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Ήµουν έφηβοσ όταν άκουσα για πρώτη φορά ότι ο Τσόµσκι ήταν
αναρχικόσ. Αυτή η ανακάλυψη µε επηρέασε βαθιά. Γύρω στο 1980
και ενώ η «αναρχία» εξαγγελλόταν κραυγαλέα από τισ σκηνέσ κάποιων συγκροτηµάτων πανκ που παρακολουθούσα, αισθανόµουν
πωσ ήµουν ο µόνοσ που πίστευα ότι υπήρχε κάτι βαθύ και πολύ σοβαρό στη θεωρία που είχα υιοθετήσει – κάτι πέρα από τα εύκολα
συνθήµατα για το «τσάκισµα του κράτουσ» χωρίσ οποιαδήποτε πρόταση για το πώσ ή το τι θα το αντικαθιστούσε. Είχα διαβάσει τουσ
κλασικούσ – Προυντόν, Μπακούνιν, Κροπότκιν –, αλλά αυτοί πλέον
είχαν πεθάνει. Ο Τσόµσκι όχι µόνο ήταν ζωντανόσ αλλά ήταν και
ένασ σεβαστόσ διανοούµενοσ, τα κείµενα του οποίου διαβάζονταν
ευρέωσ. Eίχε γράψει το πρώτο του φιλοαναρχικό δοκίµιο σε ηλικία
δέκα χρονών, ωσ έφηβοσ τριγυρνούσε στα αναρχικά περίπτερα και
βιβλιοπωλεία τησ 4ησ Λεωφόρου του Μανχάταν (όχι µακριά από
εκεί που χόρευα άχαρα το πανκ µου) και διατηρούσε ακόµα τισ αντιαυταρχικέσ πεποιθήσεισ του ωσ ενήλικοσ. Παρά την αντίφαση που
πιθανώσ έβλεπαν οι συνοµήλικοί µου στην επίκληση τησ αυθεντίασ
µιασ τέτοιασ δηµόσιασ προσωπικότητασ, αισθανόµουν δικαιωµένοσ
και πολύ λιγότερο µόνοσ.
Έτσι, ένασ λόγοσ που το AK Press εκδίδει το παρόν βιβλίο είναι
να εµπνεύσει την ίδια αίσθηση ανάτασησ και αναζήτησησ. Βεβαίωσ,
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σήµερα είναι πολύ πιο δύσκολο να το καταφέρει αυτό κανείσ, τουλάχιστον µέσα στο ίδιο το αναρχικό κίνηµα. Ο αναρχισµόσ είναι πιο
διαδεδοµένοσ και ορατόσ – οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να βρει κανείσ δικαίωση και δεσµούσ µέσα σ’ αυτόν. Η κατά Tσόµσκι εκδοχή
του ελευθεριακού σοσιαλισµού είναι λίγο περισσότερο γνωστή.
Ωστόσο, ίσωσ αυτή η ίδια η εξοικείωση να είναι επικίνδυνη. Νοµίζουµε ότι ξέρουµε τι είναι ο αναρχισµόσ. Νοµίζουµε ότι ξέρουµε
ποιοσ είναι ο Τσόµσκι. Και λόγω αυτήσ τησ καθ’ υπόθεση γνώσησ
χάνουµε τισ αποχρώσεισ και την πολυπλοκότητα. Τα δοκίµια και οι
συνεντεύξεισ που παρουσιάζονται στο παρόν βιβλίο, γραµµένα από
το 1969 έωσ το 2004, θα εκπλήξουν ευχάριστα και θα γεννήσουν
χρήσιµα ερωτήµατα ακόµη και στον πιο σίγουρο για τον εαυτό του
αναρχικό.
Επίσησ, εκδίδουµε αυτό το βιβλίο για πολλούσ ανθρώπουσ που
δεν γνωρίζουν τι είναι ο αναρχισµόσ ή που οι γνώσεισ τουσ γι’ αυτόν
περιορίζονται στουσ εντυπωσιακούσ τίτλουσ των εφηµερίδων. Όσον
αφορά αυτούσ, θεωρούµε τον Τσόµσκι σαν µια γέφυρα προσ ένα νέο
σύνολο ιδεών για τα µέσα και τουσ σκοπούσ τησ κοινωνικήσ αλλαγήσ,
προσ µια παράδοση επαναστατικήσ σκέψησ και πρακτικήσ εκατόν
πενήντα χρόνων, η οποία επιδίωξε την κοινωνική και την οικονοµική
δικαιοσύνη χωρίσ τη µεσολάβηση των αφεντικών, των πολιτικών ή
των γραφειοκρατών. Έξω από το αναρχικό κίνηµα πολλοί δεν γνωρίζουν τίποτε για τισ ελευθεριακέσ σοσιαλιστικέσ ρίζεσ του έργου τού
Τσόµσκι και πόσο συνδέονται όχι µόνο µε την κοινωνική του κριτική
αλλά και µε τη γλωσσολογική του θεωρία. Γι’ αυτούσ οι εκπλήξεισ
του παρόντοσ βιβλίου θα είναι µεγαλύτερεσ. Στο κάτω κάτω, τι σχέση θα µπορούσε να έχει ένασ λογικόσ και έξυπνοσ άνθρωποσ µε αυτούσ που οι βραδινέσ ειδήσεισ µασ λένε ότι ενσαρκώνουν την ίδια
την αντίθεση στον ορθό λόγο;
Αρκετά στενή σχέση, όπωσ θα καταστήσει απόλυτα σαφέσ το παρόν βιβλίο. Οι πασίγνωστεσ επικρίσεισ του Τσόµσκι – για τα ΜΜΕ,
για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, για την εκµετάλλευση και την
καταπίεση κάθε µορφήσ – δεν έρχονται από το πουθενά. Βασίζονται
στισ θεµελιώδεισ πεποιθήσεισ του για το τι σηµαίνει να είναι κανείσ
άνθρωποσ: ποιοι είµαστε, τι είµαστε ικανοί να γίνουµε, πώσ θα έπρεπε να οργανώσουµε τη ζωή µασ και πώσ εµποδίζονται και διαστρέφονται οι δυνατότητέσ µασ από τισ ιεραρχικέσ κοινωνικέσ σχέσεισ.
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Η κριτική χωρίσ όραµα είναι απλώσ παράπονο, και έτσι ακριβώσ
παρουσιάζουν οι πολιτικοί και οι ειδήσεισ του καναλιού Fox κάθε
κοινωνική διαµαρτυρία. Για να κατανοήσει κανείσ τον Τσόµσκι, πρέπει να κατανοήσει το όραµά του – δηλαδή να κατανοήσει τον αναρχισµό.
Εάν το παρόν βιβλίο υπηρετεί το σκοπό του, θα το βρείτε ικανοποιητικό. Όπωσ υποδεικνύει ο Μπάρι Πάτµαν στην εισαγωγή του,
δεν υπάρχει ένασ µοναδικόσ ορισµόσ του αναρχισµού. Ασφαλώσ ορισµένοι αναρχικοί θα διαφωνήσουν µε διάφορεσ πτυχέσ τησ εκδοχήσ
του Τσόµσκι – ιδίωσ, για παράδειγµα, µε την άρνησή του να αποκηρύξει τη σηµασία που έχουν οι πολιτικέσ νίκεσ οι οποίεσ επιφέρουν
ευνοϊκέσ µεταρρυθµίσεισ (παρ’ όλο που είναι σαφέστατοσ ωσ προσ το
περιορισµένο εύροσ τουσ). Ωστόσο, είτε δεν γνωρίζουν τίποτα για
τον αναρχισµό είτε νοµίζουν ότι γνωρίζουν τα πάντα, όσοι διαβάσουν αυτό το βιβλίο θα µάθουν κάτι πολύτιµο. Στη συνέχεια ευελπιστούµε ότι θα προχωρήσουν και θα µάθουν ακόµη περισσότερα, αρκετά ώστε να οικοδοµήσουν τελικά τον κόσµο που οραµατίζεται ο
Τσόµσκι, έναν κόσµο όπου κάθε άτοµο συµµετέχει άµεσα στισ αποφάσεισ που επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή του και όπου η µη νοµιµοποιηµένη εξουσία περιορίζεται στην κατάλληλη γι’ αυτή θέση: τη
θέση µιασ θλιβερήσ ιστορικήσ υποσηµείωσησ για την εποχή που δεν
είχαµε αναλάβει ακόµα κοινή δράση για να βάλουµε τα πράγµατα
στη θέση τουσ.

Τσαρλσ Γουέιγκλ
Εκ µέρουσ τησ κολεκτίβασ του AK Press
Μάρτιοσ 2005
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Σκοπόσ του παρόντοσ βιβλίου είναι να παρουσιάσει κάποιεσ ιδέεσ
και σκέψεισ του Νόαµ Τσόµσκι σχετικά µε τον αναρχισµό. Τα ΜΜΕ
παρουσιάζουν συνήθωσ τον Τσόµσκι ωσ εξέχοντα αναρχικό/ελευθεριακό, κοµµουνιστή/αναρχοσυνδικαλιστή (διαλέξτε όσα επίθετα σασ
αρέσουν). Το σηµαντικότερο είναι ότι τοποθετείται ο ίδιοσ µέσα σε
αυτό το πολιτικό φάσµα. Είτε όµωσ του ταιριάζουν τέλεια αυτέσ οι
«ταµπέλεσ» είτε όχι, δεν µπορεί να υπάρξει αµφιβολία ότι οι ιδέεσ
του για την κοινωνική αλλαγή και την αναδόµηση τησ κοινωνίασ είναι άξιεσ µελέτησ και συζήτησησ. Έχουµε επιλέξει διάφορα κείµενα
που επιτρέπουν στον αναγνώστη να εξετάσει και να κρίνει µε αξιόπιστο τρόπο τόσο τη συµβολή του Τσόµσκι στον αναρχισµό, όσο και
τη σηµασία του αναρχισµού σήµερα ωσ µέσου ερµηνείασ και αλλαγήσ του κόσµου.
Ορισµένεσ από αυτέσ τισ οµιλίεσ και τισ συνεντεύξεισ δηµοσιεύονται για πρώτη φορά και, σε συνδυασµό µε περισσότερο συναφέσ υλικό, ενισχύουν και αναπτύσσουν διεξοδικότερα την αντίληψη του
Tσόµσκι για τον αναρχισµό – τι είναι και τι θα µπορούσε να είναι.
Αναπόφευκτα παρουσιάζονται κάποιεσ επαναλήψεισ µεταξύ των κειµένων, των συγκεκριµένων θεµάτων και των θεωρητικών στουσ οποίουσ αναφέρεται συχνά ο Τσόµσκι. Η προσπάθεια να εξαχθεί το
ίδιο µήνυµα οδηγεί σε τέτοια φαινόµενα! Παρ’ όλα αυτά, όσο επανεξε-
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τάζεται κάθε ιδέα, τόσο µεγαλύτερη διαύγεια και περισσότερεσ αποχρώσεισ προστίθενται σε ορισµένεσ πολύ ενδιαφέρουσεσ απόψεισ.
Η εισαγωγή του Νόαµ Τσόµσκι στον Αναρχισµό (1970) του Ντανιέλ Γκερέν*, την οποία αναθεώρησε αργότερα προκειµένου να δηµοσιευθεί στο έργο του For Reasons of State (1973) µε τον τίτλο «Σηµειώσεισ για τον αναρχισµό», είναι σηµαντική υπό την έννοια ότι
αποκρυσταλλώνει την αντίληψή του για τον αναρχισµό ωσ ιστορική
δύναµη και ωσ τρόπο για να επέλθει η κοινωνική αλλαγή σήµερα.
Eπρόκειτο για ένα δοκίµιο που επικρίθηκε από ορισµένουσ αναρχικούσ. Ο Τζορτζ Γούντκοκ, ένα αναρχικόσ ιστορικόσ, υποστήριξε ότι
αποτελούσε µια µονοδιάστατη άποψη. Ο Τσόµσκι, υποστήριξε ο
Γούντκοκ, ήταν αριστερόσ µαρξιστήσ (όπωσ και ο Γκερέν) που ήθελε
να χρησιµοποιήσει τον αναρχισµό για να καταστήσει πιο ήπιο και
πιο διαυγή τον δικό του µαρξισµό. Το έργο του «κόλλησε» στην αναρχική γλώσσα του 19ου αιώνα. Στην καλύτερη περίπτωση επρόκειτο
για αναρχοσυνδικαλισµό· στη χειρότερη για απλό οικονοµικό ντετερµινισµό. ∆εν υπήρχαν αναφορέσ στον Κροπότκιν, στον Μαλατέστα,
στον Χέρµπερτ Ριντ. Για τον Γούντκοκ, ο Τσόµσκι εξισώσει τον
αναρχικό αγώνα µε µία τάξη και δεν κατανοεί ότι ο αναρχισµόσ απευθύνεται σε «εκείνουσ τουσ ανθρώπουσ όλων των τάξεων, οι οποίοι
επιδιώκουν µια κοινωνία όπου οι δυνατότητεσ ύπαρξησ είναι ποικίλεσ
και ελεύθερεσ, µια κοινωνία που µπορεί να προσεγγιστεί µε την εξέγερση στον τρόπο ζωήσ, όπωσ επίσησ και µε τον οικονοµικό αγώνα».
Η κριτική του Γούντκοκ είναι ενδιαφέρουσα και δεν τησ λείπει η
ειρωνεία. Βεβαίωσ στο έργο του Τσόµσκι υπάρχει µια ασάφεια
όρων, όπωσ και η υπόδειξη ότι ο αριστερόσ κοµµουνισµόσ, ο κοµµουνισµόσ των συµβουλίων και ο αναρχισµόσ έχουν πολλά κοινά ωσ
όργανα κριτικήσ του κρατικού σοσιαλισµού και του καπιταλισµού.
Αυτή η ιδέα επαναλαµβάνεται ποικιλοτρόπωσ σε όλη την έκταση
του παρόντοσ βιβλίου. Ο Τσόµσκι επηρεάζεται εξίσου από τον Πάνεκουκ** και τον Ρούντολφ Ρόκερ*** ή από τον Ντιέγο Aµπάντ ντε
* Daniel Cuérin (1904-1988): Γάλλοσ αναρχικόσ και συγγραφέασ. (Σ.τ.M.)
** Anton Pannekoek (1883-1960): Παγκοσµίωσ γνωστόσ Oλλανδόσ αστρονόµοσ
και µαξιστήσ. Έπαιξε σηµαίνοντα ρόλο στη θεωρητική επεξεργασία αντιγραφήσ
κρατικών µορφών επαναστατικού µετασχηµατισµού. (Σ.τ.M.)
*** Rudolf Rocker (1873-1958): Γερµανόσ αναρχοσυνδικαλιστήσ συγγραφέασ και
αγωνιστήσ. (Σ.τ.M.)
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Σαντιγιάν*. Στη συνέντευξή του προσ τον Μπάρι Πάτµαν το 2004
υποστηρίζει ότι υπάρχουν διαφορέσ ανάµεσα σ’ αυτό το αριστερό
ρεύµα του κοµµουνισµού και στουσ αναρχικούσ, αλλά «πρόκειται
ακριβώσ για το είδοσ των διαφορών που πρέπει να υπάρχουν όταν
οι άνθρωποι συνεργάζονται συντροφικά». Εξίσου σηµαντική είναι η
αντίληψη του Τσόµσκι για την κοινωνική τάξη ωσ µια από τισ βασικέσ ιδέεσ του αναρχισµού. Πρόκειται για ένα θέµα στο οποίο επανέρχεται συνεχώσ και µε το οποίο δεν συντονίζονται ο Γούντκοκ και
άλλα ρεύµατα του σύγχρονου αναρχισµού. Για τον Τσόµσκι τα
πράγµατα είναι πολύ απλά: µέσα στον σύγχρονο καπιταλισµό βλέπουµε να αναφύονται συνεχώσ ταξικά προβλήµατα. Το να τα αρνηθούµε ή να τα ελαχιστοποιήσουµε δεν έχει καµία λογική. Μια τέτοια θέση µπορεί να τον εκθέσει στη σκληρή κριτική αναρχικών
όπωσ ο Στίρνερ, πριµιτιβιστών και όλων εκείνων που δεν µπορούν
να δουν τη σηµασία τησ αλληλεγγύησ και των κοινωνικών δεσµών
µε ταξικό τρόπο.
Ωστόσο ο Γούντκοκ και ο Τσόµσκι δεν διαφέρουν πολύ ωσ προσ
το κεντρικό ζήτηµα του πώσ µπορεί να επικρατήσει η αναρχική κοινωνία. Και οι δύο φαίνεται να υπαναχωρούν από την ιδέα τησ µίασ
και µοναδικήσ επαναστατικήσ στιγµήσ που θα ανατρέψει τον καπιταλισµό. Μάλλον φαντάζονται ότι αυτή η ανατροπή θα µπορούσε
κάλλιστα να είναι µια µακροχρόνια, αργή διαδικασία. Είναι µια ιδέα
που τη συµµερίζονται και άλλοι αναρχικοί, όπωσ ο Κόλιν Γουόρντ**,
ο οποίοσ στο έργο του Anarchy in Action (1973) υποστηρίζει ότι:
Μια αναρχική κοινωνία, µια κοινωνία που οργανώνεται χωρίσ
εξουσία, πάντα υπάρχει... θαµµένη κάτω από το βάροσ του
κράτουσ και τησ γραφειοκρατίασ του, του καπιταλισµού και
των άχρηστων καταλοίπων του, των προνοµίων, των θρησκευτικών διαφορών, του εθνικισµού και των αυτοκτονικών αφοσιώσεων, των θρησκευτικών διαφορών και τησ απόσχισησ που
γεννά η δεισιδαιµονία τουσ.
* Diego Abad de Santillan (1897-1983): Iσπανόσ οικονοµολόγοσ σηµαίνουσα µορφή του ισπανικού εµφυλίου πολέµου και του αναρχικού κινήµατοσ στην Iσπανία και
στην Aργεντινή. (Σ.τ.M.)
** Colin Ward (1924): Bρετανόσ αναρχικόσ, εκδότησ και συγγραφέασ. Aρχιτέκτονασ στο επάγγελµα. (Σ.τ.M.)
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Πρόκειται για µια ιδέα που είχε πάντα απήχηση σε ορισµένουσ
αναρχικούσ – ο Ρόκερ είναι αξιοσηµείωτο παράδειγµα – και ίσωσ
µασ επιτρέπει να κατανοήσουµε περισσότερο κάποιεσ ιδέεσ του
Τσόµσκι. Ασφαλώσ βλέπει, όπωσ ο Γουόρντ, µια βαθιά αξιοπρέπεια
στουσ ανθρώπουσ. Μια αξιοπρέπεια που έχει επιβιώσει και θα συνεχίσει να επιβιώνει, ακόµη κι αν ο καπιταλισµόσ βάλλει εναντίον τησ
µε όλα του τα όπλα. Από αυτή την αξιοπρέπεια προέρχονται τρόποι
ύπαρξησ που µπορούν να λειτουργήσουν µέσα στον καπιταλισµό και
να δείξουν το δρόµο προσ το µέλλον τησ αναρχίασ. Γι’ αυτό ο Τσόµσκι µπορεί να υποστηρίζει ότι η κλιµακωτή φορολογία και η κοινωνική ασφάλιση δηµιουργούνται από στάσεισ και συµπεριφορά που, αν
προεκτείνονταν ελάχιστα, θα µπορούσαν να είναι αναρχικέσ. Θυµίζει κατά κάποιο τρόπο τον Κροπότκιν όταν υποστήριζε ότι οι ναυαγοσώστεσ ήταν ένα παράδειγµα αναρχικού κοµµουνισµού στην πράξη, ή ότι η περί συνδικαλισµού αντίληψη ορισµένων ειδών συνδικαλιστικών ενώσεων θα µπορούσε να γίνει η πηγή µιασ νέασ κοινωνίασ
– το νέο µέσα στο κέλυφοσ του παλιού. Μια τέτοια στάση απαντά
βεβαίωσ στο πρόβληµα του πώσ δηµιουργούµε την αναρχία στην καθηµερινή µασ ζωή. Επίσησ, εξηγεί τα µύρια παραδείγµατα που αναφέρει ο Τσόµσκι για το πώσ να κινηθούµε προσ την αναρχία, πολλά
από τα οποία δείχνουν εµµέσωσ τον πλούτο του ψυχισµού και τη
διάθεση για προσφορά αµοιβαίασ βοήθειασ που υπάρχει ωσ κυρίαρχο στοιχείο σε πολλούσ ανθρώπουσ. Ένασ κυνικόσ αναγνώστησ θα
µπορούσε να ρωτήσει πόσο καιρό πρέπει να περιµένει κανείσ για να
διαβρωθεί το κράτοσ από τέτοια παραδείγµατα αναρχίασ στην πράξη ή ίσωσ υποδείξει την ταχύτητα και την ευελιξία του καπιταλισµού
ωσ προσ την ενσωµάτωση τέτοιων ιδεών σαν να ήταν δικέσ του.
Όπωσ όµωσ λέει ο Γούντκοκ για τουσ αναρχικούσ: «Θα απελευθερώσουν το µεγάλο δίκτυο τησ ανθρώπινησ συνεργασίασ που ακόµη και
τώρα απλώνεται σε όλα τα επίπεδα τησ ζωήσ µασ, αντί να δηµιουργούν ή ακόµη και να φαντάζονται θαυµαστούσ καινούργιουσ κόσµουσ
που έχουν στρεβλώσει τισ προσπάθειέσ τουσ».
Ο αναρχισµόσ του Τσόµσκι πάντα τεκµηριωνόταν ιστορικά. Ίσωσ
είναι δύσκολο για εµάσ σήµερα, σε µια εποχή όπου υπάρχουν πολλέσ
ευνοϊκά διακείµενεσ αφηγήσεισ τησ αναρχικήσ εµπειρίασ στην ισπανική επανάσταση, να συνειδητοποιήσουµε πόσο σηµαντικό ήταν το
δοκίµιό του «Αντικειµενικότητα και Φιλελεύθεροσ Aκαδηµαϊκόσ Λό-
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γοσ», που γράφτηκε το 1969. Βεβαίωσ είχε προϋπάρξει το εξαίρετο
∆ιδάγµατα από την Ισπανική Επανάσταση του Βέρνον Ρίτσαρντσ, αλλά
ο Τσόµσκι προχώρησε παραπέρα. Έκανε πλήρη ανατοµία του έργου
The Spanish Republic and the Civil War: 1931-1939 (Η Ισπανική ∆ηµοκρατία και ο Εµφύλιοσ πόλεµοσ: 1931-1939) του Γκάµπριελ Τζάκσον και το συνέδεσε µε τη φιλελεύθερη ιδεολογία που επικρατούσε
στην Αµερική τησ δεκαετίασ του 1960, µια ιδεολογία που εκφράζει
«τον ανταγωνισµό µε τα µαζικά κινήµατα και την κοινωνική αλλαγή
που διαφεύγουν από τον έλεγχο των προνοµιούχων ελίτ», ανταγωνισµό ο οποίοσ στο έργο του Τζάκσον αποκαλύπτεται µέσω τησ συστηµατικήσ χρήσησ αρνητικών εκφράσεων για την περιγραφή πράξεων των αναρχικών. Ο Τσόµσκι, χρησιµοποιώντασ µια πλούσια συλλογή ιστορικών κειµένων, µετέφερε τισ επισηµάνσεισ του σε ευρύ
ακροατήριο και επηρέασε µια νέα γενιά ερευνητών και αγωνιστών
δίνοντάσ τουσ έµπνευση για να προχωρήσουν την έρευνά τουσ πιο
βαθιά και σε υψηλότερο επίπεδο. Παρουσιάζοντασ το έργο του
Τζάκσον ωσ αντιπροσωπευτικό δείγµα τησ τρέχουσασ τότε αµερικανικήσ φιλελεύθερησ σκέψησ για το Βιετνάµ, ο Τσόµσκι συνέδεσε µε
εντυπωσιακό τρόπο το παρελθόν µε το παρόν, κάνοντασ έναν διορατικό και ενοχλητικό συνάµα σχολιασµό για το φιλελευθερισµό εν γένει. Με τα λόγια του (ραδιοφωνικού σχολιαστή) Πίτερ Γουέρµπι:
«Όπωσ δείχνει µε επάρκεια και αξιοθαύµαστο τρόπο ο Τσόµσκι,
όταν τα µεγάλα προβλήµατα µιασ εποχήσ λύνονται µε αιµατοχυσία,
η φιλελεύθερη φιλοδοξία περί ανθρώπινων σκοπών ή µέσων καταρρέει κάτω από τισ απαιτήσεισ ενόσ άτεγκτου κράτουσ».
Ιδού λοιπόν ορισµένεσ βασικέσ συνιστώσεσ του αναρχισµού τού
Τσόµσκι: η γνώση τησ ιστορίασ του αναρχισµού και του πώσ διατηρεί ακόµα τη φρεσκάδα και την αµεσότητά του υπό το φωσ των σύγχρονων προκλήσεων· ένασ ευρύσ και περιεκτικόσ ορισµόσ του αναρχισµού, που συνδέει τουσ αριστερούσ κοµµουνιστέσ και τουσ οπαδούσ του κοµµουνισµού των συµβουλίων µέσω τησ κριτικήσ του στον
καπιταλισµό και τουσ βλέπει ωσ φυσικούσ του συµµάχουσ· η κεντρική
σηµασία τησ τάξησ ωσ κοινωνικήσ κατηγορίασ σε οποιαδήποτε κριτική του καπιταλισµού και στη δηµιουργία τησ αναρχικήσ κοινωνίασ·
και η πίστη στην έµφυτη καλοσύνη των ανθρώπων, που εκφράζεται
σε ενέργειεσ και δοµέσ οι οποίεσ συµβάλλουν στην – όπωσ την αποκαλεί ο Ρόκερ στον Αναρχοσυνδικαλισµό του – «σαφή τάση στην
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ιστορική ανάπτυξη τησ ανθρωπότητασ, η οποία [...] παλεύει για την
ελεύθερη, ανεµπόδιστη εξέλιξη όλων των ατόµων και των κοινωνικών
δυνάµεων στη ζωή». Όλα αυτά συσχετίζονται µε µια ευέλικτη µεθοδολογία µέσω τησ οποίασ η επίτευξη αυτήσ τησ εξέλιξησ απαιτεί προθυµία για αλλαγή τακτικήσ, µελέτη τησ ποικιλοµορφίασ των στρατηγικών και απροθυµία να µιλούµε µε πολύ µεγάλη βεβαιότητα ή αυστηρότητα. Ο Τσόµσκι εκφράζει αυτέσ τισ ιδέεσ µε σαφή και άµεση
γλώσσα, αντιµαχόµενοσ σθεναρά τον µυστικιστικό χαρακτήρα τησ
γραφήσ πολλών διανοουµένων και την αίσθηση αδυναµίασ που προκαλείται από τη µη αναγκαία πολύπλοκη και ελλειπτική διατύπωση.
Μπορούµε να θέσουµε επίσησ ορισµένα ακόµη ζητήµατα. Έχει
κανείσ την εντύπωση ότι οι ιδέεσ του Τσόµσκι για τισ κοινωνικέσ τάξεισ θα µπορούσαν να είναι ελαφρώσ πιο συγκεκριµένεσ. Ναι, οι κοινωνικέσ τάξεισ προφανώσ δηλώνουν µια οικονοµική κατάσταση. ∆ηλώνουν όµωσ και µια πολιτισµική κατάσταση. Το να ανήκει κανείσ
στην εργατική τάξη δεν σηµαίνει απλά ότι αποτελεί µέροσ µιασ ιεραρχίασ: συµµετέχει σε βιωµατικέσ καταστάσεισ, σε κάτι το οποίο
ζει. Έτσι, ο τρόποσ µε τον οποίο βιώνει και συνειδητοποιεί κανείσ
αυτά τα πράγµατα µπορεί κάλλιστα να έχει επιπτώσεισ για τον
αναρχισµό που προασπίζεται ο Τσόµσκι. Βεβαίωσ κάθε συγγραφική
δραστηριότητα είναι µια µορφή στενογραφίασ, αλλά θα µασ άρεσε
να δούµε τον Τσόµσκι να πραγµατεύεται αυτή την πιο πλούσια και
πιο σύνθετη εικόνα των τάξεων πιο διεξοδικά. ∆εύτερο, και ίσωσ πιο
αµφιλεγόµενο (τουλάχιστον για τουσ αναρχικούσ), ζήτηµα είναι ο
ισχυρισµόσ του Τσόµσκι ότι το κράτοσ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
να κινηθούµε προσ µια πιο δίκαιη αναρχική κοινωνία. Θεωρεί πωσ
το ελευθεριακό κίνηµα «ορισµένεσ φορέσ ακολουθεί τη θεωρία µε αυστηρό τρόπο, χωρίσ να ενδιαφέρεται για τισ ανθρώπινεσ συνέπειεσ»,
όταν η απλή εναντίωση στο κράτοσ πιθανώσ σηµαίνει την εναπόθεση ακόµη µεγαλύτερησ εξουσίασ στα χέρια αντιδραστικών δυνάµεων,
ιδιωτικών (συνήθωσ εταιρικών) δυνάµεων, που αυξάνουν την ανισότητα και τα βάσανα. Σε µια συνέντευξη προχωρεί ακόµη περισσότερο, υποδεικνύοντασ ότι «σήµερα η προστασία του κρατικού τοµέα είναι ένα βήµα προσ την εξάλειψη του κράτουσ». Προσθέτει επίσησ
ότι κατά την επιδίωξη τησ κοινωνικήσ αλλαγήσ, έστω και µε τουσ µηχανισµούσ του κράτουσ, οι άνθρωποι αναπόφευκτα θα έρθουν αντιµέτωποι µε τα εγγενή όρια τέτοιων ρεφορµιστικών τακτικών και, τε-
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λικά, θα κατανοήσουν ότι πρέπει να αλλάξει το ίδιο το σύστηµα.
Βεβαίωσ αυτού του είδουσ τα επιχειρήµατα αµφισβητούν την παραδεδεγµένη αναρχική θεωρία. Για ανθρώπουσ όπωσ η Έµα Γκόλντµαν* όλα τα κράτη ήταν ουσιαστικά τα ίδια. Το «δηµοκρατικό κράτοσ», έλεγε, από τη στιγµή που θα αµφισβητούνταν, θα γινόταν εξίσου καταπιεστικό µε το ολοκληρωτικό. Για τον Τσόµσκι το κράτοσ
παραµένει µια «δηµόσια αρένα», όπου υπάρχει ακόµα χώροσ στον
οποίο µπορούν να παρέµβουν οι άνθρωποι και να φέρουν αλλαγέσ.
Είναι µια θέση που πυροδοτεί τη συζήτηση και, στα µάτια ορισµένων, θέτει εν αµφιβόλω την όλη αντίληψή του για τον αναρχισµό.
Θα µπορούσαν να ειπωθούν κι άλλα. Για παράδειγµα, ο Τσόµσκι
έχει µια ευέλικτη άποψη για τη συµµετοχή στισ εκλογέσ. Λέει, όπωσ
ορισµένοι άλλοι αναρχικοί, ότι ψηφίζει για τοπικά θέµατα. Στισ εθνικέσ εκλογέσ υποστηρίζει πωσ αν η Μασαχουσέτη ήταν ταλαντευόµενη Πολιτεία, θα ψήφιζε. Εάν όχι, «υπάρχουν ποικίλεσ δυνατέσ επιλογέσ, ανάλογα µε το πώσ αξιολογεί κανείσ τη σηµασία τουσ». Μια τέτοια ευελιξία στην προσέγγιση αυτών των θεµάτων, η οποία µπορεί
να ερµηνευθεί απλώσ ωσ κοινόσ νουσ, θα µπορούσε επίσησ να εγείρει
το ερώτηµα τι είδουσ αναρχική πρακτική είναι και κατά ποιο τρόπο
διαφέρει, φέρ’ ειπείν, από την πρακτική των σοσιαλδηµοκρατών.
Αντιπαραθέσεισ τέτοιου είδουσ δεν πρόκειται να σταµατήσουν. Οι
εντάσεισ θα συνεχιστούν. Οι απόψεισ θα σταθεροποιούνται, θα µεταβάλλονται και θα αλλάζουν. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια για να
επιτευχθεί συνέπεια µεταξύ θεωρίασ και πράξησ. Ο Τσόµσκι µπορεί
να συµβάλει κατά πολύ σ’ αυτήν τη διαδικασία και υπάρχουν πολλοί
λόγοι να θαυµάζουµε τόσο την αισιοδοξία όσο και τη σαφή του αντίληψη για τουσ δύσκολουσ αγώνεσ που έχουµε µπροστά µασ:
Η ιστορία των αναρχικών ιδεών, και πολύ περισσότερο των
εµπνευσµένων αγώνων των ανθρώπων που επιδίωξαν να απελευθερωθούν από την καταπίεση και την κυριαρχία, πρέπει να
αποθησαυριστεί και να διαφυλαχθεί όχι σαν ένα µέσο καθήλω-

* Goldman Emma (1869-1940): Aναρχική αγωνίστρια λιθουανικήσ καταγωγήσ, µετανάστρια στισ HΠA από δεκαέξι ετών. Mετά το 1917 εκτοπίστηκε από τισ αµερικανικέσ Aρχέσ στη Pωσία, απ’ όπου έφυγε απογοητευµένη. Συµµετείχε στην Iσπανική επανάσταση. (Σ.τ.M.)
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σησ τησ σκέψησ και των ιδεών σε κάποιο νέο καλούπι, αλλά
σαν βάση κατανόησησ τησ κοινωνικήσ πραγµατικότητασ και
δέσµευσησ για την αλλαγή τησ. ∆εν υπάρχει λόγοσ να υποθέσουµε ότι η Iστορία τελειώνει, ότι οι σηµερινέσ δοµέσ εξουσίασ και κυριαρχίασ είναι αιώνιεσ. Θα ήταν επίσησ µεγάλο λάθοσ να υποτιµήσουµε την ισχύ των κοινωνικών δυνάµεων που
µάχονται να διατηρήσουν την εξουσία και τα προνόµιά τουσ.
Μπάρι Πάτµαν
Μάρτιοσ 2005
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