγκαθιδουση πλου
γ

ι

Ἑθνουἔ με την ὐποω̨ἔη ολκονομωίοὐ πλεονάσματοἔ· Ἑχελ μεγάλη
σημασια οχι γιατι ποοκειται για νεα θεση (αφου η υπαοἔη
πλεονασματος αποτελει την ποουποθεση καθε κοατους) αλλα γιατι
ποοσανατολιζει τη σκεψη στο ποοβλημα της εθνοκεντοικης συσ

νι



σώῳυσηἔ κα" ανἀπωἔηα̨·
Το κενο ολων των μαοξιστικών κατευθυνσεων, καθώς και του
ι
ι
νεομαοζισμου, ειναι, αυτη την εποχη, η αδυναμια να πεοιγοαψουν
εναν εναλλακτικό στον καπιταλισμό πολιτιστικό τυπο. Στο κεντοο
|
Ι
αυτης της αδυναμιας βοισκονται εοωτηματα οπως αυτα που εθεσε η

ι

¬

ι

ω «ΙΙ εθνότητα
ι

ι
ποουποθετει
μια γλωσσικη και πολιτιστικηι κοινοτη
τα, μια ομοιογένεια του γεωγοαφικου χώοου και κυοιως τη συνειδηση αυτης
της πολιτιστικης ομοιογενειας και όταν αυτη ειναι ατελης, τη συνειδηση των
παοαλλαγών στις διαλἐκτους και στις θοησκευτικες λατοειες που αλλαζουν
από τη μια ”επαοχια” στην αλλη. Το έθνος ποου̃ποθὲτει την εθνότητα αλλα
την ξεπεοναει.. εμφανιζεται στην ποαγματικότητα όταν, εκτός των αλλων,
μια κοινωνικη ταἔη, που ελέγχει τον κεντοικό κοατικό μηχανισμό,
εἔασφαλιζει μια οικονομικη ενότητα στη ζωη της κοινότητας, δηλαδη όταν η
οογανωση της δημιουογιας, της κυκλοφοοιας και της κατανομης του πλεο
νασματος απ' αυτη την κυοιαθλη ταἔη, συνδέει την τυχη των επαοχιών».
'
Αναπτυἔη››_ σελ. 25).
(‹‹Ανιση
«Αν και το εθνος ειναι ενα κοινωνικό φαινόμενο που μποοει να
εμφανιστει σ' όλα τα σταδια της ιστοοιας, αν και δεν ειναι αναγκαστικα
δεμένο με τον καπιταλιστικό τοόπο παοαγωγης το εθνικό φαινόμενο ειναι
ασταθές: μποοει να ανθισει η να εξαφανιστεὔσὐμφωνα με την ενισχυση η
την αποδυναμωση της εἔουσιας της ταξης που το ενοποιει». ς«'Ανιση
.

Αναπτυἔη» σελ. 26).

ε

οαλιστικου μοντελου αυτοδυναμων εθνικών κοινοτητων.
ΑΪ "αλ ςπανουν λἦγο γω χολνῳνω κοῃίοτωἦη πω βα̨σλσμεγη
στην "αἔια χοησης” και οχι στην "ανταλλακτικη αἔια", για κοινωνια
βασισμένη στην πολιτιστικη πολυμοοφιαιϋ, οι νεομαοςιστες εἔακο
λουθουν να πιστευουν στην παοαδοσιακη μαοξιστικη θεση για την

με Ἐηνγκοωαουοα και τῃν Ιη̨̃εολογβα· Η δαἶκῳση εθνοτηταἔ Ϊα*
εθνους κλεινει το θεωοητικο ποοβλημα σε πασενθεση και πασακαμ
πτει την απαιτηση για μια ειδικη θεωοια.
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ΔΥΤΙΚΟΣ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

τελωω ση̨γχωνενση/εἔαφανλση των εθνων·
Ο νεομαοἔισμός δεν έχει αναπτυςει μια συστηματικη θεωοια
για το εθνος, αλλα από τις διατυπώσεις του μποοουμε να βγαλουμε
ΤΟ σὉμ3ἙεΩασμα Οῖι σλἕνδεει ΤΟ Εθνοἕ Ή.ὉΩιωΞ με 'Γην Οιΰιθνομιιξἰ 'και

,

Απλώς στην εποχη του καπιταλισμου εκδηλώνεται με τη μοοφη του
ἑθν0Ό€_κΘἀτΟΌς
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σχολὴ τηα̨ Φθανκφούοτης: Αν το Σύστημα καθορίζει πς ανάγχεςη μαςι
πως μπορουμε να το ανατοεψουμε χωρις ποοηγουμενως να εχουμε
κ
ι
ι
ι
ι
ι
αμφισβηῖησει
αυτες
πς ιαναῃεςἔ. Πως μποΘΟυμε
να αμφισβητησουμε
.
.
ι
.
ς

τις αναγκες μας οταν ειναι αυτες που καθσοιζουν τις επιθυμιες, τι
σκέψεβςι τα σϋναῶσθήματά μας; Πώς μποἔωὐμε να αλλἀἔουμε τις
σχέσεις μας οταν δεν ειμαστε πραγματικα υποκειμενα;
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Αμιν: «Εγκωμω στο σοσιαλωμο» («Ο Βμπεωαλισμοἔ κο"

ανιση αναπτυἔη» σελ. 104).
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ΜΕΡ ΟΣ ΤΡΙΤΟ
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Η ΚΡΙΣΗ
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Το τοττο μεοος αναφεοετατ στη νέα πεοτοὁο ὁομτκης κστσης
που αοχτσε το 1967'73.
Ετνατ πεοτοὁος δομτκης κοτσης γταττ ενω έχουν εγκατασταθετ
κατ τεθεί. σε λεττουογτα οτ κτνητηοες μτας νέας επέκτασης, αυτοτ δεν
έχουν κατοοθωσετ, ακόμη, να θέσουν σε κτνηση το "σχημα". Επτπλεον
υπαοχουν σημαὁτα πως ποοκεττατ γτα κοτση που αγγτςετ τα τὁτα τα
θεμἐλτα του συγχοονου πολτττσμου.
Στα πλατστα αυτης της κοτσης γνωοτςουν μεγαλη οπτσθο
χωσηση κατ βοτσκοντατ μποος σε αλυτα ποοβληματα τοσο ο σοστ
αλτσμος οσο κατ ο εθντσμός. Ο νεοσυντηοηττσμος κατ ο κοσμο
πολτττσμος έχουν γτνετ κυοταοχα οευματα σε παγκοσμτα κλτμακα.
Η συντησηττκη στοοφη αοχτσε με την αποτυχτα της κτνἐςτκης
Πολτττσττκης Επαναστασης. Η αποτυχτα αυτη έκανε να εξαφαντστετ
απο τον αμεσο τστοοτκο οοτςοντα η κοτνοττκη σοσταλτσττκη ποσο
πττκη ως εναλλακττκη λυση στο ανττὁοασττκο ὁτπολο φτλελευ
θεοτσμουκοαττσμου. Οτ οτςοσπασττκες αοτστεοὲς δυναμετς αναγκα
στηκαν να καταγοαψουν την κτνὲςτκη αποτυχτα ως επτβεβατωση του
σοβτεττκου υποὁετγματος. Ποαγμα που αναγκασττκα θα βτωθετ ως
βαθτα κοτση του μαοἔτσμου.
Στο τὁτο πλατστο η γοαμμη Γκοομπατσωφ κατ οτ επττυχτες της,
παοὀλο που αποτελουν αναμφτσβητητη ποοοὁο γτα τον υπαοκτὸ
σοσταλτσμο, καταχωοουντατ στο παθηττκο του μαοςτσμου, ως επτκυ
οωση της τστοοτκης χοεωκοπτας της σοσταλτσττκης τὁεολογτας. Οτ
τὁεολογτκες επτπτωσετς τους δεν υπεοβατνουν το ὁτπολο φτλελευ
θεοτσμοςκοαττσμος κατ τσχυοοποτουν τον κυοταοχο νεοσυντηοη
ττσμο.
Η καθτςηση του οτςοσπασττκοὐ επανασταττκου οευματος
τσχυοοποτησε ττς νεοπαοαὀοστακες (φουνταμενταλτοττκὲς) ὁυναμετς
μέσα στα εθντκοαπελευθεοωττκα κτνηματα καθτστὡντας τα αντκανα
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να ανττπασαταχθουν στον συχγοονο κοσμοπολτττσμο κατ ττς
τμπεοταλτσττκὲς του στοατηγτκες.
Την ανττφαττκη αυτη γεντκη ετκὸνα θα ποοσπαθησουμε να
πεοτγοαψουμε απο πτο κοντα εζεταςοντας την κτνἐςτκη αποτυχτα, την
"κοτση τουλμαοςτσμου” κατ τα χαοακτηοτσττκα της συχγοονης
ὁομτκης κοτσης. Στο κἐντοο της ποοσοχης μας θα ετνατ, οπως κατ
στα ποοηγουμενα κεφαλατα, η σχεση εθντσμου κατ κοτνοττσμου.
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Η ποοσπαθεια του Μαο Τσετουγκ να βγαλει την Κινα από
τον δοόμο του κοατισμου δεν ευοδωθηκε. Αμέσως μετα το θόινατό
του η αοιστεοα έχασε την εξουσια και ἔαναγυοισαν οι δεζιοι με
επικεφαλης τον Τεγκ Χσιαοπινγκω. Το 11ο Συνέδοιο του Κ.Κ.
Κινας (Ζ18 Αυγουστου 1977) έκλεισε την παοένθεση του "Μεγόιλου
Χαους" και επικυοωσε την επιβολη της "Μεγόιλης Τάξης".
Η Κινα ακολουθησε τη μοιοα της Σοβιετικης Ἑνωσης. Ενώ
ξεκινησε με διεθνιστικους και κοινωνικοαπελευθεοωτικους σκοπους
κατέληξε, μετα την αποτυχια της Πολιτιστικης Επανάστασης, σε μια
αναλογη ποαγματικότητα. Ο σωβινισμός εδοαιωθηκε στην εσωτεοικη
και στην εξωτεοικη της πολιτικη. Παοαδειγμα: η εισβολη των
κινέςικων στοατευμόιτων στο σοσιαλιστικό Βιετνόιμ (για "να του
δώσουν ένα μόιθημα") και η συνεογασια με τις Η.Π.Α. εναντια στο
εθνικοαπελευθεοωτικό κινημα της Αγκόλας... Αντι για τη δημοκοατια
των μαζών και τις αλλαγές ποος την κατέυθυνση της κοινωνικης
απελευθέοωσης, ειχαμε την κυοιαοχια του κοατισμου, την ευοεια
καταστολη και τους "τέσσεοις εκσυγχοονισμους" που βασιζονται στη
θεοποιηση του κέοδους και των υλικών κινητοων.
Και η δευτεοη, λοιπόν, μεγαλη επανόισταση του αιώνα δεν
μπόοεσε να αμφισβητησει το καπιταλιστικό ποότυπο.
Η αποτυχια μποοει να βοει πολλές εξηγησεις μια και η
ποαγματικότητα, ενω δεν ειναι λογικη, επιδέχεται (όπως λέει ο
Καστοοιαδης) απεοιόοιστη εκλογικευση. Θα δώσουμε οοισμένες
εξηγησεις αλλα εκεινο που θεωοουμε πιο σημαντικό ειναι να
ποοσδιοοισουμε τι ακοιβὡς ειναι αυτό που απέτυχε στην Κινα. Κι
αυτό ειναι ένας μονοδιαστατος μαοἔισμός που δεν παιονει υπόψη
του τις παοαδόσεις, την κουλτουοα, τον εθνισμό.

(1) Για τα γεγονότα της ανατοοπης αυτης βλ. Σ. Μπετελέμ: «Το
μεγαλο αλμα ποος τα πισω» σ. 62 και κατω.

Το Εθνικό Ζγῃημα
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Σαφωἔ ὁιακηωγμενος στοχοἑ του ποογρἀμματοἐ του
Κωαἐ ήταν εἔ αοχὴς η αυτοὀώθεση των εθνοῖητων χω Ο κοαη̨κοἑ
Φ“ιΟΧωΩισμθΞ η Ή εθελοντική Τολλἔ συνένωση αναλόγως με το αποτἑδ
λεσμα που θα εδινε η ασκηση του δικαιώματος της αυτοδιαθεσης.Χ
Η αγοοτική επανασταση και ο μακοόχοονος πόλεμος αντι
'

στασηἔ ενἀνῃα στως Ιἀπωνεἐ εισβολείς, Ήπἡθεαν μια πολύ ωνοϊκὴι
βαση για τη συσφιξη των σχέσεων και την εἔασθενιση των αντιθε
σεων αναμεσα στους Χαν και στις αλλες εθνότητες. Η μαοἔιστικη
”κ“ εκδο ” τ συ ώνευσ του πατ ιωτισ ου
λο 'α στ
τοη̨ διεθΰιἔαοίυι ηέσω τἰηυ αι̃ἐτιι
ιαλιαἕικου και ἶιντιτρεμδυ
δαοχικου αγώναμενισΐςυε αυτές τις ενμωτιἰες τασεις Ο κοινός πόλε
μος εναντιον του Τσαγκ Και σεκ που εφαομοζε μια αποοκαλυπτα
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σωβΨΨΉχηθ ἶι̃ολωπη κδαταἕιωεσηα̨ των θεθν9Έηἶ1€3ἕΕθἐἔΞ])Ωἔε επω̃ηε
ν.
ευνοικη συν ηκη για τη ιευ ετηση των ε νικων
Ον εννοτνέε αντέε σννθἠνες σννέβαλαν να Ξω̨οεἔοφλνθεν Ή
Θ λ
να σν
τ . των εθνοτττων στο ενναω Μνέζνκο Ή ἀτοα̨ πον
ε ε οντι η
η
μμε Οκη
Θ
θεμελιωσε ο Μαο Τσετουγκ την. 1η Οκτωβοιου 1949 στην πλατεια
.
ι
,
ι
της Ουοανιας Ειοηνης. Το δικαιωμα της αυτοδιαθεσης, τυπικα του
ζωτική σημασια των εδαφών των εθνοτή
λαχιστον, δεν ασκήθηκε.
μικοος
τους πληθυσμος καθοοισαν σιωπηοα τις
των και ο σχετικα
θ ι
Θ
ι
τ Νέα Κννα
νεεἐ σἶἶἕεἔ, ἔἕἶναἔῖιτιἕν Ξνἕἔνι̃ἰ Οἔἰσεεἶτωα̨ εηἶννωἐ
ήταν ἐξ) σωβνς
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ἔςανηὲ:
να
ἐθνὸξ ταἶ ηγ μ
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η
ο σωβινισμος των

Για το Μαο
,

Σ

Ο

πω

ποοσοχἠ σῃἔσυνεπειεἔ

εχεω

›› Στην ποαγματικότητα, οι εθνικἑἑ μειονότητεἐ
σε
βοηθουν
μεγάλο βαθμό
εθνότητα
Χαν Σε μεῳνονἕ σννω̨
όφονἔ
ανέσεν
νανχὡνταν
βοἠθενα
δόθηκε
εθνννἑ€

ι

Ό
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ι

ι

άμυνας σε Ο)ἑ?ἔληΩη'τη χωῳ»
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ἦ

Εκὀὀσκ

Χ

(1)

°

εντασσοντας τη σχεση αν μεσα στους
_

αν και τις
γ

αλλεἔ εθνοτη̨̃τεε τηἦ Κ”/αἔςσνἶις
Μἐγαλεἔ Σἶἶνσεἑς έξω' σἶα̨ζι
το ζητημα 01) σωβῃἔσμου ων γαν « "Ουμε
Ο ς
α η
εναντια στο σωβινισμο των Χαν. Οσο για τον τοπικιστικο εθνικι
σμό ποεπει επισης να καταπολεμηθει αλλα, γενικα, δεν βοισκεται εδώ
η ουσια». Δεν βαζει στο ιδιο τσουβαλι τον ηγεμονικό σωβινισμό των
Χαν και τον εθνικισμό των αλλων εθνοτήτων. Διαπιστώνει ότι στη
ι
,
ι
ι
ι
Ε σ
α τ
Σ
Ρ σ υ
λλ

Ϊ"

κιτ ιι:ατιιι:::ια: ειτιειιι ει
.

ειιιειιτι
ι

ιι τα

μαθήματα από το αονητικό οωσικό παοαδειγμα. Δηλώνει ότι οι Χαν
Οἠλθαν από ανἀμενἔν πολλών εθνοτήτων Επαναλαμβάνω ότν εννοω
Θ

ν

ζ··ω

1

γ

ι

1953

γἀλο βαθμὰ 6" δεν πθόπεπω απλά για τα "Ήπολεῶμματἀ" τΟὉ»ω'
Δηλαδή δεν είναι απλὡἔ Ήα̨τἀλοωτο Έουπαῳλθόντοε αλλά φωνὀμβ
«ΕΜοννἠ
Μοθφωτννἐς

Στα

:

ΞΞΘΧΞ

γ

.
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γ

Ε

σπα̨ σχεσεβε με Ἐκ αλλεα̨ ἶθνοτητεἔ
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ι

,
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ηἐ

ηἑ

γ

5

η σωβινιστικη ιδεολογια των Χαν: «Επιφανειακα επικοατεμπαντου


ι

.

δεν μπω̨ουμε να
Νχἀνονμε χωα̨ς Πε εθνβπὲς μεωνότητεἔ' Ποιος είναι οωτὀς πον
κατοωίεἐ σῖα 50 % με 60 % ΈΟΉ εὁἀφως μας° η εθνὀῖητα των Χἀν ἡ
'λλε εθνότ τε · Οι εθνικἐ ἐμ ειονότ τε . Σ' αυτε τι πε ιο ε
υπαοχουν
αφθονες πλουτοπαοαγωγικἐς πηγες και ανεκμεταλλευτος
,
|
,
πλουτος... Οι εθνικες μεινοτητες αποτελουν μια μεγαλη βοηθεια στο
πολιτικό και οικονομικό επιπεδο καθώς και στο επιπεδο της εθνικης

ι

ηἔεμωμ σἶην π@αγμαωαἶτητα όμωα̨ Ὁπα̨θχοω οῳσμενα πολν ,σοβω
σα ποοβληματα... Το ποοβλημα των σχεσεων αναμεσα στις εθνότητες,
που αντανακλαται μεσα στο κόμμα και υπαοχει αναμεσα στο λαό, σε
πολλα μεση, επιβεβαιώνει ότι ο σωβινισμος των Χαν υπαοχει σε με

ι

,

μεβονοτητεα̨ αλλα αντοι” δεν ανῃλαμβανοντω”

.
9. .
ι
Χαν ηταν εντονοτατος κιν

Μεκι

εθνννὲἐ μενονὀνντεἔ

βοηθά

`

μ €
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νο που αναπαοαγεται. Το εντοπιζει στο επιπεδο της ιδεολογιας και
ζηταει να ενταθει η διεθνιστική διαπαιδαγώγηση.
ι
Το 1955 στην εθνική συνδιασκεψη του κόμματος ο Μαο
επανὲοχεται στο θεμα του σωβινισμου των Χαν με πιο σκληοἑς
διατυπώσεις οι οποιες θιγουν την ποαγματική βαση των εθνικών
σχέσεων «Μην έχετε
αναληψη ότι εννοω
εθνόῖηω των Χαν

ν

κἶΐ
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ΔΗ

Ἡ

ν

Δ
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Ϊ

κυοιως οι Χαν που εχουν αναγκη τις αλλες εθνότητες και τονιζει
έχω
σω̨ατηνννἠ σημασία σπονδανὀτεοη απ, ὀλονς
νλννονς ποω̨ἀνοντες
οννοὲόμνση
Κίναἔ
εννοω
ενχαενστνμὲνες
εθνότντεἐ
”
Το Φλεβαοη του 195λ στο πολυ διαδομενο εογο του «Για την
οοθή λυση των αντιθεσεων αναμεσα στο λαό» επανεοχεται στο ιδιο
θεμα δηλωνονταἐ οτι «το κλειδι του ποοβληματοἐ βθισκεται στην α

στο

ει) ιειειιιιωιι.

2. Η αντιγσαφή του σοβιετικού πσοτύπου.
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' κ να υπε νικ θει ο σωβινισμός των Χαν»ω .
ναν η Η εἔήνἶνση ητον έδωσε το 1958 στη δνἀσκεψη του Τσεγκτοὐ γω
νενονός ὁτν
Κννα δεν ἐνννε μια .Ενωση Δημοχοαῃών εννοω η

πληθυσμιακή σχέση των εθνοτήτων: «Στη Σοβιετική Ενωση οι Ρώσοι
απονελονν
50 %
μενονὀτητεἐ Το 50 % στην Κννα όμως Ο

λαός των Χαν αποτελει το 94 % και οι μειονότητες το 6 %»(2) Στην
.
.
ιδια διασκεψη μιλαει για την αντιδικια με το Σταλιν για τη
Βοοειοανατολική Κινα και το Σινκιαγκ για τις δύο "αποικιες" όπως
ονομάζενω
'

Οταν οι Κινεζοι κομμουνιστες κατέλαβαν τις πολεις ειχαν
πισω τους σημαντική εμπειοια στην αντιμετώπιση των αγοοτικών
_

,ι
ι

ι

γ

Νὁμνζαν ηη το θέμα είχε βηεν την ἀῳστη ληση τον στην Ε·Σ·Σ·Δ·
·
·
τ
οι
"αν ἔεηννησαν
να αντηνθαφοην
το σοβνεηηο· μοντελο
Υπενθημηἔοημε την πῳπολεμνηη θεωθνα τον Μαο γω τον
χαοακτήσα και τις πσοοπτικές της εθνικοδημοκσατικής επαναστασης.

ἶι

°

Το 1959 τα
νθννσνννό νννημα

να

γ

°

κινέζικα στσατεύματα πνιγουν στο αιμα ένα

Το συμπέοασμα που μποοούμε να βγαλουμε ειναι ότι οτ εθ_
νικές σχέσεις αν και δεν ειχαν την ιδια βαούτητα με τις εθνικές
σχεσεις στη Σοβιετική Ενωση διαμοσφώθηκαν και στην Κινα κατα
έναν ανωνονο νθόπον

Ενη) ωἔ πηοἔ το
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νὀνο:
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Μαο Τσετουγκ: «Αγνωστα Κειμενα» σ. 29. Νέα Σύνοσα.

ι

1

ηῖηωἶο σταδνο

νεον ννπον ασῃηοηημογηθηη
και στησιγμένη στην κινεζικη
ποαγματικότητα, ως πσος το δευτεσο σταδιο (την πεοιοδο μετα την
κατάληψη τηἔ εἔονσωἔν δεν είχε τίποτα το Οησναστνηἀ νέο·
Πσόβαλλε ως μελλοντικό σταδιο αναπτυζης της επαναστασης αυτό
που ειχε ήδη διανύσει η μετεπαναστατική Ρωσια ως εκεινη τη στιγμή:
Εθνικοποιήσεις των μέσων παοαγωγής, κολλεκτιβοποιηση της
γεωσγιας, εζαλειψη του ιδιωτικού καπιταλισμού. Κύσια αντιθεση του
"δεύτεοου σταδιου" θεωσούνταν η αντιθεση "αστικής ταζης και
ποολεταοιατου”, αλλα ως αστική ταζη δεν εννοούνταν πασα μόνον η
ιδιωτική αστική ταζη. Η πιστη στο σοβιετικό ποότυπο ήταν ο αζονας
του κυοιαοχου στο Κ.Κ. Κινας ιδεολογικού σχηματισμού.
Το ποώτο Πενταχοονο Σχέδιο (19531957) εκπονήθηκε σύμφω

.

Θνβὲτ·

.

σχέσεων· Δεν εηχαν όμως ὁνηἀ Έθνη πηονα̨ημματα και εναλλαηηηές
λύσεις για την αντιμετώπιση των παοαγωγικών σχέσεων ως σύνολο.

ν

ι

Ά

Ι

γι
6

ι

(Έο

η θεωοια ηταν ποωτοτυπη

(1) «Ποιν το 1949 και πασα τις διαφοσές που ειχαν με τον Σταλιν, οι
κινέζοι κομμουνιστές παοέμεναν πιστοι στη Σοβιετική Ενωση. Μέχοι το 1949
πσοσπαθησαν να δημιουσγήσουν ένα δεύτεσο σοβιέτ στο κινέζικο έδαφος.
Μετέφοασαν κατα χιλιαδες σοβιετικα κειμενα πανω σε καθε ενδιαφέοον
θέμα. Σχηματισαν ολοκληοη τη θεσμική τους δομή με ποότυπο τη Σοβιετική
'Ενωση Υιοθέτησαν μια οικονομική στοατηγική αντιγοαφο απ' ευθειας της
σοβιετικής, επέτσεψαν στους Ρώσους να σχεδιασουν το πσώτο πενταχσονο
σχέδιο τους και έκαναν τα οωσικα την πσώτη ζένη γλώσσα στη χώσα τους.
Αν κι αυτή η βαθια σοβιετική επιδοαση μποοει να εξηγηθει. εν μέοει, από
την παοουσια των Ρώσων στη Μανιζουοια και την εζαοτηση της Κινας από
τη Σοβιετική Ένωση, εν όψει της αποοκαλυπτης επιθετικότητας των ΗΠΑ.
δεν μποοει κανεις να ασνηθει ότι όλη αυτή η διαδικασια ήταν αποτέλεσμα
βαθιας ιδεολογικής πινστης». Η. ΜΑΟΒΟΡΓ: ‹‹Κινα: αντιθέσεις με την

ΕΣΣΔ»· Μηνναω Εηηθεωθηση ν· 8“9 1975
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να με το σοβνεῃηὀ πθότηπο Μαη κάτω από την άμεση εποπτεία
Ρώσων συμβουλων. Η γεωσγτα τέθηκε στην υπησεστα της βτομηχα
ντας. Η χσηματοδότηση της βτομηχαντκης επένδυσης, στηστχτηκε στο
Υεωθγθώ πλεόνασμα Ον εηενηησεηἕ ποη πθοηηηθηηην ννα τη νεωηνηα
κατευθυνθηκαν κυστως πσος την κατευθυνση μεγάλων αντϋπλημμΉ·
Ωθέὡν ὲθλέων παθἀ πθοἕ νην ηανεηθηνση ἐθνων ηη" θεσμών πον θα
συντελουσαν στην αμεση αυξηση τη; πασαγωγης. Η πσοτεσατότητα
δόθηκε στη βαστα βτομηχαντα. Το κέντσο βασουα̨ των βτομηχαντκών
επενδυσεων στχτηκε στον τομέα της βαστα; βτομηχαντας. Οτ Ρωσοτ
ανέλαβαν να θέσουν σε λεττουσγτα τον πυσηνα τη; βαστα; βτομηχα
νέας εγκαθτστώντας μεγαλα βτομηχαντκα συγκσοτηματα, ολοκλησω
μἐνατ με Το κλειδί στο Χἐθην Η ἴηομηλαννηη οηνἀνωση βασίστηκε
στην αηστηθη νεθαθλωτ στην πθοσωπνηη εἔοησηα των ηνεηθνννὡν
κατ στους αυστησους εσγαστακους κανοντσμους. Στην κοσυτρη της
τεσασχτκης αλυσστδα; κατ στο κέντσο της οτκονομτκης εξουσίαε.
τοποθετήθηκαν τα οτκονομτκα υπουσγετα που βστσκονταν στο Πε
ηηνο Η παθανωνηώτητα των ω̨ναζομένων ηαη το επηχενοηματνηό
ενδταφέσον των δτευθυντων, στηστχθηκαν στα υλτκα κἑνητσαηη.
Η εφαθμογη τω σοβνεπηοη πθονηπον επἐω̨εψε νη δημνοηθνηα μηηἔ
σλετωηά σηνΧΘονηἔ βνομηχαννηηἔ βησηἔ αλλά το κόστος τηἔ ηναν
νπω̨βοληηό· Εποὀηεντο για μαζηηη μεταφοηἀ τεχνΟλονω€° χωηηἐ
σημμετοχη ναι· ννώση· Το ηνθνὼηεηο ὸμωε ηταν η σνσταῃηη
ανττφαση αυτου του πσοτυπου: στηστζόταν στην αντση ανταλλαγη με
μτα γεωσγτα που δεν ηταν σε θέση να εξασφαλτσετ ουτε στοτχετὡδη
επασκετα τσοφτμων. Το πλεονέκτημα του σοβτεττκου πσοτυπου, η
επνναχννόμενη εηβνομηχἀννση° δεν μποηονσε να λεντΟνΘνησε|” με μια

__°ι̃ἐ““ἢ_“_`”

ττεντἠλθε σε αδτέἔοὀον

από νο να ανηνηὰφονμε νο εἔωτεηνηη Κι αχόμα ηανἀ Έην ανῃνναφη δεν
ἔέσαμε να κανουμε μτα στοχασττκη επτλογη, πασα ετμαοταντ αναγκασμένοτ
να δανετζόμαστε σοβτεττκές, εμπετστες κατ σοβτεττκους ετδτκους... Δεν ετχαμε
καμτα εποπτετα στη συνολτκη οτκονομτκη κατασταση κατ έτστ ασκεστηκαμε
σ·

αυτο, Βλ.

Ι

Ι

Το τμενἀλο άλμα ττοοτ τα μττνόττ 09584960) ήταν μτα ντνόν

νττα βολονταστσττκη πσοσπαθετα εμπνευσμένη από το Μαο τσε
Τουγκ με σκοπό να απομακσυνθετ η Κτνα από το σοβτεττκό πσότυπο
κατ να βσετ το δτκό της δσόμο κοτνωντκης κατ οτκονομτκης αναπτυ
ἔητατν

τη
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Ι
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τ

«Στη βαηνα βηομηχαννα ημασταν πολν απανω σι̃ονἦ Έομεν; την
ηηονοημμαησμον· νηἔ ηνοηνὰνωσης "αν τον μονηὰζ' Η Κννα δε δνἶθετε
ετδτκους, οτ υπουσγοτ δεν ηταν εξετδτκευμένοτ, δε μας απόμετνε τίποτε αλλο

να Έθνη αηολονθονμε τνφλὰη' Μάο: «Αγνωσω Κεῳενα» σ 25
αλ Γτα το σοβτεττκό πσότυπο κατ τη δέσμευση της Κτνας
ΗΑΗΚΥ ΜΑΟΠΟἘἙ: στο τδτο.

τόσο υπαναπτυχτη αγσοττκη βαση. 'Ετστ στα 1956 όλο το μοντέλο

Ι

Ι

η
ν

Η αττομἀννννσττ από το σοβττττνὀ ττνὀτνττο φάνττνε στη νέα
αντίληψη ντα τττ σχέσεττ βτομττχαντατ/νεωνντατ ναν βαοτἀτ βτο_
μττχανταἔ/ελαφντἀτ βτομττχαντατν Στόχος την νέας ττολτττνἠτ ήταν το
ανέβασμα τον βτοττννον ετττττἐὁον ττττ αννοττἀτ νατ ττ ανεττση της
αγθοττκηἐ παθαγωντκότηταἐ μέσω τηἐ πλἠθουἐ απασχόλησης του
υπἀθλοντοἐ αΥΘοττκου δυναμτκουηη. Η εἔασφαλτση επαθκεταὲ ΤΩ0

Ι__________ττ„__„„„.

τη «Αντότ Ο νἐοτ δθὸμος ήταν αποφαστσττηό; ντα
ττ; μεταλλαγές
του: από τη βαστα βτομηχαντα, που τω την έδσα της σττς μεγαλες πόλετς,
στη γεωογγχἠ κατ νωπτα βτομηχαντα, από της μεγαλη; κλτμακας επτχετσησετ;
που χσηστμοποτουσαν συγχσονη τεχνολογτα, στην πολυ ευσυτεση χσηση των
μτκσὡν κατ μεσαίων επτχετσησεων με τεχνολογτα πασαδοστακη η μτκτη, από
το συγκεντσωττσμό των αποφασεων στην αποκέντσωση, από τη μονομελη
δτευθυνση του εσγοσταστου στη μεγαλυτεση επτσσοή των επττσοπων του
κόμματος κατ των ομάδων τταοανωνἠτν από τη ννήση των νλτνών ντνττ τ νων
στη βτομττχανταν στο ἔνττνττμττ τητ νοτνωντνἠτ τνθννητ κτ από το νναφττονναν
τντό ἐλτνχον στη τταττνττ νοαμμττ δηλαδή στην τνεννττττνἠ σνμμττονἠ τον

λαου στα ετσαγτυντκα σχέδτα κατ το παθστμο των αποψασεων πανω στην
οτκονομτκη αναπτυξη». ΗΜΑΟΠΟΓΓ: στο τδτο σ.37.
(2) «Ανττ το "μεγαλο αλμα μπσος” να βαστστετ στην επένδυση του
κεφαλαίου κατ στη συγχσονη τεχνολογία, που ετνατ οτ πσωτασχτκοτ αποφαστ
σττκοτ πασαγοντες της οτκονομτκη; πσοόδου κατ της πλησους απασχόλησης,
έχανε
ανττθενο βαστσνηνε
μἐντστη χθηστμοποτηση
εοναστας
δημτουσγησετ "κεευαλατο”. Σπουδατο γεγονός που απετκοντζετ αυτη την αλλα
νἠ ήταν
ντννττοντοτηση
ανοοττνον πληθυσμού
επἀτννετα
πό
νεοοὐτ Ποτν από
.ττενἀλο άλμα ττπΘο€„τ
μεναλντεθο μέθοἔ
επενδύσεων αννἠς
πεθτοχἠς πἠνατνε
μεγάλα ἑονα ελέγχου

Ι

τ

πλημμυθών, πΩ0ΥΘαμματτσμένο κατ Χθηματοδοτημὲνο από το Πεκτνο. Το νέο
σχἐὁτο ενθὰττοννε τττ ντότττετ ανχἐς
χω με αγσοττχές συνεσγαττκέ; να οσγα
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θα ήταν συμπληἔἔομαωσή με πε ανγἀγκεἔ τηἔ γεωῳιἕἰἠς ανἀπω̨ἔης·

συγκεντσωτισμό. Ενθαοουνθηκε η δημιουογια βιομηχανικών μοναδων

[

ι

και Ιἔιεσαιοῖ' μεγεβωἔ σνιἔφωνα

με Πε α̨νόἔγχεε των
ἔοινοτητιἶν. Τελος εγιἑαταλειφβηκε η εμφαση στα ἕλικα κινητοα και
γινε εκκ ηση στον εν ουσιασμο και την ποωτοβου ια των μαζων.
μ®"Θ0Ὁ|

Κωνωνωφ Ρτηῳγμα ΈΟὉ Μἶγαλω̨ Αἶῖμαἶος ηωγ τοΰιγθοῃκο
κινημα των Λαωβωἶ Κῳνοτητων ( Ιςοωοββα ” Κομμουάεἔ )·
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να αποσπαβι̃ει απο το κοατοα̨ Έως σἶολωκἐςι οΜ9ν0μΜἐ§ ,και
εκπαιδευτικες αομοδιότητες που αφοοουσαν την κοινοτητα. Στοχος
του ηταν η αυτοδύναμη κοινότητα που συνθέτει στους κόλπους της
το σύνολο των κοινωνικών δραστηριοτήτων. Οικονομική βαση αυτης
της κοινότητας θα ηταν η κοινοτική διαχειοιση της αγοοτικης και
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βωμηχανωίἠςι παθαγωγἠἔι ἘΟΌ εμποωου με το α̨ω̨ἀτοἔ πω "Ξ ἀλλἶἐ
κοινότητες, του πιστωτικου συστηματος και των σχεσεων ατομικης

και παοαγωγικης καταναλωσης.
Ειναι σημαντικό να σημειώσουμε εδώ ότι το κινημα των
Λαῖκών Κωνοτἠτων ήταν σννἐχεια τω] Ήκηφὀθου αγώνα ΤΟΉ
μικοου οικογενειακου νοικοκυοιου εναντιον των μεγαλων γαιοκτημό
νων° Υπόβαθα̨) του Μνἠματος ήταν η οικογενειακή γεωωἰα η οποία
με τη νίκη τηα̨ επανἀσταση§° κατόΘθωσε να ανατθἑψεβ τοι̃κ μηχανι
σμούςι ενσωμἀτωσἠα̨ της στον Καππαλιστικό Τα̨ὔπο Παοαγωγἠς ποη̨
απλωνε τα πλοκαμια του απο τις πόλεις. Αποτελει ετσι μια πολυτι
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εβγαλε την Κινα από τα αδιέξοδα του

τη
πηθἔαν
οἕλωε
Ὁπω̨
β
ο
εα̨ πῳ ΟΦΗ ονῖανισε ε εβψη εμῖἶεω̨ιαἐ
και γνωσεων. Ενας υπεοβολικος ενθουσιασμός που τοοφοδοτησε μη
οεαλιστικες επιλογες. Τελικα το Μεγαλο 'Αλμα δεν μπόοεσε να
ανοῶἔεω τον αναζητούμε” ὁοόμο·
Στα Ὁπἀοχοντα πῳβλἠματα πθοστέθηωνΰ γω ω̨ω σωεχὴ
_

χοόνια, οι τεοαστιες φυσικές καταστοοφες (από τις χειοότεοες στην
ιστοοια της Κινας) και συνετειναν στη δημιουογια μιας σοβαοής
οικονομικής και πολιτικής κοισης. Στη διασκεια της κοισής αυτης ο
Μαο και οι οπαδοι του, ησθαν σε δυσκολη θεση και το κομμα
αναδιπλωθηκε στην παλια συντηοητικη γοαμμη του. Από το 1961
μέχῳ το 1966 η Κῶνα εφοω̨μόζεω ἔανά το σοβωετωώ ποόωπογω
Η αποωχω του Μεγάλου Αλματοἐ ήταν σοβαοἠ ήττα γω ἙΟ
οδήγησε στην οΉσΒαστΜἠ πεῳθωῳοποῶησἠ του
Μάο Τσεω̨τωηκ
Η παλωἀ φῳω̨ἀ του κὀμματοἑ σωπωθώθηχε στις συντηοηω
κἐς θεσεις γυοω από το Λιου Σαοσι που ηταν παντα ο πιο συνεπής
οπαὁὀα̨ ἙΟΉ σοβκεωωὐ δθόμοη̨ω·
______
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νώνουν την εθγαῃκἠ ενἐογεβα που διέθεταν χω να χοησιμοπωουν τοκ
δικους των πόσους στην εκτέλεση μικοότεοων αοδευτικὡν ἐογων και ἐογων
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(Ζ) «Η ειςσυσια ξανασυγκεντοωθηκε στο Πεκινο και στα υπουογεια
τοπ Η πῳηγοὐμενη μω̨φἠ της βωμηχανωίἠε ὁιωθςυνσηα̨ έκανε πὰλω

εμφανιση τηέ και μαζι τήἑ ο παλιό; θεσμό; του διευθυντή του εογοστασιου
που ειχε παοαμεοιστει στο Μεγαλο 'Αλμα Μποος. Μηχανικοι, ποογοαμμα
τιστες και αλλοι "ειδικοι", ἔαναπηοαν την εἔουσια στα χἐοια τους: οι
..επαΐονῖεἔι έβαλαν τα γυαλιά (πως ..πόκωνουςκ Τα νλωἀ Μνηω̨α ἔανας

βαοος των καθυστεοημἐνων. Ο οικονομικός σχεδιασμός πἐοασε ἔανα στην
εμπεδωση της συσσωοευσης σε βαοος, κατα συνέπεια, των καταναλωτικών
αγαθών». Η. ΜΑσοοττ± στο ιειο σ.
(3)
Για την κοιτικη που ασκήθηκε στον Μαο βλ. «Άγνωστα Κειμενα»
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μπήκαν στη βιομηχανια. Ο θεσμός των ιδιωτικων αγοοὡν που ειχε εἔαφανι
στει από τις αγσοτικἐς κομμουνες επιτοαπηκε παλι και ενθαοουνθηκαν οι
ιδιωτικές αγοοες. Η εφαομογή του ποότυπσυ οικονομικού οοθολογισμσυ απέ
ληἔε σῖην ποὀοδο της εχβωμηχἀνωης των πιο αναπωγμὲνων πεῳοχὡνφ σε

γ

αποθεμαῃπἠε φύλαἔης του νεΟοὐ° Ο" πολλαπλές συγχομω̃ἐς χω Τ'
υψηλὀτεθη παῳγωγἠ πω εἔασῳὰλβζε αυῖός 0 τθόπος έκανε σταθεθὀτεοη κα"
αφθονότεβη την πθομἠθεια εω̃ών Μτθοφἠς·
(Σε πολλες πεοιπτὡσεις οι νεες υδατοοσοες κινουσαν μικοους
υδοοηλεκτοικους σταθμσυς που έδιναν ηλεκτοικη ενεογεια σε αντλιες και
αλλο εξοπλισμό». Η. ΜΑΟΠΟΡΡ: στο ιδιο.

σι̃ο ίδιο
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Στη δυσκολη αυτή εποχη ο Μάο αναθεωοει τις απόψεις του
για 'τη σοσιαλιστική μετάβαση και ποοβάλλει τη θεωοια για "τη

είναι γνωστό ιη εππνχοὐσα επανάσταση δημιοω̨γεἐ
δικαιο", αναγνωοιζεται και δοἔάζεται. Αντιθετα, η αποτυχουσα
.Οπως

ἶἶτιἐ σννθηκεἔ τηἐ ῷκτατοοιας τω
για την οποια μιλησαμε στο δευτεθο μέοος· Το
συμπέοασμα που έβγαλε από την αποτυχια του Μεγάλου 'Αλματος
συνεχωση Ἐηε ,ἶπαναστασης

επανάσταση αντιμετωπιςεται σαν έγκλημα Θάβεται στη λάσπη και
ατῳωση· Τη̨ποτε θετικό δεν της βοισκουν.

πῳλεταῳατου

Έην

_

Από τον κανόνα αυτό δεν ξέφυγε και η κινέζικη Πολιτιστική
Επανασταση. Και όμως ηταν μια από τις "ιδεολογικότεοες"
επαναστάσεις της ιστοοιας και οι αοχές της εξακολουθουν να
διατηοουν την αἔια τους. ΙΙ ποακτική της αποτελει, από πολλές
απόψεις, την πιο πλουσια σε διδάγματα εμπειοια του παγκόσμιου
σοσιαλιστικου κινήματος και αἔιζει πεοισσότεοη ποοσοχή και με
λέτη

Ξἶνκἴαὲν ,ιθἕωκειἔ ε¶φΪ1λμενοὉ§λῖτΡχΡὉ§° οπωἔἐαστωαν Ο ΑΏΟ” Σάο”
Υ
.
(ἶωαο πινγκ Οι ,α οτε (ἶεν ἶε ηχαν σε,πΟαγμαἶΜἀ
πΩωτοβἶΉλωχη Μνηση ΟΒ πλαηεα̨ λωκες μαζες χω ω̃ωωἐ οι μαζες
των π(ἰΙεἶ)Ιῖ;λΠΒστΜ, Επανἀστασ
,
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ξἶωοη Η ωΞ,σ“ποπεω̨α
ω̃ωεἐ Ήα̨ πολεη̨ Δεν

εφαθμογης της Μοωοῃκηα̨ εμπεω̨ως και σῃα̨
ήταν όμως ένα παοαπέοα βημα στο δοόμο του κοινοτισμου. 'Ηταν η
υστατη και, εν πολλοις, απεγνωσμένη ποοσπάθεια απεμπλοκής από
μια αοκετά μεγάλη ποοεια στο δοόμο του κοατισμου. Αυτό δεν
ποέπει να το ξεχνάμε όταν σκεφτόμαστε την εμπειοια της
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συνάμα ένας απεγνωσμένος "ελιγμός°°

ελ"

Ο¿ Οω̨χές

ΙΙ Πολιτιστική Επανάσταση έγινε εν ονόματι των ακόλουθων
βασικών αοχων τις οποιες και παοουσιαἰουμι μι τη μοοφή που
συνήθως διαωπὡνονταν:

Ποἶὼῃστωὥης Επανἀσῖεασηε' Δεγ πῳπεὥ να ἔἶχναμε επωηἔ ότι τα
εἔεωματα ,ηἐ γθαμω̨ιε τω) Μαΐ) ηταν στην Ήπαιθθο και όχι' σπἔ
του Μαο ηταν βγαλμενη απο το τοαγουδι των

Η Πολωσωίὴ Επανάσταση ήταν ἑναα̨ "μεγάλος

Π Πολιτιστική Επανάσταση
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* Το ποολεταοιάτο μόνο του θα απελευθεοωθει. Κανεις δεν
μποοει να το απελευθεοὼσει.
* Υπολογιζουμε στην εογατική τάἔη επειδή έχει πνευμα
επαναστατικής ποωτοβουλιας και όχι επειδή ειναι εξασκημένη στην
πειθαοχια. Οι κατευθυνόμενες καμπάνιες δεν ειναι σοσιαλιστικές.
Γινονται για να ασκουν τα στελέχη πιεση στις μάζες και να οικο
δομουν τη δική τους εἔουσια. Μόνο μαζικά κινήματα που στη
οιςονται στην ποωτοβουλια των μαζών μποοουν να επιφέοουν
σοσιαλιστικους μετασχηματισμους. Επιτοοπές από τα κάτω. Εκλο
γικό συστημα άμεσης δημοκοατιαςτυπου Κομμουνας.
* Δεν υπάοχουν αυθεντιες. /Ακόμα κι ο ήλιος έχει μαυοες
κηλιδες. Οι σωστές ιδεες δεν πέφτουν από τον ουοανό. Γεννι
ουνται από την ταἔική πάλη, από την πάλη για την παοαγωγή κι
από τον επιστημονικό πειοαματισμό. Δεν υπάοχουν πλήοεις και
ολοκληοωμένες θεωοιες. Κανεις δεν κατέχει το αλάθητο. Τον Βουδα
τον φτιάχνουν μεγαλυτεοο από τους ανθοωπους για να τοομάςουν
τους ανθοωπους. ΙΙ εἔέγεοση ειναι δικαιη. Το να πηγαινουμε κό
ντοα στο οευμα ειναι βασική αοχή του μαοἔισμου.

* Υπάοχουν καπιταλιστικές επιχειοήσεις με σοσιαλιστικές
ταμπέλες. Ο δεσποτισμός του εογοστασιου δεν ειναι ουδέτεοος. Να

ὲ
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καταογηθούν οι παοαλογοι κανονισμοι. Μήπως ποέπει να μετοαμε
και την ώοα της τουαλέτας; Η κοατική ιδιοκτησια δεν κανει υπο
χοεωτικα σοσιαλιστικές τις επιχειοήσεις. Αν βασιζονται σε σχέσεις
αστικού τύπου ειναι καπιταλιστικές επιχειοήσεις.
* Το κέοδος δεν ταυτιζεται με το κοινωνικό όφελος. Δεν
υπαοχει σοσιαλιστικό κέοδος, σοσιαλιστικό υλικό κινητοο, σοσια
λιστικός μισθός. Ο τονισμός του κέοδους ενισχύει όλες τις ανι
σότητες και οδηγει στον καπιταλιστικό δοόμο. Η ποοτεοαιότητα στην
παοαγωγή και όχι στην πολιτική, στο υλικό κινητοο και όχι στο
ηθικό κινητοο, στο ατομικό συμφέοον κι όχι στο συλλογικό συμφέοον
 ειναι η ουσια του καπιταλισμού.
Η επιχειοηση ειναι τόπος

ταἔικής παλης.
* Η επιστήμη και η τεχνική δεν ειναι ουδέτεοες. Η αστική
τεχνολογια και οι αστικές μέθοδες διαχειοισης ποέπει να μετα
σχηματιστούν. Δε θα μαθουμε διαχειοιση από τα μπιζνες σκούλ των
ΙΔΙΠΑ όπως οι Ρώσοι. Δε θα μας υπαγοοεύσουν τον τοόπο δου
λειας μας ο Φοοντ και ο Ταιύλοο. Ποοτεοαιότητα στα ταἔικα κοι
τήοια κι όχι στα τεχνοκοατικα κοιτήοια. Οι ειδικοι ποέπει να γι
νουν κόκκινοι και οι κόκκινοι ειδικοι. Οι διευθυντές και τα στε
λέχη ποέπει να κατεβαινουν στην παοαγωγη και οι εογατες να
ανεβαινουν στη δεύθυνση. Αυτοαἔιολόγηση των εογαζομένων μέσα
από συλλογικές διαδικασιες.
* Η κατα ποοτεοαιότητα αναπτυἔή της βαοιας βιομήχανιας
ειναι νόμος του καπιταλισμού. Το σύνθημα "οι ουθμοι αποφασι
ςουν για όλα" ειναι αστικό σύνθημα. Να δημιουογηθει η οικονο
μική βαση και μετα να αλλαξουν οι παοαγωγικές σχέσεις  ειναι
αστική αντιληψη. Δεν υπαοχει σοσιαλιστικό σύστημα αλλα σοσια
λιστική μεταβαση, ανταγωνιστικό μιγμα καπιταλιστικών και κομ
μουνιστικών σχέσεων.
* Η χοηματοδότηση της βιομηχανιας από τη γεωογια ειναι
καπιταλιστική πολιτική. Αποκεντοωμένος ποογοαμματισμός της
γεωογιας από τις Λαϊκές Κοινότητες. Διατήοηση και αναπτυἔη
συμπληοωματικών στη γεωογια τοπικών βιομηχανιών. 'Οχι συγκέ
ντοωση της βιομηχανικής παοαγωγής. 'Οχι στην επέμβαση των κε
ντοικών αοχών στην κατανομή της αγοοτικής εογασιας. Οι Κοινό
τητες μόνες τους θα αποφασιςουν πού. πώς και πότε, θα δουλέ
ψουν. Αναπτυξη της παοαγωγικότητας της γεωογιας στηοιγμένη όχι
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στην ύπεοβολική συσσώοευση αλλα στη διαφοοοποιημένη παοαγωγή,
στην εφευοετικότητα, την ποωτοβουλια και τη δημιουογικότητα των
ιδιων των αγοοτών.
* Η μισθολογική διαφοοοποιηση, τα υλικα κινητοα, η δου
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λεια με το κομματι, ειναι πολιτικη διαιοεσης των εογαζομένων,
στήοιγμα του καπιταλισμού. Ποοτεοαιότητα στην πολιτική. στα ηθικα
κινητοα, στο συλλογικό συμφέοον, κλεισιμο της εισοδηματικής ψαλ
λιδας, καταογηση των ποονομιων και των ανισοτήτων.
* Η αστική ταξη βοισκεται μέσα στο κόμμα. Ενα κομμουνι
στικό κόμμα μποοει να μετασχηματιστει σε φασιστικό κόμμα. Η
ιδεολογική και πολιτική γοαμμή αποφασιςουν για όλα. Οχι στη
γοαμμή του "εκσυγχοονισμού”. Το ποόβλημα δεν ειναι η αντιθεση
μεταἔύ σύγχοονων και καθυστεοημένων αντιλήψεων αλλα μεταξύ
αστικού και σοσιαλιστικού δοόμου.
* 'Οχι στον εμπειοισμό. Δεν υπαοχει επανασταΐϋτό βίωμα
χωοις επαναστατική θεωοια. 'Οχι στο δογματισμό. Συγκεκοιμένη
αναλυση της συγκεκοιμένης καταστασης.

‹

* Επανασται̃ωέοποιύση ΉΊΞ παιδεωἐ 'Αθνηση Ιων αλωὐιι
μαικών αυθεντιών. Καταογηση των εἔετασεων. Οχι στις ακαδη
μαικές γνώσεις. Συνδυασμός της εκπαιδευσης με την παοαγωγή,
την ταἔιβὴ πάλη λέω τον επιστημονικό πειθαματέσμὀ· Κατἀθγηση
του χασματος χειοωνακτικής και πνευματικής εογασιας.
* 'Οχι στο σωβινισμό των Χαν. 'Ολες οι εθνότητες ειναι
ισες. Ο σωβινισμός ειναι αντιδοαστική ιδεολογια. 'Οχι στον ιμπε
οιαλισμό και το σωβινισμό μεγἀληἐ δὐναμηἐ Ενότητα με τολλἐ
λαούς και τα επαναστατικα κινήματα όλου του κόσμου.
* 'Οχι στην ανδοική εἔουσια  η γυναικα ειναι το μισό του
ουοανού. Μεταοούθμιση της παοαδοσιακής μεγαλης οικογένειας.
'Οχι στην αστική πυοηνική οικογένεια που αποκλειει τους γέοούς
και υπαναπτύσσει τα παιδια.
Ο πλούτος των εμπειοιών που αναπτύχθηκαν κατω απ' αυ
τές τις αοχές μας ειναι βασικα αγνωστος. Ξέοουμε λιγα ποαγματα
από αποσπασματικές μαοτυοιες. Θα μνημονεύσουμε ένα αξιοσημει
ωτο κινημα εογατικής αυτοδιαχειοισης που για ποώτύ Φθοα στην
ιστοοια του εογατικού κινήματος πεοιελαμβανε μαζικές ποακτικές
τεχνολογικών καινοτομιών και εφευοέσεων. Το κινημα αυτό δε φαι
νεται να πήοε μεγαλη έκταση και εκφύλιστηκε μετα το γενικό μπλο

Ι

168

Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ

ι

καρισμα της

επαναστασης. Εμπνεοταν από την πιστη στα
μικρομεσαια μεγέθη, αντιτασσόταν στην αποκλειστική εξειδικευση και
ευνοούσε τη μετατροπή του εργοστασιου σε πολυπαραγωγική μοναδα
 ικανή να καλύπτει τις βασικές αναγκες της Κοινότητας. Αρ
νούνταν τις τεχνολογιες που στηριζουν αυτονομημένα από τον ερ
γαζόμενο συστήματα και αναζητούσε τεχνολογικές λύσεις που να
στηριςουν τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασιας από τους ιδιους
τους αμεσους παραγωγούς. Ανέπτυςε έτσι μια από τις πιο ολοκλη
ρώμένες έμπρακτες κριτικές στον Καπιταλιστικό Τρόπο Παραγωγής.
β)

Οι αρχές της Πολιτιστικής Επαναστασης αναφέρονται στα
ιδεολογικα θεμέλια του σύγχρονου πολιτισμού και προβαλλουν σαν
ιδεολογική μήτρα ενός εναλλακτικού πολιτιστικού τύπου.
Σμνεπώἔ Ή οοθοτητα τομἔ δεν εενατ επαληθεμσεμη στο εσωτε·
ρικό του αστικού πολιτιστικού τύπου. Ας παρουμε για παραδειγμα
το εοώττιμα που αφοοα τεἐ πολττεπεἐ σλεσεμἐἱ τε εεναε ”οοθο” · να
αμτοαμβεονεδνταε οτ πολετεἐ τἶ να λωοτἔοντατ σε πμβεονώντεἐ παε
πμβεονώμενομἐἱ Οοτε Ἡ μτα ομτε τι αλλη απαντηση 'γαποδεεπνμοτ
νταε” Η επτλονἠ αποτελετ ”πΘστανμα” Τα λοντπα επτλετοἠματα
έπονταμ πθοσδνοθεἔονταε απο τη φαση ττιἐ επελονἠἐ παε δεν
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Η έννοια της ”αποτυχιας"

εσλμομν πασα μονο στο εσωτεοτμο τηἐ
Η επελονἠ πομ εμπνεετ αμτο το βτβλτο εεναε τι πσώττὶέ οτε οτ
ανθοωποτ ποεπετ να αμτοπμβεονώνταττ οτε αατ "Ή μανεεοτσα ποεπετ
να μπορει να διοικει το κρατος" (Λένιν), ότι πρέπει να καταργηθει
τι μψωμεντι̃ πανω απο την ποτνωνεα μπαοἔη τηἐ πολττεπἠἐ Αντἠ
εεναε 'Π αολἠι το εδανεπο στο οποίο ποεπετ να τεενετ τι̃ ποαντ
ματτποτητα
Στο ἔἠτλι̃μα ττιἐ σλεσηἐ αναμεσα στην Ιδεολονεα (στη σφαεοα
του ιδανικού) και στην Πραγματικότητα πρέπει να παρατηρήσουμε

γ

τ
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θει να γινει πραγματικότητα. Δεν ταυτιςονται αλλα και δε
διαχωριςονται. Κλασσικό λαθος ειναι να ταυτίζεται ηι λύση της
αντίθεσης με την εξαφάνιση της αντίθεσης. Το λαθος αυτό
κλιμακώνεται αναλογα με το επιπεδο συνειδησης του υποκειμένου.
Τη χονδροειδέστερη μορφή του τη βρισκουμε στις περιπτώσεις
εκεινων που "απορριπτουν" μια πραγματικότητα επειδή δεν αντι
στοιχει απόλυτα στο ιδεώδες, ή αντιθετα, "απορριπτουν" το ιδεώδες
επειδή απέτυχε να γινει πραγματικότητα. Ανήκουν επισης εκεινοι
που αποδέχονται μια πραγματικότητα επειδή με τη φαντασια τους
την ταυτιςουν με το ιδεώδες, ή αντιθετα, δέχονται το ιδεώδες επειδή
νομιςουν ότι καποτε ή καπου, έχει ή θα έχει, πραγματοποιηθει.
Ορισμένοι, περισσότερο τυφλοι, απορριπτουν "καθε ιδεολογια" και
ζητούν την "καθαρή", την διχως "ιδεολογικές προσμιἔεις", πραγμα
τικότητα. Ειρήσθω εν παρόδω ότι οι διαφορες εσχατολογιες δινουν
βαθύτερες απαντήσεις. Οι θρησκευτικές π.χ. μεταθέτουν την εξαφα
νιση της αντιθεσης ιδανικού και πραγματικού στον "αλλο κόσμο",
δηλαδή έςω από τον υπαρλςιακό και τον ιστορικό χρόνο. Η μας»
ἔιστική εσχατολογια, τη μεταθέτει επισης έἔω από τον υπαρἔιακό
χρόνο αλλα την κραταει μέσα στον ιστορικό χρόνο: στο λαμπρό
εκεινο μέλλον που θα γινει το πέρασμα από το "βασιλειο της
αναγκαιότητας" στο "βασιλειο της ελευθεριας"...
Η απαντηση, που αποτελει λύση και όχι αρνηση του προ
βλήματος, ειναι ο αγώνας για την εδώ και τώρα πραγματοποίηση
του ιδανικού  χωρίς ψευδαισθήσεις ότι αυτή μπορεί να ειναι
πλήρης και με επιγνωση ότι το πραγματοποιημἐνο ιδανικό παύει να
είναι ιὀανιχά
Η οντολογική διακριση ιδανικού και πραγματικού οφειλεται
στο γεγονός ότι ο ανθρωπος, το ατομικό και το συλλογικό υπο
κειμενο, ειναι ύπαοἔη εκστατική: ύπαρξη που έχει τη δυνατοτητα να
υπερβαινει τον εαυτο της και να καθοριςει τη μοιρα της  ύπαρξη
ι

Ν

ελεὐθεθη
'Υστερα από την επιβεβλημένη αυτή παρέκβαση μπορούμε να
διευκρινισουμε τις έννοιες "επιτυχια" και ”αποτυχια" όταν αναφε
ρόμαστε σε ιστορικα κινήματα. Οι έννοιες αυτές προϋποθέτουν ότι
στην ιστορια υπαρχουν υποκειμενα, δηλαδή φορεις έλλογης δρασης
που μπορούν να θέτουν στόχους και να τους προσεγγιςουν, κα
ταργώντας υφισταμενες κοινωνικές σχέσεις και δημιουργώντας και

τα εἔήἐῖ

Πθσπεετατ νεα δεαλεπττπἠ ολοττι̃τα Ο εναι; πολοἐ ετναε δεα
φοοετατοἐ απο τον αλλο ματ ταμτολοονα τον ποομποθετετ Η ποαν·
ματεποτητα δεν μποοεε να νενεε τδετδδτι̃ἐ ούτε το εδεὡδεἑ τι̃ ποανμα
ττποτητα Δεν μποοεε σμωἐ να μπαοἔεε πθανματεποτηταιανθθώπτντθ
πον να μη τεενεε σε πανενα εδεώδεἑ ομτε εδεώδεἐ πομ δεν ποοσπατ
ι

τα
ξι
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νούαγιες. 'Η αλλιώς, παουποθετουν ότι τα ιστοαικα κινηματα ειναι
ανλλονανα νπααείμενα 'Αν Ή αδϋπδθεαη αντἠ δεν ναχὐεν ναν Ή
Φανδδια δίναν ανεἔαθτηνη από την ἐλλδνη ανλλδνααι δθαααι νδ" δλν
μόνο Ον ἑννονεἐ τηἐ αιατνχἰαἐ/απδτνχίαἐ αΐεαοὐνναν πεθνελομἑνον
αλλα και η ιδια η ενασχόληση με την ιστοαια παύει να έχει νόημα.
Εἰναν βέβαια αν αννα ανα θέση ίνπὴδἔαν πολνααμαί παν δεν
ενδναφἐθονταν ννα την νατοθἰα επενδἠ την ναταχωθονααν στη
αφαἰδα "Ε Αναννθἐ · ΤΉΞ ”ΜΟνΘα§” _ νι "Ε Θεἰαἐ Πθὀνοναἐὕ
αλλα μια θεση η οποια καθιστα τη συζητηση μας χωαις
πεαιεχόμενο. 'Οταν λοιπόν μιλαμε για "αποτυχια" της Πολιτιστικης
Επαναστασης εννοούμε ότι ένα συγκεκαιμενο ιστοαικό υποκειμενο, η
κινεζικη ααιστεαα, απετυχε να δημιουαγησει συνθηκες που να
πδδαεννἰἔδνν αἐ διανηανναἑνεἑ αθχέἐ 'αι̃ἐ Πδλιααανἠἐ Επαναατα·
σης και να επιταεπουν την από καλύτεαες θεσεις παααπέαα
παααὲννναη αννών νων ααλὼν ΩΞ αιτίεα αννεπὡἑι ΉΊΞ ααδννλναἐ
εννοούμε τα κθίαιμα σφάλματα παν ΤΙ αθνστεθα αννἠ δνἐπθαἔε
Ξαανώνναἑ από ανα παθδμαναι ἰσωἐν αφετηδία Ο Σ Μπενε·
λἐα ααανα τη δνανΩναθ ”νΩαμμἠ§ αδχἠἔ” ναν ντθανμααχήἔ νθαμτ
μήἔἶ Η ῃνθαμαἠ αθχἠἐ” αναπδοαωπεὐα 'αἐ νατενθὐνααἐ ιααχὲἐὕ
του ιστοαικού κινηματος και η "πααγματικη νόαμμἠ” αννἐἐ "Ξ
κατευθύνσεις όπως μετασχηματιζονται στην πααἔη καθώς τις
παιανονν ατα Χἐδνα ΤΟΌΞ Οι δναφδδεἐ νδννωνννὲἐ δνναααἐ ναν "Ξ
ενσωματώνουν στις ιδιαιτεαες επιδιώξεις τουςα).
Η δνανδναη εἰναν απαααντητη νναα αν πολνανἑἐ ηνεανεἐ
πααεμβαινουν σε αντιθέσεις και διαδικασιες που υπααχουν αντι
κειμενικα. Οι κοινωνικὲς δυνόιμεις που συσπειαώνονται νύαω από
ανα νδεολδναιἠ ναν παλνανἡ νδαμμἠι δεν ειναν ποτὲ μαθνονὲνεἔ ΈΉΞ
πολιτικης ηνεσιας, όπως αφελώς πιστεύεται στα πλαισια των εν
δημούντων αστυνομικών και δαιμονολογικών αντιληψεων για την ι
στοαια. Οι κοινωνικὲς δυναμεις παιζουν καθοαιστικό αόλο στη δια
μόαφωση της "νααμμης". 'Εμμεσα και πολλὲς Φ0@ἑ; αμεσα. ανα·
νναἔδνν Τδνἐ πολι"κονέ να πθαααδαδἔδνναν ναν να μην ενεαναὐν
όπως ααχινα θα επιθναδὐαανι Η νἰνηαη νων νδννωνννών δννααεων
διαμοαφώνει μιαν αντικειμενικη δυναμικη κι αν κινημα θελει να

¬
(1)

Σ. Μπετελεμ: «Το μεγαλο αλμα παος τα πισω» σ. 58.
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μην ειναι

αηαανας της αχχα να την αατεηθανα παος αοισμἑνοηα̨
στόχους, τότε παἐπει, κατ' αναγκη, να ειναι σε θέση να στηαιςει τις
πααεμβασεις του σε συγκεκαιμενη. ακαιβη και σε βόιθος ανάλυση
των κοινωνικών δυνάμεων. Χωοις μια τετοια ανόιλυση δεν μποη̨ει
να αποφεηχθει τα Όηνμα” αναμεσα στη ῃνααιιμη αηχης· και στην
"πααγματικη γααμμη”. Η παοσοχη μας παεπει, συνεπώς, να εστια
ςεται στο επιπεδο της "πααγματικης γααμμης“ και στους όαους που
μποαούν να εςασφαλισουν την ενααμόνιση της με τις απαιτησεις
ΈΉΞ "νθαμμἠἐ αΘΧ“ἠΞ”
ν) Τα χαθαχτηέαιστιηα του ηινημαως

Ας συνοψισουμε τις πααατηαησεις των διαφοαων εαευνητών
χαααητηαα τηα Πολιτισιινιηε Επαναατααηα
α) Ιδεολογικό και πολιτικό κενταο της επαναστασης ηταν
μια μικαη μεαιδα κομματικών στελεχών. Κινητηαιες δυναμεις της
ηταν εαγατικες και αγαοτικες μαζες και σύνδεσμός τους με την
πολιτικη ηγεσια ένα ισχυαό νεολαιστικο κινημα.
β) Στις στιγμες των μεγαλων κινητοποιησεων επαυε να
υπααχει πολιτικός ελεγχος και η συνοχη του κινηματος βασιζόταν
στις γενικες κατευθύνσεις της Πολιτιστικης Επανόιστασης και
κυαιως στο κύαος του Μόιο Τσετουγκ το παόσωπο του οποιου ειχε
αποκτησει ημιθεικες διαστασεις.
γ) Αν και η επανασταση ειχε οαιστει ως πολιτιστικη και ως
πηοη Έθνη ὁιαιιηηννιιὲνονα σιόχονἐ ιηε ηταν παανιιαιι μια
επανάσταση στο χώαο της ιιονλιοηηηιςυ̃ σηνανιησε την εχθαόιηια ιηη
διανόησης. [Χαησιμοποιούμε τον όαο "διανόηση" με τη μαοϊκη
έννοια, η οποια πεαιλαμβανει τα στελέχη των ιδεολονικών,
πολιτικών και οιηονοιιιιιὡν μηχανισμών  ιοηἐ ανθηαηιοης ιηἐ
τέχνης και των γααμματων, τους επιστημονες, τα ιεαατεια των
θαησκευμόιτων, τα διευθυντικα στελεχη.].
Σ' όλη τη διαακεια της Πολιτιστικης Επανόιστασης κύαια
αντιθεση εμφανιζεται να ειναι η αντιθεση αναμεσα στους αμεσους
παηαγωνοης και στη ὁιανόηση_ Πιιηα την εηιμονη επανάληψη τηἔ
θεσης ότι "κύαια αντιθεση ειναι η αντιθεση αστικης ταξης και
παολεταόιόιτου”, ειχαμε μια οςύτατη πόλωση μεταἔύ ”παααγωνικών"
και ”πααασιτικών" σταωμόιτων.

για

ι

Το

Η αντιρεβιζιονιστική αριστερα δεν μπόρεσε να αναπτυξει
παρεμβασεις που να διαφοροποιουν τη σταση των διαφόρων κα
τηγοῳών της ὀγανόησηἑ χω να απομονώνων τη ιμαὐω̨̃η Μίκα".
Κατά γενική ομολογία οι ποακῃχἐα̨ τηρ λεποωγοὐσαν πως την

"στ δνοττσηα φίλμ· Ιτ "σλοηλησωττηη σσηηση"τηἔ στητστσστσἔ τον
πσοηετασωτονςστο χωσσ τον επσνηοσσμημστσἔ σνττ νσταφησετ "να
ανθιζουν εκατο λουλουδια και εκατο σχολες να|συναγωνιζονται
μεταζυ τους", στεγνωσε ολα τα λουλουδια και εκλεισε όλες τις

αντιθετη κατευθυνση. Στο κεντρο αυτών των πρακτικών βρισκόταν
οι σχέσεις χειρωνακτικης και πνευματικής εργασίας, υπαίθρου και
πόλης, εκτελεστικών και διευθυντικών λειτουργιών. 'Οσοι τοποθε
τουνταν στο δευτερο πόλο αυτών των σχέσεων στιγματιζονταν ως
"παρασιτικα" στρώματα και τους έμπαινε επιτακτικα το καθήκον να
αλλαζουν "φυση". Σ' αυτή τη βαση ειχαμε μαζικές προσπαθειες
βιαιου εζαναγκασμου των διανοουμένων και των διευθυντικών
στελεχών, να παιρνουν μέρος στην παραγωγή και να κανουν
αυτοκῳῃχἠ πμποοστἀ στις μάζες· για της ῃασπκέειι και φεουὁαα̨
χικές" τους συνήθειες. Στο ιδιο πλαισιο τοποθετουνται και οι
μαζικές μεταφορές από τις πόλεις στην υπαιθοο των βλαστών των
ανώτερων στελεχών για να γνωρισουν τις συνθήκες ζωής τῃἐ αγῳ
τιας και να μαθουν να εκτιμουν "το στυλ της απλής ζωής και της
σκλωἡἔ πάλης". Τέλος μεγάλα στελέχηιρ ακόμα ΜΗ βετω̨ἀνογ Της
εθνικοδημοκρατικής επαναστασης (που "ειχαν περασει τον ποταμό
Γιαλου" και, ως εκ τουτου, έπρεπε να θεωρουνται "ατρωτοι" από
την αστική ιδεολογια) ανατραπηκαν από τα βαθρα τους και ανα
ι
ν να ταπεγνωθοὐν μ ε αυτο" ρ "Μέ ς μ π ρ οστά στοκ εΩὉΟΟο_
γκαστηκα

σχσλεσ·

δ) Οι

αιτίες της αποτυχίας

'Ηταν δυνατό να πετυχει μια πολιτιστική επανασταση στη
βαση σντησ τησ ττσλωσηἔἕ
Η απάντηση ττσν είχε σὡσετ σ Μασ ηταν ασνηττνη αλλα η
σεωσηττηη τησ αφετηστα ανττφαττνη· Στη σεωστα τση ντα την εσ·

ν

νικοδημοκρατικη επανασταση

παιζει καθοριστικό ρόλο
ντσττ λαηστἔ τη στανσηση σσν αττσσετ να σσνανωθετ ναν να ανα
τττνχσετ η εττανασταση Ὁαωἕ στη θεωστα τησ ῃσσνέλτσηἑ τηἐ
επαναστασης κατω απο τη| δικτατορια του προλεταριατου" η έμ
φαση τττσναετ στην ηλασστηη σταηησνἔη τσσ Μασἔ στν "τσ πσσλετα·
ριατο μονο του θα απελευθερωθεί "Μόνο" του σημαινει: χωρις τη
βσησετσ αλλων τσἔτων· Αηλα ντα, την νηστασχη εσαηνετα τσν
στατσπωση αστη πεσηελαμβανε και τη διανόηση γιατι η
μασἔτσασν
στσνσηση ετνστ (στα ττηατστα αντηἔ τησ εσμηνσταἔλ ταἔστσ στσὼμα
και μαλιστα παρασιτικο. Η αυτοαπελευθέρωση του προλεταριατου
σήμαινε λοιπον: παρα και εναντια στη διανοηση.
Ο Μασ δε Φαινεται να συμμεριζόταν την ακραια αυτή αν

ΦΩΟΉΩΟΈΚΩ

Στις πρακτικές αυτες πρέπει να προσθέσουμε και τη λοιμώδη
επιδραση που ειχε ένα ιδεολογικό κλιμα "αγώνα για το ζεριζωμα
της παραδοσης" που συμφωνα με μια ιδιαιτερα δημοφιλή αναμεσα
στους νέους φραση του Μαρξ, "βαραινει σα βραχνας στα μυαλά
των ζωντανώνασ. Χτυπήθηκαν οι παραδοσιακές μορφές κουλτου
ρας και κυνηγήθηκαν οι παραδοσιακοι διανοουμενοι. Χτυπήθηκαν
επισης οι εκδηλώσεις και οι φορεις "ζενόφερτης και παρακμασμένης
αστικής και ρεβιζιονιστικής κουλτουρας". Η λογοτεχνια, το θέατρο,
ο κινηματογραφος κλπ. "εκκαθαριστηκαν" από τα "κακα έργα". Ως
"καλα έργα" αζιο λ ογή Θηκαν μερικα μόνο βι.βλια, ορ ισ μ ἑνε ς όπε ρ ε ς

η διανόηση

ττηηψη ττσανμα παν εαησσαζστατ στην αττσφαση των Ωτσεααέἔν ση·
μττσἦν μτ την σττστα καλα στ αντσνα ντα την 'γαντσηνβέσνηση των
μαζών κατω απο την|καθοδηγηση του κόμματος". Αυτοκυβέρνηση
ντστςησθσσηνηση τση ησμματσἔ ελτσεττε να λσττσσσνσσν σσαπληστσμα
τταα Ετσι σταν δήμιουονηθήκε η Κομμουνα της Σαγκαης, πανω

στα ςεσετπτσ τον χσμμστσἔ· |σ ηησσ σωτσνσσ αν εἔαησλσσθα να
Χσεταἔστατ ΤΘ νθμμοι σε συνθηκες οπου| οι ταζεις και η ταζική παλῃ
δεν εχονν εἔαφσντστετ· ντα να σττσντησττ στη "σττστα μσσφη ασα
ματος ειναι απαραιτητησλ|· Απο θεωρητικη αποψη αυτο σήμαινε ότι
'.
η πολιτικη και κατ
επεκταση η εν γενει διανοηση, ηταν απαραι

_”ἶ¬ἔῇ
Μαο: «Άγνωστα Κειμενα»

(1) Κ. Μαρἔ: «Η 18η Μπρυμαιρ του Λουδοβικου Βοναπόιρτη».
Εκλογή .Εογων Έ. 1 σ' 282
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τητη για την αναπτυξη και επιτυχια της Πολιτιστικης Επανα
στασης. Πρέπει λοιπόν να υποθέσουμε ότι έβλεπε τον προσεταιρισμό
της πλειοψηφιας της διανόησης ως προυπόθεση για τη νικη της
επαναστασης. Πρόσθετο στοιχειο απ' αυτη την αποψη ειναι οι
κριτικές που απηύθυνε στους ηγέτες της αριστερας οι οποιες
αναφέρονταν στην έλλειψη αυτογνωσιας που τους διέκρινε και στην
ανικανότητα τους να ενώνονται με οσους δε συμφωνούν μαζι τους

πολιτικης ”στρατευσης") δε μας λέει τιποτα για την ιδιότητα του ως
διανοούμενου. 'Ενας διανοούμενος μπορει, επιπλέον, να βγαςει το
ψωμι του δουλεύοντας σε εργοστασιο η έχοντας ιδιόκτητη επιχειρηση
και να ειναι έτσι εργατης η καπιταλιστης. Η παραγωγικη του θέση
η η καταναλωτικη του επιφανεια, τον τοποθετούν στην ταξικη
κλιμακα αλλα δεν τον προσδιοριζουν ως διανοούμενο. Κλασσικό
παραδειγμα ο 'Ενγκελς που ηταν βιομηχανος αλλα κανεις μαρ
ξιστης δε διανοηθηκε να τον χαρακτηρισει "αστο διανοούμενο". Η
διανοηση επιδέχεται ταξικη αναλυση αλλα η αναλυση αυτη δεν την
εἔαντλει.
Η διανόηση ειναι κατηγορια αλλου θεωρητικού χώρου τον
οποιο ο μαρἔσμός δεν έχει μελετησει. Ειναι η κοινωνικη κατηγορια
που επεξεργαζεται την κουλτούρα και διαχειριζεται τη διαδικασια
της αναπαραγωγης της, την εθνικη παιδεια. Η κουλτούρα δε
συμπιπτει με το "ιδεολογικό επιπεδο" του Τρόπου Παραγωγης.
Κουλτούρα ειναι ο ιὀιαιτερος τροπος ύπαρξης του "ιδεολογικού
επιπέδου” όπως διαμορφώνεται ιστορικά απο ένα λαό που έχει
αποκτήσει συνειδηση της ιδιαιτερότητας του. Η διανόηση επεἔερ
γαζεται την ιδιαιτερη ερυσιογνωμια της κουλτούρας χαρη στην οποια
ο λαός γινεται έθνος. Και επειδη η κουλτούρα δεν ειναι κατι το
ενιαιο και μονολιθικό αλλα αποτελει παντα πολιτιστικη πολλα
πλότητα, ποκιλια μέσα στην ενότητα, σύνθεση ιστορικών παραδό
σεων, γι' αυτό το λόγο και κατ' αντιστοιχια, η διανόηση δεν ειναι
ένα αδιαφοροποιητο σύνολο. Πολλές παραδόσεις βρισκονται σε
διαλεκτικη σχέση στους κόλπους ενός έθνους και καποια αναμεσα
τους, η κεντρικη ιστορικη παραδοση, καθοριζει την προσωπικότητα
ιοο εθνοορ Υπαρχει κεντρικη ιιοιροοοοῃ και ειεριφερειοικερ
παραδοσεις σε ένα εενσς. Υπαρχει επισης ιιγετικη παραδοση,
δηλαδη παραδοση η οποια κυριαρχει στους μηχανισμούς της εθνικης
παιδειας. Η ηγετικη παραδοση καλλιστα μπορει να μη συμπιπτει με
την κεντρικη ποραοοοῃ _ νοι ειναι ιιιοι απο τις αιεριῳερειοκερ
παραδόσεις του εθνικού σχηματισμού. Δεν έχουμε, συνεπώς, μόνο
τη διαιρεση της διανόησης σύμφωνα με τον κοινωνικό καταμερισμό
της εργασιας αλλα και τη διαιρεση της σύμφωνα με τις
διαφορετικές παραδοσεις που συγκροτούν την εθνική κουλτούρα (μια
απ' αυτές ειναι και η κομμουνιστικη εθνικη παραδοση). Αυτη η δι
αιρεση παραπέμπει αμεσα στις ιστορικές εθνοποιητικές διαδικασιες.

σλ

Μπορούμε, λοιπόν, να πουμε ότι η "επαναστατικη γραμμη
του Μαο Τσετουγκ” (οι κατευθυντηριες αρχές της Πολιτιστικης
Επαναστασης) απέτυχε γιατι στηριχτηκε σε δυναμεις ανικανες να
εφαρμόσουν διαφοροποιημένη πολιτική συμμαχιών.
'Ενας από τους όρους που μπορούν να εξασφαλισουν την
εναρμόνιση της "πραγματικης γραμμης” με τις απαιτησεις της
"γραμμης αρχης", ειναι η ικανότητα ταξικής ανάλυσης. Στο σημειο
αυτό ο Σ. Μπετελέμ παρατηρει ότι η κινέζικη αντιρεβιςιονιστικη
αριστερα ειχε μια πολύ γενικη αντιληψη για τους ταἔικούς
διαχωρισμούς, μια αντιληψη χοντρικη, χωρις αποχρώσειςσ). Η
έλλειψη ταἔικης αναλυσης της κινέζικης κοινωνιας δεν επέτρεπε
στην αριστερα να διακρινει τους δευτερεύοντες διαχωρισμούς από
τους κύριους, τους εχθρούς από τους φιλους.
Η έλλειψη ταη̨̃ικης αναλυσης ερμηνεύει μόνο ως ένα σημειο
τηχ σντλτσχστητσ τηἐ σστστεσσέ τσ έχετ δτσφσσσττστημέχη πσλτττχη
απέναντι στη διανόηση. Κι αυτό γιατι οι διαφοροποιησεις τηἐ
δτσνσησηἐ μσνσ εν μέσετ ετχστ τσἔτλσἔἐ Αν εἔστσἐσσσμε τσ στελέχη
τηἑ ττσσσχωχηἑ η χσθεσητσσ δτσνδησηι δηλαδη τσ στελέχη των
ιδεολογικών μηχανισμών, δεν οριζονται με ταξικα κριτηρια. Ως
κοινωνικη κατηγορια η διανόηση δεν έχει θεωοητικη ύπαοἔη μέσα
στις μαρἔιστικές ολότητες του Τρόπου Παρηηιωχηἔ "στ τση
Κοινωνικού Σχηματισμού (όπως οι ταἔεις). Η διακριση "προλετα
ριου διανοούμενου” και "αστού διανοούμενου” το μόνο που μπορει
χσ μσἐ πετ ετνστ σττ ἐχσἑ δτσνσσσμενσἐ Ἡητησετετ” τσ ττσσλετσστστδ
η την σσττηη τσἔη Η ὲννστσ τη€ Ἡητησεστσἐ” (τηἐ σττησεστσἐ τηἑ
'
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σ) Μαο: στο ιδιο σ. 225.
σλ Σ. Μπετελεμ: στο ιδιο σ. 74.
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Μ' άλλα λόγια ή διανόηση ανήκει στο θεωοητικό χώοο του

κληοονομιά δεν ειναι αυθαιοετη. Αυτές οι σχέσεις ήταν κυοιαοχες
και συσκότιςαν το ιδεολογικό πεδιο καθιστώντας "αόοιατη" την
πολιτιστική και την ταςική δομή της "σοσιαλιστικής" Κινας. Το
νόημα όμως αυτών των σχέσεων δεν αναδεικνύεται αν τις
εκλάβουμε ως "επιβιώσεις". Δεν μποοούν να επισημανθούν ως
"επιβιώσεις" και "κατάλοιπα", σχέσεις που ειναι κυοιαοχες και
αποτελούν τη δομή ενός θεσμού με ιδιάζουσα βαούτητα όπως ειναι
στην Κινα το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Ειναι λογικότεοο να τις θεωοήσουμε ως δομικά στοιχεια του
κοινωνικού τύπου που εγκαθισταται και αναπαοάγεται με την
εἔουσια του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αν ειναι έτσι τότε στην
ήττα των ιδεών της Πολιτιστικής Επανάστασης και στην πλήοη
κατισχυση των εμφανιζόμενων ως "εκφυλισμένων" ή ”φεουδαο
χικών" ιδεολογικών μοοφών, ποέπει να διαπιστώσουμε την επι
κοάτηση και στην Κινα του τύπου κοινωνιας που ειχε επικοατήσει
και στη Σοβιετική 'Ενωσηιιλ
Για μια ανάλυση των "εκφυλισμένων" μοοφών της μπολσε
βικικης ιδεολογιας παοαπέμπουμε στην έκθεση που κάνει ο
Μπετελέμ στο δεύτεοο τόμο των "Ταςικών Αγώνων στην ΕΣΣΔ"
όπου μιλάει για τις "αντιφάσεις του μπολσεβικικου ιδεολογικού

εθνισμοὐ.

Η αποκάλυψη των διαφοοοποιήσεων της διανόησης και
επομένως η αξιοποιηση τους, δεν ειναι δυνατή χωοις συγκεκοι
μένη, ακοιβή και βαθιά πολιτιστική ανάλυση των κοινωνικών δυνά
μεων. Μια τέτοια ανάλυση απουσιαςε παντελώς από τον εξοπλισμό
της κινέζικης αντιοεβιςιονιστικής αοιστεοάς που ειχε την καθοδήγηση
της Πολιτιστικής Επανάστασης. 'Ετσι το βασικό σχήμα εομηνειας
της ήττας της Πολιτιστικής Επανάστασης μποοει να συνοψιστει στις
ακόλουθες δύο ποοτάσεις:
α) Η αριστερά ήταν ανικανή να έχει διαφοροποιημένή πολι
τική συμμαχιών στο πολιτιστικό και το ταξικό επιπεδο.
β) Η ανικανότητά της πήγαζε από το γεγονός ότι αφετηρία
τής πολιτικής τής δεν ήταν ή πολιτιστική και ή ταξική ανάλυσή της

κινέζικης κοινωνίας.
Το σχήμα αυτό αν και εἔηγει την πολιτική ήττα της Πολι
τιστικής Επανάστασης χοειάςεται εμβάθυνση γιατι αφήνει στο σκο
τάδι το νόημα της απουσιας πολιτιστικήςκαι ταξικής ανάλυσης:
Γιατι η επαναστατική ηγεσια δεν αισθανόταν την ανάγκη ή δεν ειχε
την ικανότητα, να θεμελιώσει τις παοεμβάσεις της σε τέτοιες

αναλύσεις;
Ο Σ. Μπετελέμ εη̨̃ηγει την αδυναμια της επαναστατικής
αοιστεοάς με την αονητική επιδοαση που ειχαν πάνω της οι
"εκφυλισμένες μοοφές της μπολσεβικικης ιδεολογιας" και οι
"φεουδαοχικές” ιδεολογικές σχέσεις. Ως "μπολσεβικικη κληοονομιά"
θεωοει τις κυοιαοχες στο Κ.Κ.Κ. ιδεολογικές σχέσεις της
μυστικότητας, της στεγανότητας, της μονολιθικότητας, της με
τατοοπής της ιεοαοχιας σε εςουσια κλπ. Ως "φεουδαοχική κλη
οονομιά" θεωοει κυοιως την έντονη τάση να ποοσωποποιούνται οι
αγώνες, τάση που όπως σωστά παοατηοει, ευνοει τα αοιβιστικα
μικοοαστικά στοιχεια και απωθει τους εογάτες και τους αγοότες
που δεν ενδιαφέοονται για ποοσωπικἠ ανάδειξηω.
Η αναγωγή των αδυναμιών της αοιστεοάς στις ιδεολογικές
σχέσεις που πεοιγοάφονται ως "μπολσεβικικη" και "φεουδαοχική”

(1)

Σ.·Μπετελέμ: «Το μεγάλο άλμα ποος τα πισω»

σχηματισμού"ι2).
Εδώ θα ποοσθέσουμε μόνον οοισμένα στοιχεια που αφοοούν
την κουλτούοα και συνδέονται άμεσα με τις ποουποθέσεις μιας
διαφαόοτταιιι̃ιιὲνηε πολιτικής απέναντι στη διανόηση.

„?_„ο_ο7
(1) Ο Μπετελέμ συνοψιςει τον ποοβληματισμό για την αποτυχια της
Πολιτιστικής Επανάστασης στο εοώτημοι «γιατι δεν ειδαμε να ιςεπηδα ένα
ιιινιι̃ιια ιιαἔών παν να αμιτιιαβτιτιι Θιἔιιια τα αὐατιι̃ιια των αστικών
πολιτικών αλὲαεων ναι τη; αννιιεντααιιταιιιατιφ Πἱννοει τι; αλέαειε μέσα
στο κομμα. Βλ. στο ιδιο σ. 86). Το εοωτημα ειναι βασικο αλλα δεν ειναι
και το κεντοικό, γιατι η ύπαοἔη ενός τέτοιου κινήματος ποούπέθετε ότι
ένα τμημα της αοιστεαύε διανοησης Θα ειχε ηδη κατοοθώσει να
αποδεσμευθει απο τις εν λογω ιδεολογικες και πολιτικές σχέσεις.
(2) Σ. Μπετελέμ: «Ταἔικοι Αγώνες στην ΕΣΣΔ» τ.ΙΙ σ. 464.

σ. 83
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Η σημασια της εθνικής κουλτουόας

γ

Η κυόιαοχη στο Κ.Κ.Κ. αντιληψη για την Ιδεολογια που πε
σιλαμβανει την κουλτουοα, ήταν κληοονομημενη από το μπολ
οεβοοομο χοτ οονοψἰἔοτατ στο οογμα Τηἐ ”βοιοηΞ” λαοι· τοο "οποτε
κοδομήματος" που ἔεκιναει από τον "Πσόλογο στην Κσιτική της
Πολττοτἠἔ Οτνονομτοτἔ" τον Μοοἔ "οτ οτομοοφτονετοτ απο τον
Στολτν οτφοη ττοτοτοτ έχετ τττοοτοοτ· οτττο ττἔ οηοτηματοττοτηοττἔ τον
Πλεχονωφ χοτ τοττοἔ τον Μττονχοοτν·
Συμφωνα μ' αυτό το δόγμα, η κοινωνική ολότητα δεν ειναι
πλέγμα σχέσεωναντιθεσεων μεταξυ κοινωνικών (ατομικών και
συλλογικών) υποκειμένων, αλλα η στσουκτουοαλιστική ενότητα δυο

και τον "επΟΜΟδομηματο€"· Στη "βάση"
ανήκουν οι "παόαγωγικὲς δυναμεις" και οι "παοαγωγικες σχέσεις"
κατ στο ῃεττοτκοοομημοτῃ όλα τα "μη οτοθητἀη μη "νλτχὰη στοτχετα:
η ττολτττνη= η τἐχνη= η οκτψη νλοτ· Το Ήτοτηοοομημα” "αθοοτζττατ
σε "τελτντατοτ ανάλυση" από τη "βάση" κατ την ῃνπηοετετῃ· Η
"βάση" ετνοττ· το "ενεονηττοτοῃ οτοτχετο χοτ το "τττοωτοοομημα" το

α)

αιόει την πιστη στον οικονομικό χαόακτήσα της ενότητας του κοινωνικου

Αξιςει να σημειώσουμε ότι κανεις μασἔιστής δεν κατόόθωσε να
εξηγήσει γιατι και πώς λειτουόγει αυτός ο σε "τελευταια αναλυση"
καθοοισμός. Η απόπεισα του 'Ενγκελς με τα παοαλληλόγσαμμα ήταν 
όπως πολυ ωοαια το δειχνει ο Αλτουσἐο στο ”Βπιμετόο” (βλ. πασσπανω) 
μια "απόδειξη" δια του ςητουμἐνου. Κι' ο ιδιος ο Αλτουσἐο ἔεκινησε τη
μελετη του για την Ιδεολογια με παοόμοια φιλοδοζια. Αλλα αυτό ειδικα
το κειμενο ειναι απόδειἔη για το αδυνατο να αποδειχτει ο "καθοόισμός σε
τελεσταγα αναλυση"

η

Ιοτολοντα
μοοφέἔ νοηλτοηοοἔ) οον οτττοτολοην "οτοτονομο
επιπεδο" της κοινωνικής ολότητας, αλλα "αντανάκλαση" της
οτνονομτνηἔ ζωἠἔ Κοτθοοτζοντοττ νοτ εἔηνοηντατ απο την οτ·
κονομτνἠ ζωή κατ ανἀνοντοτ ο' οοτἠνω·
οτ·

Η θεώοηση της κοινωνικής ολότητας ως κατα βαση οικονομικής
ειναι μια οπτική, μια επιλογή εσμηνειας, εξ' ισου αυθαισετη με την
αντιθετη επιλογή που θεωσει την ενότητα του όλου αποκλειστικα
πνευματική. Οι θεωοήσεις αυτές αποτελουν τις δυο όψεις του ιδιου
νομισματος: της μονιστικής αντιληψης για την ολότητα. Η μονιστική
αντιληψη (ειτε "υλιστική”, ειτε "ιδεαλιστική”) δεν μποοει να εννοήσει την

„“ῷΖ=η̃”¬¬_ω̨“.

τον δόγματος για
τον κοθοοτομο του ”οποοτοοομἠμοτο€” απο τη ιτβοοηῃ νονετ ο Κὲνεο
Κομεοον οτο οοθοο τον: «Η πλάνη του οττοτνοοομημοτοἔ» (ΜΟΝΤΗΕΥ
ΙὶΕνΙΕΨ Ιανουαοιος 1980). Ενδιαφὲοοντα κειμενα σχετικα με το ιδιο
θέμα ειναι του Λ. Αλτουσἐό: «Αντιφαση και Επικαθοοισμός» και ιδιως
το «Επιμετοο» («Για τον Μαόἔ» σ. 118 εκδ. Γοαμματα) καθώς και:
«Ιδεολογια και ιδεολογικοι μηχανισμοι›› (‹‹Θἐσεις›› σ. 75 εκδ. Θεμέλιο).
Μτοτ οονοτττοτἠ οτττοχοιτηοη τηἔ οτομοοφο)οη€

Στην ηομμοοντοττηη ττοτοοοοοη τητοτοχονν “οτ οτ οηο οττοψττἔ _
οοτἠ ττοο οτνονετ το τοεολοντνο φοτνομενο οτην οτκονομτο (οοτονομτομοἔ)
κτ οτοτἠ ττοο ονονντοοττἕοτ ἐνον οοτοφοοτοττκο οολο οτη οονοτοτητοτ τον
οποκετμἐνοο νο ἔεπεονο τοοἔ κοοοοτομοοἔ του (βολοντοοτομοἔ)· Η
ενοποιησή τους ”επιτυγχανεται” με τον λεγόμενο "καθοοισμό σε τελευταια

Τα πσόβχηαα της αοαχτοὐσασ

σλσσ'

Ιγτταθηττηοη "οτ ”οἔοτοτημ·ένο" οτοτχετο·
Η οηοτοτ τον οονμοττοἔ βοτονττοο· στην πίστη όττ· η

(1)
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Στα πσιν το 1950 κειμενα του ο Μαο εμφανιζει μιαν ουσι
ασακἠ σἠἔη με ασ σσγμα ··βαση/επσΜσσσαηαα··_ Κατ· ασχἠν η
ολότητα ειναι, γι' αυτόν, διαλεκτική. Η κοινωνική ολότητα ειναι
ενότητα εθνικών και ταξικών αγώνων. Αναπόσπαστα δεμένη και
λειτουόγικα διασθόωμενη στους αγώνες αυτους ειναι η κουλτουσα.
Σας πεσίφημεσ ὀγαλἐἔεγσ τσσ για τη λσγστεχνγα ααγ την τέχνη)

επτττἐοων: τηἔ ῃβἀσητῃ

(οτ οτοοαοοοοτἔ

Η ΚιΝεΖιΚΗ ΑΠοτΥΧ1Α

ενότητα

Ἐσσ σχσσ

πασα μέσω τησ αναγωγή; της πσλλαπλστητασ σε μια

μσνασσκἠ αενσσαγἠ ασχἠ (υσλγχἠν

γγ

··πνεσμαααἠ··)_

Το σχήμα "βαση/€π0Φ%οὕομ'(Ιμο” οοοὲποτε Χοηοτμοποτηθηνε οοτν εονολετο
αναλσσησ από Έσ Μασἔη̨ Ἑσν Ἑνγαελσ γγ τσ Λένα. Εγναγ ένα σσγμα πσσ

ποοοσιζόταν να "οοιοθετει” τον ”υλιστικό" χαοακτήοα της μαοξιστικής
Θεωοιας για την ιστοοια από τις "ιδεαλιστικὲς" αντιλήψεις που δἐσποζαν
στην εποχή του Μαοἔ. 'Εκτοτε λειτουογει σαν ιδεολογικό ναοκωτικό
πασαλυοντας τις εκ των κατω πσωτοβουλιες. (Αφου η ιστοσική ποσεια
σγαμσσφώγεται από πολόπλόκους και δυσδιακσιτους οικονομικους
καθοσισμους, οι μόνοι που μποοουν να έχουν λόγο ειναι οι ειδικοι της
"τελευταιας αναλυσης", οι εξουσιαστἐς της τεχνικής και οι "τεχνικοι της

Ν

Αοτοἔ νονετ ένο ετοοἕ οοτοοοοηἔ "το τον Κοτοοτοοἔ τω
Κοτοοοτητ ονοννωοτζοτ ῃολεττνη οοτονομἰο” οτο εποοιοοομημο ιἔεττεοντοτ
ντας την κενότητα ενός αμεσου οικονομικού ντετεομινισμοὐ) χωόις να
ονολοοηγν

σξσσσ¿ασ··_)_

Ἐ
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πασα ισν ειόλιιιειό ωιεελιιιισμιό ισνἐ Τισόβαλλσνιαι Ωιἔσσπασιιιιεἐ
θεσειἑ Πόλα ενσιαφεσσνσα ειναι 'ιι̃ όιαισεση “ιιιἐ ασσλισὐσαἐ σε
”σισιλειώόιΙ” και σε "ειιεἔεσνασιιενιι̃όι̃ εισνλισνσα Η εισώιη ειναι ΙΙ
βαση τιι̃ἑ σεὐιεσιι̃ἐ ιιαι “ιι σενιεσιι̃ επεἔεσνασια ιιιἐ ιισώιιι̃ἐ Η ιισαιιιι
ειναι αυθοομητο βιωμα των πλατιών λαικών μαζών και γεννιέται
στον καθημεοινο τους αγώνα. Ειναι πιο πλουσια, πιο βαθιά, πιο
όλσιιλιισισιιενιι̃ από ιη όεόιεσιι̃ Ειναι ανεἔανιλιιιιι̃ γιατι σνιαινλνὡ·
νει τα αισθήμαται τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ποοσδοκιες
των εογαζομένων μαζών. Η δευτεοη δημιουογειται απο τους διανο
ουμενους και αποτελει συστηματοποιηση της στοιχειώδους μαζικής
κουλτουοας σε ποοτυπα, συμβολα, ιδέες, θεσμους, συνειδησηαλ.
Στο σχήμα "στοιχειώδης κουλτουοα/επεζεογασμἐνη κουλτου
οα", έχουμε την αναγνώοιση της οντολογικής (μη αναγώνιιιιιέλ
υποστασης της Ιδεολογιας. Η Ιδεολογια δεν ειναι "ψευδής συνει
δηση”, "φετιχισμος" της ποαγματικοτητας. Τουτο γινεται ιδιαιτεοα
φανεοό όιαν λεει ότι ιι αόνλιόόαα εκει σαν θε!ιελιώόεἐ Τιεσιεκόμενό
τόνε ανισνεἐ των μαζών νια εθνική ναι νόινωνιιιἠ αιιελενθεσιόσιι̃
και οτι χωοις λογοτεχνια και τέχνη) χωοις επεζεογασια της στοιχει
ὡδονε μαζική; κανλταιοαε και τελικα κωοιε διαναηαηι κανένας
λαθιλιόἐ
ανώναἐ δεν αεισσει να πειὐχειω Ο σθισιιόἐ σιόΧων› ιΊ
δημιουογια επαναστατικής συνειδησης, η καλλιέογεια επαναστατικών

`
Ι

σνναισθιι̃ιιαιωνι όλα ανια ειναι επεἔεσνασια λισνλισὐσαἔι θεσιιιἔσιιν
πσαιιιιιιἠι την όσνανιόνσννι ιη σιελελὡνσννι την
ιιανόνν ικανή να αναιιινλθει σννειόιιια
Αναλὐσνιαἑ ισ εισόβλιι̃ιια ΤΤΙΞ σλεσιι̃ἐ ιιειαἔν εειλαιιιενσιι̃ἐ ισν
πολιτιστικου έογου και αναβάθμισης του πολιτιστικου επιπέδου, ο
Μόιό όιαενπὡνει ιιι̃ θεση ότι ιι φιλσλσνια και ιι τεχνη ενόἔ ειαιώ
τεοου επιπέδου κατευθύνονται απο τη φιλολογία και την τεχνη ενος
ανώτερου επιπέδου. Η θεση αυτή ειναι εζαιοετικά σημαντική γιατι
ειιιισεπει ιη σιαλειιιιιιἠ λαιανόιισιι Τιιἐ εισιιλισιισαἐ Η όιόσισισιι
”σισιΧειώσσνΞ” ναι Ύειεἔεσνασιιενιι̃ἐ” ιισνλισόσαἐ δεν ειναι μια
ιιιιλανισιιιιιι όιανισισιι̃ ιιειαἔν ῃαειαιεσναστσν νλιιισσ” λιαι γαιαιεστατ
(1)

Μάο: «Για τη φιλολογια και την τεχνη·›. 'Απαντα τ.

Ιν

Ι

Δεν μποαοον να αντικαταστήσουν τη δική του δημιουογική
δοαστηοιοτητα. Η επεζεογασμένη κουλτουοα αν θέλει να ειναι
ζωντανής δήλαδή να βαισκεται σε διαδιιή και γονιμῃ σχεση
αναταδφοδοαιας με τήν παωτονενή τής ττήνήι̃ ιταέττει να ειναι τταντα
δημιουογική  να αφομοιώνει μετασχηματιζοντας τις παοαδοσιακές
και ζένες μοοφές. Η φοομαλιστική επανάληψη δεν έχει θέση στη
ζωντανή πολιτιστική επεζεογασιαα). Η εθνική κουλτουοα ειναι ζω

σ. 79
Υ

(Ζ)

σμένου τελικου ποοιοντος” που θα άνοιγε ένα χάσμα μεταζυ τους
θα μας άφηνε ως μονες δυνατές επιλογές ειτε τον εκμηδενισμο
του διανοουμενου ειτε την αναγωγή του σε μια κοινωνική κατηγοοια
έζω και πάνω απο τις μάζες. Η πολιτιστική δημιουογια δεν ειναι
αοτονομήμὲνή (ατομική ή ομαδική) δοαστηοιοτητα αλλά σχεση με
τις μαζεα Επιπλεον δεν ειναι μονοδοομή αλλα αμφιδοομη κινηση:
"απο τις μάζες και στις μάζες". ΙΙ φιλολογια και η τέχνη του
ανώτεοου επιπέδου αντλουν απο τη φιλολογια και την τέχνη του
κατώτεοου επιπέδου. Πηγή τους ειναι η πολιτιστική έκφοαση των
ιδιων των μαζών. Αλλά η στοιχειώδης πολιτιστική δημιουογια των
μαζών δεν αναπτυσσεται στο "κενο" αλλά μέσα απο τις μοοφές που
αποτελουν εκλαῖκευση κάποιων πιο συνθετων μοοφών. Στηοιζεται
στην υπαοζη ανώτεοων επιπέδων κουλτουοας (απο πλευοάς επεζεο
γασιας). 'Ετσι μια φτωχή στις μοοφές της μαζική κουλτουοα αντα
νακλα την έλλειψη υψηλου βαθμου επεζεογασμένης κουλτουοας.
Αντιθετα, οσο πεοισσοτεοο καλλιεογημένη ειναι η κουλτουοα τοσο
πιο πλουσιες στοιχειώδεις εκφοαστικές μοοφές παοέχει στις μάζες.
Με βαση τις ιταοαιτανω αοχές λυνοταν και το ποοβλημα της
σταση; απεναντι στις τιαοαδοαιακες και τις εενες μοδῳες
κουλτουοας. Συμφωνα με τη διατυπωση του Μάο αυτές χοησι
μευουν όχι σαν ειθνὴ αλλα σαν σιήοιγμα για τη συγχοονή παλιι
τιστική επεζεογασια. Ο διανοουμενος δεν μποοει να αφομοιώσει και
να επεζεογαστει τη στοιχειωδώς μοοφοποιημένη μαζική κουλτουοα,
αν δε στηοιζεται σε καποια ποογενέστεοη, ντοπια ή ζένη πολιτιστική
επεζεογασια. Αυτές ομως ειναι στήοιγμα και τιποτα πεοισσοτεοο.

και

Την λσινωνιειή

117.
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Μαο: στο ιδιο σ. 98.

ι

(Ι) «Οφειλουμε να αφομοιώοουμε ολη τη μεγαλοποεπή κληοονομια
που μας κληοοδοτησε το παοελθον. Οφειλουμε να δανειστουμε με κοιτικο
ταοπο απ' αυτήν ο.τι ωφέλιμο πεοιέχει, για να μας χοησιμευσει σαν στή
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ντανη μόνο όταν υφισταται ως διαόκης δημιουογια στηοιγμένη στη
ντόπια και την ξένη παοαδοση. (Η "θέσμιση της κοινωνιας" ως
δημιουογια "εκ του μηδενός", πασα τα όσα ωοαια λέει ο Καστο
οιαδης, δεν ισχοει στο χώσο τη; πολιτιστικἠἐ δημιοω̨γιαω̃
Σκοπός της πολιτιστικης επετςεογασιας ειναι να βοηθησει τα
ατομικα και τα συλλογικα υποκειμενα να αποκτησουν συνειδηση και
να ανεβαζουν διαοκώς το επιπεδο της. Η εμφανιση της συνειδησης
ειναι αναπόσπαστη από την πολιτιστικη επεζεογασια. Αυτό ισχυει
τόσο για την ποοσωπικη όσο και για τη συλλογικη συνειδηση.
Η κοηλτοηῳ έχει πάντα εθνική μοοφἠ χω αποχἠγεγ στην
εμφανιση εθνικης συνειδησης. 'Οπως πολυ σωστα λέει ο Φοανς
Φανόν, "η εθνικη συνείδηση ειναι επεξεργασμένη μορφη κουλτούρας”
το. Η σχέση κουλτουοας και εθνικης συνειδησης ειναι φυσικα θέμα
αοκετα πολύπλοκο για να επιχειοησουμε εδώ την αναπτυζη του.
Απλώς την επισημαινουμε με σκοπό να διατυπώσουμε τον ισχυοισμό
ότι η δυνατότητα του απλου εογαζόμενου να ολοκληοωθει ως
κοινωνικό υποκειμενο υφισταται μόνο μέσα σε μια εζελιγμένη
εθνικη κουλτοηοα,

ισ)

Επανασταττκη και ανττδθασττνη ασσλτσαιαα

Την εττσλη τσσ

εθντνσαπενλεσθεσωττνσσ

πσλέμσν ηδπσλιτιμη

απέναντι στη διανόηση βασιζόταν σε καποια ποοσέγγιση πολιτι
στικης αναλυσης. Ειχαν γινει έοευνες, μελέτες και συζητησεις που
μσσνφώοητταν στη στασαεψη τον Γεναν σπσν σ Μασ τταοοοστασε ττἐ
οἐσετἔ τομ Υττηοχαν στην Κτνα¬ σσμφωνα μ· αντσἐ ττἔ θἐσετἐι στ
οντολονθεἕ μοοφοἔ οττεἔσονασμένηἔ ατονλτονοαἔ: η ττονλτοοοα των
Ψτσνσασλτσν νατσντημσνωνι η μσνλτστσα των μεναλσαστὡν νσαφασ·
κοατών και μεταποατών και η επαναστατικη κουλτουοα που εκ
φσαἔοταν απο τονἔ στανσοσμενονἕ τησ νσμμσνντσττνηἔ ναι· τηἐ
σσττνοοτὶμοττοατοττὶἔ αοτστοοαἔ·
Η ανσλνση τον Μαο Χοτι̃στμοττοτονσε τσἔ νοττηοτο τη σχέση
τον δωνοονμενον με ττἔ μαζεἔ· Μτσ σνννεμοτμὲνη σχέση οττωἔ
απόσπαση, σττσττμησηι ττεοτφθσνηση. αλαἔσνετακ αντασλτσμσἐ κατ
καταπίεση, ττοοσοτοοτἔε ἐναν ”τΡεσνσασΧτν~σ”› ”ασττνσ” η Ιι̃μτμοοατ
σττμσ” τσττσ στανσσσμενσσ οτ Χασαητηστσμστ δεν ηταν ανστβαἐ
αλλα το ζητημα έμπαινε σε σωστη βαση γιατι ο διανοουμενος

επεζεογαζεται τα βιώματα των μαζών και γενικότεοα την κοι
νωνικη διαδικασια μέσω της οποιας οι ανθοωποι γινονται υπο
ττοτμενα Αν αστο το νανετ ττοοἔ την νατονοννση ττῖἔ οοοατωσηἔ των
σνμφσοοντων των χνοταοχων ταἔετσντ αν εντονα· με βαση ττἐ στασέ
τονσ τσἔτχἐἔ τι̃ φνλεττττἑἔ ποοκαταλἠψοτἔ ετνοττ ῃνπηοἐττνἕ” τονἔ¬
"ον"·οἔ” τονἔ οτοτνονμονοἔ· Το ττοοβλτι̃μα ντα τον Μαο τιταν τττοἑ σ
διανοούμενος θα παιξει τον αυθεντικό του σόλο που ειναι να
επεξεογαζεται και να αναπτυσσει σε συνειδηση τα χειραφετητικα

οιγμα για τη δημιουογια νέων έογων, που θα ειναι θεμελιωμένα πανω σε
υλικα δανεισμένα από τη ζωη του λαου της εποχης μας και της χώοας
μας. Το να έχουμε η να μην έχουμε αυτό το στηοιγμα ενδιαφέοει πολυ.
Αναλογα με το αν το διαθέτει κανεις η όχι, το έογο του συγγοαφέα η του
καλλιτέχνη θα ειναι τέλειο η ποόχειοο κατασκευασμα, κομψό η
Οωτό εἔαοῖἀῖω
χοντοοκομμένο, υψηλου η χαμηλού επγπἐὁου Μ απ.
συγγοαφέας η ο καλλιτέχνης θα δημιουογησει γοηγοοα η αογα. Γι' αυτόν
ακοιβώς το λόγο δεν μποοουμε σε καμια πεοιπτωση να αονηθουμε να
δεχθουμε σαν κληοονομια και να χοησιμοποιησουμε σαν στηοιγμα για τη
δουλεια μας τα έογα των αοχαιων και ζένων συγγοαφέων και καλλιτεχνών,
έστω κι αν υπηοἔαν φεουδαοχικα η αστικα. 'Ενα κληοοδότημα, όμως,
παοαμένει κληοοδότημα και ένα στηοιγμα παοαμένει στηοιγμα και τιποτα
πεοισσότεοο. Αυτα τα έογα δεν μποοουν να αντικαταστησουν τη δικη
μας δημιουογικη δοαστηοιότητα... Το μηχανιστικό δανειο η η τυφλη
μιμηση των αοχαιων η ζένων έογων ειναι ο πιο κοινός και ο πιο βλαβεοός
δογματισμός στη φιλολογια και την τέχνη». Μαο: στο ιδιο σ. 96.
το Φοανς Φανσν: «Της γης οι κολασμένοι». Κακτος.
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στοτχετσ των οτσφοοτον ττοτοοτοοσετον·
οτ "φεονοοτοχτττοἔ" κατ "μενσλοασττστοἔ" πσοαοοσετἔ ήταν
οτνττθετεἔ με την ετττβτωοη τον ἐθνονἔ κατ ἑττοτττε να χτνττηοοττν·
Μτοτ νέα μοοφτὶ μαζτνηἔ νονλτοοοαἕ βοτσκοταν σε ανατττνἔτι̃ Ετχσ
νσννησετ μέσα στον ανσσνα των μαζών ενανττα στον τμστεοταλτσμσ
ματ τστνἑ ντσσττοσἔ σσνεσναττἐ τον Αντη τη νέα μοοφη νσνλτσσσαἑ
οφστλαν να ττοοσονντσοννε να ματαλαβσσνι να εκφοοτσονν Ματ να
οττοἔεσναστοον οτ οτανοοσμσνοτ Να αττοσσττμοσν ττἔ φσομοαοχτμἐἐ
ματ· ασττλτἐἐ μοοτμἐἔ μέσα απο ττἔ οττοτεἔ οτ τστοτ σταμοοφτσθηναν
μαζτἔ ώστε να ντνονν ννηστστ·
ματ να ῃσσνχτσνσντσττν” με ττἐ
επεζεογαστές της νέας παοαδοσης, της εθνικοδημοκοατικης κουλτού
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Θαἔ

Το "να υπηοετεις το λαο" (ο οποιος συνέπιπτε με το έθνος
κατα τη διαοκεια της εθνικοδημοκοατικης επανασιασηἐλ έληνε
σχετικα εύκολα τα θεμελιώδη πθαβληιιαια Τισλιιιστιιιηἐ Υθαιιιιηἐ 
της πολιτικης γοαμμης στο χώοο της ιισηλτσησαἐ Ἑλσνε τσ
πσαβλημα ιηἑ σχἐσηἐ ιιειαἔα ειιλαιλιεασηἐ και αναβαθιιιαηἐ αφσα Τα
πολιτιστικο έογο έποεπε να ειναι ποοσιτο στις πλατιές λαϊκές μαζες
μοοφοποιώντας τις εμπειοιες, τα βιώματα και τις ποοσδοκιες τους
και αιισλσιιθὡνταἐ απ' ααιη τη βαση μια σιασιαιιη διαδικασια
ποιοτικης εζυψωσης. 'Ελυνε το ποοβλημα της σχέσης πολιτικου και
αισθηιιηαη λιθιιηθιοιι εφόσον ηταν ιιθααηλη η αναλιαη ιηἐ
πσσιεσαιαιηταἐ τση πσλιιιησὐ λισιτησιση ααι εφασσν η σχέση
εκλαικευσης|αναβαθμισης ειχε τοποθετηθει σωστα. Απο τη σχέση
λαλθιηἐ και ιιέναἐ στην εθνικη Επανασταση, απὲθσεε η πολιτικη να
εζυμνειται ο λαος και οι επαναστατες. να κοιτικαοονται οι

'

Α

ταλανιεησμενεἐ δηναμειἐ και ζώνσαφιζονται με τα μελανοτεοα
Χσώιιαιαι σ εχθσσἐ λιαι αι πσσδσιεἐ Η εθνιιισδηιισιισαιιλιη σύνθεση
των εθνικών και των ταξικών αντιθέσεων έκανε την πολιτιστικη
δομη της κινέζικης κοινωνιας σχετικα διαυγη.
Μετα τη νικη της επαναστασης και την ανοδο του κομ
μουνιστικου κομματος στην εζουσια οι παοαπανω διαχώοισμοι
έπαψαν να ισχυουν. Στη δεκαετια του 1950 οι αντιληψεις για τη
"βαση" και το "εποικοδομημα" έγιναν κυοιαοχες. Ο ιδιος ο Μαο το
1958 και μαλιστα σε κειμενα που ασκει κοιτικη στον οικονομισμο
του Σταλιν, μιλαει για τη "βαση" και το "εποικοδομημα" με τοοπο
εντελώς σταλινικο.
Οι παλιές γεματες ηθικο μεγαλειο εκκλησεις ποος τους
διανοουμενους να συγχωνευτουν με τις πλατιές μαζες, να αλ
λαζουν την ψυχολογια τους και να τεθουν στην υπηοεσια του του
λαου  ακαμπτοι και αυστηοοι απέναντι στον εχθοο, ταπεινοι και
μαλακοι απέναντι στο λαο "οπως το βουβαλι στα χέοια ενος
παιδι0υ”ω  έχασαν τη δυναμη τους. Παιονοντας την εξσυσια το

'
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κομμουνιστικο κομμα έπαψε να ειναι ο αναμφισβητητος επα
ναστατικος πυοηνας των λαϊκών μαζών. Ποια ηταν στις νέες
συνθηκες η "αντιδοαστικη κουλτουοα" και ποια η "επαναστατικη
κουλτουοα των πλατιών λαικών μαζών”; ΙΙ απαντηση στο εοώτημα
απαιτουσε μια νέα αναλυση των πολιτιστικών δυναμεων που να
παιονει υποψη τις οιζικές αλλαγές που ειχαν συντελεστει στην Κινα
με τη νικη της Εθνικοδημοκοατικης Επαναστασης.
Δεν υπηοζαν ομως οι ιδεολογικές ποουποθέσεις. Οι αζιοση
μειωτες διατυπώσεις για την κουλτουοα και τη διανοηση που
σιμμγοαῳησαμε πμοηγσυμὲνως, δεν μποοεσαν να βοουν μια γο
νιμη χοηση στα πλαισια της θεωοιας για τη "συνέχιση της επα
ναστασης κατω απο τη δικτατοοια του ποολεταοιατου". Ποαγμα που
χαθόμισε και τη Θεμελιώὁῃ ανετταμκειοι της
Σε αντιθεση με την πεοιοδο του εθνικοαπελευθεοωτικου αγώνα
κυμιαοχησε η αντιληψη οτι η διανοηση ειναι ένα αχοηστο παοασιτο
στο σώμα του ποολεταοιατου  μια αντιληψη που ισοδυναμουσε με
καταστοοφη της κουλτουοας και με πολιτιστικο αποκεφαλισμο του
εθνους Πισω απο την κυοιαοχια αυτης της αντιληψης διαφαινεται
η θεμελιώδης αδυναμια της κομμουνιστικης διανοησης να βγει απο
τον κοινωνικο μονισμο (μονο οι ταξεις υπαοχουν) και να εννοησει
τη στενη συνδεση του πολιτιστικου με το εθνικο ζητημα και
ειδικοτεοα τη μετατοπιση του κέντοου βαοους του εθνικου ζητηματος
στο πολιτιστικό επιπεδο έπειτα απο την κατακτηση της πολιτικης
και οικονομικης εθνικης ανεξαοτησιας.

·
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ιι) «Ο επαναστατης Κινέζος συγγοαφέας η καλλιτέχνης. 0
συγγοαφέας η καλλιτέχνης που μας δινει ελπιδες, οφειλει να παει στις
μαζες, να παει για πολυ καιοο  και αυτο ποέπει να τονιζεται ιδιαιτεοως

αν

±

 με ολη του τη ψυχη, με ολες του τις σκέψεις, στις μαζες των εογατων.
των αγσοτων και των στοατιωτών, μέσα στη δοκιμασια της μαχης. στη
μοναδικη πηγη της δημιουογιας που ειναι καταπληκτικα πλουσια και
πλατια, για να παοατηοησει, να μαθει, να γνωοιζει. να μελεταει και να
αναλυει τους ανθοώπους, την κοινωνια, τις λαϊκές μαζες, ολες τις
ζωντανές μοοφές της ζωης και της παλης, ολα τα υλικα που χοησιμευουν
για ζεκινημα τοσο στη φιλολογικη οσο και στην καλλιτεχνικη δημιουογια.
Και μονον έπειτα σε συνέχεια θα μποοέσει κανεις να πεοασει στο ποοτσές
της δημιουογιας». Μαο: στο ιδιο.
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Αν στα αοτνωντνο ζητημα νττηοἔτ ἑναἑ αοτθμοἐ δτανοθυμενων,
με τταώτθ τον Μαο ττον ααταλαβαν οττ τα αοτντοντμα εμαοοτα στο
δοομο τηΞ ατττλονθἐοωσηἐ δεν ηταν ”%αταλοτττα” τον τταοτλσοντοἐ
αλλα νέο φατνομτνο στο ττολτττοτταο ἔητημα ολων οτ φοβοτ ηταν
στοαμμένοι στο παοελθόν. Πεοισσότεοο φοβόντουσαν τον Κομφούκιο
ηατ τη 'μταοοασττνη” αονλτοττοα ττον νοννοσστ τον τδττοτταο
αααττταλτσμα τταοα την ”αονλτοαοα” τον μοναλοαχημον αομτσσαοιου
ττον ἔητοὐαε την ”ολον=ληΘωτταη αανηαη τηἐ ὁτμτααοοταἐ τον
εποἱιχοδομἠμαῖοἔῃ. Ανίιὕίανη 'να
σνλλαβττ το ττοοβλημα η ετταναατατταη αοτστεοα μοτασληματτσθηατ
ατο αντίθετο τηἐι̃ σε Φαοτοττνἠ οεἔτα· Αττομααοννθηνε απο το νοτνο

πΩΟλεΤα0ΒἀΪΟὉ

στο

ΈΟΌ

ατσθημα αατ οοηνηθηαο σε ολοαληοωττατι̃ σνντοτβἠ·

Υ)

Καπτταλταμσἔ νατ τονλτοαοα

Η ιστοοικη εμπειοτα απέδειςε την ανεδαφικότητα της ποοσ
δοκιας ότι η εγκαθτδουση θεσμών τύπου Κομμούνας (μέσω εξέ
νεοστὶἔ) θα ντνα η αφεττὶστα εαττταμἐνηἔ αοτνωνταηἔ αοασηἔ ντα τον
αοτνοττνὐ μτταοχηματτσμο των τταοανοονααον σλἐσαον
Αν η δννατοτητα τον αοτνοτταον μοτασχηματτσμον νενντἑτατ
μέσα απο μη ααττνθννομενα μαἔταα ατνηματα τούτο σνμβατνα νταττ
η νοτνοτταη οναλλαατταη ττοοταση ανττττοοσωττοαοτ μτα νέα μοοφη
κουλτούοας, έναν αλλο πολιτιστικό τύπο. Μια νέα μοοφη κουλ

ς

τονοαἔ σον μττοοα να ντταοἔα ωἔ ττολττταη ττοοτασα οηλαοἠ ωἔ
ττοοταση ετοτατη μέσα στη σννανοτατ αν οεν ντταοἔετ ποώτα στο
τττττττδο τηἑ οτοτχοτώοονἐ μαἔτμηἔ αονλτονοαἔ· Η αοτνοτταἠ
οναλλαατταη ττοοταση τι̃ θα ντταοἔα· ωἔ ατεἔεοναστα ζωντανἠἔ ααα
αηἐ αοτνοτταηἐ αονλτονοαἐ η ασ θα ντταοἔετ ααθολον·
Τα κόμματα που δεν έχουν το επιπεδο συνετδησης να κα
τανοούν αυτη τη σχέση ειναι απλώς ανικανα να αμφισβητησουν τον
ααττηο ττολτττστταο τύπο
Η αοτνοτταη αονλτονοα "σον αέφτα· απο τον ονοανο”¬ οντα
μττοοοτ να νοννηθττ ωἐ θοοοοηττνη ττττνοηαη ααττοττον "σοφῶν
οναεφαλτονῃ· Δεν ττθετατ εττταηἑ ζητημα δημτονονταἑ τηἐ "τη τον
μηδενός". Αν για να ἔεπεοασουμε τον αστικό πολιτισμό έποεπε να
ττττνχονμο ένα αοοἐ τταοθενονἐννησηἑ οτ θα ετλαμο ναμτα ολτττοα

±
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Κατ' αοχην δεν μποοετς να αμφισβητησεις έναν πολιτιστικό
τύπο όσο ετσαι "συμπύκνωση” του. Για να μποοέσει η επαναστατική
διανόηση να αμφισβητησει τον αστικό τύπο, χοειαςεται, όπως πολύ
σωστα λέει ο Μαο, να στηοιχθετ σε αλλους τύπους, παοαδοσιακούς
και σύγχοονους, ντόπιους και ξένους και κατα κύοιο λόγο φυσικα
στις εθνικές παοαδόσεις. Χωοτς αυτό το αοχιμἠὁειο στήριγμα η
συζητηση για ουσιαστικη επαναστατικη αμφισβητηση είναι ματαιη.
Ὁταν συζηταμε για κοινοτικη εναλλακτικη ποόταση, είμαστε
Ὁπ0χΩεωμἐνΟ||7 αν θὲλσυμε να μην πετἀμε στα σύγνεφαη̨̃ να στ·ηΩι.χ
θούμε στις υπαοχουσες επεζεογασμένες μοοφές κοινοτικης κουλτού
μας, στις υπαοχουσες κοινοτικές παοαδόσεις. Αυτές οι παοαδοσιακές
και "καθυστεοημένες", "οπισθοδοομικές", ακόμα και "αντιδοαστικές",
ποοκαπιταλιστικές μοοφές κοινοτικης κουλτούοας, ειναι γενικα το
μοναδικό μας στηοιγμα, η υποχοεωτικη αφετηοτα καθε ποαγματικα
επαναστατικής συστηματικης δοασης για την ανατοοπη του καπιτα
λισμού. 'Οση σημασια και να αποδώσεις στη δημιουογικότητα της
φανασιας για να μετααχηματτσετἔ το τταοοντ σον μττοοττἔ να
στηῳχθεκ στο μέλλον.
Αν κοιταξουμε το ποόβλημα από γενικότεοη ιστοοικη σκοπια
θα διαπιστώσουμε ότι ο καπιταλισμός και ο κοινοτισμός ειναι
ενότητα αντιθέτων. Ο καπιταλισμός ἔεπηδησε ουσιαστικα μέσα από
μια ποοετα μετασχηματισμού / καταστοοφης των κοινοτικών
παοαδόσεων, μια ποοεια που καθε αλλο πασα έχει ολοκληοωθετ. Ως
σὐστῃμα, ως πολιτιστικός τύπος, βοισκεται στο "κέντοο" μιας
πολιτιστικα κοινοτικης πεοιφέοειας. Ο ιμπεοιαλισμός είναι ποιν απ'
όλα πολιτιστικός. 'Ενας πολιτισμός που ςεκιναει από τα κέντοα του
καπιταλισμού και ποοσπαθει να ενσωματώσει και να καταστοέψει τις
κουλτούοες των λαών της Πεοιφέοειας. Να ισοπεδώσει πολιτιστικα
τον κόσμο για να επεκτετνει τη σφατοα της κυοιαοχύας του
καπγταχγστικοὐ Τα̨α̨ποη̨ Παῳγωγἠἐ
Η ποωγγχομω̨φια ειναι Ο χατ· εἔοχἠν τθόπος υπιω̨ξης της
κοινοτικης κουλτούοας. Η κοινοτικη μοσφη, καθώς αναπτύσσεται στη
βαση της αυτονομιας και της αυτοδυναμιας, τεινει οογανικα στην α
ναπτυξη της συλλογικης ετεοότητας. ΙΙ κοινότητα ετναι παοαγωγικό
πολυώνυμο. Οι οικονομικές σχέσεις της ετναι διαφανεις και ελέγξι
μες και το κοινοτικό ηθος δεν απαιτεί την τυποποιησηαυτονόμηση
τους. Με τη σειοα τους τα έθνη που απαοτἐζονται από τέτοιες κοι
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νότητες βασιζονται στην εσωτεοική πολιτιστική ποικιλια και η
κουλτούοα που το καθένα αντιπόοσωπεύει αποτελει σύνθεση ιδιαι
τεοων ιστοοικών παοαδόσεων. Διασώζουν και ποαγματοποιούν την
συλλογική ετεόότητα σ' ένα ανώτεοο επιπεδο, Οι εθνικές ετεοότητες
αντιποοσωπεύουν, με τη σειόα τους, ειδικές μοοφές επεξεογασιας του
κοινοτικού ήθους, ιδιαιτεη̨ους πολιτιστικούς δρόμους που εμπλου
τιςουν τον κοινο πολιτιστικό θησαυόό της ανθόωπότητας
'Οταν κατα συνέπεια μιλαμε για "κοινοτικό πολιτιστικό τύπο"
εννοούμε μιαν αποοσδιόοιστη ποικιλια πολιτιστικών σχηματισμών
που έχουν οαν κοινο παοανομαστή το ιδιο το στοιχειο της
πολιτιστικής ετεόότητας. Αναφεοόμαστε στην ποικιλια των διαδικα
σιών υποκειμενοποιησης των ατομων και των ομαδων. Και ακοιβώς
στον πλουραλισμό τους διακοινονται από τον καπιταλισμό και
αντιδιαστέλλονται οιπ° αυτόν ως αλλος τότιός
Ποογμοτι. ο κοσιιτοιλισμος βοισιςετοι στην οοσισστική στα
χειψῃ της πολιτιστικής ττοικιλόμόόφιας. Στη θέση της κοινότητας
βαζει τον αποόσωπο κοινωνικό μηχανισμό. Εκδέχεται τον ανθοωπο
αποκλειστικα και μόνο ως ατομο. Αποσπα απ' αυτόν τις σχεσεις του,
τους αφαιοει τον ποοσωπικό, υποκειμενικό τους χαοακτήοα και τις
οογανώνει σε εξωτεοικούς ως ποος το ατομο μηχανισμούς. Σε ένα
δεύτεοο επιπεδο επαναλαμβανει το ιδιο με τις κοινότητες και τα
έθνη. Η τυποποιηση όλων των σχέσεων  εόγασιας, καταναλωσης,
ψόχοιγωγιοιςς λόγου και σκέψης, σηνοιισθημόιτωνἔ αναγκών 
μετατοεπει το ατομο και την κοινότητα από μοναδικες και
ανεπαναλήπτες κοινωνικές υπαόςεις, σε στατιστικές μοναδες, σε
ενεογούμενα των δομών, σε μηχανήματα, σε απλούς ατομικούς
φοοεις/στηοιγματα του καπιταλιστικού Τοόπου Παοαγωγής. Βέβαια
δεν το καταφέονει απόλυτα γιατι ο ανθοωπος αντιστέκεται στην
ποαγμοποιησή του, αλλα το κανει με τόόμακτική αποτελεσμα
τικότητα. Κι αυτό ειναι ιδιαιτεοα οοατό στα κέντοα του
καπιταλισμού.
Υπήοςαν στην ιστοοια πολιτισμοι που κυοιαοχησαν πανω σε
αλλους πολιτισμούς. Δεν ειχαν όμως αναγκη να τους εἔαφανισουν.
Μόνο ο αστικός πολιτιστικός τύπος τεινει να τους εξαλειψει, γιατι
μόνον αυτός ταυτιστηκε με την μονοδιαστατη ατομιστική εκδοχή του
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και παοασιτικό κοινωνικό στοώμα. 'Οτι σχετικα χόήσιμος
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πιπεδο και συμπιεςει την κοινωνική ολότητα να ταυτιστει με το
οικονομικο της επιπεδο. Η αστικού τύπου κοινωνική ολότητα τεινει
να αναχθει στο αφηοημένο ποότυπο του καπιταλιστικού Τοόπου
Παόαγωγής που ειναι μια μηχανη οιονοννομενηἔ πσοσνωνηἐ ·
καταναλωσης. ΙΙ κουλτούόα ειναι αχοηστη και αντιπαοαγωγική σ'
αυτό το ποότυπο. Δεν έχει οικονομικό νόημα. Το σύστημα λει
τουογει τέλεια και χωοις αυτήν. Το κοινοτικό ήθος αντικαθισταται
απο Τον εἔοοσισστινιο νσθοοισμο ολων Των πτολιων τηἔ ηοινωνιηηἐ
ἔωηἐ μισ νσι ποέπει να ανιιοταθμιστει ή μετατοοπή του ανθόώπου
σε παθητικό κατοικιδιο ζώο ή σε αμοοαλιστικό ατομο με ακόοεστη
ησισνσλωιιηη βονλιμισ Μσἔι με Τον εἔοστοσοιισμο Τηἐ ηονλτοοοσιἐ
εςοστοακιςεται φυσικα και η ποσνμστιηη διανοηση· Η τἑχνηι η
ωιλολονισι το ηθοὲι οι μεταφυοιιιἐἑ ποο οοσωνοντσι πσνω ΐοοἐ ησι
νοηματοδοτούν την κοινοτική ζωή, ούτε βελτιώνουν την παοαγω
γικοτηιοι ούτε αναπτύσσουν την επινοητικοτήτα στην ιοεύοεοη ολο
και πιο καταστοεπτικών όπλων. Μπαινουν στο πεοιθώοιο μαζι μ'
σντονἔ πον "Ξ επεἔσονσἔοντσι ησι "Ξ ησνονν σννοιοηση: Τονἐ
οισνοονμενονἑ Θομσλιωοηἑ ιοοολονοιη σννιστωσσ τον σστινιοο
πολιτιστικού τοπον ειναι η πιστη οτι η οισνοηση ειναι ένα σχοηστο
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ανθοώπινου βιου.
Ο αστικός πολιτιστικός τύπος ουσιαστικα καταογει το ηθικό ε
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οισνοοὐμενοἐ μποοει νσ σινσι μονο ο τεχνοηοστηἐ τησ επιστημηἐ ησι
της πολιτικής.
Με την αντικατασταση της κοινότητας από το εόγοστασιο και
τη οιαλνοη ιη; σε ασχετα/ανὲοτια ατομα, ο καπιταλισμό;
καταστοέφει ιη μσἔιηη βάση τηέ ηονλΐονοσἐ ησι στη θέση τηἐ σοηνει
μονο νποηονλτονοοἐ σνσοθοεἐι σλιἔοφοενοσἔἐι Τοσνιηὲἑι σοωἔοοσἑ Ο
ποολειαοιος της αναπτυγμένη; βιομηχανικής κοινωνιας, 0
ποαγμοποιημένος ανθόωπος, ποέπει να θεωοειται χιλιες φοοές πιο
απολιτιστος από τον αγοαμματο αγοότη της ποοκαπιταλιστικής
κοινότητας. Καταστοεφοντας τη μαζική βαση της κουλτούοας και
"απομυθοποιώντας” την (δηλαδή αναγοντας το ιδεολογικό επιπεδο
στο οικονομικο) ο νσιιιισλισμοἑ πσοιθσλοιοποωιι σνσωμστωνειι
ιιειαοχηιισιιἔοιι ”ΤεΧνοηΩσΤιηοποιει”ι τη οισνοηση· Τη μοτστοὲιωι σε
φοοέα, της δικής του διαδοσης και επιβολής.
Αφού αφομοιωσε πολιτιστικα τις μαςες στα κέντοα του ο
καπιταλισμός ανέπτυἔε μια παγκόσμια στοατηγική ενσωματωσης και
μετασχηματισμού της διανόησης με στόχο την πολιτιστική απονεύοω
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Η ω̃εολοι̃θχἠ ”πλ0ιτφοομα" αυτής της στοατηγικής
μποοει να συνοψιστει στον κοσμοπολιτισμο και στον οικονομισμο 
την αονηση του εθνισμου και της κουλτουοας.
Πειθοντας τη διανοηση της πεοιφεοειακής χώοας οτι ο εθ
νισμος ειναι ζεπεοασμένη αντιδοαστική ποοκαταληψη και οτι η
συνδεδεμένη μαζι του κοινοτική κουλτουοα ειναι αχοηστη και
εμποδιο στην οικονομική και τεχνολογική ποοοδο, ο καπιταλισμος
αποκεφαλιζει τα έθνη. 'Ετσι συντελειται η πεοιφεοειοποιηση  η
ενσωματωση της Πεοιφέοειας στο συγχοονο παγκοσμιο συστημα.
Σ' ένα τετοιο ευουτεοο πλαισιο, τοποθετειται το ποοβλημα που
μας απασχολει σε τουτο το κεφαλαιο. Η συγκοουση αναμεσα στον
πολιτισμο που εισβαλει και στον εθνικο πολιτισμο που υφισταται
την εισβολή, ειναι ποιν απ' ολα συγκοουση στο εσωτεοικο της
εθνικής διανοησης. Μια μεοιδα της εθνικής διανοησης αφομοιώνεται
απο τον ιμπεσιαλιστικο πολιτιστικο τυπο που μέσω αυτης ποοσπαθει
να ποοωθήσει την κυοιαοχια του πανω στην παοαδοσιακή κουλ
τουοα. Μια αλλη μεοιδα της διανοησης αντιστέκεται και γινεται
πυοήνας ανανέωσης και επαναποοσδιοοισμου του έθνους και της
κουλτουοας του μέσα απο την παλη εναντια στον ιμπεσιαλισμο. Οι
εθνικοαπελευθεοωτικοι αγώνες στην Πεοιφέσεια εντασσονται στο
γενικο αυτο σχήμα. Η βαση της εθνικοδημοκοατικής επαναστασήἑ
ειναι η κοινοτική κουλτουοα των πλατιών λαικών μαζών καθώς
ανανεώνεται μέσα απο τον αγώνα για την εθνική ανεζαοτησια κι απο
τον αγώνα εναντια στους τοπικους συμμαχους του ιμπεοιαλισμου,
τους γαιοκτήμονες και τους κομποαδοσους. Η επιτυχια της εζαο
ταται τελικα απο την ικανοτητα της επαναστατικής διανοησης να
αμφισβητήσει τον ιμπεοιαλιστικο πολιτιστικο τυπο, να επεζεογαστει
τη νέα εθνική κουλτουοα και να τη μετατοέψει σε νέα εθνική και
κοινωνική συνειδηση.
Η επεζεογασια μιας νέας εθνικής και κοινωνικής συνειδησης
ως συναοτηση της δυνατοτητας να αμφισβητηθει το αστικο
πολιτιστικο μοντέλο, ειναι οπως απέδειζε η ιστοοική εμπειοια ένα
διολου απλο ζήτημα. Οι μοοφές επεζεογασιας της εθνικής κοινοτικής
κουλτουοας φέονουν παντα τη σφοαγιδα των εσωτεοικών εθνικών
και ταξικών διαιοέσεων και ειναι ποοσαομοσμένες στα συμφέοοντα
των αθλωσὡν Τἀἔεων λέω εθνοι̃ὴτων Η Εθνική ήολλλτοὐθα ειναι
λέοινοτικἠ στο μαἔωέὀ ΈΉΞ Όπὀβαθθο αλλά Οι παθαδοσιωέἑἐ μοθέῦέἑ ε·
ση των εθνών·
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πεζεογασιας της την εντασσουν στις απαιτήσεις αναπαοαγωγής των
παοαδοσιακών εθνικοκοινωνικών δομών και των δεσποζουσών σ'
αυτές εθνικών και ταζικών ποοκαταλήψεων. 'Εχοντας τη σφοαγιδα
αυτών των ποοκαταλήψεων δεν μποοουν να αποτελέσουν απαντηση
στον ποώτο στην ιστοοια ποαγματικα παγκοσμιο και ποαγματικα
ιμπεοιαλιστικο πολιτιστικο τυπο.
Αυτο δεν το αντιλαμβανεται η πασαδοσιακή διανοηση και
ποοσπαθει να διατηοήσει την "εθνική ταυτοτητα” μέσω της φοο
μαλιστικής συντηοητικής ποοσκολλησης στην ”παοαδοση”. Απο τη
οι πεσισσοτεοες αντιδοαστικές μοοφές
σταση αυτή πηγαζουν
πεσιφεοειακου εθνισμου. Η πασαδοσιακή διανοηση δεν ειναι σε θέση
να αμφισβητήσει τον ιμπεοιαλισμο. Η στειοα ποοσκολησή της στην
παοαδοση εζελισσεται παντα σε καπηλεια της παοαδοσης και του
εθνισμου.
Στις πεοισσοτεοες πεοιπτώσεις οι επαναστατικές δυναμεις
αναγκαστηκαν να συγκσουστουν με τη στεισα πασαδοσιακή διανοηση
και να στοαφουν έξω απο τον εθνικο τους χώοο σε αναζήτηση
επαναστατικής θεωοιας. Οι Ρώσοι στσαφηκαν ποος τη Δυτική
Ευοώπη, οι Κινέζοι ποος τη Ρωσια. Οι λαοι αναγκαστηκαν να
παοουν απο τον ιδιο τον καπιταλισμο τα ιδεολογικα οπλα που ειχαν
αναγκη για να τον πολεμήσουν. Ο μαοζισμος υπήοζε το κυοιο απ'
αυτα τα ιδεολογικα οπλα.
Ο μαοζισμος δεν ήταν φυσικα, οπως και καθε ιδεολογια, ένας
μονολιθικος και συμπαγής ιδεολογικος σχηματισμος. Στους κολπους
του αναπτυσσονταν αντιθετες τασεις και οευματα. Η αντικοατιστική
εκδοχή του ήταν ένα επαναστατικο οευμα, ένα κοινοτικο οευμα. Η
κοατιστική του ομως εκδοχή, ο οικονομισμος κι ο αεθνικος
διεθνισμος, ή η αφελής πιστη στην ιδέα της αναποφευκτης ποοοδου,
ήταν ένα αντιδοαστικο οευμα που εγκλώβισε επανειλημένα τα
επαναστατικα στοιχεια στον αστικο πολιτιστικο τυπο.
Τοσο η "κοιτική των οπλων" οσο και τα "οπλα της κοιτικής"
εναντιον του ιμπεοιαλιστικου καπιταλισμου, στηοιχτηκαν ιστοοικα
στον μαοζισμο. Η αμφισβήτηση του καπιταλισμου ειναι έτσι συνυφα
σμένη με την κοιτική των αδυναμιών αυτής της ιδεολογιας, με την
κθιτικη των αποτυχιών των συγκεκοιμένων απελευθεοωτικών π@0
σπαθειών που ποαγματοποιήθηκαν κατω απο την έμπνευση και καθο
δήγησή της. Κι αυτο, που αναδεικνυεται απο την αναλυσή μας ως η
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πλεον ουσίωδης αδυναμία τους, είναί: α) η ανικανότητα των
μαρἔιστικών κομμάτων να αντιληφθούν τη θεμελιώδη σημασία μιας
νέας εθνικής κοινοτικής κουλτούρας και β) η ανικανότητά τους να
κατανοήσουν την επίσης θεμελιώδη σημασία της παράδοσης σαν
στήριγμα για τη δημιουργία αυτής της νέας κοινοτικής εθνικής
κουλτούρας.
Το γενίκο περίγραμμα του προβληματος το είχε προσεγγίσεί ο
Μοτο όταν ζητούσε τη συγχώνευση του δίανοούμενου με τίς μαζες
καί συγχρόνως την "εθνίκοποίηση” του μαρζίσμού. 'Ελεγε οτί απαίτεί
μεγαλη ηθική δύναμη καί πολλα χρονία συμμετοχής στην
επαναστατίκη παλη, γία να επίτευχθεί ο μετασχηματίσμος της
"φύσης" του δίανοούμενου, γία να γεφυρωθεί η αποσταση που τον
χωρίζεί απο τον απλό ανθρωπο και τον εποδίζεί να κατανοεί καί να
συμμερίζεταί τα προβλήματα, τα ουναίοθἠματα καί τίς προσδοκίες
κ
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Αυτο που δεν μπόρεσε να συλλαβεί ο μαρζίσμός, ακομα καί
στίς πίο επαναστατίκες του εκδοχές, είναι ο βαθύτερος δεσμός που
,
.
υπαρχει αναμεσα στη δυνατοτητα του ατομου να υπαρζεί ως
κοίνωνίκο υποκείμενο, ως ελεύθερη προσωπίκότητα ίίκανη τελικα να
αποστασίοποίείταί κί από τον ίδίο της τον τύπο). από τη μία μερία
καί στην εθνικη υποκείμενίκότητα της κουλτούρας από την αλλη. Το
προσωπουποκείμενο δεν μπορεί να ανθίσεί στο πολίτίστίκό κενό,
ούτε αναμεσα στα γραναζία των γραφείοκρατίκών μηχανίσμών μίας
εςαωμίκευμενης κοίνωνίας. Προυποοιτεί υψηλο καλλίεργημενο
κοίνοτίκο ήθος το οποίο μπορεί να υπαρζεί μόνο στα πλαίσια μίας
αναπτυγμἐνης εθνίκης κουλτούρας. Μονο στη βαση ενός κοίνοτίκού
πολίτίστίκού τύπου εχεί τη δυνατοτητα το υποκείμενο (ατομίκο ή
συλλογίκο) να τοποθετηθεί στο εδαφος του αλλου ίπολίτίστίκου
τύπου, ταζης, υποκειμένου) καί "ως εν εσοπτρω" να αντίκρύσεί τον
εαυτό του  να αποκτησεί αυτοσυνείδηση καί αρα να υπαρζεί ως
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Η κρίση του μαρζίσμού είναί κατι που εχεί δίαπίστωθεί πολ
λές φορές εδώ καί δεκαετίες. Ο ΛΟύτ0ίΟ Κολέτί αναφέρεί τμχ. τον
Καρλ Κορς που διαπίστωνε την κρίση ήδη από το 19310). Αλλα
όταν εδώ αναφερόμαστε στην "κρίση του μαρζίσμού" εννοούμε την
ενΐελώἐ είδωίἠ
ίδεολογθίἠ "Υλωθω
των τελενταἰων
Χθόνων ποθ
.
.
.
.
χαρακτηρίζεταί από την καταρρευση των ελπίδων
γία μία αναγεν.
νηση του επαναστατικού μαρςίσμού που είχαν τροφοδοτηθεί από την
κίνεζίκη Πολίτίστίκη Επανασταση καί τίς νίκες τουπαγκοσμίου
εθνίκοαπελευθερωτίκού κινήματος. Εννοούμε είδίκότερα την κρίση
που γεννηθηκε από την καταρρευση της πίστης στην κοινοτική
σοσίαλίστίκἠ πθοοπτθίἠ

Στίς πεοίὸδονε των ίὁεολονίτὡν κοίσεων ἔεκαθαοίίοντοιι
θεωθητϋίοί λογαθίασμοίι αναθεωθοὐνταί απὐψείἐ ήαί επανατοπο
θετοὐνταί οί πθακτίχὲἐ στἀσείἔ Η "Θωθ κὰνεί τθθἐ ”μΕΥἀλΟΉΞ
δίανοούμενους” να συστηματοποίούν αυτες τίς αλλαγες σε απόπεί
Θες συνθετίκὡν απολογίσμων. Θα εζετασουμε εδώ τρείς τετοίους
απολογίσμούς: του Καστορίαδη. του Αλτουσὲρ καί του Σαμίρ Αμίν.
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υποκείμενο.

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε οτί το ιστορικό σφάλμα
μαρξιστικής διανόησης είναι οτι εγκλωβίςεται σε θέσεις άρνησης
εθνικής πολιτιστικής παράδοσης και σε θέσεις άρνησης του δικού
ρόλου ως διανοησης στην επεξεργασία της εθνικής κουλτούρας.
νεταί ετσί ανίκανη να αμφίσβητησεί τον αστίκο πολίτίστίκό τύπο.
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Ο απολογισμος του Κοονήλιου Καστοοιαδη

μαθξγσμὁα̨ έχω χατανῖἠσες
ιδεολογια με την πιο αονητική έννοια. 'Εγινε "πομπώδες συμπχἠ
σωμα δικατωσης" για τα λεγομενα σοσιαλιστικα κοατη, για τα κομ
μουνιστικα κομματα, αλλα και για τις διαφοοες αοιστεοές σέχτες.
Τους επιτοέπει να σκέφτονται και να παοουσιαςουν τον εαυτο τους
ως κατι αλλο απ' αυτο που ετναι στην ποαγματικοτητα.
Ο μαοἔισμος έχει διαψευστετ συνολικα. Δεν ειναι οτι έχει
υποστετ παοαποτηση ώστε να εἔαλετψουμε τις διαστοεβλώσεις και
τις παοανοήσεις. Δεν ετναι οτι μποοεί. να αποκατασταθετ αν τον
υποβαλλουμε σε μεοική η πλήοη αναθεώοηση. Δεν ετναι οτι μπο
οουμε να κοατήσουμε τη μέθοδο του και να αποοοτψουμε τα υπο
λοιπα. Η μαοἔιστική μέθοδος δεν μποοετ να αποσπαστετ απο την
γστοῳα τηἔ εφαῳογἠς Έηα̨
Η ιστοοτα του μαοἔισμου δειχνει οτι με τη μέθοδο του ουτε
να κατανοήσουμε ουτε να αλλαξουμε μποοουμε την αντικειμενική
ποαγματικοτητα.
Το εοώτημα στο οποτο καταλήγει ο Καστοοιαδης ειναι τουτο:
θα είμαστε μαοξιστές ή θα είμαστε επαναστάτες; Και απανταει: αν
θέλουμε να είμαστε επαναστάτες δεν μπορουμε να παραμείνουμε
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Κ. Καστοοιαδη: «Η φαντασιακή θέσμιση της Κοινωνιας»

ετνατ εσλσνη κατ τεηαηστωαένη Χασσντηστἔα τδεαλτσασ την πτστη
στσν λανητηστσ Ωσλσ των ατασανωνστὡν σηνααασν νταττ σηματνττ σττ
αττσὁτασσμε τσ σσλσ αστσ στην τελνταη κατ αθα σε ατα Ετσταη
κατηγοοτα ιδεών: στις τεχνικές ιδέες. Τελικα ο οικονομισμος ποέπει
να αποοοιφθεί. διοτι: α) αναγει την τεχνική σε κινητήοα της
ιστοοικής εξέλιἔης, β) υποτασσει το συνολο της ιστοοτας σε
κατηγοοτες που ισχυουν μονο για τη Δυτική Ευοώπη και γ)
βαστἔετατ στο νσνμμἑνσ αττηαα αταἐ ανθσαηττνηἑ φσσηἐ αναλλστ·
ωτηἐ κατ με σεσττσἔσν τσ σστσνσμτνσ ητνητσο·

Η μαοἔιστική οικονομική αναλυση του καπιταλισμου ετναι
ατττσηἐ ατσσβληματτητη Η θεωστα τηἐ αηἔσσσαἐ εἔαθλτωσηἐ τση
ποολεταοιατου, των κοτσεων, της πτωτικής τασης του ποσοστου του
κέοδους κλπ, διαψευστηκαν απο την πετοα των αναπτυγμένων
χωοών. Ο Μαοξ αναλυοντας στο ”Κεφαλαιο” την καπιταλιστική
σχέση Τταθανωνηἐ ἔεχναετ την ταἔταη αταλη Χατ αανετ αεντστνη τδέα
τη μετατοοπή του εογατη σε ποαγμα. ΙΙ ποαγμοποτηση ομως ετναι
αφατοεση, δε γτνεται ποτέ ποαἔη γιαττ οι εογατες αντιστέκονται και
αγωντζονται.
Εδώ ο Καστοοιαδης εντασσεται στην δυτικοκεντοικη εομηνετα
του μαοἔισμου γιαττ δε βλέπει οτι ο καπιταλισμος είναι παγκοσμιο
συστημα και οτι, επομένως, η μη επαλήθευση του "νομου της εξα
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Η κοιτική του Καστοοιαδη στον οικονομικο ντετεομινισμο
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νσμμσσντσττνη ηστνωντα
Αυτη η θεωστα πσἑττετ να αττοσστφθτα λἐετ Ο Κστοστσδηἔ Η
Οτνσνομτα δεν εχω νεντθττη σημαστσ Ούτε ντα τον τστσ τον αα
τττταλτσασ Το σχημα σπση στ ατασανωντκἐἐ δτανααττἔ ἑσλσντατ σε
σσνασσσση με ττἐ παθανωνταέἐ σλὲσετἑε απστελετ ηαταλσησττνη
ττσστνβσλη στο σηνσλσ τηἐ τστσσταἔ αταἑ δταδταασταἐ ατσσ έλαβε
λώσα μσνσ στη Δσττηη Ενθὡαη αεταἔσ τση 1650 'κατ τση 1850 Ο
καθοσνσττησἔ Θσλσἔ τηἔ βασηἑ έναν" τση εατστνσσσαηαατσἐ στα
ψευδεται απο το 99,5% της γνωστής ιστοοτας οπου η μεταβαση απο
τη μτα στην αλλη εττσλη σνντελσηνταν στα ττλατστα μταἐ νενταηἑ
ττχνσλσνταηἔ στασταστηταέ

Δ

α) Ο Ογχονομγχός ντετω̨μγνγσμὐς
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κοτ σταθμοί, ασυνετδητα ενεογουμενα των οικονομικών δομών. Το
ποολεταοιατο θα ανανκαστε£ να κανει τη σοσιαλιστική επανασταση
αν αυτό ντα νσ ανααττσλθσσν στ ττασανωντνἑἐ σνναμετἐ κατ η
αησθσντα των αναθὡν να ααταστησατ ττσστματττττσντωἐτ δσνατη την
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Αν και ξεκιναει με την παοατήοηση οτι υπαοχει πληθωοι
σμος εομηνειών του μαοζισμου, τελικα παοουσιαζει τον απολογι
σμο του ως ἔεκαθαοισμα λογαοιασμών με τον μαοξισμο. Στην
ποαγματικοτητα ομως ξεκαθαοιζει τους λογαοιασμους του μονο
με τον οικονομιστικο μαοἔισμο.
Το κεντοικο στοιχετο στον μαοζισμο ετναι, για τον Καστο
οιαδη, ο οικονομικός ντετεομινισμος: η οικονομική βαση καθοοτςει
το εποικοδομημα και οι παοαγωγικές δυναμεις τις παοαγωγικές
σχέσεις. Η ταη̨̃ική παλη, παοατηοετ ο Καστοοιαδης, υποτασσεται
στον οικονομικο ντετεομινισμο. Οι ταἔεις ετναι απλοιζ μεταβιβαστι
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θλιωσης” στα κέντρα του δεν αποτελει επιχειρημα.
Περιεργη ειναι επισης η κριτική του στη θεωρια του Μαρξ
ντα την ττθανματταιτιατι̃ Η τταΩαττΙΩτΙστι̃ ὐττ ττθτἐ Ο ειλναττιἐ δε με
τατρέπεται σε πρανμα ινατα έναν ατταλντα τααπα) είνατ Οφθαλ·
μοφανώς σωστή. Ειναι όμως εντελώς αδικο να κατηγορήσει κανεις
το Μαρς ότι δεν το αντιλαμβανεται. Το πρόβλημα βρισκεται στο τι
κατα τον Καστοριαδη ειναι η θεωρια. Αν η θεωρια ειναι εργαλειο
ννώαηἔ νατ αλτ Π ἰδτα τι ννώαηι ένα μοντέλο ττι̃ἐ δομτι̃έ ττιἐ
παανααττνόττιταἑτ των νεντλτὡν ττιἐ ταατων τα αλτ μτα Χτματατντι̃
"πιστή απεικόνισή" της, τότε έχει προφανώς αδικο ο Καστοριαδης
και δικιο ο Μαρς. Η ουσιαστική ταση του καπιταλιστικου Τρόπου
ΠαΩανωντιΞ ειναι να μετατρέψει τον ω̨νατη σε πραγμα. Δεν το
λταταφέθνετ τελετωἐι αλλα αεμεναλο βαθμό το νατατΡέΩνετ Αντἠ
ειναι η αποψη του Μαρξ. Δεν ξεχναει την ταἔική παλη: ειναι
αναγνώριση της ταξικής παλης μέσα στο απλό (διπολικό) θεωρητικό
μοντέλο της καπιταλιστικής κοινωνικής ολότητας.
β) Το πθαβλημα τον νπολτετμένον
Ο μαρἔισμός κατατρυχεται, λέει ο Καστοριαδηςι από το
φαντασμα της "ολικής αποψης” της ιστοριας, από την πιστη ότι
ειναι δυνατό να συγκροτηθει μια καθολική αντιληψη που να φωτιζει
παρελθόν, παρόν και μέλλον. Το φαντασμα αυτό παει χέριχέρι με
το φαντασμα της "προόδου": η ιστορια ως ενότητα, ως ανοδική
πορεια, ως πρόοδοςωριμανση, ως πορεια διαδοχής σταδιων και
κυριαρχων ταξεων, με σκοπό και τέλος τον κομμουνισμό.
Πού όμως μπορει να θεμελιωθει η πιστη ότι υπαρχει ”πρόο
δΟ§”9 Κατα ττ τι εττολτι̃ μαἐ ειναι "ανώτερη" π.χ. από την ελληνική
αρχαιότητα; Μήπως υπερτερει στο φιλοσοφικό πεδιο; Μήπως
υπερτερει στο φιλολογικό τομέα, στα γραμματα και τις τέχνες;
Μήπως υπερτερει στον πολιτικό ή στον ηθικό τομέα; Υπερτερει
φυσικα στον τεχνολογικό τομέα. Η συγχρονη τεχνολογια ειναι
”ανώτεΘτι̃”, δηλαδή τττο αὐνθετη κατ αττατελεαματτντι από την αρ
Χατα Στην τέχνη όμως η ελληνική αρχαιότητα παρουσιαζει
αανννατττι νττεαολἠ Στην Φιλοσοφια επισης: οι συγχρονες φιλο
αοτυ̃ττἐ ιαταθονν να ΧαθανττΙΘτατΟνν αλτλα αλαλτα ατο ττεθτθὡθτθ των
αθλαιων κλασσικών.
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Σε ατι αφορα τις αρχαιοελληνικές μορφές τέχνης ο ιδιος ο
Μαρξ ειχε θέσει αμήχανος το ερώτημα: γιατι μας "παρέχουν ακόμη
μια καλλιτεχνικη απόλαυση και από ορισμένες απόψεις μας
χρησιμεύουν σαν νόρμα, αποτελούν ένα μοντέλο απρόσιτο σε μας; ”
Στο ερώτημα αυτο ειχε προτεινει ως εζήγηση τη "νοσταλγία ττιἐ
παιδικής ηλικιας της ανθρωπότητας"  μια εἔήγηση που ο
Καστοριάδης την χαρακτηριςει "παιδαριώδη".
Στις παρατηρήσεις του αυτές ο Καστοριαδης έχει δικιο. Ο
ιστορικός υλισμός δεν απαντησε στο καιριο ερώτημα: γιατι επι
ιεήγματα αλλων εποχών μας χρησιμευουν ως πρότυπα και μας
ειιφραςουν; Αφαιρεσε ετσι από τον εαυτό του τη δυνατότητα να
κατανοήσει την ιστορια ως πολλαπλότητα πολιτισμικών δρόμων οι
οποιοι επισημαινουν την δημιουργική πορεια αντιστοιχων
πολιτισμικών υποκειμένων.
Ο Καστοριαδης προσεγγιςει το ζήτημα αυτό μέσα από την
προβληματική της σχετικότητας της ιστορικής γνώσης. Σκέπτομαι,
λέει, την ιστορια με βαση τις κατηγοριες της εποχής μου και με
ένα Ώτροταχμα", μια πρακτική πρόθεση, μια συγκεκριμένη βουληση/
από αση, που αναφέ εται στην παρουσα πραγματικότητα. Θέλω να
αλλαρςω (ή να διαἶηρήσω) τη σημερινή πραγματικότητα και
ανατρέχω στο παρελθόν (και στο μέλλον) με βαση αυτό το
”προταγμα”. Ο Μαρς ανακαλυπτει κατι για το παρελθόν διότι
προβαλλει κατι σ' αυτό. Σε καθε στιγμή της ιστορικής γνώσης στο
κέντρο βρισκεται το ιστορικό υποκειμενο.
Η αλλη πλευρα της προσέγγισης του Καστοριαδη αφορα το
φαινόμενο της κουλτουρας: «Η σχετικότητα της ιστορικής γνωσης
δεν ειναι μόνο συναρτηση της παραγωγής της από μια κοινωνική
ταἔη, ειναι επισης μια συναρτηση της παραγωγής της μέσα σε μια
κοσλιουρα, σε μια εποχή και το ένα δεν απορροφαται από το
αλλο». Η κοινωνική ταςη μπορει να ειναι υποκειμενο μόνο στα
πλαισια μιας συγκεκριμένης κουλτουρας.
Στην ιστορια, λέει ο Καστοριαδης, δεν υπαρχει απλός μετα
σχηματισμός. Υπαρχει δημιουργια και η δημουργια ειναι πολιτιστικό
γεγονός, ενέργεια κοινωνιας που συγκροτειται σε υποκείμενο: "Θε
σμιςεται” ("αυτοθεσμιςεται") πανω σε ”σημασιες" που "δεν συναπτο
νται σε κατι" αλλα συναπτουν και οργανώνουν σε κόσμο τη ζωή. Η
δημιουργια ειναι μαλιστα "δημιουργια εκ του μηδενός".

γι

Η ΚΡΙΣΗ

198

τον

τοι)
πολντιΞνὲΐν0ΐνΌτ:πΞ;`έΐν:ἐν‹ἶ:ντλΞΕώσει€ που βαζουν το πσαβλημα
αννἕνγνενστοοια νται ποοσεγγιςσυν, χωθιἔ
εννωνοαφννφννν ινονο τουλε νισμου. Ο Καατοοιαδηε
είνον

Ύ

β

για ννα μποοεσει να
μικης ετεοοτητας με την

·ν
ε

·
δ

Υ) Ο

τ

`ῖ
τ

,

ννστννεν Ιἔἔει̃ἔεἔνοἑνἶἔἶνοἶνλαἔἕνἶἔνοννῖἔοΐην κυαιαθλνια ενός αντικενιμε
ἔν μαΘἔΦσμὲ0. βνιστοοια ειναι
Λὀνο
σύμφωνη
απο οθει ενας λογος και
σχημἑνττνονονναν
ννπονονν
νννον
τν
ενα
συνεκτικονεἔαντλητικδ
Ενέλονι
σύστημα.
πέα̨νσε
Πὲθνσεν επνπλένν

δ;

[

αν"%ε®μεν®σ"%όἔ Θασωναλϋσμὁέ

Ο

)

δ

νι
νι

να

α̨ναι λογικην παρολο που
παοχει το απειμο χω το
υσἔ.
οἑλθολογννὀἐνῖναλοαισμοἐ αηἶηνει παντα! ενα μη
νναθε θεννννσνννο οιστο.|Αυτο μενει απεξω και
νη βιἶίἶνοἑνιοτητα. Ια φυση εἔων από
νατασνενἔἕι α ο και κατι πεοισσοτεΘ0

ενλἔ

ναθοννσμένο
μέσα

η απο

νι

1
Ι

γ

ελ ωἐνηηλση

Δεν νπἀονεν
ννπννὴ απὀννλνσ

ι

ννῖὸ

ννἶμινισμοε αλλα μονον οψεις
αοχει ως ουσιαστικην στιγμη και

το

ν οχινμονο ως αποοβλεπτος ωἔ
κανονικο αλλα
Ο

μ

,

να
γ

ν

·

ι

και ως δημιουργια.

#
.

199

χνὼοος μη συνειδητων ποσ

ειναι ταυτοχοοναν ενας εκ
σημασιες οογανωνουν
Συγκεκαιμενες
συνεκτικοἐ λωαοε.
ο πολιτισμος,
κουλτουοας
Η
συνοχη.
σε
και κοατουν το συνολο
σκοπων σε
και
ποοθεσενων
ετεοοκλητων
των
μετατοεττουν το νχαος
στην αιτιακη
κοσμο. Η σημασια ως συνεκτικος δεσμος δεν αναγεται
αλυσσωσεων”
εις
"διατα
ουν
οικοδο
ασιες
σ εσ . Οι ση
σχέσης.
δὕαφἕοετικἐς απΐ; τις διαταἔεις Ραλυσσωσεων ἔης αιτιακης
αλλα
αλλη
Οι δυο "αλυσσωσεις" δεν αναγονται η μια στην

και

μη ηθελημενων σκοπων,

πανω στην αντιθεση αιτιακη€ κα
θεση σε
τανὸησης και σημασιακης κατανόησης, δινει νκεντοικη
δημιουογει
και
σειοες
συμπνλεγματα σημασιων, συνδεει αιτιακἐς
καταλληλες συνθηκες .
Με τις διατυπωσεις αυτες ο Καστοοιαδης θετει το στοοβλημα
και τη
της Ιδεολογιας. Αναγνωοιςειν την οντολσγικη της υττοσταση
σε
που:
εναν
Ἑαὐπο
αυτο
μ
λειτουΘΥια τηἐ στην ιστοοια. Ιἶι
κουλτουοας
σχεση
στη
κοντα
φεονει
αντιθεση με τον Αλτουσεο, μας
και συλλογικου υποκειμενου.
|Συνοη)ιζοντα€ τιἐν πααατηθησεις του ο Καστοθιαδης διακοινει
την υπααἔη δυο δασικων στοιχειων στο μααἔισμο: το δημιουΘΥικο
στον
επαναστατικο πνευμα και το συστηματικό πνευμα το βασισμενο
τσ
και
δευτεονο
το
ως
αανητικο
Αἔιολοτει
επιστηνμονικο θετικισμο.
«αν
τηἐνγθαηλειοκοατιας:
αναπτυἔη
την
θεηἶθει υποβαθαο Υια
μια
υπασχει μια αληθινη νθεωοια της νιστοοιαςν αν υπαρχει
νη
οοδολογικστητα ,εν δοασειν στα ποαγματα, ειναι σαφες οτι
αυτης
ειδημονες
διευθυνση της αναπτυἔης ἶτοεπει να ανατεθει στους
της θεωοιας, τους τεχνικους της οοθολογικοτητας».
νΟσο ωοαια κι αννηχει μιαντετοια διακοιση υποπτευσμαστε
οτι ειναι πανοαιτλανητικη γιατι τινθεταιντο εοωτημα: μστοοουμε να
εχουμε νθεωοιανχωμιε συστηνματικο πνευμα και εττιστημονικη θετι
των θεωαιων
κοτητα; ῖΓο πα̨ἶβλημα δεν ειναι η συστηματικη φυση
τουἐ. διοτι
τωννοαιων
και
μας αλλα η εττιτνωση των νπεαιοθισμωνν
λσγικου
του
στην πθαγματικοτητα μλλαμε για τα ιδια τα νοαια
επιδεχεται
αλλα
οογανου. Η στοαγματικοτητα δεν ειναι λογικη
ειναι να
απεοιοοιστη λογικοποιηση  επομενως το ζητημα δεν
επι
εχουμε
να
αλλα
εγκαταλειψουμε το δοομο της λογικοποιησης

ών

ποαγματικο ειναι λογικο

7

ΜΑεε1ΣΜον

Αν και η ιστοοιαν ειναι, οντως,

.

ινἶυογια του λογου αυτη η
ενννἀννν ὀνν πν ελθοἕἔνΐ Ογἦἑ Τεθη εθγαἔεταινστην
νστοονα
Τοο ναναπὐιστοοια ειναι κνατανοητη και
Ἱἶευκτνο Ἐηἐ ελευσης του
πννν
νομμονννσμονν
νγηε 97 η ιστοΘια ειναι ο
σννενδντών
χώνοἔ
τνναννανονν
δω των, μη" ηθελημενων
φανω̨
ὡ
νεν
σνοπώνῃν
του Λογου τουλαχιστο
νΘΥια
ενσνώννσν
την πανονονα
ἶν αιἐνλια σντονν μααἔισμο του
ενελνανον λὀνον·
ενελνανη νια θεκντιηη ειναι, καταν τον
σο ο ογιστικη, κλειστη και
η
σνστηνατνννν.

τον

συνυφαινονται α̨θθηκτα.

2

Πἑὁνονα Υπἔ

,Ομως
επνδἐνεταν

τ‹Ρτ›:Η

θεσειον

πολνη̨̃ξλσπο ηληε

νενονόν
συνὁέσεν
πθανματννόνηνα

υ

Η

ι

ΜΑεΞτ›:Μον

1

ι

αν

ι

›

ΙΙ ιστοοια πλεκεται

γ,_:·¬„

ι

'

200

ό

ιι/

.

η̨ι

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ

2. Ο απολογισμός

.μι

του Λ. Αλτουσεο

γή...

γνωση της σχετικότητας του. Ο εκλεκτιχισμός γγ Ο αγνωστωγγσμὸα̨θ
ωἔ αντἰαατα ατα δωμαι̃ισμύι ειναι φαομακα χειοότεοα από την
αοοὼστια.
7

Τελικα

Καστοοιαδης
πΩο·τεινει την αχόχοήθη θέση
απέναντι στο μαοξισμό: Ηταν μια επιστημονική θεωοια που ανα
στατωσε τον τοόπο που βλέπουμε τα ποαγματα αλλα ξεπεοαστηκε.
Επαναλαμβανοντας τον Εονέστο Τσε Γκουεβαοα λέει: "Ειμαστε
μαοἔιστές με τον ιδιο τρόπο που ειμαστε νευτωνικοι ή παστεοικοι
ο

Ξ
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Θα αναφεοθουμε σε δυο χοονικα σημεια της σκέψης του
Αλτουσέο: το 1974 που δημοσιευσε ένα κειμενο αυτοκοιτγικής και το
1978 που έγοαψε το λήμμα ”Μαοξισμός” στην ευοωπαική εγκυκλο
γι παιδεια του Γκαοτσαντια). Το κεντοικό μοτιβο των κειμένων αυτων
· ειναι η θεωαία για την Ιδεαλαι̃αα ααι αδαιώτεαα Υια τα ἔἠΐιιαα ααα
κι
απαχαμἐναα
Τα αεἰμενα ταα 1974 αποτελούν κατα βαση μια παααπαθαα
ἶγ τον Αλτοααἑα να πααει αἐ απααταααἐ ααα από 'αἐ ααΐηγααιἶεἐ παν
του ειχαν απευθυνει για στοουκτουοαλισμό και σχολαστικισμό
ιη̨̃ ("θεωοητικισμό").
Ξαναθέτει σε συζήτηση το θέμα της λεγόμενης "επιστημο
έξ? λογικής τομής" που το ειχε παοει απο το Μπασελαο. Δέχεται ότι
στα αοχικα του κειμενα η "επιστημολογική τομή" ήταν εγεγοαμμένη
σ' ένα θετικιστικό ιδεολογικό φόντο, σαν το ”συνοοο" ιδεολογιας και
ἐιζγ επιστήμης, το "συνοοο” αναμεσα στο ψεύτικο και στο αληθινό.
Επιμένει όμως Εανα ότι η έννοια της "τομής" πεοιγοαφει ένα
γεγονός: τη μεταβαση από την ιδεολογική ποοϊστοοια μιας
επιστήμης στην ποαγματική ιστοοια της  μεταβαση που την
παοομοιωσε με την ανακαλυψη μιας "νέας ηπειοου”. Η μεταβαση
δεν ειναι ένα εξελικτικό συνεχές ουτε αυτόματη γέννηση από το
ζῖιζζη̨̃
τιποτα, αλλα αλμα σ' ένα νέο εννοιολογικό συστημα υπό το φως
του οποιου το ποοηγουμενο θεωοειται Έεπεοασμένο", "ιδεολογικό".
Ο Μαοξ ανακαλυψε την ”ήπειοο” μιας νέας επιστήμης. Ο
ιιστοοικός υλισμός ειναι μια νέα επιστήμη, η επιστήμη της ιστο
οιας. Βέβαια ο Μαοι̃ς έθεσε απλώς τους "ακοογωνιαιους λιθους":
'Εδωσε το γενικό πεοιγοαμματης νέας "ηπειοου", τις κοουφο
ιῇ γοαμμές της, τις πιο κοντινές όψεις της. Το μεγαλυτεοο μέσος της
μένει ακόμα αγνωστο. Αυτό το "υπόλοιπο" στο βαθμό που δεν έχει
"εἔεοευνηθει" και "κατακτηθει" δεν ειναι "κενό γνώσης" αλλα
ιδεολογία.
Η τομή αναμεσα στο "ποιν το Μαοξ" και στο "μετα το
Μαοἔ" ειναι ένα γεγονός. Το θεωοητικό καθεστως ειναι διαφοοετικό
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(1) Λουϊ Αλτουσέο: «Στοιχεια Αυτοκοιτικής» (εκδ. Πολυτυπο) και
Λουτσιο Κολέτι: «Οι ιδεολογιες από το 68 μέχοι σήμεοα». σελ. 7074
(εκδ. Οδυσσέας). 'Ολες οι αναφοοές μας βοισκονται σ' αυτα τα δυο
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στη ανα ναν δναααθττννα στην αλλη τνεθντντωσηι̃ Αττσ την εν·
νσνσλσννα τηἐ ”αλλοτ©ννααη§” ναν τησ νλττσανννσττσνησηἑ” τταν βα·
σνἔσταν στην αντνθεση Υτταλνενμὲναν ναν Αντννντνννέναν τόπον τα
Υττσλνενννενσ Χανεν τη βούληση ταντ την τλενθεθνα τον ναν ντνετατ
αντνκενμενσ · ττσανννα) ττεαναννε στην εννοτολοντα του Ἱῖοοπου
Παααννσνηἑτ τον Κοννναννλναν Σληματνσννατλ τηἑ δναλτλττννηἐ των
ττασανναννλνών ὀνναννεων ναν των τταΘαντσννηὼν σλἐσεωνν τηἔ βασηἔ
κατ του εποτκοδομηματος κλπ.
Επτβεβατώνετ λοτπόν την ανττὁταστολη Επτστημης  Ιὀεολο
νναἐ αλλα δνττητσνννἔεν στν ηαἑ ννἶτα την ἔταννη” τα φόντο πασα·
μένετ τὀεολοντκό. Οτ παλτές τ εο οντκές ννοτες "παΩ€νσΦΩνσην'τ
εξακολουθούν να "λεττ0υον0ὐν” καν ”τΩσβ0νν” τη σκέψη στα ττσσ·
νσνἐστεσα σληννατα Αν η νέα εττνστηννη δεν αναπτὐσσετατ
επανεἔεταζοντας συνεχως ττς "αοχές” της, ττς ατρετησνανὲἐ νττσθὲ·
σενἐ τηἑν στη βαση των λναννονθννων εαεννὡν ναν ανακαλύψεων. η
παλτνὁοόμηση ετνατ αναπόφευκτη.
Πα να ηαταλαβεν τη σλὲση τσν Μασἔ με ταν 'Ενσλσ ναν να
ανττληφθετ ττ μποοετ να σηματνετ η ατντνματτκη φοοση αττανθνω λη
ὁταλεκττκη του κατ την στηνω στα πόὁτα της, απομυσττκοποτωντας
την», έκανε, όπως λέετ, μτα «παοέκβαση στο Σττννσἔανλ
Από τσ Σττννσἔα ττησε τνἐ βασνλνἐἐ νσέεἐ ννα την Ιὁτσλσνναῖ αλ
τη θέση του ντα την πλασματτκότητα της υποκετμενοπω̃ησηἔτ βὕ τη
θέση ντα την υλτκότητα της Ιὁεσλσνίας κατ ν) τη θέση στν δεν
υπαρχουν απόλυτα κοττήοτα της αλήθειας.
Σε ανττθεση με τον 'Ενελο που ξεκτναετ από τσ Τνττστατ σ
Σπτνόζα ἔεκτναετ από το Υπεουποκετμενο (τον Θεό) ντα να το
δταλυσετ όμως μέσα στη Φυση κατ να το μετατοέψετ σε Ττποτα.
Ενω στον 'Ενελο ετνατ το Υποκετμενο κατ η Σκοπτμότητα του
που, μέσα από το ὀταλεκττκό ημτφως, κοατανε τα νηματα, στο
Σττννσἔα λναταανενταν αλνσνβώἐ τσ Υττσητνννενσ ναν Ο Σλνστταἐ Ἑτσν
με τθντνδνσ τσσττσ ττση η Φνσνλνη νστσσνα εννανν ννα ταν Σττνναἔαν
νστσσνσ Χνσσνἑ νττσνενμτνσ ναν Χνσσνἐ σ%0πό, έτστ καταδτον Αλτουσέο
κατ η ανθ ὡπτνη τστοοτα ετνατ, ντα τον Μαοξ, στα τκαστα χωοτς
υποκετμενοἑ Ετνατ επτσης ὁταδτκαστα χωοτς σκοπό, ποανμα που δεν
νντταθτσε να τα λναταλαβεν αντε σ νανσἐ σ Μασἔν ννένσνταἔν σ' αντα
τσ σηννενσν νατα) από την επνθθοἠ νηἕ ενελνανηἔ ῃπανονθνναἔ τον
Λσνσν” Ο Μαθἔ δεν ατταλλαλτηνε αττσ την νδὲα ννναἐ φνλσσσφναἐ
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της τστοοτας, ενός νοηματος της τστοοτας. Κτ αυτό το βλέπουμε να
ενσαοκὼνετατ στην τὁέα του ντα την ὁταὁοχη "ποοοὁευττκὼν"
σταὁτων που οὁηνουν "αναπόφευκτα" στον κομμουντσμό. Αν κατ
ηοθε σε οηἔη με το φαντασμα του φτλοσοφτκου υποκετμένου (του
εη̨̃τὀαντκευμένου ασττκου ατόμου ντου ατόμου χωοτς ττς σχέσετς
του) κατ εννόησε το υποκετμενο ως το συνολο των κοτνωντκών του
σχέσεων, ξαναβοτσκουμε σ' αυτον την τδεαλτσττκη απετκόντση του
"βαστλετου της ελευθεοτας" που θα ὁταδεχθετ το "βαστλετο της ανα
νματότηταςἢ ἔαναβοτσκουμε το μυθο μτας κοτνότητας όπου η ελω
θεοη αναπτυἔη των ατομων πατονετ τη θέση των κοτνωντκὡν σχέ

·ν

·

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ

ό

Βλέποντας όττ στον Μαοξ εξαφαντςετατ το υποκετμενο ως
συντσταμένη κοτνωντκων σχέσεων (μαζί. με το κοατος κατ την
ανοοα) ντα να παοαχωοησετ ελευθεοο το πεὁτο στην "αναπτυξη του
β ατόμου", ανττλαμβανόμαστε ποσο δέσμτος της ὁυττκης φτλοσοφτκης
ςζ
παοαὁοσης ηταν τελτκα ο Μαοξ. Το εντυπωστακό ετνατ, ωστόσο, όττ
κτ ο Αλτουσέο, όταν κανετ αυτές ττς παοατηοησετς, σε φατνετατ να
ἔν υποψταζετατ ττ ακοτβως σηματνουν νταττ ποτέ δε φτανετ να
Ιλ ονοοωτηθε¿ γιο την ολλη εκδοχή οπολονμἑνοο: το οποχεῳενο ως
συνολο σχέσεων. Επτβεβατωνετ την πλαστότητα του ατομτσττκοό
υποκετμένου κατ ανττ να εοευνησετ ττ σηματνετ η αλλη εκὁοχη,
τν
θέτετ τκανοποτημένος τελετα κατ παυλα στη σκέψη του.
'Ενα αλλο σημετο εμφανέστατου ενκλωβτσμου του Μαοἔ στην
Ζ*
ασττκη ανττληψη του υποκετμένου, που την επτσηματνετ ο Αλτουσέο,
αλλα απλως ντα να τη χλευασετ, ετνατ η αναλυση ντα την υπεοαἔτα
ἐν στο ··Κεφολομο·· που ο Μοοἔ την ποοοοονοζεν οον τη λογνοῃλἠ
ὁταφοοα μεταη̨̃υ παοανμένης αξτας κατ αη̨̃τας  μτσθου, σαν η
°°αἔτα” να μην ηταν συλλοντκη κατηνοοτα αλλα ατομτκη.
Στον Σπννοζο ο Αλτοοοέο βοὴ” την νποὼτην θεωοτα για Ἐην
Ιῦεολοντα που συνοψτζετ κατ τα "τοτα χαοακτηοτσττκα” της: α) τη
φανταστακη της πραγματικότητα, β) την εσωτερική αναστροφή του
εξωτερικου κόσμου κατ ν) το κέντρο της που ετνατ η αυταπάτη του
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οπολελμένοο·
Ο Σπλνοζο

βλέπω την Ιοεολογτο οον οοτοποτη, οον
ιζ φανταστακη κατασκευη. Αποοοτπτετ όμως την ανττληψη όττ ετνατ
απλό σφαλμα, καθαοη αννοτα. Τη βλέπετ σαν σόστημα που θεμε
λτωνετατ στην ολόπλευοη σχέση των ανθοώπων με τον κόσμο, σχέση
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ητη

όχι απλώς διανοητικη αλλα εκφοαζόμενη από ολόκληοο το στατους
του σώματός τους. Αυτός ο πσωτότυπος, λέει ο Αλτουσέο, υλισμός
του φαντασιακου (κοινός τόπος για τις μη δυτικές φιλοσοφιες)
ανοιγει το δοόμο για τη συλληψη του "Ποώτου Ειδους Γνώσης" που
δεν έχει σχέση μ' αυτό που ονομόιζουμε "γνώση", αλλα ειναι ο
υλικός κόσμος με τη μοοφη που τον βιώνουμε, ο κόσμος της
συγκεκοιμένης ιστοοικης υπαοἔης μας  το πσωτογενές ιδεολογικό
υλικό κάθε επιστημονικής εννοιολογικης επεἔεογασιας.
Αυτό που δεν έχει ο Σπινόζα και το έχει ο Ἐγελος, ειναι η
αντιθεση, το δε επικινδυνο καθε "παοέκβασης στον Σπινόςα" ειναι
η
υποβαθμιση της αντιθεσης. Ο Αλτουσέο αναγνωοιζει ότι πληοωσε
ένα τέτοιο τιμημα πέφτοντας σε "θεώοητιστικα σφαλματα". Πιστευει
όμως ότι ταλδιόοθωσε αογότεοα όταν μετατόπισε την έμφαση στην
παλη των ταςεων και ιδιαιτεοα όταν ποόβαλε την ποοκλητικη
διατυπωση ότι "η φιλοσοφια ειναι η παλη τωνταξεων στη θεωοια".
Ο ισχυοισμός του όμως ειναι πολυ συζητησιμος γιατι δεν
ειναι
ευκολο να απαλλαγει κανεις μ' αυτό τον τοόπο από τα
μειονεκτήματα μιας θεωοιας για την Ιδεολογια που έχει θεμελιωθει
στον Σπινόζα. Ο λόγος ειναι όχι κυοιως γιατι στον Σπινόςα
δεν
υπαοχει θέση για την αντιθεση, αλλα γιατι δεν υπαοχει σ' αυτόν
θέση για το υποκείμενο. Διώχνοντας το φιλοσοφικό φάντασμα
του
αστικου υποκειμένου, ο Σπινόςα (κι ο Αλτουσέο μαζι του) δε δινει
παοαλληλα τη δυνατότητα μιας αλλης αντιληψης για το
υποκειμενο.

Η θέση ως Σπγνὀζα ό" η ὐπαθἔη κοπηῳον τηἐ αλἠθεγαε
ποοϋποθέτει την υπαοξη κοιτηοιου της οσθότητας του κοιτηοιου
κ.ο.κ. θεμελιώνει την αποψη ότι το κοιτηοιο της αληθειας δεν
μποοει να αποσπαστει από τη διαδικασια της παοαγωγης της. Η
ποακτικη ως κσιτηοιο της αληθειας έχει στο μαοἔισμό το ιδιο
νόημα για τον Αλτουσέο, δηλαδη δεν ειναι απόλυτο. Οοιςοντας τη
γνωστικη διαδικασια ως "παοαγώγικη διαδικασια", ο Αλτουσέο
κινουνταν σ' αυτό ακοιβώς το νοηματικό πλαισιο. Η θέση του
όμως ότι ειναι κι' αυτη "διαδικασια χωοις υποκειμενο ιι ειναι
ποοβληματικη γιατι ναι μεν δε ειναι ατομικη η ποόοβαση στην
αληθεια, ναι μεν δεν υπαοχει ατομικη κατοχη της αληθειας, αλλα
αυτό δεν σημαινει ότι δεν υπαοχει υποκειμενο πισω από τη γνωστι

κη διαδικασια. Απλώς αυτό το υποκειμενο ειναι "αλλου ειδους: 
ιτοοινιιοι ττοτ το λιοιτοιλοιβοιινο θοιοιιοιοιοι |ο Ηοοοιλειτοἔ οταν, ελεγε οτι
«Ο Λὁνοἔ είναι ἔονοἔ» ίιιοινοέλ ιιοιι οτι «αληθετομεν εαν χωνω”
ἔῇ
νοὐμεν · ψενοομεθα εοιν ιοιἀἔομονξ Αλλοι ιι οιντο ἔονοιοονοο
Η ντοομε τα οοια τηἐ οοτιιιηἐ φιλοοοηιιιιηἐ ττοιοοιοοοηἑ
Η τελικη νοιοη απολονισμοο ττοο νονει ο/λλτονοεο νιοι το
ιν μαω̨̃ἔισμο ωἔ ιοτοοιιιη ιοεολονιοι ειναι νιοτοιθλιτττιλιηι
«Η μαοἔιοτιιιη ττοιοοιοοοη ιοο τον Γλιοοιιιοι· τον οποιον η
γι
οομβολη ειναι οττωοοηττοτε ττεοιοοιομεντι οεν ποοοθεσε "ποτε σε όι"
μοιἐ ειχε αφησει, ο Μοιοἔ Ποονιοτττειι λοιττον¬ η ττοιοοιοοἔη ιιοιὲ
ονιτληντινη οιοιττιοτιοοη οτι ο μοιοἔιομοἐ στην ονοιοι τον: οιιτ
θεωοητινη οιττοψηι ιτοιοοιιοινε οτοιιιοιτημενοἐ οτον|Μοοἔ· τι λιοιι·
ιν ποιν απ' αυτόντ. Κι ειναι εκπληντινο αν ονεφτει ιιοινειἔ οτι. η
οι
μοοἔιοτινη θειοοιοι ιτοιοοοοιιτἔοτον ολι με το ενονμοι τηἔ οντοττιοἔ
αλλά τηι; ετττοτημηἐι οταν ἔεοοοιιε 0" δεν νπἀολτι εττιοτημη οτον
νοομο ττοο νοι μη ἔτι με την ττοοοοο νοι νοι μην ττοοοοετιει ἔοινοι·
ἶἔ ϋποβαλλοντας συνεχώς σε κοιτινη σοἔητηοη τιἔ ττοωττἔ τηἔ μοοφεἔ
τ
Μ η κανοντας αλλο από το να
έ%ΦΩασηΞι την ”οιοΧη
|ηΞ·
Ψ ετταναλοιμβοινοονι οηλοιοη νοι ολολιοιἔονν α̃η νοι Εοιιηνενοον τον
Μοιοἔι πολλοι οιττο τοτιἐ οιοιοολονἐ τον βοοτηλτηιιοιν σον τοφλοι στο
ξ ονοτἀδτ τηἐ νολτοιἐ Στιοτοιοι οτο ιιοοιτοἐι οιιοτοιοι οτο νοιιμοβ
σκοτάδι στην ττολττιιιη»
"Γενικη ιιοιοη” · ειναι λοιπον το οομττοοοιοιιοι τον Αλτονοεο
για το μαοςισμό. Και γιανα μη μεινει αμφιβολια για το δικο του
ι
μεοιδιο στην κοιση, εξουσιοδοτει τις μαςες να τη λυσουν και
πεοιοοιζεται να συμβουλεύει ότι το κοατος ειναι η "μεγαλυτεοη
.ζ τιοινιοοι” ιιι οτι το ιιοιιιιοι τον ττοολττοοιοιτοο ττοεττει νοι μοινιἑι νιοι
ποντοι οιτ εἔολ εττιοιιοιιοντοιἔ την ιιοιτοιοτοοφη ττον τοο ιπἑοαν
Ϊιγ» νοατινων ιιηλοινιοινιων και οτη οονελειοι το ιιοιοοιοιιο
ων ε _
νοιοτοιτιιιιον ιιοοιτιιιοον ιιηλοινιοιιοον
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Ο απολονισμὁἐ Έον Σαμἰθ Αμνν

Η ΚΡΙΣΗ

τον Σαμνθ Αμἰν πεθνλαμβἀνεν τον νστοοικό
υλισμο, την εμπειοια των εθνικών και ταἔικών αγωνων και την
κοιση του καπιταλισμου, του εθνισμου και του σοσιαλισμουω.
Ο απολοννσμόἐ

έ·

α) Επιβεβαίωση τον ιστοθιχοὐ νλέσμον

ἶἰ

Ο Σαμλθ Αμἰν μένει πνσῖὀἐ στη μιω̨ἔιστννιι παθὰὁοση ναι
δεχεται την ενοτητα της ιστοοιας. Πιστευει ότι υπαοχει μια μο
ναδικη διαλεκτικη για όλα: τις εποχές: η ὁιαλεκτικη παοανωνικὡν
δυναμεωνζπαοαγωγικών σχέσεων. Πιστευει οτι υπαοχουν έννοιες με
ὁωστἦθωέη νσλνι |νενννέἐ Τἀσενἐ ναν ανννανἑἔ αλληλονλίεἑ που
επνω̨επονν νην Μνηση ΉΙΞ σκὲψηἑ από το νενννό στο ενδϋιὁ ναν

αντιστοοφα.
Με αἔονα τη διαλεκτικη αυτη οι διαφοοες ιστοοικές εποχές
αναγνωοιζονται ως σταδια και οι μεταη̨̃υ τους διακοπές της
σννἑχεναἐ ωἔ μεταβάσεέἔ Απω̨θίπτεν τη θεώθηση ΉἹΞ νστοῳαἐ ωἐ
ασυνδετου αθοοισματος ιδιαιτεοων πολιτισμών οπου ο καθένας έχει
τη δικη του ιστοοικοτητα, αλλα δεν εἔεταζει την ιδέα οτι η ιστοοια
μπΟΘεν να εννοω συνάθθθωση διαφοοετικὡν πολιτισμικών δοομων.
Επιβεβαιώνει έτσι τον παοαδοσιακο μονισμο του ενος δοομου, του
μοναδικου μιτου της ιστοοικης εξέλιξης.
Σε ο,τι αφοοα τη διαλεκτικη παοαγωγικές δυναμεις/πασα
γωγικές σχέσεις δεν πιστευει οτι η συνδεση της με την παλη των
ταξεων μποοει να εννοηθει μονο κατα οικονομιστικο τοοπο. Δέχεται
οτι καβε εςέλιςη ποοσδιοοιςεται τελικα απο την οικονομικη βαση 
«δεν ,ενναν Ή λονννηι Ή ποθοδοἐ ιι Ή Φανι̃ασἰα. Οι κννητηοεε της
ιστοοιας». Η αναπτυἔη των παοαγωγικών δυναμεων ποοσδιοοιςεται
από 'Πέ παθανωνωέἐἑ σλέσενἔ
αλλά με την έννοια οτι αυτές
καθοοιςουν τον τυπο της αναπτυξης των παοαγωγικὡν δυναμεων
και τον ουθμο της. Και μέσω των παοαγωγικών σχέσεων η παλη
των ταςεων. Συνεπώς η αναπτυςη των παοαγωγικών δυναμεων δεν
ειναι ουδέτεοη. Υπαοχουν δυο τυποι ταξικης παλης: αυτη που ποσ

(1)

Το κειμενο αυτό βασιζεται στο· «Εθνος και Ταξη» του Σαμιο

Αμιν και στο συλλογικό έογο των ΑΜΙΝ, ΑΚΚΙΩΗΙ, ΡΚΑΝΚ„
ννΑΙ.Ι.ΕΙὶ5ΤΕΙΝ: «Η δυναμική της συνολικης κοισης››_
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ωθει την αναπτυξη των παοαγωγικών δυναμεων στη βαση των
υπαοχουσων παογωγικων σχέσεων κι αυτη που ποοωθει τη δυνητικη
τοιιἔ αναπωἔῃ στη βαση νεων παθοιγωγικων σχεσεωα Η ιω̨ωιη
εντασσεται στη διαλεκτικη της αναπαοαγωγης. Η δευτεοη στη
διαλεκτικη του μετασχηματισμου.
Η εομηνεια αυτη αφηνει καποα θέση στο ιστοοικο υποκειμε
ειναι ασφαλώς πιο ευέλικτη απο την παοαδοσιακη οικονο
και
νο
μιστικη αντιληψη.
Με τη θεση του ομως για ιο μοναεικο ισιοβικο εοοιιο ο Αιιιν
αονειται το διλημα: "σοσιαλισμός ἠ βαρβαρότητα” που τον έκανε
παλιοτεοα να βλέπει το οογουελιανο κοατος σαν ενδεχόμενη ποοο
πτικηω. Επανακαμπτει στην παοαδοσιακη εσχατολογικη αισιοδοι̃ςια
για την αναποφευκτη έλευση του κομμουνισμου.
Το επιχειοημα για τον μονοδβομο χαοακτηοα της ιστοοικης
εἔέλιη̨̃ης ειναι η παοατηοηση οτι καθε μεταγενεστεοη εποχη ειναι τε
χνολογικα πεοισσοτεοο αναπτυγμένη απο την ποοηγουμενη (η παοα
γωγικοτητα της εογασιας ειναι μεγαλυτεοη). ΙΙ γενικευση ομως αυ
της της παοατηοησηἐ μάλλον ειναι ανθαιοετη. Το γεγονος ότι επι
κοατησε τελικα ο καπιταλιστικος δοομος αυτο δεν μποοει να ηταν
καποιο ειδος "ενδελέχειας" κουμένης στα εογαλεια της παλαιολι
Αλλα ακο μ α κι αν δεχθουμε την τεχνολογικη ποοοδο
ι
”
εποχης.
θ ικης
ως τον αςονα της ιστοοιας, το θεμελιώδες ποοβλημα ειναι η σχέση
της με την κουλτουοα, την παιδεια, την ηθικη, την πολιτικη. Συνε
παγεται η τεχνολογικη ποοοδος μιαν αντιστοιχη ποοοδο στους το
μεις αυτους; Κι εδώ τα επιχειοηματα της σχολης της Φοανκφουο
της και του Καστοοιαδη ειναι καταλυτικα. Μποοουμε καλλιστα να
έχουμε οπισθοδοομηση στους ζωτικους αυτους τομεις.
Οι ιδιαιτεοες αποψεις του Αμιν για τα σταδια και τις με
Ι
|
|
ταβασεις, για την ανιση αναπτυςη και τους ποοκαπιταλιστικους
σχηματισμους ειναι ενδιαφέοουσες αλλα στα πλαισια της μονιστι
κης του αντιληψης για την ιστοοια αποβαινουν εντελώς αγονες.

(1) Σ. ΑΜΙΝ κ.α. «Η κβισῃ του ιμπεΘιαλισμου››„ (Καστανιώτης
Αη̨ἡνα 1986)
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β) Έθνος, Κράτος
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και πάλη των τάἔεων

Ο Σ. Αμιν διακοινει, όπως έχουμε πει, την εθνότητα από το
έθνος (κοινό στοιχειο η γλώσσα  διαφοοετικό η συγκεντοοποιηση σε
κοατος και η υπαοζη πλεονασματος). Δεν ταυτιςει το κοατος με το
έθνος αλλα οοιςει το έθνος ως αδιαχωοιστο από το κοατος.
Το έθνος εμφανιζεται με σαφηνεια εκει όπου ο φόοος ειναι

συγκεντοωμένος και υπαοχει ταξηκοατος (αοχαια Κινα, αοχαια
Αιγυπτος) σε αντιθεση με τις ανολοκληοωτες φεουδαοχικές κοι
νωνιες όπου ο φόοος ειναι κατακεοματισμένος. Εμφανιζεται επισης
με σαφηνεια στον καπιταλισμό όπου ο ανταγωνισμός των κεφα
λαιων, η εςισωση του ποσοστου του κέοδους, η κινητικότητα της
εογασιας, ουθμιςονται από την κοατικη παοέμβαση (νομοθεσια,
νομισματικό συστημα, οικονομικη πολιτικη). Η δυτικοκεντοικη
παοαμόοφωση της έννοιας έθνος (στον Μαοἔ, τον Ἑγκελς, τον
Λένιν, τον Σταλιν) εἔηγειται από τις ειδικές συνθηκες της Ευοὼπης
(απουσια εθνών κατα τη φεουδαοχικη πεοιοδο  ταυτόχοονη γέννηση
έθνους και καπιταλισμου).
Στους ανολοκληοωτους πεοιφεοειακους κοινωνικους σχη
ματισμους η ποαγματικότητα των εθνοτητων ειναι οευστη και

ἐενΑμΞἶοἶεῶ ναβλα̨Θα"τηΩιστει εθνιλιἠ _ ἶἶωἕ (κατα

ιιιν αν!ι αινει με την Αθλαια Ε ααα την
φεονὁαθλιιιἠ Ιἔνθώπη ναι 'ιιἐ αννχθονεἔ ιιεθιφέθειιέ Υιιαθχοἱιν Οι
εθναιιι̃ιεἐ αλλα δέν απαναναιαλλώνανιαι σε έθνη ιῖ αν πθοἐ αιινιιἠ

ον

απἴτοκἶἐσταλλἔθοἔν, οι εθνικοι αυτοι σχηματισμοι ειναι ασταθεις.
ια α τα εια και ἶεῖἔβἔἔἐἕα βλέπει να ιαλνειι
'
παλι)

Τ”

Κ

.

ε

ι
λειτ οἔἕἱγξι' σιζα πλαισια 'του έθνους,
Η ΜΕ
ΈΟ, ιν/
πὀχλ
ἑιῃπλἐοη
του
ια ων συαιημαιων κοατων και
εθνών. των αναιημαιαν Καινωνιιιών Σληιιαιιαιιών Σύστημα
Κοινωνικων,Σχηματισμων υπαοχει εκει όπου οι ταξικές αντιθέσεις
και συμμαχιεἐ, ενος έθνους, επιδοουν αποφασιστικα πανω στις
Ξτῖἔἕτιῖἐ ανιιΙἔαἕιΞ|ιιαι ανιιιιαΧιε§ εναἐ αλλον Σιιι̃ν ανιιθειη

ε

·

°

°

Θ

ἶἕηχἔιᾶτοἑ εἶιλἑαιθῖἶἑιἰἶἐιὲθι

ες για την αναπαοαγωγη του κα
πιταλισμου γιατι ειναι ο, τόπος όπου συναπτονται, διαλυονται και
ανασννιιθινιαι Οι 'ηνιιιλιεἐ 'ιαἔιλεἐ αιιιιμαχιεε και εξαοτώνται οι α


ποφόισεις που επηοεαζουν το διεθνη καταμεοισμό της εογασιας. Ο
"χωοισμός" της οικονομιας από το κοατος ειναι πλοιστός. Δεν
ανταποκοινεται στην ποαγματικότητα.
Οι οικονομικές κοισεις μόνο να πεοιγοαφουν μποοουν με
οικονομικους όσους. Για να αποκτησει κανεις μια βαθυτεοη αντι
ληψη ποέπει να τις δει στο επιπεδο του κοατους: να δει τον τοόπο
με τον οποιο ουθμιζεται η συσσωοευση του κεφαλαιου και κα
θοοιςεται η ταξικη στοατηγικη της αοχουσας ταἔης.
Στον ποομονοπωλιακό καπιταλισμό η ουθμιση της συσσω
οευσης γινόταν κατ' αοχην με τον κοατικό έλεγχο του νομισματος
και των πιστώσεων. Με τον έλεγχο του νομισματος και τα
τελωνειακα δικαιωματα γινόταν δυνατη και η διαχειοιση των εξωτε
οικὡν οικονομικών σχέσεων δηλαδη του ποοβληματος του ανταγωνι
σμου μεταιςυ των κέντοων και του ποοβληματος των μοοφων κατα
μεοισμου της εογασιας μεταξυ κέντοων και πεοιφεοειων. Η επιλογη
μεταἔυ ελευθεοων συναλλαγων η ποοστατευτισμου ηταν τότε ζητημα
ποωτου μεγέθους.
Στην εποχη του ιμπεοιαλισμου δημιουογηθηκαν πιο συνθετοι
μηχανισμοι. 'Ομως η νομισματικη πολιτικη διατηοησε τη διεθνη της
διασταση ως όογανο ελέγχου των συναλλαγών, της κινησης κεφα
¿Ϊ›
λαιων και του κοατικου παοεμβατισμου στη νομισματικη αγοοα.
ιλ Τω α ό ω παι νει
ια νεα διαστασ ο διεθν' κατα ε ισ ό
μετἰξυ Ξένἶτοων εκαι ἔεοιφεοειων. Εγκαὶινιαζεταιηξ πεοιομδοες ἕνωιἶ
σοσιαλδημοκτοατικὼν συνασπισμών στα κέντοα [που υποκαθιστουν
Πέ παχγέε σγγμμοιχιεα̨ με Πέ εἔαφανγζόμενεα̨ ῃγἔεγα̨ (αγοοτιἀγ παλιά
Ι ταξης σε
±
γ μεσοστοωματα) και βασιςονται στη διαιοεση της εογατικης
ποονομιουχο και ένα
ϊίιι δυο τμηματα Ι (ένα εθνικόΙ και σχετικα
Ι
Ι
ι
ι
Ϊ) πεοιθωοοποιημενο αποτελουμενο απο ζενους εογατες, μειονότητες,
τί
νέου και υναικε και στον π οσεται ισ ό των κο υ ων των νέων
μεσοἶττοωμἶα̃των, τἶἔν στελεχών ἰαι τεχεικιλλνι. Οι συἶαἔπισμοι αυτοι
συμπλῃοωμένοι με την εἔωτω̨ωεἠ σομμαχω της ιμπεθιαλιστιχἠἔ
αστικης ταςης με τις αοχουσες ταξεις της πεοιφέοειας (τους
μεταποατες αοχικα και την εἔαοτημένη βιομηχανικη αστικη ταξη
στη συνέχεια) αποτελουν τον ηγεμονικό συνασπισμό του ιμπε
οιαλιστικου συστηματος και αντιπαοατιθενται στους εθνικοαπελευ
θεοωτικους συνασπισμους που σχηματιςονται στην πεοιφέοεια και
ποικιλλουν αναλογα με την ταἔικη δομη των αντιστοιχων πεοιφεοει
.
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ακών χωσών.
Η αναπασαγώγή αυτής της διεθνούς δομής πσοϋποθέτει την
Ήεμονω "Ε Φμπεθιαλισωθι̃ἐ ιδεολογιας στα κέντσα και την υλική
ὁιαφθοθἀ ΙΟΌ λαοὐ στον γινεται δμνμτη χαση στη λεηλασια του
ΤΟΠΟΙ] Κόσμου · μια διπλή σμνθηκη που δημιουσγει στα κέντσα
ὁλἕνατότητεἐ πληθομἐ απμσχολησης, αύξησης μισθών και πασαγωγι
λιἕτητμἑ βαν δ›μλίαΈοτητε§ ειἶελιτασηἐ της πολιτικής δημοκσατιας. Ο
Ζω̨̃!ΐ(Ζιἔσαμθτἔ)Όπωἕἑεσ›ασ κι ο| πανδἕτἑκισμος σημεσα αποτελούν στη
Ια ιστιλιομ "σμμΟ μι0μ”.
Η σύθμιση της συσσώσευσης απο την ιμπεσιαλιστική ασχουσα
ταἔη δε γινεται πια με τις κυκλικές κσισεις και τις διακυμανσεις
της ανεσγιας. Γινεται, πσώτον, στο επιπεδο του διεθνούς καταμεσι
σμού της εσγασιας μέσω της πασαγωγής ενος αυἔανομενου στσατοη
ανέθνων σΐην Πεθιφἐθεια μαι δεμνεθον. με τις στσατηγικές διασπα
σηἔ Ιηἔ εθγατωιἠἔ τὰἔθἔ σι̃α μὲντσα. Η πολιτική αυτή έχει σαν
σοβαθὁ μοχλό τη νομισματική και την πιστωτική πολιτική σε εθνικο
και διεθνές επιπεδο. Τελικα δεν ειναι τα "συγκσιτικα πλεονεκτή
ματα" που πσοσδιοσιςουν το διεθνή καταμεσισμο της εσγασιας αλλα
το θντιθετο· Ο διεθνἠἐ καταμεσισμος της εσγασιας πσοσδιοσιςεται
απο την Θιναπαοαγωγη των ταἔικών συμμαχιών που τον

υποβασταςουν.
Υ)

Τα χαθακτηθιστικά τθἔ έέθίσηέ

Το ιἦθὡῖο Χαθακτηθιστμιὐ της κσισης του παγκοσμιου συ
σῖι̃ἑιμἕἑεἐἱ ειναι η πασακμή της αμεσικανικης ηγεμονιας και η κσιση
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Στην ΕΣΣΔ βσισκεται σε αναπτυξη μια δομική κσιση. Το
σύστημα κυβεσναται σε τελευταια αναλυση απο το νομο ιτης με
γιστοποιησης του εισοδήματος της ταἔηςκσατους και της μεγι
στοποιησης του ελεγχου απο μέσους της πανω στην πασαγωγή και
οχι απο τη μεγιστοποιήση της πασαγωγής. Η λογικη του συ
,στήματος κανει δύσκολη τη μεταβαση απο τις βιομηχανιες έντασης
εσγασιας στις βιομηχανιες έντασης κεφαλαιου. Ειμαστε επισης μασ
ιιὕ τυσες της εμφανισης φυγοκεντσων δυναμεων οχι μονο πια στην
Ἱ Ανατολική Ευ ώπη αλλα και στην ιδια την ΕΣΣΔ ( ουσουλ ανικές,
μ
μ
καυκασιανές κἶιι βαλτικές εθνοτητες).
τα
πσοβλή
πασα
σοσιαλισμοι
υπασκτοι
αλλοι
οι
'Οπως και
ιζὶθματα που αντιμετωπιςει, δεν ειναι πιθανο να επανενταχθει ανευ
οσων στον παγκοσμιο καταμεσισμο της εσγασιας. Η συσσώσευση θα
ζψσυνεχισει να υπαγοσεύεται απο εσωτεσικές πσοτεσαιοτητες κι οχι
απο την παγκοσμια αγοσα.
Η ταυτοχσονη πασακμή και των δύο υπεσδυναμεων συν
δυασμένη με την αδυναμια της Ευσώπης (που αναπτύσσεται οι
κονομικα αλλα πασαμένει εύθσαυστη στσατιωτικα) και με την
επικιν
έξι αδυναμια του Τσιτου Κοσμου, δημιουσγει μια εξαισετικα
ῇς δυνη κατασταση και την απειλή ενος πυσηνικού πολέμου. Η μονη
δυνατή απαντηση στην αυη̨̃ανομενη επιθετικοτητα των υπεσ
δυναμεων και τους πασεμβατισμούς τους, ειναι η ενδυναμωση του
Ρξἶἰ
ἦ μετώπου των αδέσμευτων χωσών. Ωστοσο η πολιτική της δι
ἔἰ έεκδικησης ιας εταβολής της διεθνούς οικονομικής τα ης απέτυχε
και το χαμαμα ΐιεταἔύ ΒοσσαΝοτου μεγαλωσε. Δεν ἔχει επισης
πσοοπτική η συνδεδεμένη μ' αυτήν, πολιτική της συλλογικής
ιἶ αυτοδυνα ιας και των πε ι ε ειακών οικονομικών συνε ασιών.
Ο ΐμπεσιαλισμος ἕνῖπἰύσσει με επιτυχια την ἕἕλιτική της
ιπειθασχησης του Τσιτου Κοσμου μέσω διεθνών οικονομικών μη
χανισμών (Διεθνής Τσαπεςα, Διεθνές Νομισματικο Ταμειο) και με
ισχυσο οπλο τα συνεχώς διευσυνομενα ελειμματα στα ισοςύγια
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Οι ΗΠΑ υποερέσουν απ' αυτο που ήταν καποτε το
πλεονἐκιημἀ τούς: το γιγαντισμο τους. Τα αμεσικανικα μονοπώλια
ειναι λιγοτεσο ευέλικτα απο τα ευσωπαϊκα και τα ιαπωνικα. Δεν
μποθοὐν να μντιμετωπισουν τις πολυέξοδες και δυσκινητες γσαφει
οκσατιες τους. Οι ΗΠΑ δεν μποσούν επισης να απαλλαγούν απο
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ια. ασα τη ητο ική του '
,
δεν έχει πεισθεί Ή αμεθιμἀνιμη μθινη γνώμη εια ἕη χσησιμοτΐἔΐηοαη
σλἶμβαωιάἶν δμνἀμειμν με στοχο την αντιμετώπιση των αιμοσσοου
σων πληνων στη Μεση Ανατοληι τη Λατινική Αμεσική κ.α.

πλησωμών.
Πισἑο απο την ἔδυναμια του Τσιἑου Κοσμου βσισκεται η κσι
απ' τ
'
τω π
τ '
π
σ

αη̨̃τἑῖἔκή ἕκκιῖἔστἶυὲη̨ττῖῖςο Βστι̃οιν κσνατιἕιἴοατΐοΰἶδεῖδιποἰισιῖἔ
και απο την ασνησή τους να διασσήἔουν τους δεσμούς τους με τη
γσαφειοκσατική αστική ταςη.
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Αποτέλεσμα της κοισης των εθνικοαπελευθεοωτικών κινη
ματων ειναι η επανεμφανιση λαικιστικων, χωοιστικών η δια
σπαστικών κινηματων (Ινδια, Τσαντ, ΙοανΙοακ κλπ.). Τα λατ
κιστικα κινηματα δεν αποτελουν λυση. Ποοκαλουν την αναμιξη των
υπεοδυναμεων και δεν ειναι σε θέση να δώσουν διέξοδο. 'Εχουν
αοχισει να χανουν εξαλλου την ιδεολογικη αιγλη τους.
Το ποοβλημα που τιθεται σε ο,τι αφοοα τα κέντοα ειναι η
ποοοπτικη επανεμφανισης του ποοστατευτισμου  κοατισμου και σε
ο,τι αφοοα την Πεοιφέοεια η δυνατοτητα απαγγιστοωσης απο το
Παγκοσμιο Συστημα, καθώς και το ζητημα του έθνους.
Παοα την ανοδο του νεοφιλελευθεοισμου (την αντικατασταση
τον μοντέλου οττοκαταστασης των εισαγωγών απο το μοντελο
ενισχυσης των μη παοαδοσιακών εξαγωγών, την πεποιθηση οτι η
ςητῃαῃ της παγκόσμιας αγαααα̨ ειναι και ποὲπεγ να εμαθα, η βασωγἠ
πηγη δοαστηοιοποιησης της παοαγωγης και οχι η εσωτεοικη ζητηση,
την αντικατασταση των πεοιοοισμών στις δοαστηοιοτητες των
πολυεθνικών εταιοιών απο κινητοα ποος αυτές, τις ιδιωτικοποιησεις,
τις πεοικοπές των κοινωνικών παοοχών και τον κοινοβουλευτικο
αυταοχισμο) δεν μποοουμε να αποκλεισουμε την πεοιπτωση
επανεμφανισης του ποοστατευτισμου σε παγκοσμια κλιμακα. Μια
ποοεια ποος αυτη την κατευθυνση ειναι πιθανη ακομα και χωοις
αποτομη καταοοευση του διεθνους εμποοιου και του διεθνους
νομισματικου συστηματος. Μέσα σ' αυτα τα πλαισια ποέπει να
τοποθετηθει και η πιθανοτητα διαμοοφωσης στη Δ. Ευοώπη ενος
αυτονομου πολου αναπτυξης υπο την ηγεμονια της Δ. Γεομανιας
ενοψει μαλιστα και της κοισης των δυο υπεοδυναμεων. Η "ζώνη
του Κομφουκιου" (Ιαπωνια, Κινα κλπ.) παοα τον οικονομικο
δυναμισμο της δεν έχει ποοοπτικές παγκοσμιας ηγεμονιας.
ΙΙ ουσια της επανεμφανισης του ποοστατευτισμου και του
κοατισμου σε διεθνη κλιμακα θα ηταν: Μετακινηση παοαγωγικών
δοοιστηοιοτἠτων πθοα̨ τις ελεγχόμενες από κάθε μητθοπολςτςχή
δυναμη πεοιφεοειακές χώοες για να πέσει το κοστος παοαγωγης.
Και στοοφη του μητοοπολιτικου κεφαλαιου ποος τα κοατη του σαν
βαση για υποστηοιἔη και ποοστασια έναντι των αλλων
μηταοπολιτικὼν ανταγωνιστών ταα
Σ' αυτη την ποοοπτικη ειναι ευλογο να αναμένει κανεις μια
γενικη αναςωπυοωση του εθνισμου.
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Η κοτση τον εόντκόαττελεόθεστσττκόό κτνηματόἐ θετετ τό ἔη·
τημα τηἐ όννατότηταἐ εόντκηἑ σόσσώθεόσηἐ κατ αντόόόναμηἐ ανα·
πτυξης στα πλαισια του γενικοτεοου θέματος του έθνους και της
οοοιαλτοττκηἑ μεταβασηἑ
εἴ,
Η θέση τηἐ αττανντστσωσηἐ αττό την ετανκόσμτα ανόόα ετόν
τα
ετνατ ηόη ετασόνσα στη στσατηντκη τόσ "σόσταλτσμόό σε μτα μόνό
λὡσα” μόν φαἐνεταττ λεετ ό Σ Αμτντ κατα βαση ακόμη όσθη Αν|ό
ιη̨̃ σόσταλτσμό§ σε μια μόνό Ζώσα είναι αόόνατόἔτ τότε ό σόσταλτσμόἔ
Ω κασναατόἔ εενατ αόμνατόέ Η θεση τηἑ αντόόόναμηἐ ανααττόἔηἐι
της αναπτυἔης οπου οι σχέσεις με τον έξω κοσμο υπαγοοευονται
,Παζ από ττἐ ανανκεἐ τησ εσωτεστκηἐ σόσστόσεσσηἐι ετνατ κατ ττσεπετ να
ειναι, σταθεσο και μονιμο στοιχειο της σοσιαλιστικης μεταβασης.
ζει Μττόσετ βεβατα τό αττόφαστσττκό στότχετό τησ μεταβασηἔ να εενατ
τελικα η σταθερότητα της ταξικής συμμαχιας των λαικών δυναιιεων
"αν Ο μ"ασΧηματτσμό§ των πασανεαντκεόν Ισχεσεωνκ αλλα η
αεταννίστθωση από την πανκόσμτα ανόθα ετασαμενεν μτα
αόταφτλόντκητη
ττσόνττόθεση Τα εθννκααπελενθεσααττκα κτνηματα
ξι
ζω αττόόετλνόντατ αντκανα να κατανόησόσν ττἐ οσνεττετεἐ τηἐ
σταατηντκηἐ τηἐ απανντστσωσηἐ κατ τη~Ξ αότόόσναμηἐ ανατττόἔηἐι
μια ,τη
σημασια τηἐ εσνατόανσόττκηἑ σσμμαχταἐ στη όταότκαστα τηἐ
μεταβασηἐτ ότττόἐ κατ τη φαση των ανττθεσεων μεταἔό ττόν όνό
ξλ γόετεσόνναμεταν Στό αότεἔόόό ετόό όημτόνσνετ αντη η αντκανότητα ότ
λαότ τόν Τσττόν Κόσμόν αντνόσόνν με τό ότκό |τόν€ τσόατότ με
ετασαόοσνακων
Ψ "λατκτσττκεἑ” εἔενεόσεττ κατ την ανανεννηση

ιι

τόεόλόντών

Ϊἶ

Σε μεναλσ βαθμό, λεεττ αναμενετατ ακόμη η σννκόοτηση μναἔ
θεωθίαέ ντα τό εόνόἔ Βστσκόμαστε ανττμετταττότ με μτα' κότνωντκη
ατσανματτκότητατ τό εθνόἐι πόό όεν ετνατ βεβατα ανεἔαότητη από
ττέ κότνωντκεἐ ταἔετἐτ αλλα μηπτόἔ η απόθεση τόα Μασἔ ότι όταν
εἔασαντστόόν στ ταἔετἔ θα εἔαφαντστόαν και τα εθνη όεν ετνατ μτα

τη

των α̃.7ῖὁψΕα)ν ΖΟΌ ΕΉΟωπ(1ι%ΟΉ %ΟΟμΟ.7ῖΟλι'ΓιΟμΟΉ,| ΤΟΙ!
Δταφτόττσμόμ τόν 19όν αττόναι σόμακσνα με τόν όπόιό |η
ότεανόπόίηση τηἔ στκσνόμεαἔ θα έθετε τεσμα κατ σττἔ εθντκεἔ
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Πααομοιως μια θεωοια για το καατος και την πολιτικη εἔουῖ
στα ττοόττετ ετττσηἐ να όημτόσανηθετ οτ ττσόσπαόετεἑ σόσταλτσττκόν
μετασχηματισμου δειχνουν οτι το κοατος οχι μονο δεν εξατρανιζεται
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αλλα ότι παιζει έναν αποφασιστικό όλο
Κατα
συν έ πεια, καταχιηγει, Οτο πι οαγματικο
τουι ενο δ
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Για να ποοχωοησουμε
αῖη̨
ο
̃
εὲυῖόἶἴαπἔι̃
ῖ
οἰτίθὲο
πθὲπει να ξεκινησουμε χατἀ ω̨όπο
τησε ΟΣ. Αμιν στο παοελθόσ Ποέπεγ να κλεῶσωμε πθοσωῳνἀ
παοένθεση τη συμφυση έθνουςκοατους και να δουμε τι ειναι αυτό
που ονομαζει εθνότητα, να δου με δη λ αδ'Ή τη βαση του εθνικουΙ
φωνομἑνον.
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Η βατἀθυενση

ΈΟΌ

μονισμοὐ

έ

επισημαναμε τη
μια θεωοια για το έθνος"ω
Στο "Αναζητώντας
,
,
,
,
θεμελιωδη θεση που ικατεχει στο μαοξισμο ο κοινωνιολογικός
ι
|
ς αμε τ ην π 9 όταση ότι η ιστοοικη διαψευση
μονωσμοἔ χω' Ήποστηῳ
συνεπαγεται
των μαοἔιστικὼν αντιληψεων για το εθνικό φαινόμενο
.
μαοξιστικης
της
θεμελιων
μονιστικὡν
των
ιδιων
των
ευση
τη ν κατα οο
οντολογικές
τις
θεωοιας. Καναμε μαλιστα οοισμένες νυξεις για
το κεφαλαιο
ποουποθέσεις του μαοἔιστικου μονισμου. Θα κλεισουμε
παοατηοησεις
ποόσθετες
για την κοιση του μαοςισμου με οοισμένες
λ

πανω στο θέμα.

η

α)

Ν

°

Η αναγωγιμότητα

του
Η αοχη της αναγωγιμότητας (του ειδικου στο γενικό και
επιστημονικης
της
θεμέλιο
το
αποτελέσματος στην αιτια), ειναι
Η μέθοδος
γνώσης. "Δια του ομοιου το όμοιον"  έλεγε ο Πλατων.
πληοης
υπαοχει
δεν
ποτέ
γιατι
ειναι φυσικα μόνο ποοσεγγιστικη,
συμπε
εσφαλμένα
σε
δε
Οδηγει
ομοιότητα και πληοης αιτιότητα.
αναγωγιμο.
ειναι
δεν
οασματα αν το αναγόμενο
στην
Ως κοινωνικη θεωοια ο μαοἔισμός στηοιςεται κι αυτός
ότι
και
αναγωγιμότητας
της
αοχη
η
ισχυει
ιστοοια
υπόθεση ότι στην
δεν
μας δώσει
ο βαθμός ποοσεγγιστικότητας που αυτη μποοει να
αναγωγι
εκδοχές
βασικές
οι
αυτόν
σ'
ειναι
Δυο
ειναι αμελητέος.
ποώτη το
την
με
Συμφωνα
η
ταἔικη.
και
οικονομικη
η
μότητας:
μέσω του
ιδεολογικό "εποικοδόμημα" αναγεται στην οικονομικη βαση
όλα τα
δευτεοη
"καθοοισμου σε τελευταια αναλυση". Συμφωνα με τη
η
εκδοχη
ποὼτη
γεγονότα αναγονται στην παλη των ταξεων. Στην
δευτεοη
στη
ενω
ταξικη παλη αναγεται στην οικονομικη βαση,

συμβαινει το αντιθετο.
Η αναγωγιμότητα ειναι, φυσικα, αντιστοοφος ντετεομινισμός.
τον
Έχουμε, συνεπώς, δυο εκδοχές ντετεομινισμου στο μαοἔισμό:
αντικειμε
ειναι
οικονομικό και τον ταἔικό ντετεομινισμό. Ο ποώτος
νικός, εντελως ανεςαοτητος από τη θέληση των ανθοώπων.
παλη κα
Ο δευτεοος ειναι λογικός ντετεομινισμός: η ταξικη
πασα
χασει
να
έχει
δεν
ότι
νει το ποολεταοιατο να συνειδητοποιησει

_

(1)

Εκο. ἐκατη. Αθηνα 1988.

Η ΚΗΣΗ

216

μονο

τον ινιιιΡΞ1ΣΜον

Η ΚΡΙΣΗ

“ιἔ οἕινοοιοἕἐ τον · ἀοιιι θα τις σπασει κατ' αναγκην.
βθἴσκἔἕαόἐἶξἕὲσσἶἕἶαι̃ζηῖἶῖιύἔται καθαοα στον ιδιο το Μαοξ.

ι

.

οαση των επαναστασεων τού 1848

Μοοἔ ιιιοιονο οιιι̃ν τοιξιιιιι̃' οινοινωνιμοιιι̃τοι και το λογικο ντετεο
μινισμο· Χοιοαιιιιιοιοιιιιο ειναι ιο πεοιφιι̃μο νοἀμμα τού στον
Κοιινἶοὲλμοιν το 1852 οπον οννοψιἔει νη θεωοια ι70ιι ακοιβὡς ως
ταἔωίο ἶναγωγισμιἶ και νιειεομινιομοἔ
Οσο για μενα, λεει ο Μαοε, δε μού ανηκει η τιμη ούτε ότι εγω
Ο

γἶ

.|

ανακἦιλνψα "ιν νιιοοἔιι ιων ιοἔεων σιιι σιινλόονη κοινωνια, ούτε οτι εγω
ανοχολνψοι ιιιν πολύ αναμεσα τούς. Πολύ ποιν απο μένα αστοι ιστοοικοι
ειχαν ιιεοινοοψει ιιιν ιοιοοιιιἠ εἔὲλιἔιι αοιή; της παλης των ταιςεων και
οοιοι οιιιονομολονοι ιιιν οικονομική ανατομια των ταςεων: ιΟ,τι καινούογιο
εκανα ενο ήταν να Οιιοδειῖἔωι 1) όιι ιι ὐιιοιοἔιι των ιἀἕεων σννδἐειαι αιιλώἐ
με οοισμενες ιστοοικες ιρασεις αναπτύἔη; ιιιἐ
ιιαοονωνιι̃ἐι 2) ὐιι

Κ

ιι ιιιιἔιιιή
πολι! οοιι̃νει οινοινιιαοιιιιοι οιιι διιιιαιοόιιιι τον ιιιοολειοιοιἀιονι 3) ότι ιι ιδια
αύτη δικτατοοια αποτελει μοναχα το πέοασμα στην καταογηση
όλων των
ταξεων και σε μιαν αταιςική κοινωνια"ω.
Οταν ομως ρ”το φαντασμα τού κομμούνισμού" έπαψε "να
πλανιὲται πανω απο την Εύοώπη” ο Μαοἔ εναπέθεσε τις ελπιδες τού

ι

τηἔ ανιονομιι̃μένιιἐ οιινοιμιιιἠς τού καπιταλι
βιβλιοθιιιιιι τον Λονοινομ εψοιλνο νιοι ιον
τομλαβὐ
Θ: Ο μίιἔο ἶον θα οοιινοοοε ιο ιιοολειοιοιοιιο εἔω
Εποχή
"Κε αλαίοΰἔ
φα Ιαιοιιοοιιιμηἐ ονοοωοενσιι̃ἐ| Ειναι ιι
τἔιν οωωνό ωοοιειμενο πολι ιιοιλύτεοα από καθε αλλο
ιὲο ο ἶἔιἐὅωνιομο ἶιοιι νιοιἦομινιομο ειναι ο
Θ
γ ἔ
ιι
οτην Κοιιιιιιι 'ιιιἐ ιιολιιιιιιιἐ

=

ι

ι
ι
ταἔωίἠ”
ωσχη̨οότω̨
η από την ότι:
α) το ταξικό και το εθνικο ζητημα ειναι
Αποδειχτηκε
αδιαχώοιστα (ο σωθινισμός δε διαχωοιςεται από τον κοατισμό ενω ο
κοινοτισμοι; εμφανιζεται ασύμβιβιιιστοἐῖ με το' σωβινισμό και σύγ

ι

Υ

ιιι̃ν

ττι̃Μἐ¬~Τ

Θἔω̃νγκελἔ· Διαλεχια Εονα ι Π

Δ

γ

μ

οιον ιοιἔιιι

οννοινιομμε οε ολη ιιι̃ν ιοιοοιοι τον μοιοἔιομονι
ιιναι αἔιοσημειωτο ότι από τούς μεγαλούς σύνεχιστές οι Λένιν και
ἴωο κλινονν πἦθιοοοιεοο ιιοοἐ τον ιοιἔιιιο νιειεομινισμό και τον
οινοεοεμενο μοιἶιι ιον ειιοινοιοιοιιιιο βολονιοιοιομο Ενώ Οι Ένγκελς
οοφοιι

ιμπεοιαλισμό στο σοσιαλισμό) αποτελούν σύμπληοωματικές εφαο
μογές των δύο εκδοχων αναγωγιμότητας: Στο μέτοο πού δεν ειναι
οικονομικο το εθνικό φαινόμενο αναγεται στην οικονομική βαση
όπως όλα τα ιδεολογικα και πολιτικα φαινόμενα (οικονομιστική
εκδοχή). Οι εθνικές αντιθέσεις αποτελούν ύποπεοιπτὡσεις και
παοαμοοφωμένες εκφοασεις της ταἔικής παληςιταἔική εκδοχή). Στην
διωνύμη (και σπανια πολύὼνύμη) ταη̨̃ική εἔισωση, η λύση της οποιας
ειναι ο στόχος της επαναστατικής στοατηγικής καθε μαοἔιστικού
κόμματος, το εθνικό ζήτημα  όταν ύπεισέοχεται  αποτελει παντα
εἔαοτημένη μεταβλητή.

Ο οικονομικός και ο ταἔικός αναγωγισμός διαψεύσθηκαν σε
ό,τι αφοοα το εθνικό φαινόμενο. Αν και "ψεύδής σύνειδηση” ο
εθνισμος αποδειχτηκε πεοισσότεοο αληθινός, αντικειμενικός και
ισχύοος από την "ταξική σύνειδηση” ιη οποια ειχε ποοικιστει απο τη
θεωοια με το ποονόμιο να αντανακλα πιστα την αντικειμενική
ποαγματικότητα). Οι εθνικές αντιθέσεις αποδειχτηκαν πολύ ισχύοο
τεοες απ' ό,τι ειχε ύποθέσει ο μαοξισμός η δε εθνική αναγωγιμότητα

ῖ

Λιγο καιοό α ἰω
γότεἐἔθα
α καιιλῖι ατω οιιιο ιιι̃ν ειιιοοοιοιι
'
ιιι̃ἔ Ποιοι
ῖων
Θ
μ ιι̃οει ἔοινοι νιοι τον ιιοωιοιολιιιο Ωολο

αντῶστ

και Σταλιν κλινούν ποος τον οικονομικό ντετεομινισμό.
Ο μονισμός ειτε με! την ποωτη ειτε με τη δεύτεοη μοοφή
καλύψε και το εθνικο φαινομενο. Οι δύο ειδικες (έα Ιιοε) θεωοιες για
το έθνος (η θεωοια για τον εθνισμό ως φαινομενο της μεταβασης
απο τη φεούδαοχια στον καπιταλισμό και η σύμπληοωματική της
θεωοια για τον εθνισμό ως φαινόμενο της μεταβασης απο τον

β) Πθος μια διδιάστατῃ Θεώξιῃσῃ

.ὲΐνώίεω εἶ|::ὲῖν:ἑΟσΈΞ|

Την ταλἀντευση°από

ειν

ινιΑΡΞιΣΜοΥ

ι

Ξτΐἔ ἔἶομαἶισμουἔ

πνἠἔ

τον

χοονως ποούποθετει εναν ύψηλο βαθμο αναπτύἔης της εθνικης
ποοσωπικοτητας) και β) το εθνικο ζητημα δε μπορει να αναχθει στο

ι

ταἔιινο.

”

.

Το ποοισμα αύτό δε διαψεύδει μόνο τον κοινωνιολογικό
μονισμό της μαοξιστικής θεωοιας. Γκοεμιζει ολόκληοο το επιβλητικό
οικοδόμημα πού στηοιςεται πανω τού, δηλαδή ολόκληοο τον ιστο
οικο ύλισμό. Η ιστοοια ειναι, φύσικα, γεματη εοειπια επιβλητικών
σύστηματων. Καθε νέο σύστημα, αογα ή γοήγοοα, παιονει εκει τη θέ

¬

ι

ο 530
ι

ι

ι
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ση του. Το νεο κάποτε παλιώνει και οι "αλήθειες" του δινουν τη
θεση τους σε άλλες ”αληθινότεοες". Εφόσον δεν υπάοχουν ανθοώ
πινες κατασκευές που να διαοκουν αιώνια τι πιο φυσιολογικό από
το θανατο αταἐ θοωοταἑῦ Δεν ποοαειται. λοιπον. να “όλαψοναε ντα
την Ύαταοοοοοτι τοο μαοἔτοιλοα βντο ττοο ααἐ απαολολα ετνατ το
ἕως ιἔα|δη¬ασιἕσουμε ο,τι| σ αυτον ειναι αληθινό και ποετἑἶι να
ιασω ει. ο ητουμενο ειναι να αντικαταστησουμε την ποο ημα
τιντι πλέον θαοοτα με αταν αλλη ττλτι̃οἐοτεοτι και οωοτοτεοη τι οττοτα
θα οταοτοἔετ ττο αλἠθοτοἐ ττιτ |Αν μαζι με το. μοντομα ττὶἔ
ααοἔτοτοῖΤΙΞ θαοοταέ ττοταναμε τα τταντα τοτε θα τττινατνααε ττολν ταο
τττοω απο το Μαοἔ Ποατα αατ εδω να αλολονθτι̃οονμτ τον λανονα
ττοα ταχύα οε λααε πεοτοχἠ ττι̃ἔ ετττοττι̃ιλοντνττι̃ἔ οαἐψηἐι οεν πεταἔ ατα
θαοοτα αν οε βοαἐηαλλη ααλντεοτι
Ο ααοἔτοτταοἐ μοντοαοἑ αττοτέλεοο εναλλαντοτἠ ττοοταοτι̃ οτον
εγελιανό μονισμο για τον οποιο το υλικό ανάγεται στο πνευματικό
η ποαγματικοτητα του έθνους ενσωματώνει τις ταιἐικες σχεσεις.

τα

ι

αλλη ονοταοτταἠ ττλενοα
Ελααστε λλονααν ναολθεωμἐνολ· να ενκαταὲεἑψἀονμε τη̨̃ μονο
ι ι οταττι̃ εώοτι̃ατι̃
τ ατατεἑ ανττ ἠψετἑ ναν να πεο σουμε σε μια
παν να ἔελαναετ από τον Οντολονααα αντσμα τδεολονταἔ _ παανμα·
τταατηταἐ "κατ να οἑχετατ οττ ατνητἠοτεἔ δνναμετἐ ττιἐ τατοθλαἔ ελνατ
ναλ· τι παλη των ταἔααν κατ τι τταλη των εθνών.
μταν

7)
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' ανττι̃ την εννοτα ο μαο τομοἱ ετνατ οντωἑ "αναττο οννοτομονοἐ
εγελιανισμός". 'ίἐμως η διάψευση του μαοἔιστικου μονισμου δε
οηματνοτ οττ ατα ηθεοοτατ ο ονελτανοἑ μοντομοἐ Η ιοτοοια επαλἠ
θεοοε τον νλοτἠ και την ταἔοαι̃ αολἠ κατ οννλοονωἐ την ττνεναατοτἠ
ἶααττι̃ν εθνοαι̃ αολῇ λαἑ εαοαένωἐ ξτη̨̃ψενοε το μοντοαο κατ ταἐν οὐο;
ουτο σημαινει Οτι εν ειναι α οἐ τι ανανωνη τον ε νταον
ττἐ ταἔοτέἐ τἑλέοετἐτ τἕταοἄονν ο'
Φατῖἐομένοο 'στην οοτονοιαα
ον το ε αντ ετ αατ
τι ανανωνἠ
αντ οτοτλετα ανανωνταατ α
ττοἐπετ να το δα αανετἐ οαν ανεἔαοτητη μεταβλητή Η ανανωντ·
μοττι̃τα αντἠ ειναι ατα οπτική, νόμιμη αλλά οχετικἠ. με Ττεοτοοτοαἑνο
ττεδτο εφαοαονἠἑ Το τοτο νοιαατι̃ αλλα αττοτιἐ ολετοαι ειναι λατ τι
αἔαι̃ἐωνταοτητα ττἐν νλταοὐ στο ττνενμὅττοτοι ττιἑἀοταονοιααἐ οτηἔ
ι εο ογια, των τα ικων σχέσεων στον ε νισμό. Υπ οχουν κοινωνικ
φαινόμενα που αυτη η αναγωγή μποοει να τα εομηνευσει καλυτεοα.
Η αναγωγή στην ιδεολογια και τον εθνισμό ειναι λοιπόν μια εἔισου
νομτμητ όσο λτατ αλετταἠ οαττταἠι ττον φωταζετ το ααα) πθαναα από
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Ο Εθνισμας ειναι, λοιπόν, αυτόνομος θεωοητικός χώοος και
ποὲπει να συνδυαστει με τον αυτόνομο θεωοητικό χώοο του μαοξι
στικου Τρόπου Παραγωγής. Ο συνδυασμός τους μποοει να μας
οδηγηση στη Ἐἱοημενη διὁιηιστατη θεωἶιηη
Τα ποθ ηματα που αντιμετωπι ει ο συν υασμος τους στο
μετοο που δε θα ποεπει να ειναι εκλεκτικός και ποοσθετικόἐ). ειναι
πολλά και πολυπλοκα. Χωοιςονται σε δυο μεγάλες κατηγοοιες: α)
Εκεινα που εχουν σχεση με την συγκρότηση του Εθνισμου ως
αυτόνομου θεωοητικου χώοου και β) εκεινα που αφοοουν τη συνδεση
του με το θεωρητικό χώρο του Τρόπου Παραγωγής.
Από την πλευοά του μαοςισμου το ποώτο βημα για το ζη
τουμενο συνδυασμό εχει ποαγματοποιηθει και ειναι η συνειδητο
ποιηση της αναγκης για απαγκιστοωση από το μονισμό. Η ποόταση
του Αλτουσεο ότι το ιδεολογικό επιπεδο ειναι "σχετικα αυτόνομο",
καθώς και η ποόταση του Καστοοιαδη ότι το "φαντασιακό" και οι
"σημασιακες αλυσσώσεις" του εχουν μιαν αυτονομια, ανοιγουν την
ολότητα του Τοόπου Παοαγωγης  σπαζουν την κλειστότητα του 
και επιτοεπουν τη συνδεση του με την ολότητα του Εθνισμουα).
Σε ό,τι αφοοα την ολότητα του Εθνισμου μποοουμἔ να πασα
τηοησουμε ότι αποτελει απεικόνιση της κοινωνικης ο τητας και
κατά συνέπεια αναφεοεται στα ιδια ποάγματα που απεικονιςει και η
ολότητα του Τοόπου Παοαγωγης: το ιδεολογικό επιπεδο, το δι
καιοπολιτικό και το οικονομικό επιπεδο, τον "καθοοισμό σε τελευ
ταια ανάλυση" κλπ. Αυτά θα οοιςονται εδώ με διαφοοετικό τοόπο
και θα εχουν άλλο νόημα αλλά η σχεση τους, ως ποος την εννοια
του ”καθοοισμου”, θα ειναι αντιστοοφη. Εδώ η ιδεολογια ειναι η
·
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ιυ Στο ιδιο

οὁηγεγ

και

η

άποψη τση Χἀμπεημαη:

«__

αντι

ως μια θεωοητικἠ ποοσἐγγιση που δε
λαμβανόμουν τον "υλισμό"
διαβεβαιώνει απλώς την εἔαοτηση του εποικοδομηματος από τη βάση, του
βιόκοσμου από τις επιταγές της διαδικασιας ουσσώοευοηἐι ως οντολογικἠ
σταθεοά. για να το πω έτσι, αλλά που ταυτόχοονα εξηγει και καταγγέλλει
αυτη την εἔάοτηση ως λανθάνουσα λειτουογιοι ενός ιδιαιτεοου, ιστοοικα
ποοσωοινου κοινωνικου σχηματισμού». (Γ. Χάμπεομοις: .«Αυτονομια και
αλληλεγγυη» σ. 133. Υψιλον/βιβλια. Αθηνα 1987)
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”βααη” αν αλα τα αλλα εέναν ”επαμααδαμημα” Εδώ αν εθννμἑέ αχὲααἐ
αμνλθαταμν τη θεμελναμἠ δαμἠ απωἐι αναατανλαι αμμβαἰνα· με μέ
παραγωγικές σχέσεις στον Τροπο Παραγωγής. Φυσικα οι σχέσεις
αντιστροφής δεν εξαντλούν το θέμα γιατι αυτές πρέπει να πηγαζουν
από ταν Ήεμελνώαη” Οαλα ΈΉΞ Ιδεαλανἰαἐ Παιαἐ είναι ανταἐ;
Ο θεμελιώδης ρολος της Ιδεολογιας ειναι η εἔιδανικευσή της
πιαανμααλέαῃι̃ταἔ ναν ιι αμνμαλααμένη μαἔν ΤΤΙΞ μπανειμεναπαίηαθ ταν
ατόμου και τηἔ αμαδαἔ Ενώ αλαπαἑ Ήι̃ἐ παθανωνμιθέ δνααμέααἰαἐ
εἰναν Ο μετααλημαααμαἐ νων νλμέών αε πθαἴαντα μὲαω αι̃ἐ ανα
κειμενοποιησης της εργασιακής δύναμης, σκοπος της ιδεολογικης
διαδικασιας ειναι ο μετασχηματισμός του ατομου και της ομαδας σε
μαααεἰμενα μέσω Έύἑ αντμιενμεναπαμι̃αηἐμθανματαπαμιαηἐ Φδανι·
κώνπροτύπων. Αν η παραγωγική διαδικασια καλύπτει τα αντικει
μενα, η ιδεολογική διαδικασια καλύπτει τα υποκειμενα. Φυσικα το
υποκειμενο καλύπτεται και απο την παραγωγική διαδικασια η οποια
επηθεαἔα αημανμνα "ιν μπαναμεναπαμιιαιι Αντα αμωἐ δεν αποτελει
το σκοπο της. Σ' αυτο το σημειο επαληθεύεται τοσο το αδιαχώριστο
των δύο διαδικασιών οσο και η εντελώς διαφορετική φύση τους. Σ'
ένα τέτοιο πλαισιο σκέψης η ποικιλια των Εθνισμών θα αντανα
κλούσε την ποικιλια των δρομων υποκειμενοποιησης, την ποικιλια
των μορφών κουλτούρας και των πολιτισμικών δρομων. Δεν ειναι,
ασφαλώς, εκ των προτέρων βέβαιο οτι οι δρομοι αυτοι μπορούν να
τυποποιηθούν, οπως οι Τροποι Παραγωγής, αλλα δεν μπορούμε και
να το αποκλεισουμε. Κατ' αρχήν η ιδέα φαινεται εφαρμοσιμη.
Αυτο που ενοχλει τη σκέψη ειναι οτι ολα τα παραπανω
προϋποθέτουν το φιλοσοφικο δυισμο. Πώς μπορούν να αποτελούν
αδιαχώριστη ενοτητα δύο στοιχεια που ειναι "σχετικα αυτονομα";
Προκειται για λογικο παραδοἔο, για αντιφαση οχι λιγοτερο πα
ραλογη απο το χριστιανικο δογμα της Τριαδας οπου τα τρια ειναι
τρια χωρις ποτέ να παύουν να ειναι ένα (εδώ τα δύο ειναι ένα).
Η σκέψη αισθανεται βεβαιοτητα μονο με την αναγωγή της
πολλαπλοτητας στη μοναδα. Ωστοσο ο μαρςισμος δεν έχει στο
σημειο αυτο αξεπέραστο προβλημα γιατι ειναι διαλεκτικος. Η
διαλεκτική ολοτητα ενοποιει τα αντιθετα χωρις να εξαλειφει την
ετεροτητα τους.
Ο δυισμος 'Εθνους και Ταξης αποτελει ξετύλιγμα του δυισμού
Ιδεολογιας/Πραγματικοτητας ιη Ιδεολογια ως χώρος των ιδανικών
προτύπων). Το "αδιαχώριστο" και συναμα "αυτονομο", η κατα μια
»
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παραδοσιακή έκφραση, η "ασύγχιτος ένωσις", Εεκινούν απ' αυτο το
επιπεδο. Με την προσθήκη της Ιδεολογιας σαν ανεἔαρτητης
ὁτἀστασηἐρ χαθετης στη διασταση της Πραγματικότητας, προκύπτει
μια Ωιζιχη αλλαγη στην παραδοσιακή μαρξιστική αντιληψη για την
ιστορια. Η ιστορική κινηση ειναι σε καθε στιγμή συνισταμένη δύο
°°τασεων°°; μιας τασης που ςηταει την εἔισορροπηση των κοινωνικών
αντιθέτων (των θεμελιωμένων στην κοινωνική ανισοτητα) και μιας
τασης εειδανικευτικήςεἔυψωτικής προς ιδανικαπροτυπα, δηλαδή
μιας τασης που απολήγει στην αναπτυξη της προσωπικής και
συλλογικής υποκειμενικοτητας και της συνυφασμένης μαζι της
ετεροτητας Κατω απο την επιδραση αυτης της δεύτερης τάσης
δημιουργούνται οι διαφορες μορφές κουλτούρας, δημιουργούνται τα
έθνη
Ο θεωρητικος σύνδεσμος μεταξύ της Ιδεολογιας και του
Έθνους ειναι, οπως και αλλη φορα έχουμε επισημανει, η έννοια της
κουλτούρας ως δυναμικής ιστορικών πολιτιστικών παραδοσεων. Η
εννοια αυτή αναφέρεται αμεσα στην κοινωνικη διαδικασια της
οττοκειμενοττοιησης και μας επιτρέπει να προσεγγισουμε την εθνική
συνειδηση ως επεξεργασμένη μορφή κουλτούρας. Το 'Εθνος, ειναι σ'
αντα το πλαλσλο αμέψηἐι ιστορικό ολοκλήρωμα κοινωνικών
υποκειμενοποιήτικών διαδικασιών, η πληρέστερη ιστορική μορφή
συλλογικού υποκειμένου. Η διατύπωση αυτή προυποθέτει φυσικα μια
ειδική θεωρια για το υποκειμενο και στις δύο διαστασεις του: την
ατομική και τη συλλογική.
Στο σημειο αυτο μπορούμε να αποσαφηνισουμε περισσοτερο
την έννοια του "Εθνικού Σχηματισμού" αντιστοιχώντας τις έννοιες
"παραδοση" και ”εθνισμος". Η αντιστοιχηση ειναι απολύτως νομιμη
γιατι το βαθύτερο νοημα καθε παραδοσης ειναι υποκειμενοποιητικο.
Απο την έννοια του Εθνικού Σχηματισμού ως δομής παραδοσεων
μπορούμε να περασουμε στην έννοια του Εθνικού Σχηματισμού ως
δομής εθνισμών  με κεντρικο εθνισμὁ, ηνεΐμια εθνιαμα ααα πει"
φερειακούς εθνισμούς. Οι περιφερειακοι εθνισμοι αποτελούν σ' αυτο
το πλαισιο κεντρικούς εθνισμούς αλλων Εθνικών Σχηματισμών. 'Ετσι
οι Εθνικοι Σχηματισμοι τοποθετούνται σ' ένα δυναμικο πεδιο
σχέσεων και αποκλειεται ο κινδυνος να εκληφθούν ως αυτονο
μημένες οντοτητες, ως "ατομα".
Ο μαρἔισμος παρα το οτι ειναι κοινωνική θεωρια δεν έχει μια
ειδική θεωρια για το συλλογικο υποκειμενο. Δεν έχει επισης μια δική
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του θεωοια για το ατομικό υποκειμενο. Συνήθως δεχεται ανεξἐταστα
το υποκειμενοποιητικό ποότυπο της αστικής κουλτουοας με βαση το
οποιο το υποκειμενο μεταποιειται σε "ατομο", δηλαδή σε αιρηοημένη
 χωοις τις σχεσεις της  ατομικότητα. 'Εχει διατυπώσει βεβαια τη
ι
οιζοσπαστική αντιληψη ότι το υποκειμενο ειναι συνολο κοινωνικων
σχέσεων αλλα δεν την έχει αἔιοποιήσει. Η αντιληψη αυτή ειναι
οιζοσπαστική γιατι μποοει να χοησιμευσει ως μεταβατικό σημειο
ποος την αντιληψη του Προσώπου το οποιο υφισταται ως σχεσεις
αλλα δεν εἔαντλειται σε κανενα "συνολο σχέσεων". Η τοποθετηση
αυτου του ςητήματος δημιουογει τη δυνατότητα να εόθουν στην
επιφανεια του μαοἔιστικου ποοβληματισμου και οι παοαμελημενες
οντολογικες πουποθἐσεις της κοινωνικής ποοβληματικής. Η εςετασή
τους ειναι αναγκαια ποουπόθεση καθε σοβαοής θεώοήσης της
Ιδεολογιας, της Κουλτουοας και του Εθνισμου, γιατι αντικειμενο
τους ειναι η ποοκαταοκτική καθε κοινωνικής ποοβληματικής διασα
φηση της έννοιας του ατομικού και του συλλογικου υποκειμένου,
των σχέσεων τους και του δυισμου ΕλευθεοιαςΑναγκης στο πεδιο
αυτων των σχέσεων. Μια ολοκληοωμἐνη επιλογή στο επιπεδο της
κοινωνικής οντολογια; ειναι αδήοιτη αναγκη για να εναομονιστουν ο
'
Εθνισμός και ο Τοόιιος Ιιαοαγωγής σε μια ενιαια θεωοητική ολοτητα
κ

‹ι›_

(1) Η ποοσπαθεια του Χαμπεομας να ενοποιήσει την πολιτιστική και
την ταξική διασταση σε μια ενιαια θεωοια, ξεκινώντας από τις
διυποκειμενικες σχεσεις. τη συμβολικα διαμεσολαβημενη επικοινωνια και το
βιόκοσμο, αποτελει διεισδυση στο χώοο της κοινωνικής οντολογιας και ειναι
μια αφετηοια. Ως εισαγωγή στο θεμα μποοει να θεωοηθει και το ἐογο του Χ.
Γιανναοα: «Οοθός λόγος και κοινωνική ποακτική». (Δόμος. Αθήνα 1985).
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Στο κεφαλαιο που ακολουθει θα διεοευνήσουμε οοισμενες
βασικες όψεις της σημεοινής δομικής κοισης.
Ο όοος "δομική κοιση" εχει πεοασει στην τοἐχουσα οοολογια
από την νεομαοἔιστική κοινωνιολογια της αναπτυςης. Υπό την
εννοια της "αξεπἐοαστης" δομικής κοισης επισημαινει το τελος ενός
πολιτισμου και τη γεννηση ενός αλλου. Υπό την έννοια της
Ἐεπεοασμὲνης" δομικής κοισης επισημαινει τα διαστήματα ασυνε
χειας που χωοιςουν τις διαδοχικές "φασεις επέκτασης" ενός πολιτι
σμου. Κοουφαιες εκδηλωσεις της δομικής κοισης ειναι πόλεμοι και
επαναστασεις.
Καθε δομική κοιση ειναι, λοιπόν, ιστοοικό "στοιχημα". Στη
διαοκεια της δοκιμαςονται οι ιδιες οι βασεις του συγκεκοιμενου
πολιτισμου. Τα εοωτήματα που βοισκονται στο επικεντοο της κοισης
ειναι τουτα: Θα κατοοθωσουν οι συντηοητικὲς δυναμεις να ανανεω
σουν την παοαγωγική βαση του συστήματος και τα ποότυπα που το
κοατουν σε συνοχή; Θα κατοοθώσουν να ενσωματώσουν το δημιουο
γικό επαναστατικό δυναμικό που η κοιση απελευθεοὼνει;
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Κοσμοπολιτισμος
και εθνισμος
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Μεοικοι τον αποκαλούν "αστικό" αλλα μια τέτοια λέξη
Φαινεται να ξἔαηθα αἐ Χὡθεἑ παν επιθναοην να φὲθανι̃ το 'ἶἶλιἐα
ῃααανα ναανεἔ ενω να αατεἔ νπονανταν στην αναναθχνα Ον
τἐλοἔ ταν ααίζανν ξαἔ ῃβνοαηλανννα' παλνααμο αλλα αντοἔ Ο
έχει: το μεαονεκτημα να υποβαλεα την ιδεα πωε 0 συγχοονος
παλνααμαἔ θα εκλείψει· αυτόματα τὡαα πον Ή βνομηχαννχη
επανασταση έχει φαει τα ψωμια της και μπαινουμεστη "μεταβιομη
| Εκει;
' ποοτιμουμε την ονομασια
' κοσμοπο λιτισμόἐ και
Χανιηηει· εποχη.
α αντα το όνομα θα ταν'αναφεΘανμε από εδω "αν "ααα
Τα χαοακτηοιστικα του συγχοονου κοσμοπολιτισμου τα εγἔι
'
'
'Αλβιν Τόφλεο .
αααηαανα· ναν τα ενα· σννοψναεν
πολυ' ενστοχα·
Ο
Μπαθααν να ιαπαθνθαηθανν ωέ εἔηἔ
* Η ενεογειακη βαση του αποτελειται  σε αντιθεση με όλους
τοαἐ ιω̨οηνοααενοηἑ πολιτιααοαἐ · από μη ανανεώσιαεἐ πηνἐἐ

ε

ι

Η εθνικη συνειδηση αλλοτε φαινεται να αναπτύσσεται και
αλλοτε να εἔασθενει στην ιστοοια ενός έθνους. Μεοικές φοοές
εἔαφανιςεται για μεγαλο διαστημα για να αναζωπυοωθει αογότεοα με
νέεα̨
Στις
παΩατηΩεί'τα[7
αναπτυἔη κοσμοπολιτικων αντιληψεων. Η καταοοευση λ.χ. του
αοχαιου ελλ ενικου εθνισμου συνοδευτηκε από την αναπτυἔη κοσμο
ι
ἴ ι
ι
..
ι
ι
..
πολιτικων
ιδεων
(οι στωικοιι δηλωναν
πολιτες
του κοσμου
). Ο
κοσμοπολιτισμός εμφανιζεται στην ιστοοια ως το αντιθετο του
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του συγχοονου
εθνισμου ειναι, συνεπως,
αναπο
σπαστη από τη μελέτη του συγχοονου κοσμοπολιτισμου.
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α) Τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου κοσμοπολιτισμου

2

Ν

ενέογειας.
* Παθανωνναα ααα παατααο αναν τα εθνοστααιο απον Ο
ειὲναἔὀαενοἐ λωαιἔξται απο τα μεσα ααθανωνηέι το νόημα και· νοαἐ
ανοποηἐ νηἔ εθνααιαἔ ταν
* Η παοαγωνη εινανλωθιααενη από την ααταναλιαση ααι η

×

Οι διεθνεις σχέσεις υπηοχαν και ποιν τον καπιταλισμό αλλα
ποτέ δεν ηταν παγκόσμιες. Αν εξαιοέσει κανεις τους κοινωνικους
σχηματισμους που στηοιζονταν στο μακοινό εμπόοιο (όπως π.χ. ο
ελληνικός), οι εἔωτεοικές σχέσεις δεν έπαιζαν αποφασιστικό οόλο.
Οι εσωτεοικές πηγές οικονομικου πλεονασματος αοκουσαν για να
·
·
·
συντηοουνται
οι αοχουσες
ταἔεις
και οι πληθυσμοι τους.
Σημεοα ειμαστε πολυ μακουα από τον κοσμο των αυτοτελών
συστηματων. Οι διεθνεις σχέσεις καλύπτουν όλο τον πλανητη. Οι
επιμέοους οικονομιες ποοσαοτὡνται σε έναν παγκόσμιο καταμεοισμό
εογασιας και ολοκληοωνονται μόνο με τη μεσολαβηση της παγκό
σμιας αγοοας. Η εοωτεοικη πολιτικη έγινε αδιαχωοιστη από την εξω
τεειιιη πολιτικη Υτιαεκιι ειιισηε σεωα ολοκληοη αντιλήψεων. αειων
και ποοτυπων, που γνωοιζουν παγκόσμια επιοοοη και αποτελουν
ένα διεθνη "κοινό παοονομαστη". Η ενότητα των επιμέοους κοατικων
και εθνικών συστηματων ολοκληοώνεται όχι στο εδαφικό τους
πλαισιο αλλα σε διεθνη κλιμακα.
Υπαοχει, λοπόν, ένα πολιτισμικό υπεοσύστημα απέναντι στο
οποιο όλα τα επιμέοους συστηματα έχουν χασει την κλειστότητα και
την αυτοτέλειά τους
Δεν υπαοχει ένα γενικώς παοαδεκτό όνομα γι αυτόν το
συχγοονο παγκόσμιο πολιτισμό. Οοισμένοι τον αποκαλουν "δυτικό"
αλλα μια τέτοια λέξη φαινεται να αποκλειει την Ανατολη και το
Νότο όπου επισης ο πολιτισμός αυτός ειναι κυοιαοχος.
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διανομη αποτελει ἔελωθιαῖη αφαιθα οπαν η εθνααιανη δηνααη. Τα
τα αννανα θηματα · οι ηθικές αἔιες τα ιδανικα,
νινονιαι ειαταθεναατα'
* Οι νοινωνινοι αηλανιαααι αναααθανωνηἐ ειναι λειτθω̨νινα
ποοσαομοσμένοι σ' αυτό το ποότυπο παυαννἐνηἐ ναν ααταναλωαηἐι
Η αινονἐναα πανθνα παθηνιηη αΟΘφη Ο |ντΩα§ ναι|η ννναινα
απΟΩΩ0ΦΟννται απο την παθανωνη. ενω Οι νεθοι Φνλαναἔονται ααα
νηεοιιοιιειιι και τα παιδια ”σιαθμενονν”βαἔα”€
Η παιδεια ειναι κοατικοποιημένη και τι Ια ντεΩη"α"αἔ?νἑ,αταθμ?ντ
επι ιαἶ η νηἐιαναι
η ενπαιὁεηση στην ανθιβααι την παθαἐηαα ναι τη σννευ̃ιη εθναανα
* Οι αηννλίαειἔ ανμφεθόνῖων απονθναναλλωνανται ααἔ
μοθφἐἐ αωαατειο ναν αννδννατο
* Τιἐ ανἔημὲνεἔ απααηαενἑ πολύπλοκων Θαών πληθοφοθηαηέ
παν λθειαἔεταν τα πολνναταμεθνααὲνο σύνολα νια να λεινΟηΩνηαει
τις καλυπτουν μαζικα δυκτια επικοινωνιων και πληοοφοοησης
αννωατα στο παΩελθόν
'
πΘΟναντα= η ανἦψα
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"Τα τθαο αημα”
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* Το κοατος συνδυαςει την καταπιεστικη του λειτουογια με
λειτουογιες συνθεσης και ολοκληοωσης του πολυκαταμεοισμενου
κοινωνικου συνολου. Ειναι η κατ' εἔοχην "συνθετικη μηχανη" που
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πσσγμσῖσπσιεἰ την ενστητσ Τηἐ μσλνωηἶσἐ κατά ΐσσπσ εἔωτεσσισ ωἐ
εςἐμἦ

* Η σσλσσσσ τσἔη είναι πησσμισσπσϋημἑνη μέσα σΐσμἐ μη·
χανισμους συνθεσης και ολοκληοωσης και αυτο που την ιδουει ως
αοχουσα ταἔη δεν ειναι η ιδιοκτησια αλλα η λειτουογια συνθεσης και
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μισθωτης εογασιας.

σλσμλησωσηἐ

* Η σσῖσσλσιη δσμηση τση μσστσμἐ ησμ σ σπσλστσσλλσμσἐ τησ
σσλσμσσἐ τσἔηἐι σνμστσθμιἔσνΐσμ λσεσλσλμησ με Έσσἐ μηλσνισμσμἑ
"αντιπσοσὡπενσηα Μέσω αυτών αθσοιἰονται οι ατομικές θελήσει;
(ψηφοι) και παοαγουν τη "συλλογική θέληση".
* Κυοιοι μηχανισμοι ”εκποοσωπησης" ειναι το κοινοβουλιο  η
βλσμηλσνλσ πσσσγσαηἐ νσμων

τ

μσσ

Μἔει̃ῖσμ η διεθνηἐ σνσπσσσΥωγη Έση
τι Οι
κεντοικὲἐ σσΥσνωμηἑ€ σσλἐ§ τση εἶνσμ η ΐσπσπσίηση. η
Ο

.γκι

ση

τσ ησμμσσσ Ο θεσμσέ ησμμσ

ειναι μεντσσισἐ λσεσλσι̃μησμσλιμησἐ μηλσνλσμσἔ
* Η διεσνηἐ σλσστσση τση σσστημστσἐ πεσιλσμβσνελ την
εγκατασταση ιμπεοιαλιστικών μηχανισμών μεσω των οποιων διασφα

εἔεισσιεμσηι

ι

.

σμλκεντσωτισμὐς. η μει̃σστσπσίησηι σ πσσλθσμματιτ
για

σμσ§

* Οι βσσιμἐἑ ισεσλσλμμἐἑ σσλέἐ τση είτνσμ
φσση μσμ την ησιγωνἰσλ η Υθσμμωϋη σμτισΐηΐσι

αΐσμισμσἔ (στη
Ο φετιχισμσἔ τηἔ
εσσὐλσμμσἔ Ζσσμσέι η πθσσδεστστη εἔέλιἔηι Ο πσλεμσέ

επιστημηέι Ο
με τη φύση, η Υσσμμιχη ιστσεμαι
Β)

.

λιστικο παοελθον και αποτελουν παοαδοσιακες συνιστώσες εθνικης
ετεοοτητας. Αυτοι οι αλλοι τυποι, οι κυοιαοχουμενοι, δοουφοοοποι
ουνται γυοω απο τον κυοιαοχο τυπο και ειτε εἔαφανιςονται. ειτε
ενσωματώνονται, με την έννοια οτι χανουν το παοαδοσιακο τους
νοημα και συμβαλλουν στην αναπαοαγωγη τουσ).
Αν χοησιμοποιησουμε την αυστηοη εννοιολογια του Μαοξ
ποεπει να δεχτουμε οτι ο συγχοονος κοσμοπολιτισμος ειναι φοοεας
του καπιταλιστικου Τοοπου Παοαγωγης  του συστηματος της
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'Εχει ο συγχοονος κοσμοπολιτισμος ταἔικο και εθνιστικο
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καοακτησα:
Ο πσλλτλσμσἔ πσμ έχω
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Φυσικα ο καπιταλιστικος Τοοπος Παοαγωγης δεν υπαοχει
πουθενα με "καθαοη μοοφη”. Ειναι θεωοητικη και οχι ποαγματικη
ολστηω. ο ενας η σ αλλος Κσινωνικσς Σχηματισμσς απλες του
οιαζουν στον αλφα η το βητα βαθμο. Αυτο που ενδιαφεοει δεν
ειναι ο "βαθμος ομοιοτητας” αλλα η σχεση κυοιαρχιας. Ως
συναοθοωση η κυοιαοχια ενος τοοπου πασαγωγης πανω σε αλλους
τοοπους παοαγωγης δινει υποσταση σε διαφοοετικους Κοινωνικους
Σχηματισμους. 'Οταν λεμε, λοιπον, οτι ο καπιταλιστικος Τοοπος
Ποω̨αγωγἠε εη̨νας ηηθιαθχος σ· όλο τον κόσμο _ στην Αμεοικη και
στην Ευοώπη, στην ΙΞ.Σ.Σ.Δ. και στην Κινα  δεν αιοουμε την
ετεοοτητα των αντιστοιχων Κοινωνικών Σχηματισμών. Δηλώνουμε
μονον οτι οι τυποι σχέσεων, ποακτικών και ιδεολογηματων, που
κυ ια ουν σ' αυτες τις ώ ες, ενσωματώνουν την ετε οτητα τους
Θ
στἕν Εἔπιταλιστικο παοαγἰυγἶκο τυπο.
Δυσκολοτεοη ειναι η απαντηση στο εοώτημα για τον εθνιστικο
χαοακτηοα του συγχοονου κοσμοπολιτισμου.
Το ποώτο που μποοουμε να παοατηοησουμε ειναι ο·· κυοιαο
χειται απο μια πολιτιστικα μονιστική κατευθυνση συνειδηηης.

τα ανωτέσω Χσσσητησλσῃχἀ είνω·

ημσίσσχσἔ σε Δύση ησσ· Ανατολη, σε Βσσσσ ησμ· Νσΐσ Κσσλσσχσὐν σι·
σληἐἔ τομ σχἐσελἔ παθαγωγηἔι σι σι"σι του τύποι τσιἔεωνι Ολ· σωιέἔ
τ0υ πολιτικές μοοφἑς, Οι δικοί. του μηχανισμοι αναπ0ι@σΥωΥη§ι σ
δικος του ιδιαιτεοος κοσμος νοηματος.
Κυοιαοχια σημαινει συναοθοωση, ασυμμετση συνδεση. μη
χανικο αναγκαστικο δεσμο, αναμεσα σ' αυτους τους τυπους σχέσεων
και στους αντιστοιχους τυπους που διασώζονται απο το ποοκαπιτα

Β

1

(1) Παοαδειγμα ειναι η κυοιαοχια του καπιταλιστικου Τοοπου
Παοαγωγης στην οικογενειακή γεωογια. Ο καπιταλιστικος Τοοπος
Παοαγωγης συλλαμβανει το γεωογικο πλεονασμα χωοις να καταλυει την
οικογενειακή γεωογια που εντασσεται στον παοαδοσιακο μικοοι̃διοκτητικο 
απλοεμποοευματικο Τοοπο Παοαγωγης. Αφήνει τον αγοοτη να ειναι
ιδιοκτητης αλλα στην ποαγματικοτητα του αφαιοει την ιδιοκτησια και τον
μετατοεπει σε "κατ οικον ποολεταοιο”. ςΒλ. Κ. Βεογοπουλου; «Το αγοστικο
ςητημα στην Ελλάδα». Εἔαντας ι975_ Και «Δυσμοοφος καπιταλισμός».
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Ποοτυπο του ειναι η αονηση της ετεοοτητας και η μηχανικη
,
.
.
.
.
εξουσιαστικη δόμηση των κοινωνικών
σχεσεων. Η ετεοοτητα των
,
ατόμων, των ομαδων, των εθνών, εἔοβελιζεται από το πεδιο των
ι
κοινωνικών σχέσεων και μετατιθεται στο "εσωτεοικο" του φαντα
.
.
.
.
στικου "ατόμου" που ειναι ο "ανθ ωπος" τ
κυ ια
ς στον
Ο
ηἐ
Θ
Ι
πολιτισμό αυτό κοινωνικης οντολογιας. Τους αλλουςΩχηδοομους
πολιτισμικής αναπτυξης τους θεωοει ατελεις και κατώτεοους και
τεινει να τους εζαφανισει. Η ιστοοια του συγχοονου κοσμοπολιτι
ι
ι
ι
ι
ι
σμου ειναι γεματη καταστοοφες ιστοοικων
πολιτισμών και πιστο
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ι
ου ιώνεται από τα αλλα έθν ω
οπολιτισ
ΈΟἘ] κοσμ
,
μ
,β
η
Ξ
αγγλοσαἔωνικη πολιτιστικη ηγεμονια.
Οδηγουμαστε, λοιπόν, στη διατυπωση ότι ο αγγλοσαἔώνικός
'
κλι ακα α ακτ ιεται από
εθνωσμοἐ, ΜὉΘΒαΘχε|”.σε πα̨γκὀσμβα
' χ
ηονζ
μονιστικη πολιτιστικη κατευθυνση και τεινει να ενσωματώσει και να
εξαλειψει τους αλλους εθνισμους αδειαςοντας τους από το δικό τους
πεοιεχόμενο. Υπό το φως αυτου του συμπεοασματος το Παγκόσμιο
Συστημα παιονει τη μοοφη συστηματος Εθνικών Σχηματισμών κατω
απο την κυοιαοχια του αγγλοσαξωνικου εθνισμου.
,
Αν συνδυασουμε αυτη την εικόνα του συστηματος Εθνικών
Σχηματισμών με ηγετικό τον αγγλοσαἔωνικό εθνισμό, με την εικόνα
ι
ι
.
του συστηματος Κοινωνικών Σχηματισμων, με ηγετικο τον Καπιταλι
στικό Τοοπο Παοαγωγης φτανουμε σε μια πληοεστεοη συλληψη για
το Πα κόσ ιο Συστ α.

κνῳαθχω

ε

ι

εθὀ ητα ως πεῳεχομενοι
ως ετεθοτητα
δοόμου πολιτισμικης αναπτυἔης, τη διατηοει ωςδηλαδη
κοατικη φόομα. Η
κοατικη φοομα λειτουογει σαν υποκαταστατο εθνους και ο οολος της
.
.
.
συνισταται στο να ειναι καταπιεστικη και συνθετικη, μηχανη.ι Μ . αυτοι
τον τοόπο ποαγματοποιειται η μεταθεση της εθνικης ετεοότητας σε
ετεοότητα μηχανισμών και συμφεοόντων. Και ενώ εμφανιζει μιαν "α
|
εθνικη”  κοσμοπολιτικη όψη, συγκεντοώνει στην κοατικη ετεοοτητα
εκοηκτικές εθνικές αντιθέσεις που γινονται συχνα το σημειο εφαο
μογης αποοκαλυπτων οατσιστικών ιδεολογιών. Ο κοσμοπολιτισμός,
όντας πολιτιστικός μονισμός, μετασχηματιζεται ευκολα σε σωβινισμο
ι
'και Ωαῖσ ισμθ.
›
Η τοιτη παοατηοηση μας ειναι οτι σε καθε ιστοοικη| φαση της
επέκτασης του, ο συγχοονος κοσμοπολιτισμός έχει καποιον εθνικό
φοοέα, ως κατ' εξοχήν στηοιγμα. Η σχέση αυτη δινει στο συγκεκοι
μένο έθνος ηγεμονικη θέση στο Παγκόσμιο Συστημα. Για ένα μεγαλο
διαστημα το σόλο του εθνικου φοοέα του συγχοονου κοσμοπολιτι
σμου τον έπαιξε ο βοετανικός εθνισμός και εν συνεχεια ο γιαγκικος
τ
εθνισμος.
Θα μποοουσαμε να γενικευσουμε την παοατηοηση και να
πουμε ότι ο συγχοονος κοσμοπολιτισμός ταυτιςεται με τον αγ
γλοσαἔωνικό εθνισμό  τον ιδιαιτεοο δοόμο πολιτισμικής αναπτυἔης
που έχει καταστει κεντοικός στους Αγγλοσαξωνεςω.
Η γενικευση δεν απέχει πολυ από την ποαγματικότητα γιατι η
εἔαλεκφεβ την εθνικη
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(1) Βλ. Β. Κοοοβινη και Θ. Ζιακα: «Αναζητώντας μια θεωοια για το
έθνος» σ. 35. Εκατη. Αθηνα 1988.
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2. Οι διαστασεις της κρισης
Η σημερινη δομικη κριση θιγει τα ιδια τα θεμέλια του κυ
ριαρχου πολιτιστικού τύπου.
1. Ειναι κρίση ενεργειακης βασης.
Η ενεργειακη βαση του σύγχρονου πολιτισμού συρρικνώνεται
βαθμιαια καθώς οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες δεν αναπληρώ
νονται. Ειναι επομένως αναγκη να πραγματοποιηθει έγκαιρα η
αλλαγη ενεργειακης βαση. Η λύση που ηδη έχει επιλεγει ειναι η
πυρηνικη ενέργεια. 'Αλλα, οπως αποκαλυφε το Τσερνομπιλ, οι
κινδυνοι ειναι πολύ μεγαλοι για να υποτιμηθούν. Τέλεια συστηματα
προστασιας απο ανεπιθύμητες διαρροές δεν ειναι δυνατον να υπαρ
ζουν. 'Ετσι το ενεργειακο αδιέἔοδο παραμένει, έχει γινει επικινδυνο
και με την παροδο του χρονου οἔύτερο.
Ζ. Ειναι κρίση μοντέλου συσσώρευσης.
Η βιομηχανια διαρκών καταναλωτικών αγαθών, η ατμομηχανη
της προηγούμενης καπιταλιστικης επέκτασης, έχει κορέσει τις αγορές
της. Ως νέος κινητηρας επιλέχθηκαν οι βιομηχανιες των μοντέρνων
τεχνολογιών (μικροηλεκτρονικη, πληροφορικη κλπ.) με την προοπτικη
να μετατεθει βαθμιαια σ' αυτές το κεντρο βαρους των κεντρικών
οικονομιών και οι βιομηχανιες παλιοτερης τεχνολογικης σταθμης να
μετατεθούν στην Περιφερεια. Αυτο ομως δεν έχει ακομη κατορθωθει
 παρα τα πελώρια προγραμματα τύπου "πολεμος των αστρων" και
παρα τη σκληροτητα της ρηγκανομικης και του θατσερισμού. Το
εγχειρημα προσκρούει στον οριακο χαρακτηρα της αγορας των
μοντέρνων τεχνολογιών και κυριως στη χρεωκοπια του μοντέλου.
υποκαταστασης των εισαγωγών στις χώρες του Τριτου Κοσμουιμέσω
του οποιου οφειλε να συντελεστει η μεταφορα σ' αυτές των
παρωχημένων αλλα αναγκαιων παραγωγικών κλαδων). Στο βαθος
του προβληματος βρισκεται το χασμα ΒορραΝοτου, η υπερχρέώση
και η οικονομικη καταστροφη του Τριτου Κοσμου. Χωρις μια γεν
ναια Σεισαχθεια σε παγκοσμια κλιμακα δεν ειναι δυνατηοη λύση του
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ηγεσια Γκορμπατσώφ έχει επιλέςει τη γραμμη των δύο
ταχυτητων: δημιουργια στη Ρωσια ενος τεχνολογικα μοντέρνου
βιομηχανικού πυρηνα και μετασχημαῃσμιχ των άλλων Δημολιθατιων
σε περιφέρειες δυτικού τύπου. Η γραμμη ὐμωἐ αντἠ πθοσνΘονελ στο
εθνικο ζητημα: στην αντισταση των αλλων Δημοκρατιών και στο
χαμηλο εθνικο φρονημα του ρωσικού λαού  του ηγετικου εθνους της
αυτοκρατοριαςω.
3. Ειναι κρίση κυρίαρχης ταξικής συμμαχίας.
Η κυριαρχη ταἔικη συμμαχια, που εςασφαλιςει εθνικη Μαν
ταξικη ειρηνη στα κέντρα, δύσκολα αναπαραγεται. Το συστημα της
διαρκούς αύἔησης του εισοδηματος, των αυξανομενων κοινωνικών
παροχών και της πληρους απασχολησης, ανηκει πια στο παρελθον.
Το ΚρατοςΠρονοια μολις και μετα βιας διασώςεται. Η αδυναμια
του Τριτου Κοσμου να απορροφησει πληρως την κριση, μπλοκαρει
μεγαλα "περισσεύματα" μέσα στα ιδια τα κέντρα. Με τη μορφη μιας
ρευστης μαςας αλυτων προβληματων τα φορτια αυτα μετακινούνται
απο το κρατος στην αγορα και από την ανοθἀ στο λιθἀτοἐ για να
εγκλωβιστούν πολιτιστικα και να λιμνασουν στους διαφορους δευτεῖ
ρεύοντες τομεις του συστηματος. Συντελειται έτσι η αναπαραγωγη
και ο πολλαπλασιασμος των "περιφερειών" μέσα στα ιδια τα κέντρα.
Ευρύτατα λαικα στρώματα καταληγουν στην περιθωριοποιηση.
Το αδιέἔοδο ειναι μεγαλύτερο στο χώρο του ολοκληρωμένου
κρατισμού. Στην Ε.Σ.Σ.Δ. η αρχουσα ταξη διασπαστηκε στους
"συντηρητικούς" που υπεραμύνονται Ήι̃ἑ παθαδοσλαλιἠἐ λινιλωθληἐ
συμμαχιας και στους "προοδευτικούς" που μέσω του εκδημοκρα
τισμού και της διαφανειας, ελπιςουν να προκαλέσουν τη γεννηση της
κοινωνικης πρωτοβουλιας που θα θέσει σε ενέργεια τον κινητηρα της
ζητούμενης οικονομικης επιταχυνσης. Η ευπροσδεκτη ελευθερια προ
σφέρεται με αντιτιμο την πιεση πανω στους ορους ςωης της εργατι
κης ταἔης (ανεργια, πληθωρισμος κλπ), και αποτελει ουσιαστικα μια
βλημα
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προβληματος.

Με ιδιαιτερη οἔύτητα εμφανιζεται το προβλημα στην Ε.Σ.Σ.Δ.
Το χασμα με τις Η.Π.Α., την Ιαπωνια και τη Δ. Γερμανια, έχει
μεγαλώσει και απειλει να μετατρέψει την Ε.Σ.Σ.Δ. απο υπερδύναμη
σε καθυστερημένη περιφερειακη χώρα. Επιπλέον ειναι αδύνατο να
δοθει στο σύνολο της σοβιετικης οικονομιας μια τοσο μεγαλη επιτα
χυνση ώστε να καλυφθει η αποσταση. Για να αντιμετωπισει το προ

Σ. Καρταβελι± «Ο εθνικισμός εναντια στις εθνικοτητες». Πολιτης τ.
95 Οκτώβρης 1988 σ. 42.
Η περεστροτκα χαλαρώνοντας τον καταπιεστικο μηχανισμο επιτρέπει
την ανοιχτη εκδηλωση των μέχρι τώρα καταπνιγμένων εθνικών αντιθέσεων.
Η επιδιώκσμενη αναδιαρθρωση των οικονομικών σχέσεων προσθέτει απλώς
μια νέα διασταση στις αντιθέσεις αυτές.
(1)
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μεταφοοα της δυτικης νεοφιλελευθεοης ποότασης στο χώοο του
υπαοκτου σοσιαλισμου.
Το νέο σχημα της κυοιαοχης συμμαχιας που θα αντιστοιχουσε
στο επιζητουμενο ποοβαδισμα των μοντέονων τεχνολογιών, δεν έχει
ακόμη διευκοινιστει ουτε στη Δυση ουτε στην Ανατολη.
4. Ειναι κριση ηγεμονίας.
Η βαση του διπολισμου έχει καταοοευσει αλλα ένα νέο
συστημα δεν έχει ακόμη επιβληθει. Το οικονομικότεχνολογικό
μονοπώλιο των Η.Π.Α. έχει σπασει ηδη από τα τέλη της ποοη
γουμενης φασης επέκτασης. Το "ιδεολογικό μονοπώλιο" της Ε.Σ.Σ.Δ.
(ως χώοας "ποοτυπου" κοινωνικης δικαιοσυνης) ειχε ςεφουσκώσει
από παοα πολυ νωοιτεοα. Μπαινοντας στη κοιση η ηγεμονια των
δυο υπεοδυναμεων έχει εκπέσει σε αποκλειστικα στοατιωτικη. Οι
Η.Π.Α. κυοιαοχουν στη Δ. Ευοώπη επισειοντας τη σοβιετικη απειλη
και η Ε.Σ.Σ.Δ. στην Α. Ευοώπη επικαλουμενη την απειλη του
ι,μ,πεΩιαλι,σμοὐ_

Ξ

μηχανικό συστημα και του ανθοώπου σε παθητικό ατομο που έχει
χασει την ικανοτητα να επιθυμει και να σκέπτεται απόγγμόνο του.
Που έχει χασει τις βασικές ιδιότητες του υποκειμένου ζαυτεἔουσιο
τητα, αυθυπέοβαση, δημιουογικότητα κλπ.) και πασχιζει να| τις
επαναποκτησει μέσω της ελεγχόμενης και κατευθυνομἑενἐγς απο τη
βιομηχανια της κουλτουοας, ονειοιπἠἐαανταοιαπἠἐ ο ι ανικενοηγ
της καταστασης του και όχι μέσω της δοασης για την ποαγματικη
εςιδανικευση, για την ποαγματικη αοση της ποαγιιοποιιι̃οιι̃ἐ Η
αναπηοη δομη του τον καθιστα ανικανο να αντιμετωπισει μονος το
ποόβλημα, ενώ οι παοαδόσεις που θα|του έδιναν μια|βοηθεια λει
πουν από την κεντοικη κοινωνια η ειναι ενσωματωμενες/μετασχη
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ματισμένες.
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Η κοιση επιδεινώνει τις διαδικασιες που ακοωτηοιαςουν το
υποκειμενο, γιατι μέσα απ' αυτές ποαγματοποιειται η πολιτιστικη της

ΐῖγγ
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αποοοιἔρησηὸ
ΠΟ. Ο

ε

Ο εκφυλισμός του ηγεμονισμου σε στοατιωτικη "ποοστασια"

σημαινε και το τέλος του διπολισμου. Μεταθέτοντας τον εξοπλι
στικό ανταγωνισμό σε οικονομικώς ανέφικτα για τους σοβιετικους
επιπεδα ("πόλεμος των αστοων") και αξιοποιώντας συστηματικα το
θέμα των "δημοκοατικών δικαιωματων", ο Ρηγκαν αναγκασε τη
σοβιετικη ηγεσια να συνειδητοποιησει ότι δεν έχει καμια πιθανότητα
να κεοδισει το παιγνιδι της ισοοοοπιας του τοόμου. Χωοις να το
θέλει, την αναγκασε να εγκαταλειψει τη μεταπολεμικη στοατηγικη του
διπολισμου και να υοθετησει μια νέα στοατηγικη, καλυτεοα
ποοσαομοσμένη στην ποαγματικότητα. Με τις επιθέσεις ειοηνης του
Γκοομπατσώφ ποος τα έξω και τις επιθέσεις δημοκοατιας ποος τα
μέσα, η Ε.Σ.Σ.Δ. ποοσπαθει τώοα να εςουδετεοώσει τον αμεοικανικο
ηγεμονισμό αφοπλιζοντας τον στα ματια των συμμαχων του. Η νέα
σοβιετικη στοατηγικη ανατοέπει τα δεδομένα της διεθνους καταστα
σης και συνιστα μια ισχυοη ώθηση για την αναπτυξη και επιβολη
του σχηματοποιημένου ηδη πενταπολικου μοντέλου διεθνους ισοο
οπια .
Ο
§5. Ειναι κριση υποκειμενωκ
Η δυναμη των αυτονομημένων συστηματων (αγοοας και
κοατους) και ο φετιχισμός τους (του εμποοευματος και της εξουσι
ας). έχουν σαν αλλη όψη το φαινόμενο της ποαγμοποιησηςαλλα
τοιωσης του ανθοώπου. Ειναι η μετατοοπη της συλλογικότητας σε
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Ογιθι Οι'0ι̃ῖ'η

ΟΠἙΟ

'ηγει σε Ενα

κοινωνικου μέσου όοου ατομικης ποωτοβουλιας, αυτενεογειας |και
δηιιιοοονιποτιι̃ιαἐ Και θινοι πλέον Τα ελαλιοτα οπιπεοα πον ειναι
ανανπαια νια την αναπαοανιονἠ νων αο”ιονοαιΙμονων| ονοτηματων Τα
αοιονοιιθμονα οοοτἠαατα αποτελούν παντα οποοιοοομαμα αντον πον
0 Χαμτιεοιιοιὲ ονοααἔοι ”βιοποομο”(}) παν όταν φτανουν να̨ ων
συνθλιβουν πολυ δυσκολα αναπαοανονιαι Η ποιοιοβοολιακ Ή
δημιουογικότητα, η έμπνευση. πηγ0ιζ0°0ν|απο ιο βιοκοσμο και οχι
από τα νομισματικα και διοιιιηιιπα οοοιηματα με πα οποια ιαοιιἔο·
ται Π ποοοιοπιποτιι̃τα τον ποανιιοποιημονον ανθοωποο· Η λενοιιονιι̃
'ικαταοοευσιι των ιοοολονιιον” με την ἐννοιαπιι̃ἐ ΐαπομοθοποιιι̃οηἐ
των ιδανικών" και του "ει̃ἐευτελισμου των αξιών", ειναι ποιναπ ολα
αντανακλαση μιας καταστοοφης του βιόκοσμου που αγγιζει τον ιδιο
τον πυοηνα της ανθοώπινης φυσης: την υποκειμενικοτητα.| Αυτο
ειναι πλέον κοινός παοονομαστης και για τις δυο πεοιοχες του
συστηματος.
6. Ειναι, τέλος, κοισ›η
αναπαραγωγικων ιδξοἐμοόἴξἴωἔ
.
ανια ών (οικογένειας, σχο ειου, αντιποοσωπευτικων ε
ἔόἔωση ρπαοαγωνιι̃ἐ / καταναλωσης και η ενσωματωση της γυναικας
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(1)

Γ. Χαμπεομας: «Αυτονομια και αλλτι̃λεννοιη 'Υψιλον/βιβλωι

Αθηνα 1987.
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στην παοαγωγη, διαλυουν την πυοηνικη οικογένεια πασα την
ολόπλευοη και αδιαπτωτη φαντασιακη εἔιδανικευση της. Το εογοστα
σιακου τυπου σχολειο κεντοικός μηχανισμός υπαναπτυξης του υπο
κειμένου αντιμετωπιζει ο ιδιος βαθια κοιση ιδεολογικων αοχὼν και
απόδοσης. Παοόμοια ειναι η κοιση των αντιποοσωπευτικὼν θεσμών:
κομματων, συνδικατων κλπ. Η παθολογια των μηχανισμών υποκειμε
νοποιησης κανοντας τους δεικτες της συλλογικής νοημοσυνης να
Τείνωλν πθοἐ το μηδὲν, καταστθἑφεϋ την ιδια Έην έννοια ΤΏΞ
"συλλογικής θέλησης". Καθιστα πλασματικές τις σχέσεις ”αντιποοσώ
πευσης" απολιτικοποιὡντας τους πολιτες και καταστοέφοντας τις
ιδεολογικές σχέσεις νομιμοποιησης των εἔουσιὡν.
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Το ποόβλημα της διεἔόδου.

Αν ἔεκινησουμε από τη θέση ότι καθε κοιση ειναι πεοιοδος
μεταβασης, ειτε σε μια νέα φαση επέκτασης του αυτου συστηματος
ειτε σε έναν αλλο πολιτιστικό τυπο, έχουμε μια πσώτη ουσιαστική
διακοιση σε δυναμεις που θέλουν να ανανεώσουν το συστημα και σε
δυναμεις που Θέλουν να το υπεοβσυν
Μια αλλη διακσιση έχουμε αν χοησιμοποιησουμε το σχημα του
Α. Τόφλεο για τα τοια πολιτισμικα κυματα. .Το "ποὡτο κυμα" ηταν η
γεωογικη επανασταση και η ποικιλια των αγοοτικών πολιτισμών. Το
"δευτεοο κυμα" ήταν η βιομηχανική επανασταση και ο "βιομηχανικός
πολιτισμός” (στον οποιο πεοιλαμβανει τόσο τον καπιταλισμό όσο
και τον υπαοκτό σοσιαλισμό). Το "τοιτο κυμα" ειναι η συγχοονη
επιστημονικότεχνικη επανασταση που θα φέοει έναν εντελως νέο
ι
|
›
πολιτισμό. Στην αναλυση του Τοφλεο η εξελιἔη της τεχνικης λειτουο
γει λιγοπολυ σαν η ακαταμαχητη κινητηοια δυναμη της ιστοοιας, ο
δε εοχομός του ειδυλλιακου "μεταβιομηχανικου πολιτισμου” αναπό
φευκτος. Δεν χσειαζεται φυσικα να συμφωνήσουμε με τις απόψεις
|
αυτες για να χοησιμοποιησουμε την ιδέα του για τα πολιτισμικα
"κυματα".
Στη σημεοινη κοιση συμπλέκονται, λοιπόν, και τα "τοια
κυματα ιι : Δυναμεις του ιι ποωτου κυματος που θελουν να μας γυ
οισουν ποος τα πισω. Δυναμεις που ποοσπαθουν να μας συγκσα
τησουν στο "δευτεοο κυμα”. Και δυναμεις του τοιτου κυματος .
|
ι
|
Το μειονεκτημα της ποωτης διακοισης (δυναμεις ανανεωσης /
δυναμεις υπέοβασης) ειναι ότι αφήνει απ' έἔω τις δυναμεις του
ποώτου κυματος και τις δυναμεις διατηοησης του συστηματος στη
δεδομένη κατασταση του. Ενω το μειονέκτημα της δευτεοης διακοι
ι
›
ι
ι
›
σης ειναι οτι καλυπτει κατω απο την εννοια του τοιτου κυματος
δυναμεις οιςικα διαφοοετικές: δυναμεις που θέλουν να παμε σε ένα
νεο σταδιο του συστηματος και δυναμεις που θέλουν να καταογη
ι
,
|
.
ι
σουν το σημεοινο συστημα και να παμε σε εναν αλλο πολιτισμό. Αν
Ι
|
ομως συνθεσουμε τις δυο οπτικές τα μειονεκτήματα αυτα εξαλειφο
νται.
Τι μποοει
να εννοει κανεις σημεοα με τον οσο δυναμεις του
ι
|
" '
,
,
ι
ποωτου κυματος ; Ενας αλλος οοος για τις ιδιες δυναμεις ειναι ο
όοος "φουνταμενταλιστικές". Ο "οομαντισμός” ειναι επισης ένα
πνευματικό κλιμα που οδηγει συνηθως σε "φουνταμενταλιστικές"
τοποθετήσεις. Με ολους αυτους τους οσους εννοουμε το γεγονός οτι,
κ
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”

στα πλαισια της κοισης, οι "επιςώσες" ποοκαπιταλιστικές δυνάμεις,

που πάντα "απέοοιπταν" τον αστικό πολιτισμό αισθάνονται δικαιω
ι
ι
ι
.
' .
μενες. Ενω στις ποοηγουμενες φάσεις επεκτασης ειχαν ποοσαόμοστει.

/

Ϊ

στις απαιτήσεις του συστήματος και σιγουσαν, τώοα παιονουν το
λόγο και ποοτεινουν, ως μοναδική διέξοδο από την κοιση την
άσπιλο και αμόλυντο παΩελθόν που αυτές αντιπΘο
επισΐθοφἠ στο
„
.
ι
.
..
.
ι
σωπευουν (επιστοοφη
στις ιςες ). Φυσικά οι ιδιε
ειναι δυνα ει
μετασχηματισμένεςποοσαομἕσμένες στο παοόν. Δἶεν έχουν καμμιά
σχέση με το πα ελθόν που επικαλουνται. Ο ιδε λ
'
'
οποιο ποοτεινοἶν να "επιστοέψουμε" ειναι απ(οι:ἶ‹ῖμῖέἶ×‹ἔ)Ξ;ἶ Ξτἶτῖο
από τις αντιδοαστικές εςουσιες του παοελθόντος όσο και κυ ιως
από Πε εἔοη̨σῶες Μ" πως αλλοτΘΒωτΜΟὐ§ ύηχανϋσμοὐς ΘἘΟἩ

ἰἱι

κ

πιεστεῶ από

'ι

Αυτό που έκανε στο
ήταν η ποότασή τους για το ΚοάτοςΠοόνοια, για τη μετάθεση των

Β

ανω Βσχνα̨τω̨ες

από καθε αλδη φοθα' ΟλνἶΟφι,ελεΌ

εωσω̨ἐ'

Ο

μονεταΘΒσμ(ἶ€° Ο νεοσυντηοηῃσμοἐ πύπωἑ α Με εγετω η μετα εση
από το Κ ατος στην Αγοοά, εμφανιςονται, λοιπον, ως η μοναδικη
.
Ο
επιλογή για τη μετάβαση του συστήματος σε ένα νέο σταδιο

ι
4

”

εογατωαωἐ ἶωω τους σοσωιλδημοχςατεἔ

ιδια στοαῖηγωίη αλλά με Μγοτεθη Έολμη”
παοελθόν ανανεωτές αυτους τους τελευταιους

ΌποσΤη©ιζΟΉν την

ποοβληματων α̨πο την Αγοἔἀ στἕ .ΙἶἦΘατο§” Πως λομωἔ θα
πΘΪ1γματΟπ®}ηθ: ηστβι)ἶι*ηἔ3ἔἶ;3ἀ;ΣῖοιῖἶονΘῖη̨̃η}αἶἑ(ΐγΞγΒἶἕ)ἶ;α(‹:;[Ἰἐ
ι
ι
ι
κῳσηα̨ χωῳς ΕΩΒ Ο
Ἀδοαστηοιοτητων, Απο που' θα
Ἐην άποψη Τιιἐ αναδιαοθοώσης)
χοηματοδοτηθει η αναδιαοθοωση οταναοι πεοιφεἶειακἔς αγελαδες

"

τον πολωσμὀϋ·
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ανωεωἔηἐ' Ετσι εἔηγεῃω̨ άλλωστε
Ο θῳαμβοἑλἕων ὀυἕἀμεφν
αΡτων° Οι σΉντηΩη,"χΟΒ τω παθε, Οντοἔ ἶω̨οβ
0Όν°
ΟωἘον°
σημεθαο ωἐ ανοἔεωτεἐ α̨ἔω οι χτεσἔνω αη̨̃/ανεωτεἔωα̨ συντηῳἶιἔοι”
παρα ἕσωἔω επαγαξἐῖατεἔ εχων εσἶβἕης μετα̨βι̃ἶ] εωίνῖἶ
συντηοητικους. ,τη τἐβιετικη νἶτση, για ποἑοα ειγμα, εχι̃όλνὐγ/

ζ_

Β

Τα πΩὐιΥματα ειναι συγκεκχνμένα Υιατι εἔακολουθουν να
λειτουογουν τα κοιτήοια της ποοηγουμενης δομικής κοισης για τη
ι
Ι
.
ι
διαιοεση
των δυναμεων
σε συντηοητικους μεταοουθμιστες και
.
.
,
επαναστάτες. Οι διακοισεις αυτες εχουν ενσωματωθει από το συστη
μα και λειτουογουν παοαμοοφώνονταἐ τη διάταἔιι των πολιτιστικών
και ταξικών οευμάτων. Εννοουμε, για παοάδειγμα, ως "συντηοητικό”
ι
ι
εκεινον που ειναι υπεο της κοινωνικής ανισότητας και ως "ποοοδευ
τικό" τον Θω̨̃ιστεθό επειδή αυτόέ δηλώνει και ενδεχ0μένώ§ θυσιάἔε
ται. υπεο της κοινωνικης ισότητας. Η διάκοιση όμως έχει χάσει το
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Στις δυνάμεις διατήοησης του υπάοχοντος συστήματος ποέπει
να κατατάξει κανεις το κυοιο σώμα των ταξικών και πολιτιστικών
δυνά εων. Η "διατ” σ " ειναι υσικά δι ο ου εν έννοια Ε”
μ
η
φ
Φ Θ
μ η
Φνα̨ι
διατήοηση
αλλά καιηθη
ανανέωση
. Ειναι παοαμονή στις ση μεοινες
' δ ομες
αλλά και μετάβαση σε μια νέα φάση επέκτασης. Πώς μποοει κανεις
να τις διαχωοισει; Το εοώτημα δεν ειναι ευκολο να απαντηθει.
Ακόμα δυσκολότεοο ειναι να *ςεχωοισει κανεις τις δυνάμεις που
απλώς θέλουν την ανανέωση του συστήματος από τις δυνάμεις που
θέλονν την υπὲθβασή Του

κ
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παοοντος.
Σ' αυτή την κατηγοοια ποοτάσεων (ποοτάσεις φυγής ποος τα
πισω) εντάσσονται κυοιωἐ θῳισκευτικέε παΩαδόσεις (π.χ. ισλαμι
σμός) και νεοπαγανιστικές τάσεις (από την "επιστοοφή στη φυση”
μέχοι τη λεγόμενη "απελευθέοωση των ενστικτων" που έχουν "κατα

2.31

ὰλλεἔ”
ανπκαθωσἶἀ απλώἐ οῳσμένεἔ μῳφἐἐ αναἶότηταἔ με Μἶπωεςισότητα/
Η ανῃστωχηση του ζενγολιἔ πθοοδοἑ/ΟὉΉΠΩΉΘΠ στο ζευγος
δεν έχει εφαομογή στη σημεοινή ποαγματικότητα. Ποόοδος
'
.
ανισα̨τητα .
.
σημωνεω' σημω̨αὥ εἔοδο ΜΕΘ ην κῳσἶι̃ πθος ἴἔα δνὲοἑ φάση
επεχτασης κω συντηθησησημωνἶω παθαμονηρῃς πα ως Ομ 9
ι
Αν ωἐ σω̨ατηῃκη ανανεωσηἔ θεωθησωμε
τη βιομηχἶνωκη
διάοθοωση το απόλυτο ποοβάδισμα στις μοντέονες τεχνο ογιες
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,
ανα
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πεοισσότεοο κοάτος ποονοιας χωοις να ποοβληματιςεται για τη φυση
αλλα ών
έπει
ατοποιηθοὐν ώστε
νωίηθεῶ
Φσ
πη̨υ ἔεσπἀεἕπ ιν απ. ἕλοἶμσῃα̨ πλάτες των ε γαζομἐνΐυν Δεν
.
.Θ
Ο τ
τε ναι επ Οι Έ σ
`
η. Ο η
.
ι
ειναι φωωω ανῃ ετοἕλσ ην επὥστημῳ/Μο χι Ή ανας α η
ιπαντα πιστω
|
.ι
Απενανῃας μα Μπα. Παθαμενων
στηνΈ παθα
Ξἕεη Οτἕἕ Ξωἔφἕἐτζἶα̃φ(ἔαωκεἶΰξῦἰἰςἐπἔἕἑἔἕε εἔγΐἔἕἔοΐχἔβνἑὲζῖεἶἐσἶη̨̃β

νε

νόημά
τηἔ από τη στη/μή πω ἑχεβ αποδειχθεί χω μάλιστα στο ένα
τοιτο του
κόσμου, ότι η παοαδοσιακή αοιστεοά ειναι κοατιστική και
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ττττον

όλα

πιταλισμό ως αντιδοαστικό γιατι υποτιθεται ότι δεν αφηνει την
τεχνικη και τις παοαγωγικες δυναμεις να αναπτυχθουν τόσο ελευθε

τι
Ι

ο σ χοτ, τοσο γοἠγοοσ οσο ο σοσνσχνσμοε 

±ς

Ι
Ι
Ι
·
Ι
Ι
Το εκοεμμες
ΑγοοαΚοατος
κινειται
σημεοα
στο σκελος
ΑγοοαΙ
τόσο στη Δυση οσο και στην Ανατολη. Οι κοατιστικες δυναμεις (οι
ὁονσμενο "Ε νστο Μἠο σονστεοοο) ο¿νοο ενκχωβνομἐνοο ονην κοο¿οο_
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των παοαδοσιακών ποοοδευτικών δυναμεων. Το γεγονός συνοψιζεται
πολυ χαοακτηοιστικα στο συμβολικό πεδιο όπου, συμφωνα με το
σχονκσσ ποἐπεν "νο τοὲἔονμε νο ποοχοβοομε νο τοἐνο" των
μοντεονων τεχνολογιών, γιατι όποιος το χασει θα εχει την τυχη να
Ι
συγκαταλεχθει στους παοιες
του αυοιανου κοσμου
Π στ στη Μὴ της βνομηχοννκἠο ανοονο Ο ωοηο χαν νοο
ο
Υ
ο ο
εκμοντεονισμου, δε λυνει τα ποαγματικα ποοβληματα που γέννησαν
την κοιση. Τα παοακαμπτει και τα μεταθετει σε ενα αλλο, πιο
πολυπλοκο, τεχνολογικό επιπεδο επειδη ετσι οι ηγετικές δυναμεις
κατοχυοώνουν την εξουσια τους με ενα πιο ισχυοό επιστημονικό
Ι
τεχνικό μονοπώλιο. Το χασμα μεταἔυ κέντοων και πεοιφεοειων,
οι
ανισότητες, οι υπαναπτυἔεις και οι σχεσεις εἔαοτησης, επιδεινώνο
νων, σ· αστο νο επνπεοοο καν ε¿νον οπε¿οοοο πιο οοοκολο νο
αμφισβητηθουν. Για τις δυναμεις του συστηματος η ποοβληματικη
›
Ι
|
Ι
της διεξόδου απο την κοιση δεν επεκτεινεται πεοα απο το επιπεδο
των απαιτησεων αναπαοαγωγης των σχέσεων κυοιαοχιας. ΙΙ στοατη
γικη τους ειναι στοατηγικηΙ ·· φυγης ποος τα μποος”.
Αν η ιστοοικη αοιστεοα ειναι εγκλωβισμένη στη διαλεκτικη του
μποοςπισω στα πλαισια του δεδομενου συστηματος, τότε ποιος ειναι
ῃοοτι ὲἔογχ Υποοχει σἠμεοσ μνο ποανμοτογἀ ··εναχλοοοονἠ οκηνἠνζ
Υπαοχουν ποοτασεις που οδηγουν σ' εναν αλλο, καλυτεοο, πολιτι
σμό; Υπαοχει εναλλακτικη στοατηγικη διεἔόδου από την κοιση;
ε
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Με τους όσους που τιθενται αυτα τα εοωτηματα στα πλαισια
της ιστοοικης αοιστεοας, με το νόημα που αυτη τους δινει, η
απαντηση ειναι αονητικη. Δεν υπαοχει εναλλακτικη στοατηγικη, ένα
ποόγοαμμα που ετραομοζόμενο μέσα στις συγκυοιες της κοισης και
πανω στους ”αδυνατους κοικους της ιμπεοιαλιστικης αλυσσιδας", θα
μποοουσε να ποοκαλεσει τη γεννηση μιας κοινωνιας που θα
υπεοβαινει το σημεοινό πολιτιστικό τυπο. Και ειναι λαθος να πι
στευει κανεις ότι κατι τετοιο γινεται με ποογοαμμα , γιατι πραγμα

τ
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ΕΔΩ

ῃκά εναλλαατοιοἔ Ιοποἔ

ΟΥΙμΟΙἰΥεΙ Ιδανϋεοέ τοποέ
ΕΥΟλλΟΙΙΙΙΙΙΙἸ λοοη ΟΙΟ ΟΙΙΥΧοοΥο πολλῃομο ΘΜΙΙ Το ΙΩΜΙΤΙΙΧΟ:
κοινότητα προσώπων, έθνος κοινοτήτων, κοινότητα εθνών. Αυτό
πε ο ιλαμβανει το κομμουνιστικό ιδανικό, δηλαδη την αταξικότητα, και
επιπλεον το εθνιστικό ιδανικό, δηλαδη τη μέγιστη δυνατη αναπτυξη
του ποοσωπικου και συλλογικου πολιτιστικου επιπέδου με αφετηοια

οπως καθε εναλλακτικό ποότυπο κοινωνιας, ιδανικό και όχι ιστοοικό
σταδιο όπως αφελώς ποεσβευουν οι διατροοες αγοοαιες εσχατολογιες

συμπεοιλαμβανομενης και της μαοἔιστικης. Η εναλλακτικη κοινωνια
ειναι Ουτοπια, δηλαδη δεν εχει τοπο, ουτε γεωγοαφικο ουτε
ι
χοονικο. Ειναι το ιδεώδες ποος το οποιο ποεπει να τεινει καθε
ποαγματικη κοινωνια, καθε ιστοοικου σταδιου, μαζι και η σημεοινη.
ε

.

Δομοιη κοιοη οθμολνο οχι μονο κοωη τηἔ ποογμοτοιοτθτοἔ
αλλα και του ισχυοντος ιδανικου  του κυοιαοχου συστηματος αξιών
και ποοτυπων που το μοοφοποιουν. Εναλλακτικη ποοβληματικη
μετἀβοοηέ οημοώνοι πο" απ' ολο χολτοιἠ ολἶο Ήοοωολο σύστημα
ποοτυπων και επεη̨̃εογασια/αναδειξη νεων ποοτυπων που να
ενσαοκώνουν το υπεοιστοοικό ιδανικό σε μια συγχοονη μοοφη. Σε
μια μοοφη ικανη να επιτοεπει στα υποκειμενα (ατομικα και συλλογι
κα) να εἔιδανικευουν τις κοινωνικες τους σχεσεις ανεβαζοντας την
ικανότητα τους να υπεοβαινουν τις ανελευθεοες συνθηκες που πηγα
ζοι̃οζ αποῃἶη οονομοιἠ οωἶὼν τωνοοχἐοεωλα Το ποοβλημο οον ειναι η
φυγη σε αλλες συνθηκες , η φυγη ποος τα πισω η η φυγη ποος τα
μπ ο ος αλλα η εδώ και τωοα αλλαγηεξιδανικευση των συνθηκών.
Υπαοχει εναλλακτικη σκηνη" και τα "εογα" που παιζονται σ'
αυτην δεν αποτελουν παντα αντικατοπτοισμους ποακτικων απολυτα
=

:]
νι

ενσωματωμὲνων στο συστημα.
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Ειναι π Θ ιν απ ολα οοισμενες πλευοὲς του οικολογικου
κινηματος που ξεκινουν από την ενότητα του οικολογικου συστημα
τοἔ χο" φτονοον ωἑ ΙΙΙ οοΥοΙοΙΙΙΐοπΟίΙΙι̃ΟΙι̃ Ήι̃ἐ οντἰθεοηἐ Οοοτημοτων/
βιοχοομοο Κοΐονοοον την ΙΙΙἹΥΙἹ ΙΙΊΞ ποο ειναι το ταοῃομένο με τη
δύναμη οποχεἴμενο "Μ κοποιοοοον Έοοἔ τοποοἐ ολὲοοωλ' που το
ονοοοκὼνοον Μ ἐοο οπο την κοιτοιΙΙ Οιυτ“ΙΙ αναδεικνυονται οι Υ ενικες
Υο α μμ ες ενός εναλλακτικου τυπου υποκειμενου (ατομικουσυλλογι
χοο) ΟΙΙΟΟΙΙΙΟΙΟΙΙΟΙΙἹΙΙΙἩΟΌ απο Πέ οομέἐ τηἐ οονομηἐ
Ειναι οπίοθἔ οι κοῃοαἐἔ ποο ἔολονοον οπο Ήἐ Ιοἑεἐ ολλθλεγτ
γυης και σεβασμου του ανθοωπου και της φυσης που υπαοχουν, στον
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ενα ή τον αλλο βαθμό, σ' όλες τις μεγαλες θοησκειες. Οι θοησκειες
αυτες δεν ειναι μόνο θοησκειες φόβου. Κλεινουν μέσα τους και μια
παοαδοση συμφωνα με την οποια ο Θεός και ο ανθοωπος ειναι υπο
στασεις αγαπητικήςδημιουογικής ενὲογειας και όχι δυναμης. Με την
καταλληλη ποοσὲγγιση η παοαδοση αυτή μποσει να αποκουπτογοα
φηθει και ποοσφεοει ισχυσα όογανα για την αποκαλυψη του
παθολογικου χαοακτήσα της σημεοινής υποκειμενικδτητας.
Αυτό που εγκλωβιζει συνήθως τις εναλλακτικές ποοσπαθειες
ειναι η ποαγματιστική κληοονομια του παοαδοσιακου οιςοσπαστι
σμου. Σαν ποώτη παοαμετοο για καθε αγωνιστική ποοσπαθεια αυτός
θεωοει το βαθμό της αναμενόμενης αποτελεσματικότητας στο επιπεδο
της εξουσιας και των θεσμών. Κατι που δεν έχει σοβαοἐς δυνατό
τητες να ποαγματοποιηθει δεν ποὲπει και να επιδιώκεται. 'Ετσι όμως
αντιστοἑφεται ή σχεση ιδανικου / ποαγματικου και αντι η ποαγματι
κότητα να τεινει στο ιδανικό, το ιδανικό τεινει ποος την
ποαγματικότητα, με αποτελεσμα ενα φαυλο κυκλο έκπτωσης της
ποαγματικότητας σε όλο και χαμηλότεοη πολιτιστική σταθμη.
Αξιςει απ' αυτή την αποψη να σχολιασουμε τη λογική με την
οποια ενας κοιτικός φιλόσοφος σαν το Χαμπεσμας εγκαταλειπει την
ὲννοια του σοσιαλισμου ως κοινότητας που αυτοκυβεοναται μεσω
θεσμών αμεσης δημοκοατιας. Μια τετοια κοινότητα ειναι αδυνατο,
λεει, να σταθει αναμεσα στα μεγαλα και πολυπλοκα συστήματα και
επιπλεον δεν ειναι αναγκαια διότι τα συστήματα αυτα μποοουν να
ελεγχθουν απ' εἔω. Και ειναι αδυνατο να σταθει, επειδή τα συστή
ματα αυτα χανουν την αποδοτικότητα τους όταν αναγκαζονται να
δουλέψουν κατω από καθεστώς λαϊκής συμμετοχής  οπότε ή θα
κομματιαστουν και θα απλοποιηθουν ή θα εγκαταλειφθει η λαϊκή
συμμετοχή. Δεν αντιλαμβανεται, ο Χαμπεομας, πως αν ειναι αδυνατο
να υπαοἔει λαϊκή συμμετοχή στα μεγαλα και πολυπλοκα συστήματα,
εζισου αδυνατο ειναι να υπαχθουν αυτα κατω από εἔωτεοικό λαϊκό
ελεγχο. Η δυνατότητα ενός τετοιου ελεγχου ποουποθέτει ότι τα
αυτονομημενα συστήματα ειναι ταἔικώς και πολιτιστικώς ουδετεοα,
ποαγμα βεβαιως που ουδόλως συμβαινει. Το αδιεἔοδο που ποοκυπτει
οφειλεται ποοφανώς στην παοαθεώοηση του γεγονότος ότι η σχεση
εναλλακτικου/ανανεωτικου συμπιπτει, στα πλαισια της σημεσινής
κοισης, με τη σχεση ιδανικου/ποαγματικου.
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ΜΙΑ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΦΑΜΟΓΗ
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Το συμπεοασμα τουτου του βιβλιου ειναι ότι ποεπει να εγκα
ταλττψανμε τη μαναδταατατη κατανόηση ττιἐ νατνταντνἠἐ αταανματτνα·
τηταἐ αατ να ττεαααατμε αε ατα νέα. δτδτααταττι̃. θεώαηαη Στη
αταατααη ττιἐ αατνωντνἠἐ ταἔτι̃ἐ τταἔττα να πθοσθέσουμε τη διασταση
τον ἐθνανἐ
Η μεταβααη αντή αδηνετ αε Ωτἔτνἠ τααπαπαττιατι ταν καθιε
Ωωμἐνον τδεαλαναταα Χααττι
Μέλι" τὡθα χατατασαμε τα τδεαλανταα Θεὐαατα πανω σε ένα
μανα αἔανα: στα αθνστεθα ετλαμε τατἐ ατταναατατεἐ τηἐ ααταττααἐι
στη μέσα τανἐ μττθτοπαθετἔ φτλελενθεΘΟνἔ> τονἔ σνντηθτιταταὐἐ ναι
στην ακθα δεἔτα τονἐ φααιατεἐ Καττἠατα ντα την καταταἔτι̃ ήταν Τι
αποδοχή ή η αονηση της κοινωνικής ισότητας. Αοιστεοα οι οπαδοι
τηἔ νοτνωνταἠἐ τααττιταἐ · δεἔτα αν αανητὲἐ τηέ
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Η απλή αυτή ταἔινόμηση επἐτοεπε στον καθένα
ευκολα μια ξεκαθαοη ιδεολογικοπολιτική θέση.
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Με την αναδειξη όμως του εθνισμού σε βασική διασταση της
πσαγματικότητας αυτή η απλή και καθασή καταταξη έχει αχοη
στευθει. Ο εθνισμός που ποιν θεωσούνταν αποκλειστικό γνὡοισμα
της δεξιας τὡοα χαοακτηοιξει και μεγαλο μέσος της αοιστεοαε. Π
δεξια διχαστηκε επισης σε δύο μεοιδες: αυτούς που εμμέγ0νγ στιἐ
παλιές εθνικιστικές αντιλήψεις κι αυτούς που συνδέονται με τις
πολυεθνικές και μιλούν για "ενιαιο κόσμο" και "παγκόσμιο πολιτι
σμό". Πλαι στα κοινωνικα πσογοαμματα απόκτησαν σημασια και τα
ειδικά πθλιτισωιἀ Υνωθισμαια των εθνών ωἐ σΐοιχεία σνλλοι̃ωέἠἐ
και ποοσωπικής ταυτότητας.
'Ολα αυτα απαιτούν να ποοσθέσουμε ένα δεύτεοο αξονα,
καθετο στον πσώτο. που να πασιστα το βαθμό εθνισμούιιι.

λαἴκιστἑἐ

Ε

Ας δούμε τὼοα πώς το διδιαστατο σχήμα λειτουδγει σαν

Φασἰστεἐ

Π

παοαδοσιακοιδεξιοι

νεομασξιστές

.

κοινωνικη
ισότητα

Ιν

ιιοινιιινιιιιι
οιιισοιηιιιι
μαοξιστές

ιιοσιιοπολιιιιιη
δεξια

ανασχικοι

νεσφαελωθεσσι

παθαδοσιακοι

ΠΙ

Αντιεθνισμός

Το νέο σχήμα ειναι πολύ πιο κοντα στην ποαγματικότητα και
μας επιτοέπει να εμβαθύνουμε στις σχέσεις μεταξύ των ιδεολογικὡν
οευματων. Ταυτόχοονα ειναι πιο δυναμικό και ασταθές από το πα
λιό μονοδιαστατο σχήμα όπου ο καθένας μποοούσε να έχει επαφή
μόνο με τους διπλανούς του από τα δεξια και τα αοιστεοα. Εδω
ανοιγουν δυνατότητες σχέσεων και συμμαχιών που ήταν αδιανόητες

__ ιυ

Τηνι̃τἔζζἱση γισ την απεικόνιση

το έσγο του Πυαιεγ 5εετε± «Τηε
ΟΧΪΟΜ Πωνθτεἰτγ Ρτωδ 1983
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για τη μονοδιαστατη αντιληψη.
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σε δυο αξονες την πήσαμε από
Εεοιτοιηγ οι Νετ1οηε11έιυ›› σ. 48.
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”πυξιδα” ιδεολογικού ποοσανατολισμού.
οι) Συγγενεις ιδεολογικές δυναμεις ειναι εκεινες που έχουν και
τούς δύο αξονες κοινούς. Οι δυναμεις αυτές δεν έχουν ευκσινή όοια,
διεισδύουν η μια μέσα στην αλλη και σι μετσἔυ τους "συμμσχιες"
ειναι εντελώς "φυσιολογικές". Παοαδειγμα οι λαικιστές και οι
νεομαοξιστές. Ειναι δυναμεις χωοις έντονες διαφοοές και μποοούν
να συνεσγαξονται διχως γιδιαιτεσα πσοβλήματα. Μεοικές φοοές καλύ
πτονται από την ιδια παοαταξη (οπως συνέβη στην Ελλαδα με το
ΠΑΣΟΚ). Αναλογες ειναι οι σχέσεις αναμεσα στις διαφοσες αποχσω
σεις της παοαδοσιακής αοιστεοας. Από τη σκοπια της συνολικής
διαταξης των δυναμεων οι διαφοοές τους ειναι ενδοοικογενειακές.
Το ιδιο μποοει να ειπωθει για τη σχέση φασιστών και παοαδοσιακής
δεξιας ή αστικού κοσμοπολιτισμού και νεοφιλελευθεοισμού.
β) Ριξικα εχθοικές (πολικα αντιθετικές) ιδεολογικές δυναμέις
ειναι εκεινες που δεν έχουν κανέναν αξονα κοινο. Ειναι οι δυναμεις
του τομέα Ι και του τομέα ΙΙΙ καθώς και οι δυναμεις του τομέα ΙΙ
και του τομέα Ιν. Η συνεογασια τους ειναι "αφύσικη". Ο νεομαο
ξισμός και ο νεοφιλελευθεοισμός πχ. ειναι εντελώς ασυμβιβαστα
σεύματα, καθως και ο λαϊκισμός με τον αστικό κοσμοπολιτισμό. Ο
ανασχικός και ο φασιστας, ο παοαδοσιακός ασιστεοός και ο παοαδο
σιακός δεξιός. αποτελούν επισης ο ένας το "αονητικό" του αλλου.
γ) Μη συγγενεις, αλλα όχι απολύτως εχθοικές. ειναι οι
ιδεολογικές δυναμεις που έχουν έναν αξονα κοινό. Αναμεσα σ' αυτές
υπαοχουν αντιθέσεις σε ό,τι αφοοα θέματα του μη κοινού αξονα και
συγκλισεις σε θέματα που αναγονται στον κοινό τους αξονα.
Αναλογα λοιπόν με τις συγκυοιες οι συγκλισεις μποοούν να οδηγή
σθϋγ σε πολιτικά μέτωπα.
γα) Η κοινή πιστη στην κοινωνική ανισότητα οδηγει συχνα σε
συγκόλληση τις κοσμοπολιτικες και τις πασαδοσιακές δεξιές δυνα
μεις. Η ελληνική δεξια ειναι χασακτηοιστικο παοαδειγμα συγκόλλη
σης σε ενιαια παοαταξη φασιστικών, παοαδοσιακών, κοσμοπολιτικων
και φιλελεύθεοων δυναμεων. Από την αλλη πλευοα μια αντιστοιχη
συγκόλληση ειναι επισης δυνατή. Πασαδειγμα ειναι η ενότητα που
ειχε
επιιιιικθει στα πλαισια της ελληνικής αοιστεοας, την εποχή της
γεομανικής κατοχής: κομμουνιστές, σοσιαλιστές, λαικιστές και κομ
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μουνιστές μαοικου τυπου (όπως ο 'Αοης Βελουχιωτης) στεγαστηκαν
κατω από το σχημα του ΕΑΜ.
Υβ) Αν οι συμμαχιες των "κατω" με τους "πανω" (ΙΙΙΙΙ και
ΙνΙ) ηταν σχεδόν κανόνας στα παλιότεοα χοόνια, τώοα, υστεοα από
την αναπτυξη του παγκόσμιου εθνικοαπελευθεοωτικου κινηματος,
ειναι συχνές και οι συμμαχιες μεταξυ της αοιστεοας και της δεξιας
πλευοας. Αν και θεωοουνται ακόμη παοαδοξες μπαινουν συχνα στην
ημεοησια διαταξη εκει όπου το κέντοο βαοους πεοναει στα εθνικά
θέματα. Γινόμαστε έτσι μαοτυοες συμμαχιών αναμεσα σε παοαδοσια
κους αοιστεοους, λαϊκιστές, νεομαοξιστές, παοαδοσιακους δεξιους
(ακόμα και φασιστες  όπως π.χ. στο, υπό την ηγεσια του Χομεϊνι.
πεοσικό εθνικοαπελευθεοωτικό κινημα).
δ) Για μια βαθυτεοη κατανόηση των σχέσεων και των δια
φοοών ποέπει να εισαγαγουμε στο σχημα την αμερισημια που διεπει
την αποδοχη του εθνισμου και της ισότητας. Η αποδοχη της εθνικης
ετεοότητας διέπεται από δυο αντιθετες κατευθυνσεις συνειδησης: τη
μονιστικἠ και την πλουοαλιστικἠ. Στη μονιστικη εκδοχη ανηκουν
όλες οι μοοφές σωβινισμου και οατσισμου που ευνοουν τις σχέσεις
ανισότητας και κυοιαοχιας μεταξυ των εθνών. Αντιθετα, στην πλου
οαλιστικη εκδοχη τα έθνη θεωοουνται ισότιμα και συμπληοωματικα.
Δυο διαωοοετθέὲε κατενθὐνσειε συνειδησης διέπουν επισης τη
σταση απέναντι στην κοινωνικη ισότητα: ειναι ο κοατισμός και ο
κοινοτισμός. Στο επικεντοο της διαφοοας βοισκεται κι' εδώ η
υπόσταση του υποκειμένου. ΙΙ κοατιστικη αντιληψη επιδιώκει την
ισότητα εξαλειφοντας τη συλλογικη και την ποοσωπικη ετεοότητα,
ενώ η κοινοτικη αντιληψη επιδιώκει την ισότητα μέσα από την
ανθιση τους. ΙΙ μια εκφοαςει έναν κοατιστικό κολλεκτιβισμό, ενώ η
αλλη έναν πεοσοναλιστικό κολλεκτιβισμό. Π σχέση μεταξυ των δυο
κατευθυνσεων συνειδησης, τόσο στο επιπεδο του εθνικου όσο στο
επιπεδο του ταξικου αξονα, ειναι διαλεκτική. Η μια πλευοα καλλι
στα μποοει να μετασχηματιστει στο αντιθετό της. Γι αυτό όταν
αναλυουμε ένα ιδεολογικό οευμα ποέπει να αναξηταμε τη θεμελιώδη
αμφισημια των εθνικών και ταξικών του συντεταγμένων, με
επιγνωση παντα ότι αυτη ειναι σχετικη και οευστη. Συνδέεται με
συγκεκοιμένες συνθηκες αλλα. εν γένει, ειναι αποοσδιόοιστη εξαοτώ
μενη μόνο από τη δυναμικη των σχέσεων μεταξυ των ιδεολογικών
οευιιατων.
δα) ΙΙ αμτρισημια της τοποθέτησης πανω στον εθνικό και τον
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ταξικό αξονα, ισχυει και στο "αονητικό" και στο "θετικό" μέσος
τους. Μποοει π.χ. η αονηση της εθνικης ετεοότητα.: να ξεκιναει από
την παοανοηση ότι ο εθνισμός ταυτιςεται με το οατσισμό και το
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φασισμό. Μποοει επισης η αονηση της κοινωνικης ισότητας να έχει
ως πεοιεχόμενο το σεβασμό της ποοσωπικης ετεοότητας. Παοόμοια
ειναι αλλωστε τα επιχειοηματα του αστικου κοσμοπολιτισμου και
του νεοφιλελευθεοισμου και λειτουογουν γιατι στηοιξονται στη
θεμελιώδη αμφισημια του ατομικουεγωιστικου και του ποοσωπικου
ωινθτικοὐ τθὐπον νπἀθἔεωἐ · αμιυ̃ισημω που αν ων πάντα Οιποὐσα
από το πεδιο της ιδεολογικης αντιδικιας ειναι αφανώς παοουσα
διότι το υποκειμενο ειναι στο κέντοο καθε ιδεολογιας.
δβ) ΙΙ εθνιστικη τοποθέτηση μιας δυναμης που βοισκεται στον
τομέα Ι μποοει να ειναι ομόλογη με καποιας αλλης που βοισκεται
στον τομέα ΙΙ. Σ' ένα λαϊκιστικο οευμα μποοει π.χ. να κυοιαοχει μια
φυλετικη κατευθυνση συνειδησης ποαγμα που δημιουογει συγγενικους
δεσμούς με το αντιστοιχο φασιστικό οευμα της απέναντι πλευοας.
Ταυτόχοονα η αμφισβήτηση της κοινωνικης ανισότητας μποοει να
έχει ως πεοιεχόμενο έναν εξανδοαποδιστικό ισοπεδωτισμό. Ποοφα
νώς ένα τέτοιο λαικιστικο οευμα ειναι γνησια φασιστικό. Σε
αντιθεση μ' αυτόν το συνδυασμό μποοουμε να δουμε το δεσμό
συγγένειας που αποκαθισταται αναμεσα σε δυο δυναμεις του τομέα Ι

και του τομέα ΙΙ όταν σ' αυτές κυοιαοχει μια πλουοαλιοτικη
οικουμενικη εθνιστικη αντιληψη. Μια νεομαοξιστικη ιδεολογική
κατευθυνση μποοει έτσι να βοει σημαντικα κοινα σημεια με ένα
παοαδοσιακό ιδεολογικό οευμα που ο εθνισμός του δεν ειναι

φυλετικός. Σε συνθηκες μαλιστα που το κέντοο βαοους έχει πεοασει
στον εθνικό αξονα μια τέτοια συμμαχια θα μποοουσε ενδεχομένως
να αποτελέσει σοβαοη απαντηση στη σημεοινη κοιση.
δγ) Αναλογες σχέσεις μποοουν να αποκατασταθουν και στο
αονητικό μέοος του εθνικου αξονα. Μποοει π.χ. να αναπτυχθει μια
συμμαχια αναμεσα στις παοαδοσιακές αοιστεοές δυναμεις και στις
δυναμεις της φιλελευθεοης ιμπεοιαλιστικης δεξιας. Το ενδεχόμενο
αυτό ειναι εντελώς φυσιολογικό στην πεοιπτωση που το επανω
μέοος συσπειοωθει σε φασιστικη βαση. Αυτη η πεοιπτωση ποαγματο
ποιηθηκε στη διαοκεια του Δευτέοου Παγκόσμιου Πολέμου και ηταν
το παγκόσμιο αντιφασιστικό μέτωπο.
δε) Μια θετικη μοοφη συμμαχιας μεταξυ δυναμεων του τομέα
Ι και του τομέα Ιν θα μποοουσε να έχει ως πεοιεχόμενο την κοινο
·
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τικη τοποθετηση απεναντι στα κοινωνικα ποοβληματα. Αντιθετα μια
αονητικη συμμαχια θα μποοούσε να δημιουογηθει στη βαση του
κοατισμού. Και οι δύο εκδοχες ποούποθετουν φυσικα τις αντιθετες
συγκλισεις στην απεναντι δεςια πλευοα. Με τον ιδιο τοόπο δεν
Ρποθοὐν να απΟ%λ€ισΤ0ύγ θετικες συμμαχιες και μεταἔό των 11 και



νό σύστημα.

ΙΙΙ: αυτες

θα μποοούσαν ενδεχομενως να γεννηθούν ως αντιθεση σε
ένα ισχυοό και επικινδυνο κοατιστικό μπλοκ που θα σχηματιζόταν
στην απεναντι αοιστεοη πλευοα. Οι αντιστοοφες αυτες, βασιςόμενες
στην αμφισημια των κατευθύνσεων συνειδησης, αποκαλύπτουν απλώς

το διαλεκτικό χαοακτηοα του ιδεολογικού πεδιου και τη λειτουογι
κότητα της διδιαστατης απεικόνισης του.
ε) Το σχημα απεικονιςει και τη διαιοεση Κεντοου _ Πεοι
φεοειας: τα "κεντσα” τοποθετούνται στον τομεα ΙΙΙ και οι ”πεοι
φεοειες" στον τομεα Ι. Η μεταἔύ τους αντιθεση που ειναι η βασικη
κινητηοια δύναμη της σύγχοονης ιστοσιας, απεικονιζεται στη
διαγώνιο ΙΙΙΙ. Η όἔυνση της αντιθεσης αυτης οδηγει σε μετακινηση
των ιδεολογικών δυναμεων κατα μηκος του ταἔικού αξονα ποος το
κεντοο και αντιθετα απομακουνση τους πανω στον εθνικό αςονα.
Συοοικνώνονται οι τομεις ΙΙ και Ιν. Το ταξικό στοιχειο
υποβαθμιζεται και η ιδεολογικη διαταἔη απλουστεύεται αναγόμενη σε
εθνιστικη βαση. Το όοιο αυτης της καταστασης ειναι ενα σχημα με
μόνο τον εθνικό αἔονα. Οι καταστασεις αυτού του τύπου τεινουν να
ποοσεγγιστούν με τα αντιιμπεοιαλιστικα εθνικοαπελευθεοωτικα
κινηματα. Λπεναντιας, η υποβαθμιση της αντιθεσης Κεντοου
Πεοιφεοειας ποοκαλει αντιστοοφες μετακινησεις δυναμεων, τασεις
συοοικνωσης των τομέων Ι και ΙΙΙ και ποοσεγγισης στον γνωστό
αοιστεοοδεἔιό αἔονα. Ο ιδεολογικός διπολισμός (δύο μπλοκ. δύο
υπεοδυναμεις), τοποθετειται στη διαγώνιο ΙΙΙν. 'Ετσι το σχημα
απεικονιζει τη δυναμικη και των δύο μεγαλων αντιθεσεων του
σύγχοονου κόσμου: των αντιθεσεων "ΒοοοαΝότου” και των
αντιθεσεων "ΛνατοληςΔύσης".
στ) Το σχήμα καλύπτει επισης το ποόβλημα της "καθαοό
τητας" η της "πολυσυλλεκτικότητας” (της "φαυλότητας" κατα τον
Θουκυδιδη). Η "καθαοότητα" ειναι χιμμαιοικη ιδεα γιατι απο
κλειεται από τη δομικη αμφισημια του νοηματος του εθνισμού και
της ισότητας. Δεν μποοει σε κανεναν από τους τεσσεοις τομεις να
”πεοιχαοακωθει" ενας ιδεολόγικός χώοος και να μεινει "καθαοός".
Το σχήμα ειναι μια δυναμικη σχεσεων και όχι ενα τυπικό καοτεσιαε
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Η "φαυλότητα" αποτελει τη συστατικη βαση καθε ι.στοοι%€ιύ
κινηματος ανεξαοτητα από το αν συνειδητοποιειται η όχι από τους
οπαδούς του. Τούτο ισχύει κατα μειςονα λόγο στους πολιτικούς
σχηματισμούς. Αυτοι στηοιζονται παντα σε συγκολλησεις ποικιλιον
αντιθετων οευματων και τασεων. Το πολιτικό πεδιο ειναι χιιιοιτς
συσχέτισηἐ των ασλέτων και σϋνἀθθθωσθἔ των ασνμβἀΐων Ιθιθλθ
γικη βαση των πολιτικών σχηματισμών δεν ειναι αυτό η το αλλο
Φδεθλογθώ Θεὐμα αλλά ὁιἀφοθοι τὐποι σϋνάθθθωσηἐ όλων ΐων
ιδεολογικών οευματων. Δεν ειναι ενας μεγαλύτεοος η μικσόττοος
τομεας του σχηματός μας αλλα το σύνολο του σχηματος. Επομενως
το ζητημα δεν ειναι αν ο πολιτικός "φοοεας" ειναι η όχι "πολυ¬
συλλεκτικός” αλλα ποιος ειναι ο "τύπος πολυσυλλεκτικότητας" πού
εκφοαζει. Αναφεοθηκαμε στον τύπο πολυσυλλεκτικότητας πού
αντιποοσώπευε η ελληνικη δεἔια και σ' αυτόν πού ποαγματοποιησε η
πασαδοσιακη αοιστεοα με το ΕΑΜ. Μποοούμε να δώσουμε τις
γενικές γοαμμες του τύπου που θα μποοούσε να παιζει ενα θετικό
σόλο σημεοα: Θα ηταν ενα κόμμα που θα τοποθετούσε τον εαυτό
του στον τομεα Ι. Θα πιστευε στον πλουοαλιστικόοικουμενικό
εθνισμό και στον πεοσοναλιστικό κολλεκτιβισμό (κοινοτισμό). Θα
ποοσπαθούσε να συμμαχησει με τις ομόδοξες εθνιστικες δυναμεις
ΤΟΌ Τθμἐα Π λεω με "Ξ Ομόφθονεἐ λιοινωνισωιἑἐ δλλνθμειἐ ΤΟΌ τομέα
Ιν. Και στη βαση αυτη θα ποοσπαθούσε να κεοδισει τις δυναμεις
που από παοανόηση (κοινωνιολογικη και πολιτιστικη) εγκλωβιζονται
στον τομεα ΙΙΙ. Αυτες οι σχεσεις θα ηταν και η βαση της θεμελιακης
ιδεολογικης του γοαμμης. Στόχος του θα ηταν ο διπλός αγώνας για
τη συοοικνωση του φυλετικού εθνισμού και του κοατιστικού
κολλεκτιβισμού που αποτελούν και τα θεμελιώδη ιδεολογικα
ποοσχηματα της πολιτισμικης ισοπεδωσης και της ταἔικης διαφοοο
ποιησης. Μια τετοια γοαμμη θα συνελεγε από παντού αλλα όχι τους
παντες
ζ) Η απεικόνιση των πολιτικών κομματων επειδη ποέπει να
πεοιλαμβανει την απεικόνιση της ιδιαιτεοης ιδεολογικης τους μητοας
ειναι πιο σύνθετη εογασια. Ειμαστε υποχοεωμἐνοι να λαβουμε υπόψη
τις αποκούψειςμεταθέσεις νοηματος που ποοκαλούνται από τον
εςιδανικευτικόδιαπλαστικό οόλο της Ιδεολογιας. Τα κόμματα διαφε
οουν απ' αυτό που θα ηθελαν να ειναι, απ' αυτό που θα μποοούσαν
να ειναι και απ' αυτό που παοουσιαζονται ότι ειναι. Η καταταἔη
.
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τους πανω στον ιδεολογικό χαοτη ποουστοθὲτει, λοπόν, συγκεκοιμἐνη
αναλυση της διαταῖη̨̃ης των συστατικών ιδεολογικὼν τους οευματων,
καθως και αποκωδικοποιηση της ιδεολογικης σχέσης μεταξυ συλλο
γικης συνειδησης και συλλογικης ποαγματικότητας.
Θα κλεισουμε την αναλυση του διδιαστατου σχηματος με την
παθατἠθηση ότι έχει και μια Οντόλόγικἠ αξια, γιατι αν συνυπολο
γισουμε τον αόοατο, αλλα τταοόντα, αξονα της ποοσωπικης
νπθκειμενθποιησης, βθισκὐμασι̃ε μπόος στην ιδια την τοιαδικη βαση
της κοινωνικης οντολογιας: ατομικό υστοκειμενοσυλλογικό υποκει
μενοκοινωνικές σχέσεις.
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Αοι που δεν μπορεσε να συλλαβει ο μαρςισμος,
αμα καιίστις πιο επαναστατικές του εκδοχες, είναι

Ψ
1"

το

Ν

Ίί
Ξ
.Μ

ι

ι

δεσμός που υπάρχει ανόιμεσι.

δυνατότητα του ατόμου ναευπάρξει ως κοινωνικό
υποκείμενο, ως ελεύθερη προσωπικότητα {±ι±¬;ιι·ι;ι
τελικα να αποστασιοποιείται και από τον ίδιο της τον
τύποχ από τη μια μερια, και στην εθνική υποκειιιενι
πόττἶτα της κουλτούρας από την αλλη. Το πρόσωπο
υποκείμενο δεν μπορεί να ανθίσει στο πολιτιστικό
κει ές ούτε αναμεσα στα γρανάζια των γροφειοκρατι
κών μηχανισμών μιας εξατομικευμἑνης κοινωνίας.
ττοθἑτει υψηλό καλλιεργημἑνο κοινοτικό ήθος
το οποίο μπορεί να υπάρξει= μόνο στα πλρίσιο
ανοπτυγμἐνης εθνικης κουλτούρας. Μόνο στη ραση
οινοτικού πολιτιστικού τύπου εχει τη δυνατό
τητα το υποκείμειο (ατομικό ή συλλογιι ῖὀ να
τοποθιοτηθεί στο εδαφος του αλλου (πολιτεπτ·ικο·'>
τάξης, υποκειμένου) και «ως εν εσόπτρω» να
αντικρίσει τον εαυτό του  να αποκτήσει αυτοσυνεί
δηση και αρα να υπάρξει ως υποκείμενο το ιστορικό
σφοιλμα της μαρξιστικής διανόησης είναι ότι εγιελω
βίζεται σε θεσεις άρνησηςτης εθνικής πολιτιστικής
παράδοσης και σε θέσεις άρνησης του δικού της ρόλου
ως διανόησης στην επεξεργασία της εθνικής κουλ
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