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Přátelé komunizace

Pár slov úvodem

Esej Gillese Dauvého Příběh našeho původu původně vyšla v roce 1983 v druhém čísle fran-
couzského komunizačního časopisu la Banquise pod názvem Le roman de nos origines. 

Jejím účelem bylo rekapitulovat genezi antikapitalistické revoluční teorie a komunistického 
hnutí a definovat tak, jaká musí být revoluční teorie 80. let 20. století. Co se týče autorovy te-
oretické trajektorie, esej od doby svého vzniku obsahově nijak zásadně nezastarala. Má slabé 
i silné stránky, které jsou dodnes charakteristické nejen pro Gillese Dauvého, ale i pro řadu pro-
revolučních kolektivů a jedinců, kteří se snaží kriticky vyrovnat s dědictvím ultralevice.

Slabiny Příběhu jsou podle nás natolik výrazné, že pro rozvoj aktuální revoluční teorie 
nemůže být nikterak určující. Jedná se především o identifikaci postavení proletáře coby kardi-
nálního rozporu kapitalistického výrobního způsobu. Přestože se snaží problematizovat kapitál 
jako společenský vztah, autor nejde až do důsledků a nerozpoznává zásadní kontradikci v něm 
samém, nýbrž jen v jednom jeho pólu. V tomto ohledu zůstává zajatcem ultralevicové perspek-
tivy, kterou jinak velmi případně kritizuje. Obzory historické ultralevice neopouští ani se svou 
koncepcí komunistického hnutí jakožto snahy lidské aktivity osvobodit se z okovů abstraktních 
sil - snahy, která je napříč dějinami ve své podstatě neměnná. Ve srovnání s Dauvého pozdějšími 
texty jsou tyto dvě problematické teze přítomny poněkud rozostřeně a místy nejednoznačně, 
ale jsou tu. Potíž máme i s jeho statickým a schematickým prismatem „revoluční/reakční“, kte-
rým hledí na společenský pohyb, ideje a třídní boje a které je v nerevoluční situaci neadekvátní, 
protože nemá oporu v konkrétní sociální realitě. Plně se tu projevují důsledky autorovy ne-
schopnosti dialekticky uchopit vztah práce-kapitál jako rozpor v pohybu.

Hlavní předností eseje je poctivost, s níž se autor pokouší uchopit vývoj revoluční teorie ne-
jen jako štafetu idejí (jakkoli pro řadu českých a slovenských čtenářů může být žádoucí trochu 
blíže se obeznámit s myšlenkami historické ultralevice), která visí ve vzduchoprázdnu, ale také 
ji usouvztažnit (neobratně) s procesem třídního boje a vývojem kapitalismu. Dauvé nám tak 
ve svém příběhu o zrodu komunizačního milieu ve Francii nabízí důležité a zajímavé prvky 
pro kritické pochopení vzniku a evoluce stále aktuálních fenoménů, jako je aktivismus a au-
tonomie či alternativismus s jeho praktikami „exodu“ ze společnosti do ghett a trhlin uvnitř 
kapitalismu, který se prolíná s agresivní reakcí na okolní „systém“ v podobě přímých akcí či 
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1) viz Endnotes 1: Přípravné materiály k uzavření bilance 20. století, Knihovnička Starého krtka 2011.

militarizovaných městských guerill. Ze všech těchto důvodů stojí Příběh našeho původu za pro-
studování.

Jako přílohu k němu připojujeme výňatky z korespondence mezi švédským kolektivem spo-
jeným s časopisem riff-raff a Gillesem Dauvé. Činíme tak nejen proto, že se Dauvé v dopisech 
znovu vrací k otázce vzniku francouzského komunizačního milieu a jeho vztahu k historické 
ultralevici (Dauvého setkání s Paulem Mattickem atd.), ale také proto, že tato korespondence 
odkazuje na autorův spor s jiným exponentem téhož milieu, skupinou éorie Communiste, 
a poodhaluje Dauvého pozice v této při, kterou z hlediska vývoje aktuální revoluční teorie po-
važujeme za zásadní.1

Přejeme vám příjemnou a přínosnou četbu.

Přátelé komunizace
únor 2016





Gilles Dauvé

Příběh našeho původu

„Kapitalistický terén nelze přeměnit v terén proletářský.“
Octobre, č. 4, duben 1938



Větší část tohoto čísla la Banquise je věnována rekapitulaci moderního revolučního hnutí. 
Abychom věděli, kdo jsme a kde jsme, neobejdeme se bez rekapitulování minulosti, včetně 

té nedávné, a zkoumání současnosti s cílem rozpoznat některé její základní tendence. Zde však 
nenajdete úplnou globální rekapitulaci, která bude možná až po světové revoluci, ale jen čás-
tečné hodnocení. Každé revoluční uskupení může bilancovat jedině tak, že začne od své vlastní 
pozice, zformování a konkrétní zkušenosti. Tento text není introspekcí skupiny ani deklarací 
obecných principů a procesů a netváří se, že je popisuje jako jeden celek. Místo toho se snaží 
být jak všeobjímající ve svém základě (skrze aspirace a boje, jejichž produktem je), tak partiku-
lární, protože jeho autoři se světového komunistického hnutí účastnili na specifických místech 
a za specifických okolností. Nebylo by správné, neřkuli pravdivé, věřit, že je tato rekapitulace 
absolutní a vyvolávat takový dojem: stejně jako každá jiná revoluční skupina i my zastáváme 
relativní pozici a provádíme relativní aktivitu v rámci celého společenského pohybu, jehož vý-
razem jsou kolektivní snahy, jako je ta naše, které ho sice ovlivňují, ale nevyvolávají.

Například je jasné, že revolucionář, který vychází z anarchismu, by toto hodnocení konci-
poval odlišně. Možná by došel ke stejným závěrům, ale jeho trajektorie by byla jiná. Ale stejně 
jako pro nás ani pro něj by Marx a komunistická levice nebyli slepou uličkou.

Na druhou stranu nepíšeme o všem, co považujeme za důležité. V zásadě jsme se rozhodli 
zabývat tím, co nás formovalo, ale to neznamená, že příspěvek jiných kritik, které jen zmíníme 
nebo přejdeme mlčením, je zanedbatelný. Ze stejného důvodu by bylo nepřijatelné a absurdní, 
kdybychom se našimi vztahy s la Guerre Sociale a aférou Faurisson zabývali jen v náznaku.

Fundamentálním vláknem, které se vine tímto textem, je vztah mezi kapitalismem a lidskou 
aktivitou, z níž kapitalismus čerpá svoji dynamiku, aniž by ji zcela vyčerpával. Proletářské hnutí 
se nezakládá ani na pocitech ani na naději, že jednoho dne se kapitalismus stane opravdu ne-
snesitelným. Ano, revolta „s lidským puncem“, všeobjímající a nesekční, se rodí z limitu kapitálu, 
jehož výrazem jsou mimo jiné ekonomické krize, ale nelze ji na ně redukovat. Kapitál svoji mez 
nenalézá v absolutní bídě ani ve ztrátě smyslu života, nýbrž v potížích, které má se vstřebáváním 
energie živé práce, proletářovy energie. Tyto potíže se sice vyjevují především v rámci organi-
zace práce, ale proletář je pociťuje rovněž v celém svém životě, a to zejména proto, že kapitál 
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kolonizoval podmínky reprodukce života.
A právě v těchto obdobích, kdy kapitál zavádí nové formy integrace práce – v polovině 19. 

století, kolem období 1914-1918 a dnes – se stává možnou kritika samotné báze kapitalismu 
a nikoli jeho nevyhnutelných, leč sekundárních důsledků. Přesněji řečeno, v takových dobách 
může kritika vzejít z následků (chudoba, nezaměstnanost, represe atd.) a přejít k jejich příčině: 
expropriace trhem a námezdní prací.

Kam může dojít společnost, která se zakládá na práci, a přitom práci znemožňuje? Aby se 
zaštítila proti sociálním důsledkům krize (vzpurní nezaměstnaní), vytváří cosi, co je z hledis-
ka její vlastní logiky anomálií, ne-li absurditou: dává mzdu („sociální“ a nikoli „produktivní“) 
bez ekvivalentní práce, jakési pojistné, tak trochu jako způsob, kterým (špatně) platí postižené 
a seniory. Kapitál podrývá svoji vlastní koherenci, když se platí za nepráci – sice méně než 
za práci, ale stejným způsobem. Podobně kolektivní charakter práce ruší jakýkoli pocit odměny 
za osobní úsilí. Individuální mzda už není nic jiného než nástroj na rozdělování pracujících, 
zatímco dříve sjednávání individuálních mezd odpovídalo reálným rozdílům ve vykonávané 
práci. Všechno tohle, stejně jako automatizace, znamená, že námezdní vztah zůstává, zatím-
co práce se pro velkou část společnosti a výroby docela jednoduše stává nikoli nadbytečnou, 
ale nepodstatnou. Jsme ve stádiu, které popsal už Marx a kde se všichni jednotliví dělníci podí-
lejí na výrobě hodnoty.

Boje nekvalifikovaných pracujících, spory v prostoru mimo práci, odmítání práce (v němž 
levice a levičáctví spatřují pouhé reakce, důsledky vykořisťování), to vše obsahuje cosi, co se 
střetá s tím, co budoucí revolucionáři zruší, protože tato hnutí se staví proti kapitalizaci lidské 
aktivity (aniž by ji byla schopna vyvrátit).

Redukce všeho na minimum času nezbytného k dosažení dané věci, akumulace malých 
kvádrů krystalizovaného času – taková je nadvláda hodnoty. Výrobě věcí a stejně tak i každému 
aktu života věnujeme co nejkratší čas. Vyrábíme tedy předměty obsahující co nejméně času. 
Život proletářů je této honbě za produktivitou podřízen do té míry, že si ji částečně zvnitřňují. 
Tajemství a šílenství zhodnocování spočívá ve věčné snaze získat více z menšího množství, 
dosáhnout maxima z minima. Cosi tak nemožného se zdá být uskutečnitelné prostřednictvím 
technologie obsahující nahromaděnou minulou práci přeměněnou v hodnotu co nejmenším 
množstvím živé práce.

A co se zatím děje s osobou, která dodává tuto živou práci? Ve svém životě poznává limitní 
zkušenost vyčerpanosti, kterou – v jiném kontextu – kvůli kapitálu zakouší i planeta Země. 
V továrně i na poli naráží posedlost produktivitou na stejnou mez: podmínky, které je třeba 
splnit, aby bylo možné ustavičně snižovat pracovní dobu společensky nezbytnou pro výrobu 
zboží, se obrací proti této obsesi. Když totiž říkáme, že během dvaceti let došlo ke zdvojnáso-
bení či ztrojnásobení výnosu na hektar, zapomínáme, že tento nárůst předpokládá suroviny 
a energii. Ve Spojených státech kvantifikovali poměr mezi energií sklizenou ve formě obilí 
a energií vloženou do jeho výroby. Ponecháme-li bokem ceny, „zhodnocení energie investované 
v roce 1970 nedosahovalo více než 3 své výše v roce 1945“ (L‘Année économique et sociale 1978, 
Le Monde, 1979, s. 158).

Stejně jako pokles ziskovosti průmyslu ani snižování zemědělských výnosů není nepře-
konatelné. Řešení je ale odvislé od společenského poměru sil. Zatímco planeta Země proti 
zhodnocování staví pouze svoji setrvačnost, proletáři jsou činnými prostředky zhodnocování 
a jeho kritickou mezí. Krize zhodnocování, která je zároveň příčinou i následkem proletář-
ské akce-reakce, otevírá možnost rozchodu se společností založenou na systematické honbě 
za produktivitou.
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Kapitalismus se rovněž nachází v otevřené situaci a sní o tom, že ji vyřeší prostřednictvím 
technologií. Automatizace strojů kombinuje nářadí s programováním. Ale soware zůstává od-
dělen od hardwaru, „program“ je něco jiného než čistě mechanická a (re)programovatelná část. 
Robot je typický pro svět, kde práce a učení, dělání a řízení zůstávají odlišnými realitami. Robot 
je dělníkem, který obsahuje svého šéfa. Navzdory Taylorovi člověka nešlo změnit ve stroj a tak 
teď je cílem změnit stroje v živé bytosti. Specialisté na robotiku ustavičně sklouzávají k antropo-
morfismu: protože je souběžně „paží“, „okem“ atd., robot spojuje těla a hlavu, svaly a inteligenci. 
Je to ideální otrok, kterým lze poměřovat „stupeň nevolnictví“. Jeden výzkumný projekt, který 
vytvořil mimo jiné stroj pro kvadruplegiky, byl pokřtěn Spartakus. V této vizi se má robot stát 
protézou kapitálu, jenž se jak odhmotní, tak osvobodí od škodlivého přebytku lidské aktivity, 
čímž bude živá bytost redukována na nevyhnutelné, leč kontrolované znečištění.

Náš pokus o rekapitulaci končí perspektivou (je to jen možnost) převratu stejně významné-
ho, jako byla industrializace v první polovině 19. století nebo vznik nového výrobního systému 
na začátku 20. století. Bylo by však zavádějící čekat, dokud se proletáři prostě nevzbouří proti 
nezadržitelnému pochodu systému, který je drtí. Velká sociální hnutí nemají motor a nelze je 
považovat za ekvivalent například ekonomické krize nebo katastrofálních dopadů technického 
pokroku. Do pohybu je totiž uvádí kontradikce univerza odhalujícího své chyby a aberace.

Není žádná záruka, že proletáři budou z těchto kontradikcí profitovat a rozehrají vlastní hru 
v krizi, která se možná ukáže být přechodem k jiné formě výroby a kapitalistické společnosti. 
Naše konání se zakládá na dvojím přesvědčení o hloubce dnešních kontradikcí a o absenci 
ideologicky artikulovaných sympatií pracujících ke kapitálu – sympatií, kterých si komunistic-
ká levice povšimla před druhou světovou válkou nebo v letech 1944-1945. Třídní konání, tedy 
praktiky, které propojují proletáře, posouvá myšlení kupředu trvalými rýhami, které zanechává 
mezi proletáři a vším, co udržuje kapitalismus. Ale tato proletářská zkušenost je revoluční jedi-
ně tehdy, vydá-li se cestami, které se rozcházejí s kapitalistickými řešeními.

Nestačí jen postřehnout, že pod nadvládou kapitálu, který dokáže do všeho proniknout 
a ze stálých dělnických organizací učinit jedno ze svých relé, se vytváření permanentních ma-
sových struktur pracujícími stává překážkou pro revoluci. Rovněž je třeba ptát se proč. Dnes je 
i pouhá obrana postavení proletáře slepou uličkou, nerealizovatelnou vizí či parasyndikalismem. 
Nejde ale o to rozpouštět obranu životních podmínek pracujících v přílivu „nových sociálních 
hnutí“ ani o to dělat z ní to nejdůležitější ani o to čelit neoreformismům. Potíž dneška – teo-
retická a zejména praktická – vychází ze skutečnosti, že už nemůžeme nic požadovat, tedy nic, 
co by pozitivně existovalo v tomto světě – nic, co bychom mohli bránit, zvětšovat a transfor-
movat pokrokovým, k proletářům přátelským směrem. Proto dnes revoluční hnutí a tudíž 
i skupiny zvěstující komunismus vznikají tak těžko.

Revoluce nebude sumou různých hnutí individuálně zápasících ve jménu své vlastní speci-
fičnosti ani, kdyby mezi nimi čestné místo zaujalo hnutí, které by rádo bylo hnutím dělnickým. 
Nebude vedle sebe klást místní výbory, ženské skupiny, ekologické kroužky… ani, kdyby na ně 
dohlížely tovární rady. Každá ustavující část se nebude primárně zabývat svým vlastním posta-
vením, ale smísí se s celkem, který nezmění jen školu, továrnu nebo vztah muž-žena, ale změní 
i to, peníze a námezdní vztahy, co leží u kořene všeho a tak vyvrátí sektory, skrze které kapitál 
buď vytváří, nebo udržuje specializaci.

Lidé se nemýlí, když mluví o globální expanzi třídy námezdně pracujících (Simon Rubak, 
Classes laborieuses et révolution, Spartacus, 1979). Ale tento růst je provázen polarizací do dvou 
krajností, přičemž obě se ukazují jako pasti. Pracující z vyspělých zemí (a nedávno i z Polska: 
viz náš článek v la Banquise č. 1) se stále příliš chápou v intencích dělnické identity, která je jak 
archaická, tak kapitalistická. Nejtvrději vedenou a nejdelší stávkou ve Francii od roku 1945 byla 
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stávka v Parisien Libéré (1975-1977), která byla souběžně kapitalistická v tom, že jí šlo o zacho-
vání těchto novin, odborářská, protože ji bezmála totálně měla pod kontrolou CGT, která si z ní 
udělala výkladní skříň své schopnosti jednat, a přesto svými metodami byla radikální (převzetí 
moci nad novinami, tisk pirátských vydání, „rodeo“ proti stávkokazům atd.).

Na opačném pólu ve třetím světě je proletarizace často prchavá a nesjednocuje se kolem 
společného postavení. Častá absence dělnické identity jde ruku v ruce s nedostatkem proletář-
ského vědomí a praxe. Zatímco pracující z vyspělých zemí se snaží uniknout proletarizaci tím, 
že se uzavírají do své zaměstnanosti, ne-li do svého oboru, v němž jsou kvalifikovaní, pracující 
z třetího světa se snaží postavení proletáře uniknout tím, že z něj činí dočasnou fázi své exis-
tence.

Revolucionáře nikdy nepřemůže represe nebo „pulverizace proletariátu“, ale jejich vlastní 
neschopnost pochopit, co se děje a situovat se ve vztahu k tomuto dění. Jednou ze zásadních pří-
čin současné slabosti radikálních skupinek, která je přinejlepším žene hledat únik v aktivismu, 
je naše společná potíž porozumět formám dnešní proletářské zkušenosti, které rozumíme méně 
než kapitalistickému kontextu, jenž usiluje o její vstřebání.

Sebepoznání sociálního pohybu nutně zůstává částečné. My se teď podíváme jen na jeden 
fragment tohoto pohybu a budeme o něm uvažovat z konkrétního úhlu. Budeme mluvit pře-
devším o Francii. Nikoli proto, že by snad byla centrem dynamiky, ale protože jsme povinni 
hovořit o tom, co známe nejlépe a komunismus byl dost silný na to, aby dosáhnul meziná-
rodních rozměrů, jen na krátké chvíle, po nichž rychle následovala kontrakce perspektiv zpět 
do národního kontextu.



14             GILLES DAUVÉ

„Ale jakmile je pracovní prostředek začleněn do výrobního procesu kapitálu, prochází různými 
metamorfózami; poslední z nich je stroj či spíše automatický systém strojů (systém strojů; automa-
tický systém strojů je jen nejdokonalejší, nejadekvátnější forma strojů, a teprve ona je přeměňuje 
v systém) poháněný automatem, hnací silou, která se sama uvádí do pohybu; tento automat 
sestává z četných mechanických a intelektuálních orgánů, takže sami dělníci jsou určeni jen jako 
jeho uvědomělé články.“ (s. 326)

„Zmnožování produktivní síly práce a maximální negace nutné práce je nutná tendence kapitá-
lu…“ (s. 327)

„Tou měrou, jak je pracovní doba – pouhé množství práce – kladena kapitálem jako jediný ur-
čující prvek, tou měrou mizí také bezprostřední práce jako určující princip výroby – vytváření 
užitných hodnot – a kvantitativně se redukuje na menší podíl, kvalitativně pak na sice nepo-
stradatelný, ale podřízený moment ve srovnání s všeobecnou vědeckou prací, s technologickým 
využitím přírodních věd na jedné straně i ve srovnání se všeobecnou produktivní silou, která 
vyrůstá ze společenské struktury v celé výrobě (…) Kapitál pracuje tak na zrušení sebe sama 
jako formy vládnoucí nad výrobou.“ (s. 330)

„Ale tou měrou, jak se rozvíjí velký průmysl, se vytváření skutečného bohatství stává méně zá-
vislým na pracovní době a na množství vynaložené práce než na síle činitelů, kteří se v průběhu 
pracovní doby uvádějí do pohybu a kteří sami zase – JEJICH SÍLA A PŮSOBIVOST – nemají 
žádný vztah k bezprostřední pracovní době, kterou stojí jejich výroba (…).“ (s. 335)

„V této proměně se jako hlavní pilíř výroby a bohatství nejeví ani bezprostřední práce, kterou 
vykonává sám člověk, ani doba, po kterou pracuje, nýbrž osvojování jeho vlastní všeobecné 
produktivní síly, jeho pochopení přírody a její ovládnutí díky jeho jsoucnu jako společenského 
organismu – jedním slovem rozvoj společenského individua. Krádež cizí pracovní doby, na níž 
je založeno dnešní bohatství, se jeví jako ubohá základna proti této nově rozvinuté základně, 
kterou vytvořil sám velký průmysl. Jakmile práce ve své bezprostřední formě přestala být vel-
kým zdrojem bohatství, pracovní doba už není a nemůže být mírou bohatství, a tedy i směnná 
hodnota přestává být mírou užitné hodnoty. Nadpráce masy (lidí) už není podmínkou rozvoje 
všeobecného bohatství, právě tak jako ne-práce nemnoha (lidí) přestala být podmínkou rozvoje 
všeobecných sil lidské hlavy. Tím se hroutí výroba založená na směnné hodnotě a sám bezpro-
střední materiální výrobní proces se zbavuje nuznosti a protikladnosti.“ (s. 336)

„Sám kapitál je rozpor procházející procesem, a to proto, že usiluje o zkrácení pracovní doby 
na minimum, zatímco na druhé straně klade pracovní dobu jako jedinou míru a zdroj bohatství. 
Proto zkracuje pracovní dobu ve formě nutné pracovní doby a prodlužuje ji ve formě nadbyteč-
né pracovní doby; klade tedy rostoucí měrou nadbytečnou pracovní dobu jako podmínku – jako 
otázku života a smrti – pro nutnou pracovní dobu. Na jedné straně tedy vyvolává v život všech-
ny síly vědy a přírody, jakož i síly společenské kombinace a společenského styku, aby vytváření 
bohatství učinil nezávislým (relativně) na pracovní době, která je na ně vynaložena. Na druhé 
straně chce takto vytvořené obrovské společenské síly měřit pracovní dobou a spoutat je v me-
zích, které jsou potřebné k tomu, aby se už vytvořená hodnota uchovala jako hodnota. Výrobní 
síly a společenské vztahy – ty i ony jsou různými stránkami rozvoje společenského individua – se 
kapitálu jeví jen jako prostředky, a jsou pro něj jen prostředky k tomu, aby mohl vyrábět na své 
omezené základně. FAKTICKY jsou však materiálními podmínkami pro to, aby tato základna 
byla vyhozena do povětří.“ (s. 336-337)

„Pracovní doba jako míra bohatství klade i samo bohatství jako založené na chudobě a VOLNÝ 
ČAS jako existující v protikladu k době nadpráce a díky tomuto protikladu čili celý čas individua 
je kladen jako pracovní doba, a tedy individuum je degradováno na pouhého dělníka, podřízeno 
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práci. Nejrozvinutější stroje tedy nutí dělníka pracovat déle, než kolik pracuje divoch nebo než kolik 
pracoval on sám s těmi nejjednoduššími, nejprimitivnějšími nástroji.“ (s. 340)

„Stejně jako s rozvojem velkého průmyslu přestává základna, na níž spočívá, totiž přisvojování 
cizí pracovní doby, skýtat nebo vytvářet bohatství, přestává zároveň s ní i bezprostřední práce jako 
taková být základnou výroby, protože se na jedné straně přeměňuje v činnost spíše dohlížecí 
a regulační, ale také proto, že produkt přestává být produktem jednotlivé bezprostřední práce 
a jako výrobce vystupuje spíše kombinace společenské činnosti.“ (s. 340)

Marx, Rukopisy „Grundrisse“ II, Nakladatelství Svoboda, 1974

„Předně s rozvojem reálného přivtělování práce ke kapitálu neboli specificky kapitalistického výrob-
ního způsobu je individuální dělník stále méně skutečnou pákou celkového pracovního procesu. 
Místo toho se bezprostředního procesu výroby zboží či v tomto kontextu přesněji řečeno, vytvá-
ření výrobku, různými způsoby účastní společensky kombinovaná pracovní síla a různé konku-
renční pracovní síly, které dohromady tvoří celý výrobní stroj. Někdo pracuje lépe rukama, jiný 
hlavou, jeden jako vedoucí, inženýr, technolog atd., druhý jako kontrolor, třetí jako manuální 
dělník či dokonce jako pomocná síla.“

Marx, „Results of the Immediate Process of Production“, Capital I, Penguin, 1976, s. 1039-1040

„Výrobek se vůbec mění z bezprostředního výrobku individuálního výrobce ve společenský, ve 
společný výrobek souhrnného dělníka, tj. ve výrobek pracovního personálu, kombinovaného 
tak, že jeho články jsou blíže nebo dále od bezprostředního působení na pracovní předmět. Proto 
už sám kooperativní charakter pracovního procesu nevyhnutelně rozšiřuje pojem produktivní 
práce a jejího nositele, produktivního dělníka. Aby někdo mohl produktivně pracovat, k tomu už 
teď není nutné, aby přímo přikládal ruku k dílu; stačí, je-li orgánem souhrnného dělníka, vyko-
nává-li některou z jeho podfunkcí.“

Marx, Kapitál I, Nakladatelství Svoboda, 1978, s. 494-495



Jaká kontinuita?

Ať jsou nebo nejsou našimi současníky a současnicemi, mohli bychom poukázat na četné, občas 
vzájemné, souvztažnosti mezi těmi skupinami a jedinci, kteří z nás udělali to, čím jsme. Avšak 
hledat jakoukoli organizační kontinuitu by bylo absurdní. Cožpak ale nemůžeme hovořit o jisté 
invarianci či alespoň nějakém doktrinálním vláknu?

Není přeci eklektického revolucionáře, který by se spokojil s tím, že přijme své dědictví tak, 
jak ho najde. Jestliže si dnes přečteme hlubokou myšlenku, která nás změní, v díle Flory Tristan, 
zítra druhou v Bakuninově díle a pak třetí v Marxově díle, může nás to jedině obohatit, tvoří-li 
jejich příspěvky součást soudržného celku, který se buduje a modifikuje, ale neustále směřuje 
k unitární kritice. Nemá smysl zavrhovat eklekticismus ve jménu doktrinální čistoty. Zavrhuje-
me téměř přirozeně, protože komunistické hnutí existuje. Navíc je to právě přesvědčení o jeho 
existenci, co tvoří rozdíl mezi naším „proudem“, jehož aspektem je la Banquise, a ostatními 
revolucionáři. Tento text splní svůj cíl, pokud se mu krom objasnění historie povede osvětlit, 
co to komunistické hnutí vlastně je, jaká je jeho povaha a jaké jsou jeho dnešní projevy.

Možná, že jednoho dne bude z lidské bytosti kapitalizovaný mutant. Zatím se však můžeme 
uklidňovat tím, že takové bytosti se jim pořád ještě nepodařilo vyrobit a pochybujeme, že se jim 
to někdy povede. Jak nám ukazují dějiny minulé i současné, lidskou bytost charakterizuje mimo 
jiné fakt, že provozuje aktivitu spolu s ostatními bytostmi. Tímto vztahem mění sama sebe 
a zároveň mění své okolí. Tím se lidstvo odlišuje od „společenstev“ hmyzu nebo opic atd. (viz 
la Banquise č. 1, „Za svět bez morálního řádu“). Komunistické hnutí je lidskou tendencí učinit 
z této aktivity a tohoto vztahu hlavní prvek lidského života, teoretickou a praktickou tendencí, 
která se objevuje zárodečně, aniž by zpochybňovala společnost, v elementárních aktech solida-
rity a pomoci a na rovině společnosti pak skrze revoluční hnutí.

„Otázka svrchovanosti tudíž vede přímo ke komunistické organizaci a ze stejného důvodu vyvo-
lává všechny ty otázky, které se odvozují od racionálních příčin existence společenského stavu… 
Co je to společnost? (…) Společnost existuje jedině díky propojení lidí a společnému užívání 
jejich rozmanitých schopností… a proto je jejím cílem používat tyto síly, tuto kolektivní energii 

Zrod moderního komunismu
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pro maximální blaho všech…“ (La Fraternité de 1845, 1847)

99 % všech známých společností je založeno na vykořisťování člověka člověkem a na útlaku 
různých skupin panující třídou, která vsouvá zprostředkování mezi bytosti a jejich aktivitu: stát, 
náboženství, politiku atd. A přesto by tento antikomunistický svět nemohl fungovat bez lidské 
tendence ke komunismu, ať je jakkoli odkloněná a degradovaná. Jednou z nejodcizenějších 
podmínek práce je potřeba aktivity, stejně jako nutnost konat a překročit sám sebe umožňuje 
expropriaci člověka náboženstvím, politikou a uměním.

Komunismus je to, co člověk dělá a co má společného s ostatními. Je funkcí nutnou 
pro veškerou existenci a veškeré konání. Pak se ale můžeme ptát: „Existuje ‘komunismus’ všu-
de?“ Ano. Komunistické hnutí je koherentním konáním a výrazem této nezdolné tendence, 
která pomáhá zajistit triumf toho, co je lidem společného, jejich soubytí. Vykořisťovatelské 
společnosti zneužívají této latentní pospolitosti a toho, že ji všichni potřebují, tedy potřeby 
společného konání, a na tomto základě budují řadu skupinek nebo jednotlivců propojených 
– především – prostřednictvím státu nebo trhu. Stádovitost a individualismus jdou ruku v ruce. 
Oproti tomu komunismus je potřebou být s druhými a jednat společně, aniž bychom abdikovali 
na naši autonomní existenci a konání.

Komunistické hnutí je tedy od přírody mnohotvárné a dostředivé. Nebojí se doktrinální 
nečistoty. Oproti tomu politik sám musí být buď dědicem, nebo zakladatelem. Neboť politický 
původ představuje věčný problém. Aby seskupil separované, potřebuje referenční body, předky 
a zakladatele. A naopak v díle specialistů na skeptický výzkum, kteří potřebují hledat, aniž by 
nalézali, se prosazuje fobie z tradice.

V ekonomice stejně jako v životě společností – navzdory důležitosti dlouhodobých pohy-
bů – jsou pro nás zásadními momenty právě ty, kdy komunismus opouští svoji každodenní 
fenomenologickou realitu a stává se z něj ofenzivní společenská síla. Tak tomu bylo v letech 
před rokem 1848 a po něm a po roce 1917, kteréžto roky značí klíčová období v dějinách. 
V obou případech však proletariát nezašel dostatečně daleko, aby se sjednotil a opravdu jed-
nal sám za sebe a pro sebe. Tato napjatá období zůstávají rozhodujícími, a to jak prakticky, 
tak z hlediska „doktríny“. Na jedné straně dlouhé fáze, které následovaly po těchto poruchách, 
zvětšily jejich rozptyl – teoretické tříštění odpovídající rozkladu hnutí. Časopis Bilan ve svém 
prvním čísle roku 1933 poznamenal, že od roku 1923 „už vize revolučního vývoje na celém 
světě (…) není jednotná.“

Vracet se k těmto dvěma klíčovým momentům – 1848 a 1917 – je více než jen připome-
nutím dějin. Rekapitulujeme-li debaty, které od šedesátých let hýbají revolučním hnutím, díky 
těmto momentům můžeme vidět, zda otevřená fáze dějin, která tu je už asi patnáct let, může 
vést k novému z těchto napjatých období. To, co si přečtete o roce 1848 nebo 1917 rovněž 
vyjadřuje cestu, kterou ušla celá jedna generace. Samozřejmě, že nestavíme Marxe nebo rus-
kou revoluci na roveň la Vieille Taupe! Ale je třeba vědět, co si la Vieille Taupe mysleli o ruské 
revoluci, máme-li jim porozumět, a co si my myslíme o Marxovi, má-li být rozuměno 
nám. Tady nejde o to hodnotit, co jsme si vypůjčili tuhle a támhle ani o zvažování různých 
pro a proti. Odhalování mezí nějakého konkrétního proudu má menší váhu než jeho celkový 
pohyb a hloubka jeho přínosu. Jde tedy spíše o otázku odhalení, jak a proč se myšlenky, které 
v těch dobách byly podvratné, změnily v ideologii.

„(…) ideologie se nekonstruuje z chyb radikální kritiky, která ji zrodila, ale z dějinné pravdy, 
kterou tato kritika odkryla nebo pomohla odkrýt.“ (To finish with work and its world, CRCRE č. 
1, červen 1982)



18     ENDNOTES

1848

Proč se pořád vracet k roku 1848? Není v tom ani eurocentrismus ani pohrdání tisíciletími, 
která předcházela průmyslové éře. Už před 19. stoletím bylo komunistické hnutí přítomno 
v přirozených, tedy společenských, pospolitostech a rovněž v pospolitostech umělých sváza-
ných dohromady náboženstvím nebo semi-religiózní utopií. Navíc „dělnická třída“ tu byla už 
před 19. stoletím. Má se za to, že ve vojsku omase Müntzera se na počátku 16. století shro-
mažďovali primárně dělníci, tkalci a horníci žijící ve městech. V hanzovních městech na začátku 
18. století, v Leydenu kolem roku 1670 a v Paříži roku 1789 tvořili námezdní dělníci minimálně 
polovinu obyvatelstva. Odhaduje se, že kolem roku 1795 na jihu Belgie a na severu Francie žilo 
1,5 milionu textilních dělníků. V městských centrech tedy byli námezdně pracující početní, 
ale k nalezení byli i na venkově. Stručně řečeno, společnost všude generovala tuto širokou vrst-
vu vykořeněných vyděděnců, kterým Sully říkal „lidé nicoty“.

Každopádně komunizaci společnosti nikdy nebránil nízký stupeň „rozvoje výrobních sil“. 
V těch vzácných společnostech, které mají blízko ke komunismu, protože neznají vykořisťování, 
soukromé vlastnictví a donucovací instituce a životní prostředí pro ně není problémem, a které 
ještě dnes můžeme vidět, je materiální výroba stěží rozvinuta.

Zatímco komunismus hledá pravé bohatství v samotném aktu výroby, kapitalismus je po-
háněn potřebou vyrábět. Klade výrobek před proces a tato chronologická iracionalita ho nutí 
organizovat se tak, aby podvedl čas. Pro kapitál je bohatstvím to, co vyrábíme. V komunismu 
je bohatstvím to, co děláme a tedy to, čím jsme. Dělat překračuje odvěký protiklad mezi „být“ 
a „mít“, z nějž se nedávno stal dočasný hit díky teoretizování o homo ludens versus homo faber. 
Dělání není jen aktem výrobce; neredukuje inteligenci na pouhý nástroj; skládá se z mnoha 
možných aktivit, včetně nicnedělání. Komunistický člověk se nebojí marnit čas. Komunismus 
překračuje separace a existuje jako kontinuální sebetvorba: v jeho rámci bytí není identické 
s děláním a není tím, co děláme, ale je směrem, budoucností dělání.

Tím, že reinterpretoval dějiny, kapitalismus nás nakonec přesvědčil, že lidé vždy chtěli větší 
a větší přebytky a vyšší produktivitu, i když je to kapitál, kdo vytvořil potřebu šetřit časem a ze-
jména systematicky zkracovat pracovní dobu. Primitivní společenství se však nerozložilo toho 
dne, kdy poprvé vyrobilo směnitelný přebytek.

Neexistoval žádný práh, po jehož překročení výrobní síly nutně začnou plodit zboží, třídy 
a stát. Rozhodující faktor byl společenský a ne ekonomický. Stejně tak neexistuje žádný práh 
„nadbytku“ vytvářeného kapitálem, který je třeba překročit, abychom dospěli ke komunismu. 
Důvod, proč kapitalismus může umožnit přechod ke komunismu je rovněž sociální. Kapitalis-
mus se totiž neomezuje na rozvoj výrobních sil, ale také vytváří masu lidí, kteří v pravou chvíli 
mají jak potřebu, tak schopnost komunizovat svět, opět učinit společným vše, co existuje.

Ona primitivní společenství, která můžeme označit za komunistická, jsou výjimkou. Teo-
retický komunismus není žádná teleologie; nepředstírá, že průmysl byl nevyhnutelně vepsán 
do osudu lidstva. Pouze si všímá faktu, že lidské bytosti v sobě nenašly prostředek sjednocení 
v lidský druh. Kdyby byly telepaty, možná by se univerzalita druhu afirmovala odlišně a vy-
hnula by se dlouhé zacházce přes třídní společnosti. Ale v jeho dnešní podobě lidstvu prospěje, 
když pro sebe zkomunizuje výrobní a komunikační prostředky vytvořené kapitálem.

Při absenci moderního průmyslu mohli Babeufovi stoupenci jen stěží provést revoluci. 
Rozhodující absencí v jejich době tudíž nebyla absence nadbytku spotřebního zboží, neboť 
materiální bohatství se nehodnotí jednoduše z hlediska kvantity (revoluce přeorientuje výrobu 
a zavře všechny ty továrny, které nejsou adaptovatelné na komunismus). Babeufovcům chyběla 
ona masa lidí, kteří mají schopnost provést úspěšnou revoltu, protože mají k dispozici všeobec-
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ně jednotné výrobní síly. Technologie neslouží ani tak k výrobě nadbytku zboží jako k vytváření 
materiální báze společenských svazků. A právě jen z tohoto důvodu je schopnost hodně vyrábět, 
rychle přepravovat atd. podmínkou komunismu. Dějinným přínosem kapitalismu je produkt 
jedné z nejhorších hrůz, které napáchal. Nedovolil člověku stát se – jako lidský druh – společen-
ským či lidským, a přitom ho vykořenil z půdy. Ekologie by ho tam ráda vrátila, ale člověk znovu 
zapustí kořeny jen tehdy, pokud si přisvojí všechny podmínky své existence. Vzdá se posedlosti 
ztracenými kořeny a zapustí nové, které se budou proplétat ad infinitum.

Moderní proletář, který se objevil v 19. století spolu s renesancí tohoto slova samotného, 
není vykořisťován o nic víc než otrok nebo nevolník. Rozdíl mezi nimi je kvalitativní: proletář 
je první, jehož vykořisťování provází radikální vyděděnost právě ve chvíli, kdy vznikly podmín-
ky pro komunistickou revoluci. Elementární boj není formou existence proletariátu, protože 
proletariát v revolučním smyslu existuje jen jako skupina kolektivně jednajících proletářů. 
I když zárodečně, proletariát existuje jen jako revoluční síla. Ve společnosti vždy existuje jak 
difuzní komunistické hnutí, tak izolovaní proletáři. Jen příležitostně, když komunistické hnutí 
přechází do ofenzivy, tu je proletariát. Proletariát je agens komunistického hnutí. Buď tenduje 
ke komunistickému hnutí, nebo není ničím.

Proletariát je sice reálný pouze v rámci dynamiky, třídního boje, a nelze ho redukovat 
na statisticky měřitelné kvantum, ale přesto neexistuje jen negativně – rovněž existuje v niter-
ném vztahu s kapitálem. Nutné pouto pojí ty, kdo se pokusí o komunistickou revoluci, s jejich 
realitou uvnitř kapitalistických společenských vztahů. Kapitalistický vztah zničí jen proto, 
že jsou jeho základní složkou. Pouze sdružená práce, kterou kapitál zevšeobecnil, dává konzis-
tenci spojitosti mezi výrobními aktivitami proletářů na celém světě. Při její absenci může tuto 
spojitost zajistit jedině směna zboží, koexistence států nebo morální síla jako v utopii.

Až doteď sociální hnutí, včetně komunistické levice ve 20. století, chtěla organizovat lidi, 
vytvářet prostor, v němž by je mohla spojit dohromady, protože mezi sebou neměli dostatečně 
koherentní svazky, aby mohli povstat. Ale kapitalistický rozvoj od 19. století vytváří podmínky 
komunismu tím, že zrodil skutečného „člověka nicoty“. Ať je výrobků nedostatek nebo nadby-
tek, tato bytost je totálně oškubaná, neboť v jejím životě se aktivita stala podružnou ve srov-
nání s tržní spotřebou předmětů nebo služeb, která je teď zásadní. Proletář je osoba odloučená 
od všeho, která se vším vstupuje do vztahu prostřednictvím potřeb. Saint-Simon definoval prů-
myslníka jako „člověka, který pracuje, aby vyrobil nebo dal k dispozici jiným členům společnos-
ti jeden či více materiálních prostředků k uspokojení jejich fyzických potřeb a vkusu.“ Lidské 
konání je nyní podružné ve srovnání s jeho výsledkem, je zpředmětněné ve výrobku, který si 
musíme koupit.

„Pohleďte na Rafaela [hrdina Šagrénové kůže (La Peau de chagrin)]. Jak v něm pud sebezáchovy 
dusí jakoukoli jinou myšlenku! (…) žije a umírá v křeči sobeckosti. Právě tato povaha rozleptává 
srdce a požírá vnitřnosti společnosti, v níž žijeme. Jak sílí, jedinci se izolují; čím více svazků, tím 
pospolitější život.“ (Balzac, předmluva k Romans et contes philosophiques, 1831)

Protože si za svůj cíl vytklo rekompozici člověka, aby nebyl odloučen od své aktivity, 
od ostatních a sám od sebe, komunistické hnutí v polovině 19. století rostlo právě v opozici vůči 
této degeneraci lidské aktivity, v níž se z chudoby stal pouhý důsledek úrovně spotřeby. Podle 
našeho mínění jsou Marxovy Ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1844 tou nejlepší syntézou 
této nesmírné aspirace na svět bez kupectví či individualismu, na svět, kde je člověk zásad-
ním bohatstvím člověka. Už jen proto tento text dává za pravdu tvrzení Rosy Luxemburgové, 
že Marx je výrazem hnutí, které ho přesahuje a které přesahuje i teoreticko-praktické potřeby 
jeho doby.
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Ve všech dobách je to komunismus, co definuje revoluční hnutí, a ne levice a levičáctví. 
Jeho zcela negativní afirmace (proti státu, proti odborům atd.), která se každopádně skutečně 
objeví až po roce 1917, je toho pouze logickým důsledkem. Chcete-li opravdu zničit kořeny 
kapitalismu a ne ho jen jinak uspořádat za účelem lepší distribuce bohatství, pak musíte zaúto-
čit na vše, co mu pomáhá fungovat a má sklon ho „vylepšovat“: stát, politika, odborářství atd. 
Komunismus není výrobním způsobem, ale především celým způsobem existence. „Každému 
podle jeho potřeb?“ Ano, ale jen proto, že komunismus je primárně aktivita. Nebuduje se, 
nýbrž sám osvobozuje životní prostředky z kapitalistických okovů a transformuje je.

Člověka ekonomického se světem pojí potřeby, které uspokojuje výrobou předmětů a pak 
jejich nákupem. Revoluce, která zpochybní zboží, změní i bytí definované potřebami. Potřeba 
implikuje separaci: člověk potřebuje předměty vyráběné mimo něj a jeho věčně neukojené spo-
třební šílenství vyvěrá z této separace, neboť v předmětu hledá to, co v něm už není: aktivitu, 
která ho vyrobila. Stejně tak práce, jakkoli příjemná je, nevyrábí nic přímo vás samotné a tak to, 
co potřebujete, musíte nakoupit jinde. Pojem potřeby, nastolený 150 lety kapitalismu, je výsled-
kem integrace lidské aktivity kapitálem a tedy jejího rozdělení do dvou po sobě jdoucích aktů: 
vyrábění a nakupování.

Ale násilné přetržení svazku s jejich kořeny vyvolalo v první polovině 19. století demokra-
tickou vlnu, která proletářům nabídla náhradní pospolitost, neboť politika jim kompenzovala 
praktickou aktivitu, o kterou byli napříště připraveni. Avšak nejvýznačnější aspekty hnutí před 
rokem 1848, nejpůsobivější texty a povstalecká gesta, jako byly třeba bouře slezských tkalců 
v roce 1844, které teoretizovali všichni radikálové, ukazovaly dělnickou třídu jako duté mon-
strum, které může jedině napadat základy systému. Protože se zbavila veškeré předchozí po-
spolitosti, industrializace už neponechávala prostor pro nic jiného než pro lidskou pospolitost. 
Když Engels mluvil o irských dělnících, prohlásil, že s několika málo stovkami chlapů jejich 
kalibru by šlo revolucionizovat Evropu. Balzac mu svým způsobem dělal ozvěnu, když v roce 
1844 mluvil o „těch moderních barbarech, které nový Spartakus – zčásti Marat, zčásti Kalvín 
– povede do útoku proti ubohé buržoazii, jejíž moc vypršela.“ Faktem však zůstalo, že se soci-
ální vakuum vytvořené kapitálem vyplnilo samo sebou. V letech 1848-1850 komunisté – včetně 
Marxe s Engelsem – sotva navrhovali komunismus, dokonce ani jako vzdálený program.

Ani při svých nejagresivnějších akcích proletáři nejednali jako komunisté. Lyonské povstání 
v roce 1831, které otevřelo otázku dělnické třídy, bylo jen sebeorganizací námezdní práce jako 
takové a hierarchická struktura práce se transponovala do vojenské pospolitosti. V červnu 1848 
to byly dělnické čtvrtě, kdo pozvedl zbraně, ale arénu námezdní práce neopustily. Podobné to 
bylo s mnoha dalšími defenzivními hnutími, kdy byli proletáři zabíjeni na místě, aniž by zaú-
točili na své postavení. V Anglii patřily bouře roku 1842 a 1848 k těm nejnásilnějším, dokud 
v roce 1982 nedošlo k bouřím v Brixtonu. Ale chartismus tuto energii odklonil k požadavku 
všeobecného volebního práva. Nesmírný dav, který se 10. dubna 1848 sešel na Kensington Com-
mon v jižním Londýně, další krok nepodniknul…

V roce 1847 Marx napsal: „Ekonomické podmínky změnily nejdříve širokou masu obyvatel 
v dělníky. Panství kapitálu vytvořilo pro tuto masu společnou situaci, společné zájmy. A tak je 
tato masa už třídou proti kapitálu, není však ještě třídou pro sebe. V boji (…) se tato masa stme-
luje, ustavuje se jako třída pro sebe. Zájmy, které hájí, stávají se třídními zájmy.“ (Bída filosofie, 
K. Marx, B. Engels spisy IV, s. 195) Ale navzdory teorii proletariát nejednal pro sebe. Výdobytky 
– demokratických – revolucí z let 1848-1850 zůstaly na této straně nadějí předešlého dne.

Avšak těch dvacet let, které k nim vedly, bylo zásadních pro formování komunistické-
ho hnutí, a to nejen teoreticky: teorie by se bez praktického hnutí ke komunismu nedostala. 
Abychom uvedli jen jeden příklad, postačí, porovnáme-li formy organizace před rokem 1848 
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a po něm. Odborové svazy, které se objevily po roce 1848, byly regresí ve srovnání s prvními 
dělnickými spolky, které se snažily sjednocovat profese a různá řemesla – byly to svazy odborů 
a nikoli odborové svazy jako potom. Tyto spolky kombinovaly utopické aspirace, sociální poža-
davky a politické reformy. Komunistické hnutí rostlo v terénu, který byl celkově reformistický, 
ale kde zaznívala otázka komunismu. Oproti tomu Mezinárodní dělnické sdružení založené 
roku 1864 bylo především organizací práce.

Od utopie ke kritice kapitalismu

Proletáři první poloviny 19. století zůstali ve své praxi rozerváni koexistencí dvou protiklad-
ných univers v jedné společnosti: universa kapitálu, který socializoval svět tím, že je spojoval 
v práci, a universem jejich vlastního života v ne zcela atomizovaném vyloučení, neboť kapi-
tál ještě zcela nezničil staré kolektivní vazby, zejména v průmyslových vesnicích vzniklých 
v 18. století. Revolucionáři tehdy věřili, že dokáží vyřešit rozpory mezi společností a jedincem, 
bohatstvím a chudobou, kapitálem a prací, díky pospolitosti, která nevznikne „přirozenou“ 
spojitostí aktivit, ale praktickým uskutečněním pospolitého principu, ať už světského nebo 
náboženského. Saint-Simon, Owen, Cabet a Fourier chtěli ustavit pospolitost jako podnik. Feu-
erbach srovnával lidstvo s bohem: „Mojí jednotou s vámi je Bůh,“ řekl. Jistí utopisté zase byli 
komunisté, protože chtěli komunismus; ale nechtěli revoluci.

Sociální hnutí, proletářské hnutí bylo rovněž mezinárodní: skupiny exulantů a řemeslníků 
putovaly po celé Evropě. Občas to bylo i hnutí politické: řada mostů ho spojovala s demokra-
tickou vlnou, která ho nakonec pohltila, jak jsme si ukázali. Například Cabet ani zdaleka nebyl 
myslitelem ze slonovinové věže a měl za sebou politickou kariéru. Dlouhou dobu choval v srdci 
projekt, že republikánskou opozici shromáždí kolem své ideje komunismu. „…my, komunisté, 
jsme vždy volali a vždy volat budeme po jednotě všech demokratů…,“ napsal v roce 1845. Říkal, 
že v té době měly jeho noviny Le Populaire „snad sto tisíc čtenářů“. A byl to politický debakl, 
co ho podnítilo k založení Ikarie, jeho ideální společnosti „někde jinde“.

Protože skutečné společenské pouto mezi nimi nebylo ani dostatečně silné ani dostatečně 
viditelné, lidé se snažili vytvářet jednotu na základě principu, který sice stál mimo svět, ale vy-
hovoval lidské podstatě. Proti hrůze kapitálu stavěli přirozenost člověka. Utopismus se potkával 
s antropologií. Jak řekl Feuerbach: „Podstata člověka je obsažena jedině v pospolitosti… Člověk 
musí vést život v souladu se svojí pravou přirozeností: ‘rodový život’.“

Fourierovou předností bylo, že na rozdíl od Cabeta se nepokoušel vytvořit „nového člově-
ka“. Začal u toho, co existuje, přičemž sáhodlouze popisoval lidskou bytost a sestavil inventář 
jejích vášní, aby tak ukázal, že se její bytí neomezuje na funkci výrobce. Za pomoci svých 
klasifikací se postavil proti společnosti, která roku 1830 stejně jako dnes spatřovala v člověku 
primárně dělníka. Jeho kritika zašla i za kapitalistickou éru; Fourier napadal „civilizaci“, přičemž 
kapitalismus byl v jeho očích pouhým jejím momentem, a navrhoval obnovit přírodu, kterou 
člověk drancoval. To, čeho lidstvo musí dosáhnout přirozeným pohybem svých potřeb a svého 
konání, chtěl Fourier zařídit prostřednictvím plánu. Ten měl provést klasifikaci vášní, aby je 
mohl harmonizovat. Přestože byl kritický k vědě – nechával se vést intuicí – Fourier zůstával 
systémovým člověkem. Privilegoval vědění a hledal řešení s velkým Ř, jehož aplikace by závise-
la jen na dobré vůli kapitalistů. Ani politika ani revoluce neměly místo v jeho myšlení, v němž 
proletariát zůstával objektem.

Po Fourierovi se utopie radikalizovala. Stále si kladla otázku jiného života, ale už přemítala 
o povaze revoluce, která ho uskuteční, a o silách, které provedou revoluci. Před rokem 1848 
revolucionáři jako Dezamy přecházeli od problémů lidské bytosti k problémům sociálních sku-
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pin a k bojům, které je stavěly proti sobě. Nevycházeli už z podstaty člověka, ale z historického 
vývoje a začínali kritikou odcizené práce. Principiální výčitkou, kterou adresovali utopistům, 
nebylo jejich vizionářství, ale doufání, že své vize dosáhnou prostřednictvím receptů a nehle-
dali řešení vycházející ze stávajících podmínek. Oproti nim se teoretický komunismus v období 
1840-1848 snažil proniknout do tajemství nezlomné síly tak ponižujícího systému, jakým byl 
kapitalismus. Protože zakořenil v realitě, hájil její rozpory a nakonec se do nich zamotal.

Marxovou zásluhou bylo, že byl prvním, kdo odhalil, že úsilí o lidskou pospolitost, jejíž 
některé aspekty mohli lépe vyjádřit jiní jako třeba Fourier, může uspět jedině toho dne, kdy 
společenský život nabyde kolektivního charakteru pro všechny lidi, a tudíž překročil práh, 
za nímž sdružená práce a společná akce umožní provést revoluci. V Kapitálu Marx popíše 
mechanismus tohoto procesu, jehož obsah načrtnul v Ekonomicko-filozofických rukopisech 
z roku 1844. Ale původní komunistické vlákno Marx ztratí tím, že se pustí do analýzy kapita-
lismu zevnitř a už ji nepovede z komunistické perspektivy. Až příliš se mu bude komunistické 
hnutí jevit jako hnutí buržoazie, hnutí, které rozšířilo rozvoj výrobních sil. Jeho rozporem bylo, 
že dělal privilegovanou politickou ekonomii a zároveň ji kritizoval, aneb kriticky ji studoval, 
aniž by přestala být jeho teoretickým horizontem. Marx souběžně kritizoval kapitál z kapitalis-
tického hlediska a z komunistického hlediska, ale zapomněl, že rozvoj výrobních sil je proleta-
riátu užitečný jen jako prostředek k likvidaci sebe samého jakožto proletariátu. Často studoval 
postavení proletáře tak, že začal od kapitalistického rozvoje a nikoli od společenské aktivity, 
která je v něm spoutaná.

Nicméně ve své době zůstával jediným, kdo nabízel celkovou vizi dějinného procesu 
od původních pospolitostí až po usmíření člověka s přírodou. Jelikož jeho dílo dosáhlo nejlep-
ší dobové syntézy, o to akutnější byly jeho rozpory. Tentýž pohyb ho souběžně vedl k rozvoji 
i opouštění komunistické dynamiky. Takto teoreticky vyjadřoval praktické rozpory, na něž 
proletariát narážel v polovině 19. století, a zvěstoval jeho následnou porážku kapitálem a pak 
jeho opětovný nástup coby komunistického proletariátu ve 20. století. Marx byl produktem síly 
a nejednoznačnosti komunismu jeho doby.

„Marxismus“ – následné používání Marxova díla – vyřeší rozpor, který se jeho dílem vinul, 
tím, že neutralizuje jeho podvratný aspekt. Ze sklonu revolucionářů, jako byl Marx, pohřbít se 
v kritice kapitalismu jako takového udělal marxismus jedinou realitu. Jedná se o myšlení světa 
neschopné myslet cokoli jiného než kapitál. „Revolucionář“ se vzhledem k předkapitalistickým 
společnostem a společenským vrstvám identifikuje s pokrokem a ekonomikou. V tomto smyslu 
marxismus tvoří jednu z panujících ideologií.

Pro teoretický komunismus není Marx nekritizovatelný o nic více ani o nic méně než 
Fourier nebo komunistická levice po roce 1914. Ti, kdo nerozumí Fourierovi nebo Gorterovi, 
nerozumí ani Marxovi a naopak. Teoretický komunismus, jak ho vyjadřoval Marx, nemůže být 
zcela pozřen kapitálem, protože obsahuje víc než odhalení vnitřních rozporů kapitalismu. To 
však není případ třeba saint-simonismu, jehož program kapitál realizoval úplně: rozvoj výroby, 
vznik průmyslové třídy, redukce politiky na správu, zevšeobecnění práce. „Průmyslový systém“ 
je kapitál. Oproti tomu i v těch Marxových textech, které nejvíce zasluhují kritiku, zůstává ko-
munismus přítomen, byť jen negativně. Věřit tomu, že kapitál může Marxe plně uskutečnit, 
znamená věřit v Marxe, jak ho líčí kapitál.

Kvalitativní chabost proletářského šturmu v roce 1848 umožnila kapitálu absorbovat limi-
tované aspekty jeho revoluční kritiky. Musíme si ale uvědomit, že na konci 19. století stejně jako 
dnes rovněž „marxismus“ kontaminoval revolucionáře. Radikální skupiny, které přišly po Mar-
xovi, věřily, že kapitalistická expanze zmenší segmentaci a rozdělení dělnické třídy, protože na-
příklad odstraní dominantní postavení anglického kapitálu a zpomalí formování privilegované 
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dělnické vrstvy. Neviděly schopnost kapitálu vytvářet novou pospolitost a vstřebávat organizace 
zrozené v terénu třídního boje. Iluze o zjednodušení otázky komunismu skrze universalismus 
kapitalismu zůstává hojně rozšířenou představou. Nehledě na to, co někteří říkají, v řadách re-
volucionářů „rozvoj výrobních sil“ často zůstává dobrou věcí sám o sobě.

Kterýpak minulý debakl by se nevysvětloval nedostatečným stupněm industrializace? 
A tato chybná perspektiva deformuje i komunistickou vizi. Činí ustavení lidské pospolitosti 
odvislým od ekonomického růstu: „až výrobní síly budou chrlit nadbytek…“ Výsledkem je 
přehlížení rizika vzniku konfliktů v komunismu, protože se postuluje existence lidstva, které 
se konečně stalo „dobrým“, protože má snadný život. Levice i levičáctví ospravedlňují autority 
– ať už „revoluční“ nebo pokrokové – které podporují ve jménu nutnosti ukočírovat nedostatek. 
Revolucionáři selhání proletariátu vysvětlují nedostatkem zdrojů.

Tato iluze z nás, Guesdeho slovy, činí „syny koňské síly“. Navazuje na dvojici příbuzných 
snů – sen kapitalistův a dělníkův – o tom, že díky technologiím a automatizaci jsme schopni 
uniknout vykořisťování. Kapitál sní, že přestane potřebovat námezdně pracujícího, zdroj kon-
fliktů. Námezdně pracující sní, že přestanou potřebovat kapitalistu, šéfa a kšeaře. První touží 
po stroji, který se obejde bez lidské iniciativy; druhý po stroji, který by je zbavil lidského ma-
nagementu.

Vznik „marxismu“ na konci 19. století byl produktem vzdálenosti komunistické perspek-
tivy, která se rozdrobila a rozdělila na dvě monstra: marxismus a anarchismus. (Volba termínů 
svědčí o míře zmatku – každý z obou termínů původně používal opačný tábor, než jim bylo 
jejich užívání takto vnuknuto.) Obě tyto obludy, z nichž vyrostly dva póly teorie a praxe, pový-
šily parciální aspekt komunismu na jeho celek. Marxismus hypertrofoval pojmy ekonomického 
růstu a krize, uchvácení moci a centralismu. Anarchismus hypertrofoval koncepty osvobození 
člověka, samosprávy a autonomie. Izolovaně každý z těchto aspektů ztrácel jakýkoli podvratný 
potenciál, stával se jednostranným a náchylným sloužit jako agent kapitalistické modernizace. 
Anarchismus přepsal dějiny tím, že je redukoval na boj mezi dvěma principy: autoritou a svo-
bodou. Marxismus je interpretoval ze stanoviska rozvoje výroby. Kdekoli se zachoval vizionář-
ský rozměr, jako třeba u Bebela v jeho knize Žena a socialismus nebo v Kropotkinově díle, byl 
jako zmrzačený fragment. Anarchismus sice dál kázal určité způsoby odmítnutí kapitalismu 
– volnou lásku, život v komunách – ale ztratil spojení s globální vizí. Syntéza, o kterou se revo-
lucionáři pokoušeli před rokem 1848, byla rozbita na kusy.

1917 a dál

„Co se mne týče, dostatečnou demonstraci potřebnosti komunistické revoluce spatřuji v sociál-
ních otřesech meziválečného období. Vlastně je to naprosto dostačující demonstrace… Neustále 
se zhoršující nechutná mezinárodní situace tomu zcela odpovídala.“ (G. Munis, Parti-Etat. Stali-
nisme. Révolution, Spartacus, 1975, s. 84)

Šířku a hloubku druhého velkého proletářského šturmu lze konkrétně vysvětlit tím, čím si 
proletáři před tím prošli a co podnikali – museli se vzbouřit proti tomu, co z velké části sami po-
máhali vytvářet. Obrana pracovní síly, kterou až do války v roce 1914 podnikalo dělnické hnutí, 
nemohla ani připravit revoluci ani sjednotit dělníky. Odborové svazy totiž nikdy neintegrovaly 
nezaměstnané. Ti vedli svoje specifické boje (velké hladové pochody v USA po roce 1929) 
za své vlastní cíle: získat práci. Během tohoto období sami zaměstnaní dělníci požadovali 
zachování a zlepšení své práce. Na tomto základě – přímočará obrana práce – nemohla vznik-
nout žádná solidarita. Proto bylo procitnutí v roce 1914 bolestivé – proletariát zjistil nejen to, 
že „jeho“ organizace nepatří jemu, nýbrž kapitalismu, ale také to, že „třída“ se sjednotí jen 
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k radikální akci a v rámci násilí.
Cynismus jistého J. Goulda, amerického průmyslníka a multimilionáře, který v roce 1886 

prohlásil: „Mám dost prostředků na to, abych si najal polovinu dělnické třídy, ať zabije tu dru-
hou polovinu“ (citován v F. Browning a J. Gerassi, Le Crime a l‘américaine, Fayard, 1981, s. 183), 
dobře vyjadřuje, jak kapitál opovrhuje člověkem. Povětšinou si ale kapitalisté nepotřebují ku-
povat vykořisťované, aby je vrhali proti sobě navzájem. K organizování jedněch proti druhým 
postačuje násilí ekonomických a politických kontradikcí. Veškerá „obrana zaměstnanosti“ – 
od požadavků AIT až po skrytou xenofobii, kterou dnes udržují odbory, končí ochranou ná-
mezdně pracujících před ostatními.

Gouldův výrok shrnuje jeho dobu – strategie zaměstnavatelů v 19. století skutečně spočívala 
ve snižování mezd a prodlužování pracovního dne a v násilné opozici vůči pokusům dělníků 
organizovat se. Neplatila ale v době, která se otevřela roky 1914-1918. V roce 1909 ale Lozinskij 
ještě publikoval poměrně pesimistické hodnocení, stát od státu, situace kapitálu a dělnické třídy. 
Podle něj růst nezlepšoval podmínky dělnické třídy, spíše je občas zhoršoval. Demokracie byla 
zbraní kapitálu. Jejich vlastní organizace posilovaly porobení dělníků kapitálem. Továrna, která 
dělníky organizovala, je spojovala pouze v této jejich porobě. Rozvoj kapitalismu komunistické 
hnutí neposílil.

„Tehdy se množili inženýři, účetní, technici (…) Protože přeci nemůžete u stroje nechat bývalého 
divocha, vždyť by ho mohl rozbít. Ne, dělníky je třeba instruovat a dobře vycvičit (…) Proto se 
množí profesoři a spisovatelé, tito specializovaní školitelé (…) Demokratický stát značí, že vědci 
zaujímají místo policie. Z toho důvodu se množí společenští vůdcové: poslanci, politici, agro-
nomové, statistici, sloupkaři, právníci atd.“ (J. Machajski, 1908, Le socialisme des intellectuels, Le 
Seuil, 1979, s. 198)

Ve společenském životě a evoluci organizací je skutečně důležitá jejich funkce a nikoli jejich 
počáteční doktríny. Ať už svůj původ odvozuje od anarchismu nebo od socialismu, syndika-
lismus vzniká především jako impotentní reakce na reformismus a končí tím, že svolí k třídní 
kolaboraci. Tuze zklamaní bývalí revolucionáři sklouzávají k elitářství. A tak v díle Georgese 
Dariena jeden z jeho hrdinů už nevidí nic než „špinavý obchod“ mezi „hrstkou zoufalých 
vzpurníků“ a „peněžní aristokracií“ (Les Pharisiens, 1891, UGE, 1979, s. 125-126).

„…jednoho krásného dne se navzájem prolnuli, proletariát a buržoazie, a navzdory jejich zapí-
rání kráčeli ruku v ruce. Protože byli zamilovaní, nakonec překlenuli tu blátivou díru, která je 
oddělovala, státním socialismem, tímto pont d‘Avignon, na němž proletář s mozolnatýma ruka-
ma tančí karmaňolu s maloprůmyslem a maloobchodem a vše reguluje průmyslový tribunál…“ 
(tamtéž, s. 124-125)

Oproti tomu po roce 1917 to nepochybně bylo komunistické hnutí, co se znovu objevilo 
v Rusku, Německu a jinde. Přesto se nikdy nestalo srdcem – čili praktickým cílem – sociálního 
neklidu, který zůstal hlavně ve vleku demokracie. Objevilo se, ale jen jako program.

„Nač bychom potřebovali peníze? Celý Petrohrad je v rukou dělníků. Všechny byty, všech-
ny obchody, všechny továrny a dílny, textilky, sklady potravin, všechno je v rukou sociálních 
organizací. Dělnická třída nepotřebuje peníze,“ prohlašoval Blejchman, ruský dělník-anarchista 
v roce 1917.

Proletáři ale neprovedli komunizační opatření, která by učinila tržní směnu zbytečnou. 
Hnutí rad, které se objevilo v roce 1917, mělo za cíl převzít kontrolu nad výrobní aktivitou. 
V Rusku se jednalo o reakci na nemohoucnost buržoazie. Ve Spojených státech a Německu 
to byla reakce na vědecký management. Porážka v roce 1919 byla porážkou kvalifikovaných 
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dělníků z berlínského kovoprůmyslu, kteří tvořili jádro USPD. Během povstání ve středním 
Německu v roce 1921 se do centra dění postavili nekvalifikovaní dělníci stejně, jako v Leuně, 
kde BASF vytvořila moderní chemičku s nekvalifikovanou pracovní silou, na kterou dohlíželi 
kvalifikovaní dělníci z jiných oblastí. Dělníci v Leuně i jinde budou dlouho vzdorovat represím 
a nejednotě ve svém středu. Jejich ozbrojenou organizací ale byl proletariát ve zbrani – proleta-
riát, který se nepustil do likvidace sebe samého jakožto proletariátu.

Boje za mzdové požadavky v 19. století ani zdaleka nezpůsobovaly „stále více se šířící sjed-
nocování dělníků“ (Manifest komunistické strany, oddíl 1), nýbrž rozdělili proletáře v souladu 
s dělbou práce. Po letech 1914-1918 přešla bojová pospolitost od profesních svazů k továrním 
radám, v nichž se souhrnná práce, kterou kapitál rozbil a rozložil, snažila opět dosáhnout spo-
lečné existence, o kterou přišla, čímž se akcentovala tendence, která už předtím nabrala formu 
průmyslového odborářství.

Nicméně na rozdíl od nerevolučních „komunistů“, jako byl Fourier, proletariát se roku 1917 
nadále nesnažil jednat ve spolupráci se státem či ho přetvářet. Od počátku 20. století a zejmé-
na po období 1914-1918 si hnutí výslovně klade za cíl nikoli dobytí státu, nýbrž jeho zničení. 
Co se praxe týče, postačí, když ofenzivu Porúrské rudé armády v roce 1920 (byť se následně 
zastavila, protože ji zevnitř stravovala demokracie) přirovnáme ke kolektivní sebevraždě děl-
níků ve starých pařížských čtvrtích roku 1848. Po teoretické stránce můžeme postavit do kon-
trastu nejednoznačná Marxova prohlášení (a ta Engelsova, která se jakékoli nejednoznačnosti 
zbavují) o možnosti pokojného přechodu k socialismu s tezemi komunistických organizací 
po roce 1917.

Jaký má ale význam požadovat demolici státu, zůstaneme-li jen u toho? Pokud se pro-
letářské hnutí spokojí s pouhým obsazením centra kapitálů (jako třeba Berlín v lednu 1919) 
nebo s konfrontováním armády, žene se k porážce. Tam, kde byl stát slabý, třeba v Rusku, mohli 
ho proletáři dokonce svrhnout. To ale znamenalo jen zaujmout jeho místo a nechat „dělnic-
ký stát“ řídit námezdní práci, jinými slovy řídit kapitalismus. Proletariát svými činy prováděl 
kritiku státu, ale nikoli kapitálu jakožto historického společenského vztahu. V Rusku a Němec-
ku téměř vždycky šlo o reorganizaci práce, reformu světa ekonomiky a nikoli o komunizaci. 
Komunistické hnutí uvízlo v terénu moci.

Když italští dělníci, zejména turínští, obsadili v září 1920 továrny, vláda nechala stávku, 
ať se sama od sebe vyčerpá. Proletáři se totiž nechopili iniciativy. Stát byl dokonce tak chytrý, 
že akceptoval „dělnickou kontrolu“. Jakmile se ustaví jako společenská síla, proletariát nesmí 
organizovat nic jiného než své vlastní potlačení. Jeho ustavení se musí odehrávat současně 
s jeho sebepotlačením skrze širší a širší a komunizační vlny infikující všechny aktivity a všechny 
společenské vrstvy. Při absenci tohoto procesu, který se po roce 1917 nerozhořel, byl „organizo-
vaný proletariát“ a dokonce i „proletariát ve zbrani“ nucen sklonit se pod tíhou kapitalistických 
vztahů, které se ihned vracely a okupovaly veškerý terén.

Jazyk sociálního hnutí zůstával v letech 1917-1921 politickým. Stejně jako chiliasté věřili, 
že uskutečňují nějaký božský princip, ti nejextrémnější dělníci jednali, jako by realizovali nový 
princip moci založený na dělnické sebeorganizaci. Věřili, že ve srovnání se stranickými a od-
borovými byrokraciemi dosáhli pokroku, ale komunismus nedefinovali. Hnutí se sice sekula-
rizovalo a nebylo už náboženské nýbrž politické, ale stále ve svém konání vycházelo z něčeho 
jiného než ze sebe samého.

Vyburcována ruskou revolucí bude se dalších dvacet let z kontinentu na kontinent přelé-
vat vlna revolučních a reformistických požadavkových bojů (oba typy se budou kombinovat 
a zasévat zmatek do všech hlav). Všude si nakonec buržoazie vezme zpět to, čeho byla nuce-
na se vzdát. Marně angličtí a waleští horníci týdny i měsíce stávkovali proti snižování mezd. 



26              GILLES DAUVÉ

Ve Spojených státech se IWW kolem roku 1919 rozrostli ze 40 000 na 100 000 členů, 
aby chvíli na to zanikli. Francie v roce 1920 schválila zákon o osmihodinovém pracovním dni, 
ale propustila 18 000 železničářů – byla to jedna z nejvážnějších porážek francouzských dělní-
ků. Vlna bojů, která začala v Rusku a ve střední Evropě, došla až do Číny (1926) a Spojených 
států. Američtí dělníci zápasili s kapitalismem, který byl uprostřed modernizace, a podařilo 
se jim založit… odborovou federaci. Ale o síle a ambivalenci jejich konání svědčí fakt, že CIO 
je jen obtížně dostávala pod kontrolu. V roce 1937, hned po dosažení dohody mezi United 
Auto-Workers a General Motors, vypukly okupační stávky, které byly zároveň pro i protiodbo-
rové. Odbory totiž výměnou za to, že je firma uzná, souhlasily, že nebudou podporovat divoké 
stávky, které se charakterizovaly jako neoficiální. Proti této dohodě mezi šéfy a odbory dělníci 
obsadili továrny a používali nebyrokratické metody, které se pyšnily vysokou mírou organizo-
vanosti (příkladem může být Flint v Michiganu), ale přesto dál podporovali odbory.

Až válka americkou dělnickou třídu uklidnila: když Německo vyhlásilo válku SSSR, ko-
munistická strana, která víceméně přímo kontrolovala jednu třetinu členů CIO, schválila pro-
tistávkovou klauzuli, kterou odbory podepsaly. Konfrontace v květnu 1937 mezi barcelonskými 
dělníky a španělským republikánským státem značila poslední dozvuk vlny, která se vzedmula 
roku 1917. Rozpory v praxi proletariátu lze opět poměřovat faktem, že většina povstalců pa-
třila buď k CNT, nebo k POUM, které udělaly maximum, aby je zastavily a povedlo se jim to. 
„Historický cyklus se uzavřel likvidací španělské revoluce: cyklus první mezinárodní ofenzivy 
proletariátu proti kapitalismu“ (Munis, Parti-Etat. Stalinisme. Révolution, Spartacus, 1975, s. 67). 
Proletariát opět nejednal jako „třída pro sebe“.

Navzdory globální expanzi kapitalismu proletariát nevěděl jak zabránit buď – fatální – ča-
sové prodlevě mezi různými národními povstáními, nebo – a to hlavně – demokratické sněti. 
Poznával své nepřátele, kteří od roku 1914 ukazovali svoji pravou tvář. Ale neudělal, co bylo 
třeba, aby je zničil, neboť útočil na viditelné nepřátele a nikoli na to, na čem se jejich moc 
zakládala: námezdní a tržní vztahy. Byť se oproti 19. století občas pouštěl do ofenzivy, dál 
pokračoval v politické akci. Stručně řečeno, přišel jen s „taktickými nezbytnostmi prvního 
stádia nových hnutí: antiparlamentarismus, antiodborářství a antifrontismus“ (Mouvement 
capitaliste et révolution russe, Brusel, 1974). Proto se bude komunistická levice, kterou bude 
po léta zaměstnávat snaha pochopit, co se vlastně stalo, vyznačovat svým odmítáním: 
odmítáním odborů, státu (včetně a zejména státu demokratického), lidových front, SSSR, 
národně osvobozeneckých hnutí, Odboje a tak dále, a to všechno protože proletariát už do dění 
nevstupoval jako společenská síla. Tento zánik komunismu jakožto dějinné síly nebyl nutně 
vážnější než jeho zánik v druhé polovině 19. století, ale zcela jistě více ohromil.



Pochopit kontrarevoluci a návrat 
revoluce

Od Německé levice k Socialisme ou Barbarie

Ze své podstaty všeobjímající komunistické hnutí, které vyrazilo vyrvat svět z rukou kapitalis-
mu, nakonec nepodniklo ofenzivu jinde než ve středu Evropy. Teď bylo třeba, aby bilancovalo 
a aby začalo u sebe a u rozporů kontrarevoluce.

Následující generace revolucionářů mělo tu výhodu, že na dané období mohlo upřít jasnější 
kritický pohled, ale narazila na další obtíže spojené se schopností vrátit se až ke zdroji teorií, 
jejichž ozvěny nakonec zněly hlasitěji než jejich původní zvuk.

Vypuknutí války v roce 1914 dosvědčilo obludný krach buržoazního světa a dělnického 
hnutí. Avšak poté, co se v blátě zákopů bok po boku zhroutil buržoazní humanismus a refor-
mismus námezdní práce, oba se chovaly, jako by tato katastrofa nevyvrátila bázi, na které se jim 
oběma dařilo a na které zavedly miliony bytostí do propasti. Všichni se věnovali opětovnému 
vytváření stejné situace, jaká panovala před rokem 1914, ale lepší, modernější a demokratičtější, 
i když celá kapitalistická civilizace prokázala svůj debakl a potvrdila apokalyptické předpovědi 
revolucionářů a varování lucidnějších buržoů.

„Jsme poslední [z republikánských mystiků]. Bezmála apres-derniers. Hned po nás začne jiný věk, 
jiný svět, svět těch, kdo už v nic nevěří či ve světě neznají pýchu ani slávu.“ (Péguy, Naše mládí)

A aby zmatku nebylo málo, Rusko, Komunistická internacionála a komunistické strany 
pod radikální maskou rovněž podporovaly opětovné ustavení dělnického hnutí a renovované 
demokracie, které zanedlouho budou připomínat své předchůdce.

Na rozdíl od těch, kdo marně spoléhali na aktivismus, komunistická levice chápala hloubku 
kontrarevoluce a vyvodila z ní důsledky. Afirmovala se jako odpor vůči kapitálu, a proto nako-
nec nebyla s to opustit svůj zákop a představit si obrysy budoucí revoluce, která bude jiná než 
ty, k nimž došlo po roce 1917, a začít při tom od nové situace, a především od neměnné povahy 
komunistického hnutí.

Ultralevice se zrodila a vyrostla v opozici vůči sociální demokracii a leninismu – z nějž 
se stal stalinismus. Proti nim afirmovala revoluční spontaneitu proletariátu. Německá komu-
nistická levice (vlastně německo-holandská) a její deriváty tvrdili, že jediné „humánní“ řešení 
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spočívá ve vlastní aktivitě proletářů, aniž by bylo třeba vzdělávat je nebo organizovat; že když 
jednají sami od sebe a pro sebe, jsou v dělnických akcích přítomna semínka radikálně odliš-
ných společenských vztahů; že je zkušenost s uchopením boje do vlastních rukou připravuje 
na převzetí celé společnosti do jejich rukou, až bude revoluce možná; proletáři se dnes nesmí 
nechat připravit odborovými a stranickými byrokraciemi ani o ty nejzanedbatelnější akce, 
aby zítra mohli zabránit jakémukoli tzv. dělnickému státu v řízení výroby místo nich a v zave-
dení státního kapitalismu, jako se to stalo za ruské revoluce. A konečně tvrdila, že se z odborů 
a stran staly prvky kapitalismu.

Než byla zredukována do podoby maličkých skupinek, Německá levice byla nejpokročilejší 
(a nejpočetnější) složkou hnutí v letech 1917 až 1921. Později, ať už byly její slabiny jakékoli, 
zůstala jediným proudem, který bránil vykořisťované za všech okolností a bez ústupků. Stejně 
tak odmítala podporovat jakoukoli válku, ať už antifašistickou (na rozdíl od trockistů a velkého 
množství anarchistů) nebo národní (na rozdíl od bordigistů), ovšem s výjimkou španělské ob-
čanské války, kdy ve šlépějích anarchismu zašla až tak daleko, že podporovala CNT.

Ve své teorii afirmovala autonomii proletariátu proti státním zásahům, odsuzovala všechno, 
co dělnickou třídu zbavovalo její schopnosti být iniciativní: parlamentarismus, odborářství, 
antifašistické nebo národní fronty, jako byl třeba francouzský Odboj vůči německé okupaci, 
a jakýkoli aparát se sklonem ustavit se ve stranu stojící nad dělnickou třídou.

„Osvobození dělníků musí být dílem dělnické třídy samé,“ říká Manifest. Ale jaký druh 
osvobození? Německá levice si komunismus pletla s dělnickou správou. Nechápala, že autono-
mii je třeba uplatnit na všech polích, a nejen ve výrobě, že proletáři zůstanou pány své revoluce 
jedině tehdy, když vymýtí tržní směnu ze všech společenských vztahů, ze všeho, z čeho vyvěrá 
život. Reorganizace výroby znamená zrod nového administrativního aparátu. Každý, kdo klade 
správu do popředí, odsuzuje se k vytváření správního aparátu.

To, že náš život řídí byrokraté, je jen jednou fasetou naší skutečnosti, v níž jsme připraveni 
sami o sebe. Toto odcizení, fakt, že o našem životě rozhoduje někdo jiný než my, není jen admi-
nistrativní realitou, kterou může změnit jiná forma správy. Monopolizace rozhodování privile-
govanou vrstvou těch, kdo rozhodují, je účinkem trhu a námezdní práce jakožto společenských 
vztahů. V předkapitalistických společnostech samostatný řemeslník rovněž viděl, jak mu jeho 
aktivita uniká, když vstoupí do cenového mechanismu. Kousek po kousku připravovala logi-
ka obchodu jeho konání o jakoukoli svobodnou volbu. Nebyl tam přitom žádný „byrokrat“, 
který by mu diktoval, co má dělat. Peníze a námezdní práce už v sobě obsahují možnost a nut-
nost expropriace. Rozdíl je jen mezi mírou expropriace řemeslníka a mírou expropriace nekva-
lifikovaného dělníka v BMW. Není sporu o tom, že tento rozdíl mezi nimi není nikterak malý, 
ale v obou případech je jejich „…práce odvislá od věcí, nad nimiž nemají kontrolu…“ (Dézamy, 
Code de la communauté, 1842). Co se manažerů týče, ztělesňují toto odcizení. Nejde tedy o to 
nahradit je dělnickými radami stejně, jako nejde o to nahradit buržoazii odborovými a stranic-
kými byrokraty – výsledek by připomínal ruskou zkušenost po roce 1917.

Chycena v kleštích mezi SPD a CIO – dvěma formami kontrarevoluce zrozené z dělnic-
kých bojů – Německá levice se musela postavit proti oběma z nich. Nedokázala ale pochopit, 
že IWW nemohli jít jinou cestou, než zaniknout nebo se změnit v reformistickou organizaci. 
Jakožto autonomní dělnická organizace měli IWW v retrospektivě všechny klady. K tomu, 
aby nějaká struktura byla revoluční, ale nestačí, že je workeristická a antibyrokratická. Záleží 
na tom, co dělá. Účastní-li se odborových aktivit, stává se tím, čím jsou odbory. A tak se Ně-
mecká levice mýlila i ohledně povahy CNT. Nicméně celkem vzato je na ní vidět, že je příliš 
povrchní všímat si jen odborů, protože je to reformistická aktivita samotných pracujících, 
co udržuje organizovaný, otevřeně kontrarevoluční reformismus.
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Německá levice chápala, že buržoazní svět tak, jak existoval před rokem 1914, ustoupil 
světu kapitalistickému. Dokázala rozpoznat kapitál všude, kde existoval, včetně SSSR, zatímco 
Bordiga takto jasného uvažování nebyl schopen až do roku 1945. Komunismus rad skončil tím, 
že se uzavřel do koncilismu, ale bezprostředně po válce z let 1939-1945 vnímal nutnost opuš-
tění teoretického rámce definovaného mezi válkami. V roce 1946 Pannekoek chápal, že prole-
tariát prodělal „debakl spojený s příliš omezenými cíli“ a že „skutečný boj za osvobození ještě 
nezačal.“ Německá levice jakožto nejryzejší výraz revolučního proletariátu po roce 1917 rovněž 
reprodukovala své limity, které vlastními silami nemohla překonat.

Po válce úlohu ultralevice podědil časopis Socialisme ou Barbarie, který ve Francii vycházel 
v letech 1949 až 1965. Skupina, která se kolem žurnálu ustavila, nevzešla organizačně z Ně-
mecké levice, ale z trockismu a brzy se k ní přidali přeběhlíci z Italské levice. Byť se k tomuto 
příbuzenskému svazku nikdy nehlásili, Socialisme ou Barbarie nicméně náleželi ke koncilismu, 
k němuž došli v důsledku rozjímání nad byrokracií, které vzešlo z odmítnutí trockistických 
postojů ohledně SSSR.

Jednou z předností Socialisme ou Barbarie bylo, že „odpověď“ hledali v proletariátu. Bez 
populismu či předstírání, že znovu objevili jakési „dělnické hodnoty“, chápali, že je vskutku 
podmínkou komunistického hnutí, aby dělníci mluvili sami za sebe. Proto podporovali tako-
vé formy projevu, jako byla Tribune Ouvriére vydávaná dělníky z Renaultu. Takto se situovali 
do širšího hnutí, které vyvrcholí v květnu 1968 a zrodí hrubé nástiny autonomní organizace 
jako třeba Inter-Enterprises. To, že se menšina pracujících dá dohromady a vezme si slovo, je 
opravdu podmínkou komunismu.

Odbory a dělnické strany nabízejí námezdně pracujícím své služby výměnou za uznání 
a podporu, včetně podpory finanční. Krajně levicové skupiny se tváří, že nabízejí námezd-
ně pracujícím lepší obranu jejich zájmů než odboroví a straničtí byrokraté, které považují 
za příliš umírněné. Výměnou žádají ještě méně: schvalování, jakkoli polovičaté, jejich pro-
gramu. Intervencionisté či libertinové, všichni vidí stejné řešení spojitosti mezi proletariátem 
a komunismem – obsah komunismu koncipují jako cosi vně proletariátu. Protože nevidí niter-
ný vztah mezi proletariátem a revolucí – krom toho, že proletariát udělá revoluci – jsou nuceni 
přinášet program.

Socialisme ou Barbarie odhalili, že konání dělníků obsahuje víc než boj proti vykořisťová-
ní a že v sobě nese zárodek nových vztahů. Tento obsah však spatřovali jen v sebeorganizaci 
a nikoli v proletářské praxi – onom monstrózním avatarovi lidského života vyprodukovaném 
kapitálem, který když exploduje, může zplodit jiný svět.

Pokud se nezapleteme do otázek organizace a řízení práce, pozorování života v továrně nám 
dává možnost osvětlit komunistické směřování proletářského boje. A tak svědectví americké 
dělnice, která se jmenovala Ria Stone, uveřejněné v prvních číslech magazínu, došlo dál než 
k teoretizování o obsahu socialismu, které později prováděl Chaulieu (ale uveřejnění textu 
od Riy Stone by nebylo možné bez Chaulieuho „chyby“).

Socialisme ou Barbarie se rozešli s workerismem. Lefortova „Proletářská zkušenost“ je ne-
pochybně tím nejhlubším textem, který Socialisme ou Barbarie vydali. Naznačil ale také meze 
skupiny a tím ohlašoval slepou uličku, v níž se ocitla. Proto Lefort dál hledal zprostředkování 
mezi mizérií postavení dělníků a jejich otevřenou revoltou proti kapitálu. Jenže proletariát na-
lézá prvky své revolty a obsah revoluce sám v sobě a ne v žádné organizaci postulované jako 
nutná podmínka a mající mu buď přinášet uvědomění, nebo nabízet bázi pro seskupení. Lefort 
sice spatřoval revoluční mechanismus v samotných proletářích, ale spíše v jejich organizaci než 
v jejich kontradiktorní povaze. A tak i on skončil u redukování obsahu socialismu na dělnickou 
správu.
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Navíc Socialisme ou Barbarie se místo dělnických svědectví, které Lefort chtěl, vrhli na děl-
nickou sociologii a nakonec tak vše převáděli na rozlišení mezi řízením a vykonáváním. Tím 
se odlišovali od Information et Correspondance Ouvrieres (ICO) – k nimž se Lefort připojil 
– workeristického a koncilistického bulletinu a skupiny, přímějšího výrazu dělnické autonomie, 
a od stejně workeristické Groupe de Liaison pour l‘Action des Travailleurs (GLAT), ale zabýva-
jící se publikováním velmi podrobných analýz evoluce kapitalismu. Sice každá svým způsobem, 
ale ICO i GLAT budou přítomny v univerzitním centru Censier okupovaném v květnu 1968 
revolucionáři.

Novou energii do Socialisme ou Barbarie vlila maďarská revoluce, a přitom posílila jejich 
koncilismus. Ve výsledku v ní spatřovali potvrzení svých tezí, a to v době, kdy forma „rady“ 
začínala prokazovat, že je schopna působit způsobem zcela odporujícím koncilismu, například 
podporovat liberálního stalinistu. Zanedlouho Socialisme ou Barbarie opustili své staré mar-
xistické referenční body a vrhli se do intelektuálních toulek, které měly skončit roku 1965. Tato 
evoluce přinesla odchod „marxistů“, kteří v roce 1963 založili Pouvoir Ouvrier (PO). A byl to 
jeden z členů PO, Pierre Guillaume, kdo pak o dva roky později založil knihkupectví la Vieille 
Taupe, s jehož rolí se později seznámíme.

Stejně jako Situacionistická internacionála, ale jiným způsobem, Socialisme ou Barbarie 
„tíhli“ k modernizaci západní společnosti. Jejich teze o byrokratickém kapitalismu a byrokra-
tické společnosti, zrozené souběžně ze strašidla uchvácení moci stalinisty a z přeorání fran-
couzské společnosti, které dirigoval stát, byly výrazem krize, která se zakousla do dominantního 
průmyslového modelu, zejména pak ve Francii. Propagováním hesel typu „Dělnická moc, 
rolnická moc, studentská moc“ (traktát PSU z června 1968) uplatňovaná prostřednictvím 
„autonomní a demokratické správy“ jakožto cíle číslo jedna hnutí v květnu 1968 popularizova-
lo témata Socialisme ou Barbarie a zároveň demonstrovalo limity jak této skupiny, tak celého 
hnutí.

Časopis Invariance došel v roce 1969 k závěru, že: „Socialisme ou Barbarie nebyli žádná 
náhoda. Jasně vyjadřovali celosvětově rozšířený postoj: interpretovali absenci proletariátu 
a vzestup nových středních tříd… Socialisme ou Barbarie splnili svoji úlohu být lepší než různé 
sekty, protože se otevřeli bezprostřednímu, současnosti a zpřetrhali všechna pouta s minulos-
tí…“ (ročník I, č. 6, s. 29).

Italská levice a Bordiga

Po vzoru ostatních proudů komunistické levice, známých svojí prostotou, Italská levice odha-
lovala, že proletář je více než jen výrobce, který se bije za ukončení své chudoby (teze levice) 
nebo svého vykořisťování (teze levičáctví). Dokázala v Marxově díle rozpoznat „popis charak-
teru komunistické společnosti“ (Bordiga). Trvala na protitržním a protinámezdním obsahu 
revoluce. A znovu vešla do kontaktu s utopií.

„Jsme jediní, kdo své konání staví na budoucnosti.“

Bordiga provedl implicitní kritiku dělby na vědu a utopii, kterou Engels ustavil v Anti-
-Dühringovi, a která podle Bordigy spočívala na „falešném základě“. Revolucionáře definoval 
jako „průzkumníky budoucnosti“. Utopie pro něj nebyla předpovědí, ale náhledem na budouc-
nost. Vrátil revoluci její lidský rozměr a dokonce se přiblížil tomu, čemu se o dvacet let později 
bude říkat ekologie. Revoluci si ale představoval jako aplikování programu „stranou“ a ne jako 
dynamiku sjednocující lidi tím, že komunizují svět.

My však můžeme předvídat, že komunizující hnutí, které ničí stát, podrývá sociální bázi 
nepřítele a šíří se díky neodolatelné přitažlivosti rodících se nových společenských vztahů mezi 
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lidmi, spojí revoluční tábor daleko lépe než jakákoli moc, která bude s komunizací čekat, než 
dobude svět a během této doby se nebude chovat jinak než… stát. Řada základních opatření 
a jejich výsledné účinky umožní nesmírnou úsporu materiálních prostředků a zdesateronásobí 
vynalézavost. Komunismus přinese opuštění mnoha druhů výroby, které jsou výsledkem „úspor 
z rozsahu“ diktovaných potřebami ziskovosti. Zhodnocování, které nastoluje koncentraci, tlačí 
kapitalismus ke gigantismu (megalopole, energetická bulimie) a nutí ho přehlížet všechny ne-
ziskové výrobní síly. Oproti tomu komunismus bude schopen decentralizace, využívání míst-
ních zdrojů, a to nikoli protože o tom rozhodne lidstvo centralizované ve stranu, ale protože 
potřeby povstávající z lidské aktivity budou lidi pohánět, aby na této planetě žili jinak. Tehdy 
přestane existovat konflikt „prostoru s betonem“, o němž mluvil Bordiga.

Italská levice, zejména po roce 1945, mluvila o komunismu, aniž by ho chápala jako hnutí 
lidské aktivity s tendencí osvobodit se. Proletariát po roce 1917 bojoval, aniž by útočil na zá-
klady společnosti, a proto měly radikální skupiny velké potíže intelektuálně uchopit základy 
společenského života, a tedy i revoluci.

Navíc Bordiga ze své vize komunismu nevyvodil všechny implikace. Místo toho, aby „dikta-
turu proletariátu“ definoval jako něco, co začíná komunizací, omezil ji na politickou diktaturu, 
čímž z ní od začátku učinil otázku moci. Německá levice intuitivně chápala, že komunismus 
spočívá v povaze proletářova bytí, aniž by uchopila pravou povahu komunismu. Oproti tomu 
Italská levice chápala povahu komunismu, ale připravila proletariát o roli v jeho implementaci, 
aby ji svěřila straně, strážkyni principu, povolané nastolit komunismus silou.

Bordiga rozhodně provedl oprávněně silnou kritiku demokracie. Lidé demokracii často 
vyčítali, že hlasováním separuje proletáře, které sjednocovala akce, a místo toho doporučovali 
„opravdovou demokracii“ nebo „dělnickou demokracii“, kde by rozhodnutí přijímali všichni 
na valných shromážděních atd. Bordiga však ukázal, že demokracie tuto separaci při rozho-
dování způsobuje tím, že odlučuje samotný moment rozhodování. Předstírat, že lze vše odložit 
na privilegovaný moment, kdy se dozvíme, jaké rozhodnutí padne a kdo ho uskuteční, a vy-
tvořit za tímto účelem proces rokování a rozhodování, v tom tkví demokratická iluze! Lidská 
aktivita je hnána k izolování momentu rozhodování jen tehdy, je-li sama tato aktivita rozporná, 
je-li už proložena konflikty a jsou-li už ustaveny antagonistické síly. Struktura setkání různých 
názorů není nic než fasáda maskující skutečné rozhodnutí nastolené předchozí hrou sil.

Demokracie ustavuje časový zlom, jako by se znovu začínalo od nuly. Na demokratický rituál 
bychom mohli aplikovat analýzu, kterou vytvořila Mircea Eliade o náboženství, kde se perio-
dicky přehrává přechod od chaosu k řádu, čímž se na krátký okamžik stavíme mimo čas, jako 
by znovu vše bylo možné. Demokracii v zásadě vybudovaly společnosti, kde se panstvo musí 
scházet, aby se podělilo o moc v souladu s pravidly hry, i když to znamená uchýlit se k diktatuře 
(v antickém Řecku se jednalo o přípustnou formu vládnutí), jakmile se hra zadrhne.

Byť velice dobře demonstroval, že demokratický princip je cizí základům revolučního konání 
a lidského života, Bordiga si nedokázal představit interakci podvratných aktivit proletářů a ne-
uměl koncipovat jiné řešení než diktaturu (strany). Německá levice se dopustila demokratické 
chyby skrze fetišizaci dělnických rad. Italské levici se nepodařilo zachytit subversivní kapacity 
proletariátu a jeho schopnost centralizovat své akce, a tak narazila na falešnou alternativu, kte-
rou dříve sama odsoudila, a prohlašovala, že je pro diktaturu, a dokonce i pro zavedení mono-
litní disciplíny, když to bude zapotřebí.

Ačkoli byl hluboce rozporuplný, Bordiga implicitně kritizoval Lenina, sociální demokracii 
a marxismus, ale jen polovičatě. Při návratu k Leninovým tezím šel až tak daleko, že napsal 
dlouhý chvalozpěv na Dětskou nemoc levičáctví v komunismu, čímž popletl velkou část genera-
ce revolucionářů, která se objevila po roce 1968 a v bordigismu spatřovala jen jinou variantu 
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leninismu.
Podle Německé levice reprezentovaly třídu unitární organizace řadových dělníků. Podle 

Italské levice reprezentovaly třídu odbory. Fakt, že se dělníci nacházeli v odborech, se zdál být 
důležitější než to, co tam dělali. „I když je odborový svaz prohnilý, pořád je dělnickým cent-
rem“ (Bordiga, 1921). Z tohoto hlediska odbory vždy obsahovaly potenciál pro revoluční akci. 
V obou případech měla forma – dělnická organizace – přednost před jejím obsahem – funkcí 
této organizace. Bordigovou fundamentální chybou bylo, že si podržel dělení na politiku a eko-
nomiku, které bylo dědictvím Druhé internacionály, jež Třetí internacionála nezpochybňovala. 
Revoluční ofenziva z let 1917-1921 tuto separaci v praxi odvrhla, ale nezašla dost daleko na to, 
aby ji vymazala z myšlení celé komunistické levice.

„Proletářské uvědomění se může znovu objevit, pokud se parciální ekonomické boje budou 
rozvíjet, dokud nedosáhnou vyšší politické fáze, která nastoluje otázku moci.“ (Communisme, 
č. 1, duben 1937)

Ne. Je třeba, aby semínka sociální kritiky existovala už v počátečních fázích hnutí stejně 
jako v těch pozdějších (jak je objevit, jak jim pomoci dozrát, vše na tom závisí…) – kritiky, 
která zpochybňuje ekonomiku i politiku odmítnutím realismu (požadavků kompatibilních 
s životem kapitalistického podnikání) a mediace (sdílení moci, důvěra v organizace mezi prací 
a kapitálem).

Bordigovy slabiny vycházely z jeho neschopnosti pochopit, že komunismus vzniká z po-
třeb a praktik vytvářených konkrétním postavením proletariátu. Bordiga postuloval otázku 
PŘECHODU od ekonomických bojů dělníků k politice. Jeho rozeznávání revolučního procesu 
bylo neadekvátní. Věděl, že se komunismus nebuduje, že revoluci stačí přehoupnout se přes 
překážky k životu, pro nějž většina prvků už existuje „v útrobách“ (Marx) kapitalismu. 
Ale revoluce pro něj zůstávala konáním politické moci, která modifikuje ekonomiku. Neviděl, 
že komunizace a boj proti státu jsou nutně simultánní.

Spekulování nad různými formami organizace (rada, strana, masové dělnické organizace) 
a teoretické separování politiky od ekonomiky svědčilo o faktu, že proletariát, který před ro-
kem 1914 pozbyl svůj pocit jednoty, ho po roce 1917 sotva získal. A tak se vakuum zanechané 
absencí revolučního konání proletářů vyplňovalo organizací. Když sociální kontradikce nepři-
nesou podvratný moment, hledá se v teorii univerzální klíč. Bordiga jej nalezl v ekonomickém 
hnutí pracujících, které podle něj mělo díky asistenci strany generovat revoluční akci. Tato 
počáteční hypotéza nahradila vidění celku.

Invariance, který se věnoval Bordigovým tezím, začal vycházet před květnem 1968. V knih-
kupectví la Vieille Taupe doporučoval Pierre Guillaume tuto revue přátelům a zákazníkům jako 
důležitou. Hlavní zásluhou Invariance bylo, že přitáhnul pozornost k nejbohatším aspektům 
Bordigových teorií v době, kdy Internacionální komunistická strana, která především se podja-
la správy bordigistického dědictví, o nich mluvila málo, dokonce skrývala Bordigovu identitu 
ve jménu stranické anonymity a raději zdůrazňovala, co všechno Italská levice odmítala: anti-
fašismus, edukacionismus atd.

Bordiga v Marxově díle spatřoval popis komunismu. Invariance od prvního čísla, které 
napsal Camatte s Dangevillem, tvrdil, že „Marx a Engels odvozovali charakteristiky stra-
nické formy od popisu komunistické společnosti.“ Invariance však zůstal vězněm stranické 
metafyziky.

Proletariát se během období 1917-1937 – a ještě méně na vrcholu kontrarevoluce, kte-
rý značila válka a poválečná přestavba – neprosadil jako to, čím ve skutečnosti je: výsledek 
praktik a potřeb povstávajících z jeho fundamentálního postavení. Aby vzdorovala kontrare-
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voluci, Italská levice zkonstruovala metafyzický proletariát, entitu, která zaujala místo absentu-
jícího skutečného hnutí, a na stranu se odvolávala proto, aby zachovala revoluční perspektivu. 
Podobně její nedůvěra k „anarchismu“ (tento termín používala i pro koncilismus Německé 
levice) sloužila jako obrana před rizikem demokratické úchylky.

Návrat revoluce?

V období mezi koncem revolučních šturmů, které následovaly po válce z let 1914-1918, 
a polovinou 60. let 20. století proletariát přestal existovat jako společenská síla ve všech zemích, 
v nichž se předtím objevil – po roce 1921 v Německu, po roce 1926 v Číně a po roce 1937 
ve Španělsku – ale to neznamená, že zmizel.

Dělnická třída dál jednala mimo jiné v koloniálních zemích, ale často jako opora sla-
bé národní buržoazie. Ačkoli tato úloha byla určující při její transformaci v objekt kapitálu, 
nezadusila zcela endemický stav rebelie. Černá Afrika zažila stávky po roce 1945: železničáři 
z francouzské Západní Afriky stávkovali v letech 1947-1948, v roce 1953 došlo ke generálním 
stávkám v Dakaru a Konakry. V Guiney, Mali a na Slonovinovém pobřeží probíhala osmóza 
mezi domorodými odbory a buržoazně demokratickými stranami. A poté, co tyto země získaly 
nezávislost, měly jednobarevné vlády, které jim panovaly, potíže udržet sklony k neposlušnosti 
pod kontrolou (velká stávka dokařů v Ghaně roku 1961).

Rebelující frakce proletářů se dál objevovala i ve Spojených státech, navzdory protistávko-
vým zákonům, v Německu za nacismu a ve východoevropských zemích ze stalinismu.

Generální stávka ve Fiatu roku 1942 a četné stávky v Itálii v březnu 1943 byly odkloněny 
z proletářského směru a reorientovány buržoazií a státem k návratu k demokracii (antifa-
šistický a pro-spojenecký obrat z 25. července 1943). Nacismus nedokázal zabránit ani jedné 
z důležitých stávek v Německu na konci roku 1941 a v roce 1942. Všechny tyto stávky byly tako-
vého rozsahu, že se obroda „Italské levice“ konstruovala na myšlence obrody hnutí. (Nesmíme 
zapomínat, že v předvečer roku 1939 dumala skupina, která jako první vydávala Bilan a Octobre, 
zda není možná revoluce a dokonce, teoretizovala o bázi této pravděpodobnosti.)

Stejně tak před koncem války začala v revolučním hnutí debata, zda vše může skončit re-
volucí. Munis tuto možnost nevylučoval. Bordiga v ni nevěřil. Vždyť vítězné země – včetně 
Itálie – byly až příliš nadšené demokracií, a proto se jí podařilo absorbovat sociální napětí, 
které do jisté míry panovalo úplně všude. V Německu existence milionů demobilizovaných 
vojáků, cizinců různého původu a bývalých vězňů vytvořila ve chvíli, kdy se stát zhroutil, 
chaotickou situaci. Ale různé zúčastněné skupiny, byť byly potenciálně revoluční, nebyly dosta-
tečně koherentní, aby se prosadily a usilovaly o něco jiného než o přežití. Ti, kdo byli vyloučeni 
z výroby, byli marginalizovaní a zdálo se, že nejsou akceschopní; ti, kdo byli do výroby začle-
něni, požadovali její zachování a demokratizaci a usilovali o uznání. Relativní pasivitu dělnické 
třídy zapříčinila rovněž represe prováděná zaměstnavatelskými milicemi. Úloha „průmyslové 
policie“ ochabne teprve tehdy, až kapitál kolem roku 1950 dokáže vstoupit do partnerství 
s dělníky. Do té doby zůstávala nezbytná jako prostředek, jak zabránit hladovým bouřím (1947) 
a generálním stávkám proti měnové reformě (1948) nebo je potlačit.

„(…) Fragmentární autonomie dělnické třídy se vyčerpala během rozhodujících měsíců 
po skončení války, když se řešily nejdůležitější problémy existence třídy, a zároveň přišel refor-
mismus dělnické třídy, který byl sice impotentní, ale v pravou chvíli dost silný, aby se chopil 
kontroly nad všemi zárodečnými pokusy o konstrukci antagonistické dělnické moci.“ (K. Roth, 
L‘autre mouvement ouvrier en Allemagne. 1945-1978, Bourgois, 1979, s. 21)

V období po roce 1947 docházelo k velice tvrdým bojům v Japonsku; několikatýdenní stáv-
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ky vedly k zákazu stávek ve veřejném sektoru (1948), k propuštění 30 % zaměstnanců Toyoty 
(1950) a k masivnímu propouštění v Nissanu (1953).

Síla kapitálu se odvozovala stejně tak od vojenského či policejního násilí jako od jeho eko-
nomické dynamiky. Masivní zavádění montážních linek v západním Německu a stejně tak ma-
sivní nábor nekvalifikovaných dělníků, kteří na nich pracovali, znamenal postupnou eliminaci 
vysoce kvalifikovaných dělníků a marginalizaci Komunistické strany Německa (KPD), která 
nakonec byla roku 1956 zakázána a znovu se objevila teprve v roce 1969 jako DKP. Německá 
buržoazie investovala přesně do těch sektorů, kde byla KPD silná – doly, železářský a ocelářský 
průmysl – aby vytvořila „nový typ dělníka, ‘depolitizovaného’ a podřízeného strojům“ (Roth) 
a díky přílivu uprchlíků z východního Německa obnovila dělítko mezi Němci a cizinci, které 
se udržovalo v letech 1942 až 1944. Když si pak uprchlíci začali klást požadavky (1956-1957), 
kapitál začal importovat dělníky z jižní Evropy, kterých do roku 1961 přišel celý milion.

Můžeme tedy vidět permanenci dělnického odporu vůči kapitálu a generalizaci vědeckého 
managementu. V roce 1946 stávkovaly téměř tři miliony amerických dělníků proti poklesu 
reálných mezd, ale stávce dominovaly odbory. V roce 1959 vstoupilo na 116 dní do stávky 600 
000 amerických ocelářů, aby zachránili právo odborů mluvit do výrobních metod a papírově 
dosáhli vítězství. Nic z toho ale nezabránilo ekonomickému růstu, který byl pořád ještě ve své 
vzestupné fázi, spolknout tato hnutí. Na druhou stranu od poloviny 60. let 20. století začala 
klesat ziskovost průmyslu, což dnes odborníci na ekonomii analyzují z kvazi-„marxistické“ 
perspektivy.

Kapitalismus – přeměna práce ve zboží – ovládá celou společnost tehdy, když do svého cyk-
lu integruje podmínky reprodukce pracovní síly, tj. když celý život transformuje v sumu zboží. 
Toto panství však naráží na překážku, kterou je fakt, že lidské bytosti, dokonce ani proletari-
zované lidské bytosti, nelze reprodukovat jako masově vyráběné předměty. Navíc se vědecká 
organizace práce, která práci drobí na individuální operace, dostává do rozporu s nepostrada-
telnou nepřetržitostí výrobního procesu.

A konečně ziskovost snižoval i dělnický odpor. V roce 1960 byly jisté stávky v Itálii před-
obrazem událostí, k nimž mělo dojít roku 1969, protože zpochybňovaly nejen mzdy a pracovní 
podmínky, ale „samotný tovární režim“ (Grisoni, Portelli, Les luttes ouvrieres en Italie de 1960 
á 1976, Aubier-Montaigne, 1976, s. 70), a také proto, že se v továrnách konala velká shro-
máždění. Stávka elektroinženýrů (1960) mobilizovala celé čtvrtě a k pracujícím se přidali 
studenti. V roce 1962 se stávka v podniku Lancia rovněž vyvalila ven z továrny a rozšířila se 
po městě. V trojúhelníku Milán-Janov-Turín budou přistěhovalci z jižní Itálie, kteří nebyli tolik 
pod kontrolou odborů a socialistické a komunistické strany, tvořit hlavní sílu stávek během 
„hospodářského zázraku“. Tyto stávky kulminovaly roku 1962 v Turíně, kde se dělníci po tři 
dny rvali s policií a zničili hlavní kancelář UIL, odborové organizace srovnatelné s Force 
Ouvrier ve Francii. V západním Německu roky 1966 a 1967 značily radikální změnu v postojích 
kapitalistů, a to nejen vzhledem k pracujícím přistěhovalcům (300 000 z nich bylo vyhoštěno), 
ale k práci obecně. Kapitál měl od této chvíle uvalovat normy i na ty pracující, kteří v minulosti 
unikali těm nejrestriktivnějším úkolům, ale také na bílé límečky, a to díky zavádění kyber-
netiky a zpracování dat. Pošťáci – expandující sektor námezdně pracujících – byli podrobeni 
urychlené mechanizaci, a tak stávkovali – bezmála mimo kontrolu odborů – ve Spojených 
státech a Kanadě (1970), Spojeném království (1971) a ve Francii (1974). V Německu začali 
bojovat studenti (1966-1967) a brzy je následovali dělníci, kteří v obrovských počtech stávkovali 
roku 1969. Ve Francii byly stávky v průběhu šesti měsíců, které vedly ke květnu 1968 – zejména 
dělnické bouře v Caen – známkami rebelie, jež začala mezi nekvalifikovanými dělníky a značila 
rozchod, byť stále pouze povrchní, s panujícím konsensem. Mládež na univerzitách chápala, 
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že její vyhlídky na budoucnost ve vedoucích pozicích nejsou tak atraktivní, jak se jí slibovalo; 
mladí dělníci už nadále neakceptovali pracovní disciplínu tak snadno jako jejich starší kole-
gové, kteří byli do kapitálu lépe integrováni. Hospodářský cyklus (první známky zadrhávání 
poválečné konjunktury) se propojil s generační propastí.

Například ve Spojených státech byli mladí lidé třicátých a čtyřicátých let, kteří se odborově 
organizovali v CIO, „integrovanou“ generací let 1950-1960, která bránila svá privilegia plynoucí 
z amerických odborových struktur (closed shop, union shop – podniky zaměstnávající pouze 
členy odborů) tak, že hrála hru zaměstnavatelů na rozdělování dělníků. Hnutí let šedesátých se 
zrodilo částečně mimo ně a proti nim ze zhoršování životních podmínek určitých frakcí pra-
cující třídy (ženy, etnické menšiny, mládež), zatímco „životní úroveň“ bílých mužských dělníků 
středního věku dál rostla. Po roce 1950 začalo odborářství americké dělnické třídy slábnout. 
Noví dělníci se příliš odborově neorganizovali a zaměstnanecké podmínky, zdravotní péče atd., 
celé jedné části dělnické třídy začali upadat.

Konec šedesátých let tedy určitě znamenal změnu. Rebelie se radikalizovala rychleji, protože 
kapitál byl stále ještě ve vzestupné fázi, ale v téže chvíli tento růst narušovaly nezdary. První 
restrikce toho, co kapitál nabízel, vedly právě ke kritice toho, co nabízel, a nikoli jako v dobách 
recese k požadování stejné nabídky jako předtím, jen pokud možno vylepšené.

Buržoazie zareaguje politickými úpravami. V roce 1969 se v Německu dostala k moci ko-
alice SPD a liberálů, byla legalizována komunistická strana, po čemž toužila jedna frakce za-
městnavatelů, a byly zrušeny tovární milice, které vznikly krátce po válce a čítaly 60 000 mužů. 
Byl opuštěn projekt tovární sebekontroly – masové organizace seskupující mlčící většinu proti 
radikální menšině. Socialisté se u moci pustili do posilování policejní mašinérie a do sepiso-
vání zákonů zavádějících exkluzi (zákazy zaměstnávání). Ale existence alternativního poli-
tického řešení – levice – neznamená, že se musí dostat k moci pokaždé, když dojde ke krizi. 
Ve Francii se například levicová vláda, která v úřadu setrvávala od roku 1968 – či ještě v roce 
1974 – brzy opotřebovala. Aby zůstala důvěryhodnou a schopnou hrát svoji roli, levice musí 
být jako naděje: čas od času se naplní, ale ne příliš často. A právě k tomu došlo ve Francii 
roku 1967, kdy pravice vyhrála parlamentní volby většinou pouhého jednoho hlasu.

Jak se poměr sil vyvíjel ve prospěch pracujících a represe, propouštění, a dokonce i neza-
městnanost se ukázaly jako nedostatečné k jejich ukáznění, bylo třeba přijít na něco jiného; 
obrátit proti dělníkům jejich touhu už nebýt jen pouhými figurkami, jak sami říkali. Na jednu 
stranu to znamenalo smluvní politiku a jednotnou odborovou reprezentaci. Na druhou stranu 
to znamenalo posun odborů doleva (občas přímo k levičáctví) a ideologii samosprávy.

Reorganizace průmyslu, která byla příčinou i důsledkem chronické neposlušnosti dělnické 
třídy, vedla k oddělení vrstvy vykonavatelů zbavených jakéhokoli porozumění pracovnímu 
procesu od vrstvy dohlížitelů, kteří měli větší kontrolu nad celým podnikem a tvořili (alespoň 
v to zaměstnavatelé doufali) novou dělnickou aristokracii. Šéfům se ale nepodařilo změnit 
odbory ve „sdružení vedoucích oddělení, asistentů, časoměřičů a mistrů s jistou podporou mezi 
nově kvalifikovanými dělníky (…)“ (Roth, s. 121). Každopádně bylo by něco takového vůbec 
žádoucího? Pro kapitál by bylo nebezpečné systematicky vylučovat neprivilegované zaměst-
nance z jakékoli formy zastoupení.

Tak či tak se reorganizací nepodařilo zabránit konfliktu. Zatímco roku 1969 se v Německu 
střední vedoucí kádry a kvalifikovaní dělníci po dvou dnech zmocnili vedení hnutí, během 
stávek v roce 1973 zůstali nekvalifikovaní dělníci, kteří mimo jiné požadovali všeobecné 
a rovnoměrné navýšení platů, autonomní a zašli až tak daleko, že zformovali několik neodbo-
rových stávkových výborů; to však zaměstnavatelům nebránilo úspěšně těmto stávkám čelit. 
Těžiště třídy se posunulo. V německé filiálce Fordu bylo velké hnutí, ale také velká porážka: 
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vůdcové museli rozdrtit každou stávku, která zašla příliš daleko. Dělníci neměli sílu (vůli 
nebo potřebu) dojít dál než ke stávce, i když byla poměrně solidní. A zde narážíme na věčný 
problém: okupovaná továrna může být slabým bodem, jestliže se v ní zakopete jako v pev-
nosti, neboť stát si vždy může přivést přesilu. Když se ale stávkující snaží opustit čtvrť nebo 
továrnu, kterou mají pod kontrolou, mohou je zastavit nebo zatlačit zpátky. Jak se tedy 
vyhnout ústupu na pracoviště, a přitom zajít za prosté přerušení nebo odmítání práce? Jak 
v roce 1973 řekl předseda závodní rady Ford-Německo, „Na žádná zlepšení tu není prostor, 
buď zavřeme hubu, nebo uděláme revoluci.“

Od konce poválečné konjunktury se nerovnoprávné sektory námezdně pracujících (ti, 
kdo teprve nedávno rozšířili řady pracovních sil, špatně kvalifikovaná mládež, přistěhovalci, 
málo placené ženy) pouštějí do militantních akcí. K prvním případům došlo v letech 1967-1968 
(dělníci z francouzských automobilek) a příkladů pak přibývalo (zaměstnanci pošt, příležitost-
ní dělníci v Itálii atd.). Tyto boje se lišily od „krizových“ akcí spojených se zaměstnaností, jako 
třeba ve francouzském podniku LIP nebo mezi oceláři.

Nepochybně si podržely některé prvky tradičních požadavků: uniformní navýšení mezd, 
delší dovolená, náprava propasti, která vznikla v důsledku zaostávání mezd za ostatními sek-
tory (zvětšování mzdových diferenciálů bylo jednou z podmínek poválečné konjunktury). 
A nebyly nutně protiodborové – rok 1968 byl občas příležitostí k zakládání odborů v zaostalých 
firmách.

Ve Francii tento boj nových sektorů námezdně pracujících často propukal v neobvyklých 
firmách, daleko od velkých měst a tradičních bašt dělnického boje, jako byl Renault – bašt, 
které byly rovněž vězením, byť je neobklopovaly zdi a brány. Kapitál věřil, že se nemusí bát 
povolné pracovní síly z těchto firem vytvořených během decentralizace průmyslu v 60. letech 
20. století, která umožnila popasovat se s odporem kvalifikovaných dělníků vůči vědecké or-
ganizaci práce, jinými slovy, rozbít „rudé“ bašty zakládáním „jiných“ továren na venkově. Tyto 
továrny se zřizovaly jako nové školy a bývalí rolníci, ženy a mladí lidé tam chodili plnit svoji 
úlohu pod otcovským vedením manažera, který se stal „ředitelem firmy“. Tito zaměstnanci se 
nejprve začali dožadovat toho, co šéfové proletářům garantovali „normálně“. A jejich protest 
skončil tím, že je dovedl ke zpochybňování nejen jejich mezd a zaměstnaneckých podmínek, 
ale také těch, kdo tyto mzdy a podmínky řídili (šéfové), bránili (policie) a určovali (odbory). 
Květen 1968 povede k vágnímu poznání, že všechny tyto konzervativní síly žijí z etablovaného 
řádu a potřebují ho zachovat. Proti nim či spíše jim navzdory si „květen“ nebude předsta-
vovat nic menšího než všeobecnou samosprávu, o které lidé budou mluvit, ale neiniciují ji. 
Ale hnutí, které se objevilo kolem roku 1965, bylo dost silné na to, aby se nevyčerpalo na limi-
tech května 1968.

Ve Spojených státech došlo ke konjunkci studentského odmítnutí (války ve Vietnamu), 
vydatného hnutí mezi nekvalifikovanými dělníky a pouličních bouří (které následovaly 
po bouřích ve Watts roku 1965), které nezpochybňovaly výrobní vztahy, ale distribuční 
vztahy, nikoli kapitál v jeho celistvosti, ale zbožní formu, kterou vtiskuje životu. „Návrat 
revoluce“ na konci 60. let 20. století signalizovalo sbližování, ale nikoli vzájemný průnik 
nebo fúzi akcí zrozených ve výrobě a akcí dotýkajících se směny zboží. Jakožto společenský 
systém moderní námezdní práce syntetizuje výrobní akt uvnitř kapitalistického podniku 
a „svobodné“ vynaložení peněz, které tam vydělala, mimo tento podnik. Dokud se 
zpochybňování dotýká jen jedné nebo druhé z těchto sfér (práce/mimo práci), námezdní 
systém si zachovává svoji jednotu a sílu.

Pomýlená perspektiva způsobená růstem černošského nacionalismu ve Spojených stá-
tech (kontrarevolučního jako všechny nacionalismy) vyvolávala víru v existenci specifického 
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a radikálnějšího hnutí černošské dělnické třídy. Revolta amerických proletářů však mezi 
černými dělníky nebyla o nic prudší než mezi bílými. Konzervatismus pracující třídy, kte-
rý existuje například mezi stavebními dělníky, nebyl ve Spojených státech o nic horší než 
ve Francii. Američtí dělníci nepodporovali Nixona proti Vietcongu o nic více, než francouzští 
dělníci podporovali sérii vlád během války v Alžírsku.

Události v Lordstownu (Ohio) představují přechod mezi dvěma etapami. Na konci 60. let 
20. století se jednalo o jednu z posledních velkých aplikací fordismu. Za účelem výroby chevro-
letu Vega nalákal General Motors mladé dělníky (průměrný věk byl 26 let), zvýšil produktivitu, 
navýšil podíl nekvalifikované práce a kdeco dekvalifikoval, přičemž však nabízel více peněz 
(jako Ford před 40 lety). Ale také zaváděl automatizaci. V roce 1970 byl prvním výrobcem 
aut, který instaloval automatizované montážní linky vybavené stroji od Unimation (prvního 
amerického výrobce robotů). Ostatní výrobci automobilů budou čekat až do poloviny 70. let 
20. století, než udělají totéž (Renault tak učiní teprve v roce 1979). Objem výroby byl v Lord-
stownu na dvojnásobku globálního průměru (100 vozidel za hodinu místo 50). Tento systém 
vyvinutý, aby mařil pasivní i aktivní rebelii mladých dělníků, vedl ke zdvojnásobení absen-
térství a latentních sabotáží. Kapitál chtěl zvětšit objem výroby, aniž by navýšil mzdové sazby, 
které dělníkům vyplácel už po dlouhou dobu: ale masová spotřeba už nefungovala jako kom-
penzace za odcizení práce, jako třeba v letech 1920 nebo 1930, její novost se vyčerpala. Ende-
mická revolta nezabránila odborům, aby se v roce 1972 postavily do čela stávky a sabotovaly 
ji. Tato stávka byla spolu se stávkou dokařů na Západním pobřeží proti kontejnerizaci (1971-
1972) nepochybně „prvním velkým antiautomatizačním konfliktem v USA“ (Le Quément, 
s. 197). Lordstownský boj skončil propuštěním 800 dělníků, ale zejména ukázal buržoazii, 
že automatizaci je třeba zavádět postupně, jinak riskuje vyvolání sporů (už tak latentních 
a občas i výbušných) ohledně průmyslové práce. A tak automatizované montážní linky koexis-
tovaly s tradičními montážními linkami.

Americké protiválečné hnutí – ve svém celku pacifistické – nicméně sehrálo podvratnou 
úlohu, když se stavělo proti státu a válčící armádě. Bylo kritikou expandujícího světa, který se 
dostal do krize (o dekadenci nemluvíme). Byla to pouhá náhoda, že právě v roce 1965 vysla-
ly Spojené státy 500 000 vojáků, aby obsadili Jižní Vietnam (ani ne, aby vedli válku: sotva se 
pouštěli do křížku s Vietcongem a severovietnamskými jednotkami)? Tato bojová síla, o které 
odborníci hned od začátku říkali, že nebude mít žádný účinek, byla typickým produktem pře-
mrštěně sebevědomého západního kapitalismu, jenž věřil jak svému průmyslovému modelu, 
tak tomu, že ve vedení války má navrch nad „nerozvinutými“ národy. Odmítnutí války velkou 
částí americké mládeže útočilo na samé základy současné civilizace, která byla komodifikovaná 
a etatistická. Prostřednictvím stejného hnutí americký pacifismus obvinil stát a kapitál z toho, 
že vše okupuje a neskýtá dostatečnou autonomii a společenský prostor „lidu“. Socialisme ou 
Barbarie, jejichž poslední číslo se objevilo v roce 1965, tu byli opět případným výrazem tohoto 
reálného hledání nového světa, i když nesekalo do kořenů starého světa.

Situacionistická internacionála

Kapitalistická invaze do celkového života – urychlená cyklem prosperity, který začal v 50. 
letech 20. století – vyprodukovala svoji liberální kritiku: díla Vance Packarda o plánované ob-
solenci, Riesmana o osamělém davu, Henriho Lefebvra o každodenním životě atd. Pomaleji 
komodifikované průmyslové země, jako byla Francie, si po dlouhou dobu udržovaly chladný 
postoj k „amerikanismu“ (viz zejména le Monde). Kolem roku 1960, v době, kdy se praktická 
kritika ze strany proletářů potkávala s počátečními obavami o meze a směr tohoto růstu, se-
děl celý způsob, a dokonce i styl moderního kapitalistického života v horkém křesle. V tomto 
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kontextu Situacionistická internacionála (1957-1971) – tento průsečík Nového světa, pyšného 
na svoji modernitu, a Starého světa, podrytého masovou spotřebou, průsečík spojující Němce, 
Skandinávce a Američany na jedné straně a Francouze s Italy na straně druhé – rozhodujícím 
způsobem přispěje ke kritice všeobecné tržní kolonizace.

Jakožto produkt prosperity 60. let 20. století se SI mohla pustit do kritiky světa, aniž by 
se uzavřela v ekonomice/výrobě/továrně/dělnících, zatímco pracující ve stejnou chvíli učinili 
z prostoru mimo práci (bydlení a doprava) východisko svého konání (jako třeba ve Fiatu v roce 
1969). SI se tak znovu napojila na kritiku politické ekonomie z doby před rokem 1848.

Vývoj dějin nás nutí vidět, že námezdní život se neodehrává jen na pracovišti. Staré dělnické 
hnutí, které zaniklo jako sociální síť a uvolnilo prostor vyjednávacím orgánům, sahalo do všech 
aspektů proletářova života. Dnešní strany a odbory jsou prodejci, kteří hrají úlohu sociálních 
služeb a povětšinou fungují jako správci státu.

SI kritizovala „urbanismus“, vědu a techniky utváření společenských vztahů tam, kde byly 
vyrvány kořeny předchozích kolektivních pout. Kapitál zničil město i venkov a vyrobil hybrid-
ní prostor, maloměsto bez centra. (Takto si kapitál vytvořil prostor k obrazu svému, k obrazu 
společnosti, která nemá centrum, protože její centrum je všude.) Mnohé pokusy o experimen-
tální modely měst (třeba Pullman poblíž Chicaga na konci 19. století) nezabránily ani sociálním 
problémům ani dělnickým bouřím. Město dělníků a zaměstnavatelů – třeba projekt Nicolase 
Ledouxe v Arc-et-Senans na konci 18. století – selhalo, protože jediným centrem námezdní-
ho života nemůže být pracoviště. „Normální“ moderní město integruje dělníky lépe, protože 
potřebují kapitalistické životní prostředí a ne zaměstnavatelovo. Toto kapitalistické životní 
prostředí zachovává jistou pospolitost, i když je to z velké míry (ale ani zdaleka ne zcela) tržní 
pospolitost ustavená televizí a supermarketem a s autem jakožto prostředkem spojení mezi 
rozpojenými místy. Televize, supermarket a automobil však stále předpokládají existenci 
lidských bytostí, které se budou dívat, jezdit a uvádět je do víceméně společného pohybu.

Tváří v tvář modernímu městu SI usilovala o nové využití určitých míst. Vdechla nový život 
utopii, pozitivním i negativním utopickým vizím. Zprvu věřila, že lze experimentovat s novými 
způsoby života, ale nakonec odhalila, že toto přivlastnění si podmínek existence nepředpokládá 
nic menšího než kolektivní přivlastnění si všech aspektů života. To dalo nový význam poža-
davku na tvorbu nových společenských vztahů. Tam, kde většina revolucionářů debatovala 
o „moci“ nebo o „odumírání státu“, SI nepředkládala revoluci jako politickou záležitost, 
ale jako změnu celého života. „Banalita,“ říkáte? Ale banalita, která se do revolučního hnutí 
vrátila teprve v 60. letech 20. století a mimo jiné díky činnosti SI.

Jakožto produkt koncilistické levice (Guy Debord byl několik měsíců členem Socialisme 
ou Barbarie) i jejího odmítnutí, SI začala od kritiky spektáklu jakožto pasivity a transformace 
veškeré aktivity v pozorování, což ji přivedlo k afirmování komunismu coby aktivity.

Obrazoborecká SI, osvobozená od problematiky dělnické organizace (na rozdíl od skupin 
jako Pouvoir Ouvrier nebo ICO), otřásla ultralevicí. Její teorie spektáklu ji však vehnala do slepé 
uličky: do uličky koncilismu. Protože byla spíše projevem útoků na zboží než (absentujícího) 
obecného hnutí proti kapitálu, nevyprodukovala analýzu celého kapitalistického procesu. Stejně 
jako Socialisme ou Barbarie spatřovala v kapitálu formu správy, která proletáře zbavuje jakékoli 
moci nad jejich vlastními životy, a došla k závěru, že je třeba nalézt mechanismus umožňující 
spoluúčast všech. K tomu přidala protiklad pasivita/aktivita. A protože kapitalismus teoreticky 
koncipovala spíše jako spektákl než jako kapitál, věřila, že našla prostředek (demokracii), místo 
(radu) a formu života (všeobecná samospráva), kterými zlomí pasivitu.

Idea spektáklu pohltila ideu kapitálu a způsobila tak převrácení reality. Vždyť SI zapomněla, 
že „nejvýznamnější charakteristikou kapitalistické dělby práce je přeměna dělníka z činného 
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výrobce v pozorovatele své vlastní práce“ (Root and Branch: e Rise of the Workers‘ Movement, 
Greenwich, Conn., 1975, z eseje Stanleyho Aronowitze A Break With e Past). „Spektákl“ má 
své kořeny ve výrobních a pracovních vztazích, které konstituují kapitál. Spektáklu tedy může-
me porozumět jen tehdy, začneme-li od kapitalismu a nikoli naopak. Spektákl a pasivní pozo-
rování jsou účinky fundamentálnějšího fenoménu. Je to relativní uspokojování „potřeb“ kapi-
tálem během posledních 150 let (chléb, zaměstnání, bydlení), co způsobuje pasivitu v chování. 
Teoretická koncepce spektáklu jakožto motoru či esence společnosti byla idealistická.

SI tedy po vzoru Německé levice uznávala revoluční spontaneitu, aniž by však odhalila 
povahu této živelné aktivity. Glorifikovala valná shromáždění a dělnické rady místo toho, 
aby specifikovala obsah, kterého tyto formy mají dosáhnout. A konečně podlehla témuž 
formalismu jako ultralevice, které se SI vysmívala, aniž by hnula brvou.

SI odhalila religiózní aspekty militantství – separované praxe, kdy jedinec koná v zájmu 
nějaké věci, a přitom ze svého osobního života činí abstrakci, potlačuje své touhy a obětuje sám 
sebe pro nějaký cíl, který je mu vnější. Aniž bychom mluvili o členství v klasických politických 
organizacích (komunistická strana, krajní levice…), permanentní revoluční činnost se rozhod-
ně občas mění v militantství: protože je zcela oddaný skupině a posedlý partikulárním viděním 
světa, jedinec se stává nepoužitelný pro revoluční akty, až jednou přijde den, kdy budou skuteč-
ně možné.

Ale toto odmítání militantství nebylo ukotveno v nějaké praxi a v pochopení reálných vzta-
hů, které může zabránit rozvoji chování militanta, a tak přispělo k tomu, že se v SI vyžadoval 
radikální postoj ke všemu. Jednu morálku militanta tak nahradila jiná, radikalita, a byla stejně 
nefunkční a nesnesitelná.

Pranýřování spektáklu ji neuspokojovalo, a tak se ho SI rozhodla obrátit proti společnos-
ti, která jím žila. Skandál na štrasburské univerzitě, který ohlašoval květen 1968, byl úspěch. 
Ale SI z procesu vystavěla systém a zneužívala ho tolik, že se obrátil proti jí samotné. Opako-
vání reklamních a skandalizačních technik se změnilo v systematickou kontramanipulaci. Nic 
takového jako antireklamní reklama totiž neexistuje. Média nelze dobře využít ke sdělování 
revolučních myšlenek.

V opozici k falešné skromnosti militantů se SI postavila do středu pódia a nesmírně přehá-
něla svůj dopad na světovou situaci. Opakovaně se odvolávala na Machiavelliho, Clausewitze 
a další stratégy a nebylo to jen o pouhém škádlení. Skutečně byla přesvědčena, že správná stra-
tegie by dosti inteligentní skupině dovolila manipulovat s médii a ovlivňovat veřejné mínění 
revolučním směrem. Rozhodně se jedná o důkaz, že SI byla uzavřena v konceptu spektáklu, 
aniž by tento fenomén vlastně pochopila, protože jí v tom bránil idealismus. Když se prezen-
tovala jako střed vesmíru a jako hybná síla revolučního zrání atd., nejprve jsme si mysleli, 
že je to ironie. Když z toho udělala konstantní téma, přemýšleli jsme, jestli těm obludnostem, 
které o sobě šíří, sama nevěří.

Mezi teoriemi, které před rokem 1968 prošly opravdovou sociální difuzí, byla SI tím 
nejbližším komunismu. Zůstala ale vězenkyní starých koncilistických iluzí, k nimž přidala 
své vlastní iluze o ustavení revolučního „savoir vivre“ [‘umění žít’]. Stvořila etiku, v níž 
potěšení zaujalo místo lidské aktivity. Díky tomu se nedostala za kapitalistický rámec hojnosti 
umožněný automatizací a spokojila se s popisováním konce práce jako nezměrného vášnivého 
volna.

Italská levice prezentovala komunismus jako zrušení trhu a rozešla se s kultem výrob-
ních sil, ale nebyla si vědoma nesmírné podvratné síly konkrétních komunistických opatření. 
Bordiga komunizaci situoval až do dne po uchvácení moci. SI revoluci prezentovala jako oka-
mžitou a progresivní dekomodifikaci. Revoluční proces tedy spatřovala uvnitř lidských vztahů. 
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Vždyť stát nelze zničit na vojenské rovině. Jakožto zprostředkování společnosti musí být rovněž 
sprovozen ze světa podrytím kapitalistických vztahů, které ho vyživují.

SI ale nakonec skončila u chyby souměřitelné s chybou Bordigovou. Ten revoluci redukoval 
na aplikování programu. SI ji zase omezila na vyvrácení bezprostředních vztahů. Ani Bordiga 
ani SI neviděli totalitu. První koncipoval celek abstrahovaný od skutečných vztahů a praktic-
kých opatření, druzí zase celek bez jednoty nebo určení, sumu dílčích bodů, které se kousek 
po kousku šíří. Protože nedokázali teoreticky opanovat celý revoluční proces, Bordiga i SI se 
uchýlili k organizačním paliativům: pro jednoho strana, pro druhé rady.

Ve své praxi Bordiga hnutí nadměrně odosobnil. Šel až tak daleko, že zapíral a zahlazoval 
sám sebe skrze sebemrzačící anonymitu, která umožnila všechny pozdější manipulace ze stra-
ny (bordigistické) PCI. Oproti tomu SI afirmovala jedince až k úplnému elitářství. Šla až tak 
daleko, že sama sebe považovala za střed vesmíru.

Byť o Bordigovi skoro nic nevěděla, SI přispěla k revoluční syntéze, která se rýsovala kolem 
roku 1968, stejně jako on.

La Vieille Taupe

Když Socialisme ou Barbarie nadobro zavrhli „tradiční“ revoluční teorii, menšina se od nich 
odtrhla a přeskupila se kolem časopisu Pouvoir Ouvrier. Pouvoir Ouvrier si chtěli podržet 
dobré aspekty Socialisme ou Barbarie a ignorovali přitom společnou nit, která spojovala 
počátky Socialisme ou Barbarie s jejich následnými úchylkami. Pouvoir Ouvrier tak nedosa-
hovali úrovně Německé levice v mnoha ohledech: odbory, strana, imperialismus a národní 
otázka atd. Vlastně u nich koexistovaly různé ultralevicové tendence, které spojovala jen otáz-
ka kapitalistické povahy Ruska a dělnické správy. V jejich čele stanul Vega, bývalý příslušník 
Italské levice, který se k Socialisme ou Barbarie přidal krátce po jejich založení. Tento bý-
valý „bordigista“ ale do Socialisme ou Barbarie nevnesl z bordigismu nic, protože v Italské 
levici nacházel jen leninismus čistší, než byl ten trockistický, a doplňoval to tezemi o státním 
kapitalismu a dělnické správě.

Cyklostylovaný měsíčník s tisícovkou čtenářů, Pouvoir Ouvrier, se choval, jakoby ho každý 
týden četlo 100 000 proletářů. Do hloubky jdoucí články byly vzácností. Často je pod pseudo-
nymem Brune psal Pierre Souyri, jenž byl autorem dvou zásadních textů o Číně, které vyšly 
v Socialisme ou Barbarie.

Roku 1965 Pierre Guillaume, člen Socialisme ou Barbarie a posléze Pouvoir Ouvrier, za-
ložil knihkupectví la Vieille Taupe na rue des Fossés-Saint-Jacques v Paříži. Kolem něj se dal 
dohromady proud úvah a aktivity, který se zajímal stejně tak o Situacionistickou internacio-
nálu, jež s knihkupectvím chvíli udržovala styky, jako o Italskou levici, která v té době byla 
známá bezmála jen skrze filtr Internacionální komunistické strany (PCI). Pierre Guillaume 
se například podílel na anglickém vydání textu Situacionistické internacionály o bouřích 
ve Watts. Pouvoir Ouvrier, který se nepochybně cítil natolik zranitelný, že se obával, aby 
tento (druhý) proud neohrozil jednotu a život skupiny, zorganizoval v září 1967 absurd-
ní disciplinární slyšení, na jehož konci byli Pierre Guillaume a Jacques Baynac vyloučeni 
za „frakcionářství“… Dobrého půltuctu dalších členů rezignovalo. Zformovali se do nefor-
mální skupiny, které všichni říkali „la Vieille Taupe“.

Od samého začátku knihkupectví odmítalo jakoukoli doktrinální nálepku. Nebylo míst-
ní sekcí Pouvoir Ouvrier (i když Pierre Guillaume byl stále členem) ani jeho knihkupectvím. 
V době, kdy bylo složité sehnat zásadní revoluční texty, protože jen velmi málo se jich pro-
dávalo, mnohé už nebyly v tisku atd., chtělo se postarat o přístup k nim. V roce 1965 měl už 
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pouhý fakt výběru textů od Marxe, Bakunina, Situacionistické internacionály, il Programma 
Comunista (tiskový orgán PCI) a textů od ultralevice teoretický a politický význam. Svým 
způsobem se la Vieille Taupe podílelo na teoretické syntéze, která je nezbytná ve všech dobách. 
Stálo mimo sekty, aniž by bralo všechno „nalevo od komunistické strany“, jako knihkupec 
a nakladatel Maspero (který jednu dobu dokonce odmítal prodávat Voix Ouvriére, [trockis-
tického] předka dnešního Lutte Ouvriére, protože se zdál být příliš nepřátelský k levicovým 
stranám a odborům!).

V roce 1967, což byla doba, kdy se Komunistická strana Francie starala spíše o vydávání 
oreze a Stalina, knihkupectví skoupilo značné pozůstatky materiálů, které vydal Costes, 
jediný předválečný francouzský vydavatel Marxe. Na začátku roku 1968, kdy už komunis-
tická strana a její Editions Sociales nedotiskovali svoji verzi Kapitálu, bylo la Vieille Taupe 
jediným místem, kde se ony tři svazky daly sehnat. Knihkupectví distribuovalo neprodanou 
zásobu Socialisme ou Barbarie, ale také Cahiers Spartacus, kde po válce vyšla řada titulů 
o celém dělnickém hnutí, od krajní levice až po krajní pravici. Veřejnosti byly znovu nabíd-
nuty tisíce kopií textů od Luxemburgové, Prudhommeauxe atd., na něž předtím sedal prach 
ve sklepeních radnice V. distriktu.

La Vieille Taupe nepopíralo potřebnost koherence. Jen se domnívalo, že jí nelze dosáhnout 
pouze na základě jednoho z radikálních proudů té doby (všechny z nich byly jednostranné) 
ani na základě naslouchání dělníkům (jako Informations et Correspondances Ouvrieres) 
ani jen na základě studia forem moderního kapitalismu (jak by si býval přál Souyri, který se 
držel dál od neklidu vyvolaného rozkolem v Pouvoir Ouvrier). Cestou ke koherenci naopak 
bylo teoretické přisvojení si všech proudů komunistické levice (a tudíž i historického podloží, 
na němž vznikly) a Situacionistické internacionály, ale také uvažování o komunismu a zejména 
o Marxově přínosu.

Malá heterogenní skupina, která odešla z Pouvoir Ouvrier se v měsících před květnem 1968 
nevěnovala téměř žádným „veřejným“ aktivitám. Hlavně kolektivně četla Kapitál a začínala 
vstřebávat komponenty komunistické levice i Situacionistické internacionály. La Vieille Tau-
pe nebyla skupinou; spíše šlo o průsečík různých vláken, kterému dominoval antileninismus 
a který byl uvržen do nových zmatků příchodem Invariance.

Bylo by absurdní tvrdit, že existence tohoto malého uskupení sehrála jakkoli rozhodující 
úlohu v květnu 1968 nebo po něm. Co se v tomto uskupení odehrávalo za velmi příznivých 
podmínek (protože jsme mohli těžit ze zkušeností různých skupin, které se už probraly jistou 
masou idejí a faktů), odehrálo se samozřejmě i jinde – často zmateně, občas snad i jasněji. 
Podstatný je proces teoretického zrání (bez nějž by nárazová vlna roku 1968 nedošla tak daleko) 
související s následujícími body: komunismus, funkce demokracie a proletářské spontaneity – 
a nikoli se šňůrou neproblémů, které sdílela i část ultralevice (uvědomění, vůdcovství, říze-
ní, autorita atd.). Květen 1968 nebyl revolucí (!), ale tím, čím ve skutečnosti byl, by nebyl bez 
tohoto zrání.



Historie a osobní příběh uplynulých 
patnácti let

1968

V této poslední části se úhel našeho pohledu dále zužuje, jelikož budeme mluvit zejména o tom, 
co jsme dělali v rámci hnutí, kterému se nepodařilo rozšířit se, a tudíž se internacionalizovat. 
Předstírat, že na to hledíme s odstupem a objektivně, by nebylo poctivé.

Dnes, na konci období, které se toto velmi provizorní hodnocení snaží pokrýt, jsou jediný-
mi jasnými perspektivami perspektivy kapitálu, byť těžko můžeme vědět, zda budou úspěšné. 
Řeč dneška je řečí kapitálu, protože jemu patří společenská iniciativa.

Žádný technologický determinismus neplatí; řešení (kapitalistické nebo komunistické) ja-
kékoli krize je společenské. Lidská aktivita a zejména organizace práce vyjádřená a tvarovaná 
kapitálem se opět dostala do krize. Současná doba je zcela jistě dobou kontrarevoluce – re-
strukturalizace skrze krizi – ale je také začátkem nového cyklu bojů, který do sebe integruje 
proletářskou zkušenost „oživení“, které začalo v 60. letech 20. století. Toto období od roku 1968 
do roku 1972 bylo počátkem fáze – nyní překonávané – která se vyznačovala krizí vědecké-
ho managementu práce. Honba za produktivitou, která zvyšovala vykořisťování, zahrnovala 
mnoho tvrdých stávek v malých a středních firmách a stávek těch nejvykořisťovanějších 
dělníků ve velkých podnicích zhruba až do roku 1975. Ale tyto boje o mzdy a diferenciály jen 
potvrzovaly existenci těch dělítek mezi proletáři, které staví kapitál a řídí šéfové a odbory.

Potíž s porozuměním současnosti a s konáním vychází ze vznikání nové organizace práce, 
která se ještě neustavila a která je zároveň příčinou i důsledkem jiných bojů, jejichž kontury 
ještě nejsou jasně viditelné.

Proletáři často překračovali rámec odborářství a občas proti němu i bojovali. Ale to, 
že proletariát bránil své postavení, mu nedovolovalo reorganizovat společnost. Dnes překro-

čení defenzivního postoje existuje jen negativně. Lidé snili o samosprávě, ale kdo ji dnes bere 
vážně? Lidé toho hodně namluvili o ekologii, ale kdo dnes věří, že je možné zabránit rozvoji 
jaderného průmyslu ve Francii, když se s ním smířila i vládnoucí levice?

„Všechny aktuální problémy s porozuměním revoluci, které ve větší či menší míře nalézáme 
ve všech prováděných teoretizacích, plynou ze skutečnosti, že proletariát se už nemůže stavět 
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proti kapitálu s tím, čím je uvnitř kapitalistického výrobního způsobu či spíše nemůže z revoluce 
učinit triumf toho, co existuje…“ (éorie Communiste, č. 4, 1981, s. 37)

Podle našeho mínění byl květen 1968 ve Francii vrcholem nárazové vlny, která se zvedla 
o pár let dříve a zanikla po letech 1972-1974. Samotný rok 1968 byl bohatý na pozitivní i ne-
gativní události z hlediska komunismu. Ve Spojených státech se protiválečné hnutí radikalizo-
valo spolu s intenzifikací bojů (ofenziva Tet), ale nepropojilo se s dělnickým hnutím a bouře 
v černošských ghettech měly sklon k agresivnímu nacionalismu a (nebo) reformismu. 
V Mexiku násilná studentská revolta skončila masakrem (300 mrtvých), který posílil demokra-
cii. V Československu invaze armád Varšavského paktu pevněji semkla „lid“ kolem národních 
a liberálních řešení. Celosvětově bylo dominantním důsledkem demokratické krocení fenomé-
nu, který potenciálně (ale jen potenciálně) překračoval demokracii.

Neexplodovaly ani ty nejmodernější sektory industrializovaného světa ani ty nejproble-
matičtější, ale ty, kde se konjunktura posledních dvaceti let nejhůře adaptovala na národní 
podmínky. Mezi lety 1954 a 1974 vzrostl podíl námezdně pracujících ve francouzské populaci 
z 62 % na 81 % (tento růst se týkal především těch zaměstnanců, techniků a středních mana-
žerů, kteří tvořili nové střední třídy). Byli jsme svědky fúze agresivních dělnických požadavků 
s antiautoritářskými a antirepresivními aspiracemi studentů, která se brzy rozšířila i mezi 
značnou část nových středních tříd. Hnutí bylo rovněž antikulturní v tom smyslu, že kultu-
ra představovala jakousi bezpečnostní schránku a opak kreativity. Obnovilo tedy odmítnutí 
umění a kultury, které se objevilo v letech 1914-1918.

Květen 1968 byl více než jen rozkol mezi odbory a stranami na jedné straně a velkou 
většinou dělníků na straně druhé. Byl také dožadováním se existence, které se při absenci 
praktického rozvratu společnosti jevilo spíše jako projev než jako akce. Lidé chtěli komuni-
kovat, mluvit, říci to, co nešlo udělat. Odmítnutí minulosti se nepodařilo dát samo sobě obsah, 
a tudíž ani přítomnost. Hesla typu „Věřím v reálnost mých tužeb“, „Pod dlažbou je pláž“ 
odkazovaly na možnost něčeho jiného, co by však předpokládalo… revoluci, aby se mohlo 
stát možným. A při absenci revoluce se požadavek tohoto druhu mohl stát jedině adaptací 
nebo šílenstvím. Květnová témata měla formu nabádání a nahradila vinu typickou 
pro 19. století imperativem potěchy.

A krom slabé menšiny dělníci, buržoazie, většina „protestujících“ a stát, zkrátka všich-
ni, jednali, jako by mezi nimi existoval nevyslovený pakt, který všem zakazoval zajít příliš 
daleko. Zračil se v tom limit – lidé se neodvažovali a ani nechtěli provést revoluci, dokonce 
ani ji začít – i přednost – lidé odmítali politickou hru na pseudorevoluci, neboť ta skutečná by 
musela být čímsi totálním. Dokonce i na rue Gay-Lussac zůstalo násilí na této straně dělnic-
ké agresivity, jakou známe z dob před rokem 1914 nebo z třicátých let ve Spojených státech. 
Konfrontace mezi dělníky a odbory nebyly tak brutální jako v minulosti, například v Renaultu 
roku 1947.

V továrnách bychom roku 1968 těžko hledali slavnostní atmosféru roku 1936. Lidé cítili, 
že se děje něco, co by mohlo zajít dál, ale vyhýbali se tomu, aby to dál zašlo. Panující vážnou 
atmosféru doplňoval vztek na odbory, pohodlného obětního beránka, zatímco ty si dokázaly 
udržet kontrolu jen díky chování členské základny. Veselí vládlo jinde, v ulicích. Proto kvě-
ten 1968 nemohl v následujících letech reprodukovat návrat revoluce ani k němu vést. Hnutí 
zplodilo reformismus, který žil z neutralizace jeho nejvirulentnějších aspektů. Dějiny nám nic 
nenaservírují podruhé.

Otázka státu nebyla nastolena: rok 1968 nebyl začátkem revoluční fáze. Revoluční hnu-
tí se tedy nezrodí z prohlubování května, ale z rozchodu s obdobím, které květen otevřel. 
Ve vůli jít do masové stávky spočívá odmítnutí; ve způsobu vedení této stávky a obzvláště 
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v jejím přenechání odborům, abychom proti nim nakonec mohli rebelovat, až stávku zhatí, 
spočívá přitakání.

Lidé kritizovali moc, ale všude se jí snažili chopit. Zesměšňovali strany a skupinky, 
ale velebili Hnutí 22. března, tento most mezi levičáctvím a radikály (například Enragés). 
Pranýřovali politiku, ale nadchli se pro bratrství ve stylu února 1848 (a přitom čekali na duben 
1974 v Portugalsku). Konjunkce dosažená mezi boji dělníků a budoucích středních manažerů, 
kteří se utrhli ze řetězu, vyžadovala jiné prostředky než ty navrhované tradiční pravicí nebo 
levicí: požadavek na moderní „prostředí“, na výhody kapitalismu bez nevýhod.

Text, který o pár měsíců později napsal François Martin pro la Vieille Taupe (tehdy nevy-
šel), vyjadřoval tento prostý názor: v květnu až červnu 1968 všichni mysleli a jednali v rámci 
demokracie. Rada pro pokračování okupací (CMDO), kterou organizovala Situacionistická 
internacionála, volala po zakládání dělnických rad. Nabádat k vytvoření nějaké formy a před-
stavovat si, že tím konání dostane revoluční obsah, to je demokratická a politická iluze. Květen 
1968 realizoval program Situacionistické internacionály stejně, jako Maďarsko v roce 1956 
realizovalo program Socialisme ou Barbarie: v obou případech rady. Socialisme ou Barbarie 
a Situacionistická internacionála sice byly momenty života proletariátu, ale nikdy nevyja-
dřovaly jeho celý životní cyklus. Tam, kde se dělníci pokoušeli vdechnout život demokra-
tickým formám (dělnické výbory z Rhône-Poulenc ve Vitry), vyčerpali se tímto úkolem 
a spálili energii, která jim pak scházela k provádění nezbytných akcí.

Volby v červnu 1968 dělníky nemobilizovaly (ani nikoho jiného kromě stran) ani pro ani
proti nim. Hnutí se v nich tedy neutopilo, protože samo se oslabilo tím, že se nechopilo ini-
ciativy v polovině května a souběžně zabředlo do násilností (kvazibouře z 24. května), poža-
davků a budování demokratických struktur paralelně s hierarchií na pracovišti. Dnes je 
už politická demokracie přítomná a nikoho už nerozhýbe. Ale sociální demokracie může 
stále mobilizovat energii za účelem dovršení politické demokracie a konečného ustavení 
skutečné, a nejen formální demokracie skrze vnesení prostoru pro rokování do podniku, 
do školy, do okrsku atd.

V roce 1968 se „zainteresované strany“ všude chápaly slova, ale nikdy nepřestaly jednat 
jako uživatelé, kteří se ustavičně zajímají o reorganizaci míst – metro, kemp, podnik – 
na něž je kapitál umístil.

Bylo by však snadné a zavádějící redukovat květen 1968 na cosi bezvýznamného. Toto 
hnutí se sice pustilo do všeho, ale jen nově uspořádalo prvky celku, který jako takový nikdy 
nenapadlo. Tento počátek návratu revoluce svědčil o luciditě, ale v negativní formě. Neby-
lo žádné „dvojvládí“, nýbrž dvojitá absence moci ve vrcholné chvíli stávky, kdy De Gaulle 
30. května přednesl svůj projev. Ani vláda ani stávkující neměli situaci pod kontrolou 
a nebyli si ani jisti vlastní kontrolou (De Gaulle musel jet a přesvědčit se o loajalitě armá-
dy). Je to bizarní, ale v době, kdy lidé tolik mluvili o správě, dělníci se vzdali veškerého řízení 
stávky. Přenechání kontroly nad továrnami odborům bylo známkou slabosti, ale také skuteč-
nosti, že si dělníci uvědomovali, že problém je v něčem jiném. O pět let později, roku 1973 
během velké stávky v Lavalu, dělníci prostě a jednoduše na tři týdny opustili továrnu. Stej-
ně jako „depolitizace“, o které se toho tolik namluvilo, je i tato ztráta zájmu o firmu, o práci 
a o její reorganizaci ambivalentní a nelze ji interpretovat jinak než ve vztahu ke všemu ostatní-
mu. Komunismus byl v roce 1968 rozhodně přítomen, ale jen jako reliéf, negativně. V Nantes 
roku 1968 a později v barcelonském Seatu (1971) nebo v Québecu (1972) se stávkující zmocní 
celých čtvrtí nebo měst, zajdou až tak daleko, že obsadí rozhlasové stanice, ale nikterak toho 
nevyužijí: sebeorganizace proletářů „je možná, ale zároveň nemají co organizovat“ (éorie 
Communiste, č. 4, 1981, s. 21).
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Každopádně proletáři nevytvářeli nové politické, odborové nebo „unitární“ organiza-
ce jako v dobách německé revoluce. Občas se snažili vybudovat demokratické struktury, 
které ale naštěstí nepřežily stávku. Necítili ale potřebu dát své stávce formu „sovětu“. Proč? 
Vehemence jejich protiodborové reakce svědčí o tom, že kdyby nic víc, tak v mnoha to-
várnách měli sílu nastolit demokratické orgány za účelem řízení stávky. Mohli je nastolit, 
ale nesnažili se o to. Problém je tedy v něčem jiném. Takže nečitelnost roku 1968 spočívá 
právě v tomto odmítnutí, které je jen odmítnutím. A člověk nemůže existovat jen z odmítání.

Radikální menšina opustila podnik a setkala se s dalšími minoritními elementy: studenty, 
levičáky a revolucionáři. CMDO byla jedním z míst, kde levičáctví zůstávalo jen okrajovým 
fenoménem. Druhým byl Censier. První vydání Mouvement Communiste (1972) bude analyzo-
vat jeho činnost. (Hodně informací, které odporují autorovým demokratickým interpretacím 
lze rovněž nalézt v J. Baynac, Mai Retrouvé, Laffont, 1978.) Za relativní kohezi mohl Censier 
děkovat především neformální skupině la Vieille Taupe, o které jsme už mluvili a kterou rych-
le posílila GLAT (ve srovnání s tím, co říká a neříká Baynac, který v této skupině [la Vieille 
Taupe], ale také v Censieru hrál důležitou úlohu).

Nedlouho před rokem 1968 Situacionistická internacionála v 11. čísle své revue odpově-
děla ultralevičákům, podle nichž se situacionisté nesnažili shromažďovat kolem sebe dělníky 
a pustit se do permanentní „dělnické“ aktivity. Až přijde den, kdy bude třeba něco udělat, 
řekla SI, revolucionáři budou s revolučními dělníky. A tak se i stalo.

Censier stimuloval a koordinoval aktivitu radikálních, neřkuli revolučních, menšin v čet-
ných firmách. Kritika odborů, zprvu nesmělá, se na konci stávek stala sžíravou. Extremistické 
frakce, které byly na pracovištích izolované, našly v Censieru shromaždiště. Celkem vzato, 
debata otevřená v Censieru se vyhýbala přívalu prázdných frází, který často zazníval jinde 
a demonstrovala velkou luciditu, jak dosvědčuje Rapport d‘orientation z 21. května, kterou 
sepsali tři lidé, minimálně dva z nich byli z GLAT, možná čtyři (Kayatti, člen SI), jak ukazuje 
Baynac (s. 161-163).

Mnozí budou později na Censier nahlížet jako na lekci z demokracie a tehdy jsme se sku-
tečně o demokracii něco naučili: byli jsme svědky demonstrace povrchního charakteru proti-
kladu mezi individuálně buržoazní demokracií a kolektivně dělnickou demokracií. Problém 
menšina-většina existoval jen pro členy ICO, kteří v Censieru byli také, ale odmítali se připojit 
k aktivitám menšiny, protože ta představovala riziko, že sama sebe vnutí mase. Neplodnost 
koncilistické logiky!

Květen 1968 nenastolil otázku komunismu. Proviant, který stávkující dostávali darem, 
svědčil o solidaritě, ale ne o počínajícím rozkladu tržní směny. Komunistická perspektiva 
existovala v nepochybném uvolnění bezprostředních vztahů, v prolomení sociologických ba-
riér, v několikatýdenním životě bez peněz, v potěšení ze společného konání, jedním slovem 
v tomto nástinu pospolitosti, který lze spatřit v každém velkém sociálním hnutí, dokonce 
i v tom nerevolučním (Orwell v Katalánsku roku 1936). Různé výbory, které sídlily v Censie-
ru přirozeně debatovaly o tom, co dělat a co je zapotřebí, abychom se posunuli dál. A to není 
tak běžné, aby velká shromáždění s mnoha dělníky diskutovala o komunismu.

Leták Que faire?, kterého vyšlo a rozdalo se asi 100 000 kusů, doporučoval hnutí, co by 
mělo udělat, aby se dostalo dál či prostě jen pokračovalo: přijmout několik prostých opatře-
ní, která se rozejdou s kapitalistickou logikou, a ukázat tak, že stávka může změnit fungování 
společnosti; uspokojovat společenské potřeby (což by přilákalo váhavce a střední třídu, 
kteří se zalekli násilností – tohoto produktu uvíznutí na mrtvém bodě, této bezmocné reakce 
na vstup do slepé uličky) skrze bezplatné zajišťování dopravy, zdravotní péče a potravin pro-
střednictvím kolektivně spravovaných distribučních středisek, prostřednictvím stávek proti 
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placení (nájemného, daní, složenek); a ukázat, že buržoazie a stát jsou k ničemu.
Komunismus byl v roce 1968 přítomný jen jako vize. Dokonce ani dělníci nepřátelští k od-

borům nepodnikli další krok a revoluční živly mezi nimi byly spíše výjimkou než pravidlem. 
Dodatečným důkazem slabosti byly zmatky obklopující shromáždění v Charléty na konci květ-
na. Charléty znamenalo politický pokus jít dál prostřednictvím pokračování sociálního hnutí 
na rovině státní moci. Právě v Charléty se nacházeli mnozí z levičáků, ale také odborářská levice 
(zejména CFDT) a k vidění tam byla i celebrita, z níž lidé nedávno chtěli udělat národního hr-
dinu, tento De Gaulle levice: Mendes-France. Charléty bylo vrcholem uvědomění a politického 
realismu, který „květnové hnutí“ dosvědčilo. Na jedné straně sen: rady. Na druhé straně realita: 
skutečná reformní vláda a mnozí si představovali, že v ní budou tomuto Mendesi-Kerenskému 
dělat Lenina. Dnes se nad tím můžeme pousmát, ale kdyby mendesovské řešení získalo navrch, 
řada protestujících by ho podpořila. O rok později dva mladí dělníci, kteří spolu s la Vieille 
Taupe udělali leták vzpomínající na revoluční prostor května 1968, konstatovali: „Na Charléty 
nezapomeneme“… Zvolení socialistického prezidenta Mitteranda v roce 1981 konečně usku-
teční naděje Charléty.

Po květnu

Po skončení stávky jsme se všichni dopustili té chyby, že jsme sázeli na to, že dojde k vyjasnění 
situace. Špatně jsme ale pochopili povahu tohoto hnutí a zapomněli jsme, že v dobách revolucí 
– nebo otřesů jako byl rok 1968 – prosperují všechny organizace a ideologie, včetně kontrare-
volucionářů.

Zejména levičáctví začalo „generální zkoušce“, k níž ve skutečnosti nedošlo, připisovat 
falešné revoluční cíle. Pokvětnová doba však mohla být jedině kontrarevoluční – požadování 
svobody ve všech směrech i ve vztahu k revolučnímu hnutí. Jelikož exploze nemodifikovala 
fundamentální struktury, její energie se rozptýlila v odporu vůči zastaralým institucím, spole-
čenským mravům atd.

Levičáctví, které zaujalo místo stalinismu, dotlačilo kapitalistické odcizení do krajností, 
a přitom se prezentovalo jako lék na toto odcizení. Kapitalizovaný člověk je zbaven kořenů. 
Levičáci tuto deidentifikaci přijali za svou. Militant žije v jiném světě a projektuje se do jiného 
já, „na straně proletariátu“, „na straně socialistických zemí“ nebo „na straně třetího světa“. Krize 
levičáctví, která přišla o několik let později, odstartovala opačný fenomén: hledání identity. 
Nadále budou všichni pátrat po zvláštní skupině, v níž by nalezli své „přirozené“ kořeny (femi-
nismus, regionalismus, homosexuální identita atd.).

Všechny ideologie se revitalizovaly, leninismus stejně jako anarchismus. A neměli bychom 
dnes litovat jejich současného úpadku. Neboť toto zmatení iluzí přirozeně vedlo k sebekritice: 
lidé přecházeli od militantství ke každodennímu životu. Jestliže, „individuum je znamenitou 
formou buržoazní existence a egoismus […] esencí […] dnešní společnosti […] rozptýlené 
do atomů,“ (Marx) buržoazní společnost tyto atomy rovněž neustále znovusjednocuje do sku-
pin. Privatizace života a stále citelnější nedostupnost jakékoli kolektivní nekomerční aktivity 
s sebou nesou polarizaci, kdy mají lidé buď sklon popírat sami sebe jakožto osoby, aby nadále 
neexistovali jinak než ve skupině, nebo odmítají jakoukoli organizaci, aby žili jen jako jedinci. 
Postuluje se tak falešná alternativa: je původem člověka „on sám“ nebo „společnost“? Škodí 
aktivitě více individualismus nebo skupinové vyděračství? Představa, že záleží jen na vnitřním 
životě nebo na každodenním životě, pouze převrací militantovu představu, že je třeba zasaho-
vat do toho, co je vnější a nikoli do sebe, aniž by ji podrobila kritice.

Militantství a aktivismus každodenního života jsou vzájemně zasnoubeni jako rozhádaný 
pár, který se nikdy nerozejde. Morální kritika militanta je špatně mířená. Militant není prostě 
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jen emocionálně vyhladovělý „ubožák“. Militantství je nevyhnutelnou iluzí o možnosti aktivity 
ve světě, který takovou aktivitu činí téměř nemožnou; je to pomatený prostředek jak uniknout 
panující pasivitě. Důvodem, proč se snažíte něco dělat, není vaše vlastní situace, vystupujete 
sami ze sebe, nacházíte dynamiku ve skutečnostech nebo ideách, které jsou vašemu životu vněj-
ší: „proletariát“ nebo „revoluce“ či abychom byli modernější: „radikalita“ nebo „touha“.

Po květnu lidé kritizovali všechno kromě cementu pojícího dohromady celek, samotnou 
totalitu. Absence ofenzivy v samotném srdci společenského těžiště nutila kritiky všeho druhu, 
aby vzájemně respektovali limity své produkce. V jiném obecném rámci by všichni produkovali 
něco jiného, ale protože nic nevedlo k revoluci, šli ke dnu. Tyto neoreformismy se lišily od svých 
předchůdců: zatímco ti měli projekt na celospolečenské rovině (reorganizovat ji na základě 
práce ustavené jako jednotná síla), nové reformismy vzdaly snahu o změnu společnosti a místo 
toho si v ní jen chtěly zařídit svobodný prostor.

„Osvobození“ žen, sexuality, mravů atd. znamená fragmentaci. Lidé uvnitř sebe oddělují 
jednu funkci od ostatních. Místo aby směřovali k celistvé, mnohostranné bytosti, lidé sami sebe 
porcují, chápou a hájí pomocí obratů jako žena, spotřebitel, výrobce, Bretonec atd., přičemž 
zájmy těchto odlišných kategorií stojí proti sobě navzájem. Lidem se neuvěřitelně daří vytvářet 
v sobě dělítka, která se kapitál namáhavě snaží udržovat uvnitř proletariátu.

Kdekoli ve Francii vznikla sebeorganizace na pracovišti, po červnu 1968 se zhroutila. 
Za italského „horkého podzimu“ na přelomu let 1969 a 1970 vznikly rady, z nichž se i podle 
hlavy odborové konfederace CGIL staly paraodborové instituce. Těmto radám se tedy nepoda-
řilo ustavit se jako masové organizace objímající celý život společnosti a shromažďující nejen 
výrobce, ale veškeré pracující obyvatelstvo. Pro tradiční dělnické hnutí tohoto druhu už nebylo 
místo. Modernistická naděje ve stylu CFDT, že přijde nová dělnická třída, která znovu sjednotí 
práci a bude ji schopná řídit, se roztříštila o reálnou potřebnost oné početné, poddajné a nepří-
liš kvalifikované vrstvy, která se kapitálu vždy hodí. Samospráva sloužila jen ke vzbuzování víry 
v možnost uskutečnění této naděje.

„Italská situace se vyvíjí pomaleji, a nakonec odhaluje své tendence.“

„První fáze trvala od roku 1968 do zimy 1971. Hlavním prvkem byl zrod dělnických bojů ne-
závislých na vlivu odborů a politických organizací. Zakládaly se dělnické akční výbory jako 
ve Francii, ale s jedním podstatným rozdílem: moc odborů ty francouzské rychle vyhnala 
z továren, čímž je prakticky donutila nedělat si žádné iluze o možnostech továrny. A protože jim 
celková situace nedovolovala dojít někam dál, zanikly. Oproti tomu v Itálii se dělnické výbory 
od začátku dokázaly organizovat uvnitř továren. (…) Řada výborů vznikla v továrnách izolovaně 
od ostatních a všechny začaly zpochybňovat rychlost linky a organizovat sabotáže.“

„(…) Dělnický boj sám se nesetkal s žádným odporem. A právě to ho odzbrojilo. Nemohl dělat 
nic jiného než se přizpůsobit podmínkám kapitalistické společnosti. Co se odborů týče, ty reor-
ganizovaly své tovární organizace po vzoru ‘autonomních’ výborů, které se objevily v nedávných 
bojích.“ (le Mouvement Communiste, č. 1, 1972: „En quoi la perspective communiste réappa-
raît“)

„(…) čím více roste význam výzkumného, kreativního a monitoringového sektoru, tím vět-
ší množství lidské práce se koncentruje v přípravě a organizaci výroby, tím více roste smysl 
pro iniciativu a zodpovědnost, stručně řečeno, tím více moderní dělník na kolektivní rovině 
získává zpět profesní autonomii, kterou ztratil ve fázi mechanizace práce, tím více se rozvíjejí 
tendence dožadovat se řízení.“ (S. Mallet, La nouvelle classe ouvriere, 1963)

(Dvacet let po Malletových tezích si můžeme všimnout, že odboráři, reformátoři a odborní-
ci nás nadále informují o novém typu průmyslové práce, v němž dělník unikne svému odcizení, 
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tentokrát díky robotům. O této evoluci máme v úmyslu napsat článek.)
Ještě před tím, než policie dobyla Censier (červenec 1968), zformovaly výbory, které se 

tam potkávaly, Inter-Enterprises, který se scházel dál ještě několik měsíců a sváděl dohromady 
neformální delegáty (neměli výslovný mandát od svých soudruhů) extremistických dělnických 
minorit. Inter-Enterprises byl spíše místem výměny názorů a diskuse než aktivní koordinace. 
La Vieille Taupe, GLAT a ICO se ho rovněž účastnili. Mezitím skončil naprostým fiaskem po-
kus o spolupráci mezi la Vieille Taupe a GLAT. Pravidelné schůze a debaty Inter-Enterprises 
tedy sice zřídka vedly ke kolektivní akci v dotyčných podnicích, ale připravovaly podhoubí 
v lidských hlavách, přičemž navazovaly na diskuse zahájené v květnu a červnu. Levičáci se 
přitom snažili dělat „konkrétní“ návrhy: organizovat boje… Jenže už samotný název Inter-En-
terprises naznačoval limity (tedy limity května 1968): nejednalo se o komunistickou organizaci, 
jen o prostředek, jak přejít k něčemu jinému, co momentálně nebylo na spadnutí.

Samozřejmě, že zánik Inter-Enterprises neznamenal konec sebeorganizace menšiny dělníků 
či jejich konfliktů s odborovými aparáty. Akční výbory dál shromažďovaly protestující zaměst-
nance s radikálními a levičáckými živly. Kousek po kousku se ale část dělníků těchto aktivit 
přestávala účastnit. Ještě, když byli členy CGT, několik desítek členů nebo sympatizantů Comité 
Hachette d‘Action Révolutionnaire jeden po druhém vystoupili na odborové schůzi a pak své 
členské průkazky nechali na pódiu. O pár týdnů později ale většina z nich vstoupila do CFDT.

Malé množství aktivních živlů v akčních výborech chtělo jednat na jiné, revoluční, bázi, 
a tak se ji snažilo objevit. La Vieille Taupe bylo jedním z pólů, kolem nichž se scházeli. Rovněž 
se skrze ně zkontaktovali lidé ze stejné země (Itálie), kteří se předtím neznali.

Situacionistická internacionála postupně zanikala. Před rokem 1968 byla veřejnou afir-
mací budoucí revoluce. Pak afirmovala příchod revoluce v roce 1968. Demokracie postavená 
na radách byla květnovým snem. SI v tom nespatřovala limity května, nýbrž to četla jako 
důkaz, že koncilismus je v pořádku. Teorie rad se hodila na francouzské a italské stávky, 
ale pro revoluční hnutí, které by zašlo za meze těchto stávek, byla neadekvátní. Aby věci urych-
lila, SI volala po vymýšlení skandálů, dělnických „Štrasburků“. Srotila se kolem samosprávy 
a stala se zvěstovatelkou existujícího, které vydávala za revoluci: Itálie, Portugalsko. Neschopna 
sebekritiky, nahradila ji mánií posuzovat prohřešky proti morálce, kterou se sama chvástala 
a kterou nastolila: proti radikalitě. „Všechny zabiju a pak půjdu,“ řekl Ubu. Když už skoro 
všechny zkritizoval a zavrhnul, nezbylo Debordovi nic jiného než zachránit Společnost spek-
táklu tím, že ji změnil v obrázky a pak ve svém posledním filmu, „In girum nocte…“, silně 
rozehrát nostalgii, která bude lidi buď dojímat, nebo štvát, a znovu si pěstovat svoji výjimeč-
nost. Během tohoto období revoluční hnutí asimilovalo vše, co bylo na SI podstatné, zatímco 
pouzí následovníci z ní vyvodili ospravedlnění jakéhosi umění žít, které se nakonec nelišilo 
od všech ostatních tzv. „alternativních“ forem žití. „Proto jsme přijali variantu, která byla 
(v té chvíli) nejextrémnější a které se ráznou dialektikou podařilo odhodit nutnost revoluce 
skrze logiku jejího revolucionářství“ (Victor Serge, Memoirs of a Revolutionary, OUP, 1963, 
s. 18).

Prohlubování teoretické práce, kterou prováděla menšina, jež byla malá, ale napojená 
na frakci radikálních dělníků, kteří také nebyli schopni pozitivní akce na svých pracovištích, 
se šířilo nejen do Itálie a do Španělska, ale i do moderních kapitalistických zemí (Skandinávie, 
Spojené státy). Uvědomili jsme si, že přecházíme do kvalitativně nového stádia. La Vieille Taupe 
se v roce 1969 veřejně dotklo otázky přehodnocení dědictví Německé levice a vstřebání toho 
nejlepšího z Italské levice, když napsalo text o ultralevicové ideologii pro národní a mezinárod-
ní setkání Information et Correspondance Ouvrieres (ICO). Tento klíčový text byl sice důležitý 
pro všechny, kdo se v něm poznali, ale pokus o debatu s „koncilisty“ (ICO, Mattick…) byl rychle 
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utnut. Ve stejné době Internacionální komunistická strana (PCI), tato svěrací kazajka, v níž byla 
uvězněna Italská levice, vstoupila do krize, která o dva roky později vedla k odtržení Skandináv-
ců kvůli sporu o názor Německé levice na odborovou otázku.

Byť nic takového jasně nezaznělo, konvergenčním bodem bylo přesvědčení, že proletariát se 
nemusí nejprve vyšvihnout jako společenská síla a až pak měnit svět. Není tedy třeba vytvářet, 
podněcovat či doufat v nějakou dělnickou organizaci. Není žádný přechodný výrobní způsob 
mezi kapitalismem a komunismem. Mimo to, co proletariát dělá, aby komunizoval svět a spolu 
s ním i sebe, není žádná autonomní organizace proletariátu. Proto neexistuje problém, zda jsou 
revolucionáři proletariátu vnitřní nebo vnější.

Toto přesvědčení nám stačilo, aby nás vzdalovalo skupinám jako Révolution Internationale 
(vznikla v roce 1968), která se po koncilistické fázi chopila dědictví Italské levice, Bilan a Inter-
nationalisme (po roce 1945). Jakožto příklad nepovedené syntézy, která spojila koncilistickou 
předpojatost s organizačním fetišismem, skupina se pod jménem Mezinárodní komunistický 
proud (ICC) rychle ponořila do sektářského života – srovnatelného s [bordigistickou] Interna-
cionální komunistickou stranou – a ustavičného konkurenčního boje s ostatními skupinami.

La Vieille Taupe bylo v letech 1968 až 1972 nepochybně kontaktním bodem a Invariance 
(vedený Camattem) teoretickým katalyzátorem tohoto sbližování Francie s Itálií a Skandinávií. 
A tak v roce 1969 šesté a sedmé číslo prvního ročníku Invariance reinterpretovaly celé století 
revolučního hnutí tak, že do něj opět začlenily Německou levici. Avšak stimulující úloha, kterou 
Invariance sehrál, nijak neumenšila jeho původní idealismus, neboť proletariát si představoval 
spíše jako historickou entitu než jako produkt skutečných vztahů a situací. Přivlastňování mi-
nulosti ale nebylo prací pro archiváře; někteří proletáři se na něm podíleli ze stejných důvodů 
jako ti druzí. Pierre Guillaume proto mohl charakterizovat fungování naší tehdejší komunity 
takto: když někdo, kdo má oproti druhým tu výhodu, že četl nějaký revoluční text z minulosti, 
provede jeho historické expozé, tak, mluví-li jasně, jeho publikum bude vědět tolik co on – není 
ničím jiným než „agentem detailů“.

1972

Odmítání vytvořit skupinu a vyznačit tak interiér a exteriér dovolovalo těm, kdo se scházeli 
v la Vieille Taupe, posunout se ke společné kohezi, která u ostatních existovala jen na papíře. 
V rámci této teoretické a praktické komunity fungovala jistá dynamika, která všechny sta-
věla do stejného postavení, a přitom integrovala schopnosti a nejrůznější názorové nuance. 
Tato kolektivita, které z pohodlnosti budeme říkat la Vieille Taupe, postupovala vpřed krok 
za krokem a pokaždé se spolčila s těmi, kdo souhlasili s provedením nějaké konkrétní činnosti, 
aniž by prvně museli odsouhlasit nějaký ten „program“ nebo „platformu“. Ovšemže, pokud 
někdo navrhnul takovou a takovou akci té či oné osobě, stalo se tak proto, že se oba domnívali, 
že toho mají víc společného než jen touhu něco dělat. La Vieille Taupe si nesnažilo udělat jmé-
no: naše činy byly naším podpisem. Společná aktivita se zakládala na konsensu, který jsme často 
zakoušeli jako inspirující: byly věci, které bylo třeba udělat a říci a lidé si často navzájem velmi 
rychle porozuměli. Absence hlasování a legalismu nám dávala pocit činnosti, která se blížila 
tomu, co bychom mohli považovat za činnost komunistickou. Psychologie, diskuse o emocio-
nálních stavech a vlivu charakteru a emočních „problémech“ jsme odmítali.

Tato forma organizace povzbuzovala nezodpovědnost. Někdo mohl šířit pochybný text, 
podniknout škodlivou iniciativu, aniž by lidé mohli včas vyjádřit své výhrady nebo dosáh-
nout nutné nápravy, protože existence skupiny nebyla definitivní. Nejaktivnější jedinec, Pierre 
Guillaume, byl tak pod nejmenší kontrolou společné činnosti. Co se absence psychologie týče, 
můžeme na ni sice melancholicky vzpomínat, když vidíme, v jaké bryndě dnes tolikeří z nás 
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plavou, a když vidíme, jakou měrou se labilní chování stalo důležité v následné evoluci a v roz-
kolech, kterými byla prošpikována, ale také bychom neměli zapomínat, že toto odmítnutí bylo 
částečně slepotou, která nás vedla k tolerování takového chování, s nímž bychom se dnes už 
nevyrovnali.

Jestliže absence formalismu nám bránila podlehnout sektářským nemocem – doktrinář-
ská skleróza a organizování organizace – nedostatek jasně definovaných perspektiv, na nichž 
bychom se shodli po nějaké formálnější diskusi, měl tu nevýhodu, že nám bránil v kritice na-
šich vlastních aktivit, neboť ji nešlo postavit na nějaké formulované shodě. Pravdou je, že tato 
snaha o formulaci by nás nevyhnutelně připravila o podporu části živlů motajících se kolem la 
Vieille Taupe. A není jisté, že by to bylo dobře: možná bychom získali na preciznosti, ale přišli 
bychom o kreativní bujení, které vydalo své plody teprve později v našich hlavách a v hlavách 
jiných lidí.

Nicméně vágnost napomáhala stalinofobní mánii, která se blížila postulování antistalinis-
mu jako základního požadavku, kterým byl pro jiné antifašismus (když něco bylo proti komu-
nistické straně a SSSR, tak to přeci nemohlo být špatné…). Je třeba znovu říci, že nepřátelství 
ke komunistické straně může být stejně jako nepřátelství k NATO antirevoluční. Komunistické 
hnutí totiž mezi „národy světa nemá žádného nepřítele číslo jedna“.

Nakonec to dopadlo tak, že la Vieille Taupe věnovalo příliš mnoho energie házení „slupek 
od banánů“ stalinistům pod nohy, aby ztratili rovnováhu, a že spoustu úsilí vkládala do skan-
dálních aktů, útoků na jednom jediném terénu – na terénu ideologie, který měl nepřítel už 
příliš dlouho pod kontrolou, než abychom ho mohli vážně ohrozit. Násilná akce, která sama 
v sobě nenese svůj význam (není srozumitelná těm, s nimiž máte něco společného a k nimž se 
obracíte), hraje do karet nepříteli. Napsat, „Příliš mnoho vrahů chodí k této zdi klást květiny,“ 
na mur des Fédérés [památník padlým Pařížské komuny na hřbitově Pere Lachaise, který byl 
místem posledního vzdoru a následného masakru komunardů 28. května 1871, a Komunis-
tická strana Francie si z něj udělala místo každoročních poutí – poznámka překladatele] je akt, 
který v sobě obsahuje svůj dopad a jehož smysl nelze špatně pochopit, snad jen ze zlé vůle nebo 
z evidentního nedostatku zájmu o dané téma. Ale násilnému aktu, který do sebe nevpisuje mož-
né vysvětlení, bude jeho význam přidělen politickou mocí nebo médii a zvnějšku.

Je-li úder zacílený na reprezentace (například na mýtus, který o sobě komunistická strana 
udržuje) adresován radikálům, může si svůj význam podržet a povzbudit mlčící většinu. Když 
se ale pokouší oslovit všechny a změnit veřejné mínění o komunistické straně, nedosáhne ani 
k obecnému ani k minoritnímu vědomí. Přesto la Vieille Taupe praktikovalo skandalizaci, 
aniž by o ní dokázalo diskutovat, až tedy na vzácné výjimky a s mizivým účinkem.

Ve Francii byl rok 1972 bodem zlomu. Toho roku dosáhlo levičáctví svého apogea a na-
posledy se významněji vyskytly protistátní, antipolitické a antirepresivní demonstrace, které 
se objevily v roce 1968. Overneyův pohřeb byl klimaxem, po němž se všechno rozpadlo. Bylo 
to velké shromáždění proti komunistické straně: maoistického militanta Overneye zastřelila 
u bran Renaultu zaměstnavatelova soukromá policie a Marchais [generální tajemník Komu-
nistické strany Francie] se nedokázal zdržet tohoto procítěného výkřiku: „Nezačneme znovu 
jako v osmašedesátém…“ Levicoví pořadatelé jen stěží krotili tuto obrovskou demonstraci pro-
dchnutou bouřlivou atmosférou, ale neschopnou sama si určit cíle. Viděli jsme, jak jeden z nás 
jen vlastním hlasem soupeřil s megafony trockistických pořadatelů, aby demonstraci vnuknul 
slogan, „Marchaisi, hajzle, lid tě stáhne z kůže,“ ale poskoci hned zasáhli s pokřikem, „Žádný 
antikomunismus!“ Svojí agresivitou toto heslo nicméně ukazovalo meze této demonstrace. 
Mezi levičáky si sice jedna část maoismu vyvinula protiodborovou a protistalinistickou linii, 
ale v rámci logiky, která byla antifašistická, populistická a demokratická.
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Protože přišla po teoretickém průlomu v práci revolucionářů, byla tato demonstrace 
interpretována jako známka zrodu (konečně) radikálního proudu, který zajde za levičáctví. 
V té době vznikla celá řada skupin: zejména Négation v Paříži a Intervention Communiste 
(z níž se stane éorie Communiste) v Aix. La Vieille Taupe se chystalo vydat několik textů 
a jedním z nich bylo En quoi la perspective communiste réapparaît od Françoise Martina, stať 
stvořená z několika textů z roku 1968 i mladších. Pokračovaly diskuse, které přišly po Overne-
yově pohřbu, kde byl leták la Vieille Taupe dobře přijat, a někteří z dělníků, kteří se dlouhou 
dobu účastnili našich aktivit, kritizovali naši činnost za to, že na ni nic nenavazuje a volali 
po vytvoření soudržnější skupiny. Letáky, teoretické texty, například od Denise Authie-
ra (předmluva k Trockého Zprávě sibiřské delegace, Spartacus), Gillese Dauvého píšícího 
pod pseudonymem Jean Barrot a Pierra Guillauma, a neformální kontakty podle nich už 
nestačily. A tak spatřili světlo světa Mouvement Communiste se stejnojmenným bulletinem, 
jehož první číslo tvořil text Françoise Martina a druhé Kapitalismus a komunismus. Každého 
vyšlo pět set výtisků (dalších 1000 výtisků druhého čísla následovalo téměř okamžitě) a rozdaly 
se během několika málo dní, větší část na základě přímého kontaktu, zejména na pracovištích 
(Renault). Měli jsme dojem, že se věci hýbou vpřed.

Vyjasňování teorie a sbližování skupin z několika zemí dalo vzniknout víře ve zrod hnu-
tí, nepočetného leč soudržného, schopného dát o sobě vědět a udržovat minimum aktivních 
vztahů s proletářskou zkušeností. Snad jsme měli pravdu, že dochází k vyjasňování teorie, 
ale rozhodně jsme se mýlili ohledně formování center schopných reflexe, a dokonce i akce. 
Overneyův pohřeb byl jednou z iluzí května, jeho posledním zalapáním po dechu, ale v žádném 
případě známkou jeho obrody. Dokonce i ti, kdo tlačili na založení Mouvement Communiste, 
se od něj téměř najednou odpojili. Styky navázané s Négation nevydržely. Naše vazby na mo-
dernější země ochladly a jediné kontakty, které nám zůstaly, byly z Itálie a Španělska. Globální 
proletářská aktivita tak sice napomohla setkání a akumulaci často sympatizujících hledisek, 
ale nebyla dost silná na to, aby nastolila syntézu, která by nám skýtala lepší rukověť k přítom-
nosti: nedostali jsme se za porozumění minulosti.

Za těchto podmínek nemohla být kniha le Mouvement Communiste (Champ Libre, 1972), 
která vyšla ve stejné době, uspokojivá. Byl to text Gillese Dauvého a nikoli la Vieille Taupe nebo 
skupiny Mouvement Communiste, která o něm téměř nediskutovala a nijak ho nevylepšila. Jak 
říkala už předmluva k portugalskému vydání (1975), toto dílo bylo nedostačující teoretizací 
– svým způsobem stejně parciální jako většina textů té doby. Protože byla o jiném čtení Marxe, 
které šlo ve šlépějích Invariance a Bordigy, kniha opomněla zahrnout do své globální kritiky 
Marxe samotného. A tak díky své starosti o popis objektivních „zákonů“ zapomněla na skutečné 
vztahy. „Hodnota“ se v ní nejevila jako výraz společenských vztahů, nýbrž se měla sklon perso-
nifikovat a stát se subjektem dějin stejně, jako „komunistické hnutí“, ale hodnota i komunistické 
hnutí jsou jen teoretické konstrukce, které se přibližují realitě. Kniha tedy vystavěla integrovaný 
model rozporů místo toho, aby je osvětlila na základě praxe. Když jste knihu dočetli, mohli jste 
uvěřit v existenci proletářského hnutí, které automaticky uvádí do pohybu „obsolence“ hodno-
ty. Dnes se nám zdá, že pojítko mezi kapitalismem a komunismem a mezi kapitálem a prole-
tariátem není ani zdaleka tak jasné, jak jsme tehdy tvrdili. Komunistickou transformaci jsme 
prezentovali jako řadu opatření, která je třeba přijmout. Říkali jsme sice, že jsou otázkou hnutí, 
ale neukázali jsme detailně podvratné účinky těchto bezprostředních opatření. Abstraktní ana-
lýza reálných podmínek a idealismus.

Skandinávský rozkol v [bordigistické] PCI roku 1971 odstartoval odchod části členů z fran-
couzské sekce. Krize militantství, která byla endemická ve všech politických skupinách, tyto bý-
valé militanty nenasměrovala k revoluční činnosti (kterou by bývalo bylo třeba nejprve defino-
vat). Hnala je k hledání „života“, v němž se ztratili. Jejich evoluce odpovídala procesu, který jsme 
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často vídávali v našich řadách: jakýsi „životní cyklus revolucionáře“. Lidé na bázi instinktivního 
odmítnutí etablované společnosti přecházejí od existenciální revolty k organizované prorevo-
luční aktivitě a děje se tak skrze řadu rozchodů, které je vedou více a více doleva. Provádějí 
kritiku všeho, všech forem existence a proletářské intervence, celé revoluční či pseudorevoluční 
minulosti, glorifikované a deformované, dokud nedosáhnou mezního bodu, kdy kritika pojme 
i revoluci a proletariát, které pak nakonec odmítnou jako mýty, pokud je, ovšem, neteoretizují 
jako pouhé abstraktní identity, filozofické pojmy nedosažitelné lidskému konání.

Svoji úlohu v krizi PCI evidentně sehrál Invariance, ale jeho vlastní evoluce – odrážející jak-
si všeobecný zmatek – pouze přispěla ke stagnaci jedněch a k odletu druhých do hyperprostoru. 
Camatte se chytil jedné Marxovy fráze a dobře shrnul rozpor proletariátu: „třída kapitalistické 
společnosti, která není z kapitalistické společnosti“ (ročník III, 1979, s. 55-56). Tento rozpor 
však rozřešil zvláštním způsobem: nejprve je třída stranickou pospolitostí, pak je strana tříd-
ní pospolitostí, a tudíž univerzální třídou, a nakonec je lidstvem. Camatte tedy nejprve udělal 
z rozkládající se třídy „stranu“. Místo toho, aby pak pokračoval k otázce, co vytváří proletariát, 
jeho zkušenost a jeho rozpory, Invariance udělal ze strany celé lidstvo. Metafyzika lidstva tak 
nahradila metafyziku strany. Pořád ale zůstávalo u zprostředkování mezi revolucí a aktivitou 
lidí, protože to, co by v jejich praxi mohlo zplodit revoluci, nikdo pořádně nerozpoznával.

Invariance si do svého vlastního jazyka přeložil i všudypřítomnost kapitálu. Camatte tak 
dobře chápal, že toto neosobní monstrum vstřebalo celý svět, že jím začal být fascinován, 
a to až tak, že viděl kapitál všude. Jestliže kapitál vše požírá, pak se z proletářů stávají kanibalové 
a jejich boj vyživuje kapitál jejich masem. Invariance odhalil, jak strukturalismus vyjadřuje sílu 
systému, který při svém zvěčnění popírá dějiny. A protože sám pak nebyl s to vidět v barbarství 
nic jiného než právě jen barbarství, Invariance už nerozlišoval nic než totalitu, v jejímž rámci se 
všechny předchozí rozdíly (třídy, výroba/oběh atd.) smazávaly.

Druhá a třetí řada Invariance teoretizovala viditelnou realitu, na kterou bolestně narážíme: 
všudypřítomnost kapitálu. Podle Invariance se proti totalitnímu bytí, které okupuje veškerý so-
ciální terén, staví jiná podzemní – ale stejně všudypřítomná, realita – vzpoura života.

Tradiční revoluční myšlení se vyhýbalo hloubání o přežití kapitálu tím, že ho připisovalo 
externím příčinám (sociální demokracie, imperialismus atd.). Invariance se uchýlil k internali-
zaci: kapitál přežívá, protože vstoupil do nás. „Smrtelnou krizi“ ekonomiky tak nahradila revolta 
naší přirozenosti, kterou kapitál pohrdá.

Podle Invariance kapitál absorbuje vše kromě této lidské přirozenosti, tohoto cosi uvnitř 
nás, co se odmítá poddat. To ale znamená zapomínat, že k absorpci musí docházet skrze reál-
né vztahy mezi lidmi. Protiklad tedy není mezi aktivitou, která je skrz naskrz kapitalizovaná, 
a lidskou přirozeností. Je-li tu nějaký protiklad, tak nutně leží v samotné kapitalistické aktivitě, 
a to právě proto, že ji do pohybu uvádějí proletáři. Sama tato aktivita je kontradiktorní a snad 
nabízí cestu ven. Řešení tedy spočívá ve společenském vztahu, a ne nikde jinde.

„Dělník sám je kapitál, zboží…“ (Marx), ale není jimi pasivně. Invariance chápal, že kapitál 
se nepohybuje sám od sebe, nýbrž skrze naše konání. Ale Camatte z toho vyvodil závěr, že ka-
pitál tudíž nadobro triumfoval: učinil z nás sebe, vstřebal nás. Avšak kapitál je rozporný právě 
prostřednictvím této aktivity, kterou nám vnucuje. Jak napsal Lefort v dříve citovaném článku, 
proletáři se nalézají v univerzálním postavení.

S ohledem na Camatta, který věří, že revoluční hnutí – v našem smyslu tohoto sousloví – je 
mrtvé a je přesvědčen, že nová realita kapitálu naprosto zneplatnila pojmy „proletariát“ a „re-
voluce“, neměli bychom hledat útočiště v rigidním opovržení. Revolucionáři na konci 19. století 
oprávněně oponovali „revizionismu“ s tím, že se od roku 1848 nic podstatného nezměnilo. Roku 
1914 (tj. příliš pozdě) si však uvědomili, že přeci jen se něco změnilo: dělnické hnutí se stalo 
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nástrojem kapitálu. Revolucionáři už tehdy měli poznat, že revizionismus je výrazem skuteč-
ných problémů, které svým popíráním přehlíželi. Camatte dříve poskytnul revoluční teorii naší 
doby mnoho stavebních prvků. Dnes špatně klade reálnou otázku. Jeho bloudění je ilustrací 
nejednoznačnosti doby.

Castoriadis a Camatte viděli v kapitálu cosi, co požírá všechno, a tím, že anulovali pojmy 
rozlišující části kapitálu, dospěli k závěru, že tu máme byrokratickou pyramidu (v díle první-
ho) či nedefinovatelnou totalitu, která lidskou bytost integruje a zároveň se jí to nedaří (v díle 
druhého). Jsou to myslitelé nové tváře kapitálu, konce dělnického hnutí a absence revolučního 
hnutí – protože revoluční hnutí nemá charakteristiky, které jsme si v 60. letech 20. století snad 
mohli představovat, přesekávají uvazovací lana a odplouvají z kotviště.

Skupina Organisation des Jeunes Travailleurs révolutionnaires, která zejména vydala Mili-
tantství – nejvyšší stádium odcizení (1972), šla proti tomuto trendu „každý sám za sebe“. Původ-
ně je poznamenala Situacionistická internacionála, ale pak se seznámili s komunistickou levicí 
a sblížili se s la Vieille Taupe.

Mouvement Communiste nedosáhlo úspěšnějšího kolektivního fungování o nic více než 
la Vieille Taupe. Stal se z něj orgán pro publikování textů Gillese Dauvého, kterého doplňo-
vala hrstka lidí. Po složitých diskusích s Négation a dalšími o tom, zda se můžeme shodnout 
na nějaké činnosti, a po polemice ohledně našeho narušení pamětního setkání na počest Leona 
Bluma jsme si uvědomili, že v našich řadách zavládla krize. Čtvrté číslo Mouvement Commu-
niste nazvané „Révolutionnaire?“ (1973) obsahovalo některé platné postřehy (spolu s jinými, 
pokřivenými) ohledně tématu podvratné akce a pospolitosti. Zejména však svědčilo o posunu 
centra pozornosti: už se neuvažovalo o proletářích, ale o revolucionářích. Stěží může někoho 
překvapit, že tento text nenabízel žádný opravdový lék na to, co nebyla nemoc, ale stav hnutí.

„Milieu“ směřovalo k tomu, že se ustaví kolem komunistické ideologie a namísto levičáckých 
hesel bude mít svá vlastní („zrušení námezdní práce“, „krize hodnoty“). Když knihkupectví la 
Vieille Taupe postřehlo, že už neplní úlohu shromaždiště a místo toho jen baví klientelu jako 
každé jiné knihkupectví, raději na konci roku 1972 zavřelo.

„Všechny prvky revoluční teorie jsou na tržišti k mání, ale bez návodu k použití. Ten není 
artiklem, který lze najít v knihkupectví. Revoluční teorie nemůže existovat bez ustavování 
praktických vazeb sloužících k akci a touto akcí už nadále nemůže být hlavně afirmování a šíření 
revoluční teorie. (…) la Vieille Taupe musí zmizet.“ (Bail a céder [K pronájmu], plakát la Vieille 
Taupe, 15. prosince 1972)

Před rokem 1968 existovaly skupiny, které svoji teorii nedokázaly rozšířit za okruh zasvě-
cenců. To byl důvod pro existenci knihkupectví. V roce 1972 byly revoluční myšlenky v oběhu 
– mimo jiné proto, že společnost potřebovala revoluční teorii, aby porozuměla svým rozporům 
a mohla je regulovat. Ale jakékoli kolektivní revoluční úsilí bylo a zůstávalo extrémně křehké.

Levičáctví se po roce 1968 nedařilo politizovat konflikty na pracovištích, a tak se mu ani 
nepovedlo přejít z továren do kuloárů moci, a proto se stáhlo do bojů vně práce, do bojů kolem 
každodenního života. Typickým příkladem byla maoistická skupina Vive La Révolution (VLR) 
a její časopis Ce que nous voulons: Tout! (Co chceme: Všechno!). Politika po roce 1972 upadala 
a prosperovaly různé neoreformismy každodenního života. Ve srovnání s levicovými odborní-
ky u moci tato hnutí v jistém smyslu nastolovala skutečné problémy. Každé ale zabředlo do své 
vlastní specializace. Oproti tomu „komunistické“ milieu mělo globální hledisko, které mohlo 
stavět proti jejich hlediskům jako zjevný protiklad – spíše politický diskurs, osobitější hledisko, 
ale na rozdíl od ostatních absolutně neúčinné. Všechny parciální kritiky byly falešné, ale globál-
ní kritiku nebylo kde aplikovat.
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Aféra Puig Antich

V posledních letech frankismu se ve Španělsku znovu objevilo sociální hnutí. Stávky šly jedna 
za druhou a represe je jen zintenzivňovaly. Příklad francouzských událostí znamenal potřebu 
revoluční teorie pro dnešní dobu a ta obnovila zájem o revoluční minulost, Španělsko 1936-
1939, květen 1937 v Barceloně a také o to, co těmto událostem předcházelo v Německu a Itálii. 
Toto teoretické úsilí ale doprovázel ozbrojený boj, který zažehlo setkání oficiálního násilí s re-
voluční netrpělivostí. Opozice širokých složek obyvatelstva vůči diktatuře, která byla nevhodná 
pro moderní kapitalismus, živila v některých revolucionářích víru v sílu příkladu nebo v nut-
nost založit „požár“, kolem kterého se bude soustředit energie proletariátu.

Soudruzi, s nimiž jsme byli v kontaktu, byli angažovaní v podvojném procesu objasňování 
a vytváření zmatků. La Vieille Taupe bylo několik let v kontaktu se skupinou, která dala vznik-
nout Iberskému osvobozeneckému hnutí (MIL) a to uveřejnilo překlad Poznámek pro analýzu 
ruské revoluce (ultralevicový text Gillese Dauvého z roku 1967) a mnoha dalších textů, které na-
psali lidé buď blízcí la Vieille Taupe, nebo pravidelně navštěvující toto knihkupectví. MIL mělo 
dvojí strukturu, kterou obecně nalézáme u těch organizací (třeba IRA nebo ETA), jež se snaží 
nahradit stát: politické křídlo a vojenské křídlo. První podporovalo stávky, vydávalo texty atd. 
a to druhé praktikovalo loupežná přepadení a pumové útoky.

Fundamentální chybou la Vieille Taupe a Mouvement Communiste bylo, že si nevyjasňovali 
vzájemné vztahy se skupinami, s nimiž se potkali, obzvláště ne s těmi zahraničními. Debato-
vali jsme s nimi a kritizovali chyby, ale byla-li tato kritika přijata (často jen slovně), formální 
shoda zpečetila spolupráci, která ponechala nepřijatelné pozice ve stínu. Například požadavky, 
které na nás kladl antistalinismus, nás v roce 1970 zapletli do rozdávání demokratických letáků 
o Československu. A po dlouho dobu jsme udržovali nepříliš kritický vztah s jednou malou 
mexickou stranou, která se, jak vyšlo najevo, občas účastnila voleb.

O ilegálních aktivitách MIL jsme věděli. Nevarovali jsme je však dostatečně přísně před 
procesem, do nějž je jejich praxe uvádí, a před transformací členů MIL v profesionální revolu-
cionáře neschopné žít jinak než z loupežných přepadení, stále odtrženější od sociálního hnutí 
a používající komunistické myšlenky jako ideologii, ospravedlnění pro aktivitu, která až příliš 
připomínala činnost leninistických skupin.

V říjnu 1973 byl spolu s několika dalšími členy MIL zatčen Puig Antich, který chtěl ozbroje-
né akce zastavit a snažil se přesvědčit ostatní, aby ho následovali. Hrozil jim trest smrti. Členové 
MIL požádali Mouvement Communiste, aby jim pomohli probořit zeď mlčení, která tato zatče-
ní obklopovala, a zabránit tak promptnímu soudnímu procesu a rozsudku, které v atmosféře 
všeobecné lhostejnosti hrozily.

Paralelně se prováděly dva typy akcí. Na jedné straně jsme se snažili vyvracet verzi špa-
nělského státu, která Puiga a jeho soudruhy prezentovala jako gangstery: tento boj měl formu 
výboru Vidal-Naquet (tradiční výbor demokratických osobností). Navíc bylo nezbytné říci, 
co si o této aféře myslíme my jako revolucionáři, a to mělo mimo jiné formu šestého čísla Mou-
vement Communiste. Pierre Guillaume, který o čtyři měsíce později prohlásí, že to nebyl dobrý 
text, se téměř výlučně věnoval kontaktování osobností a novinářů, aby tlačili na Franka. Tyto 
dvě aktivity se rychle separovaly. Mohlo tomu však být jinak?

Každopádně revoluční milieu nás buď napadalo (Négation, Révolution Internationale), 
nebo zůstalo lhostejné (GLAT). Obviňovali Mouvement Communiste, že jednou nohou stojí 
na antifašistických pozicích. Le Fléau Social, který vznikl z Front Homosexuel d‘Action Révoluti-
onnaire a rozešel se s ní, byl jedinou organizovanou skupinou, která nás podpořila. Puig Antich 
byl popraven, bezpochyby především díky úspěšnému atentátu ETA na španělského premiéra 
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Carrera Blanca. Ale i kdyby přežil, hodnocení této aféry by mohlo být jedině negativní: Mouve-
ment Communiste se nepodařilo objasnit otázky násilí a revoluční solidarity a nepovedlo se mu 
učinit své hledisko srozumitelným pro francouzské a španělské revolucionáře.

Revolucionáři nepotřebují mučedníky. A komunismus tvoří i spontánní solidarita. Součástí 
naší činnosti je bratrství, bez nějž tato ztrácí svůj obsah. Nejsme armáda, co posouvá pěšci – 
a to platí dokonce i během vojenské fáze revoluce.

Jak jsme už ale řekli (viz Za svět bez morálního řádu), biologické přežití pro nás není 
absolutní hodnotou. V nadšení vyvolaném povstáním ztrácí koncept oběti jakýkoli smysl, 
protože povstalci jdou vstříc nebezpečí. Ale mimo takovéto období masivní konfrontace? Jak 
vyjádřit naši solidaritu s revolucionářem, kterému hrozí smrt, aniž bychom pozměnili význam 
jeho aktivity? Žádná přesná odpověď na tuto otázku neexistuje. Můžeme jen stanovit několik 
základních principů.

Nic takového jako revoluční neposkvrněnost, kterou může nenapravitelně pošpinit sebe-
menší kompromis, neexistuje. Puig Antich by se byl raději nechal zachránit buržoazní interven-
cí, než by zemřel v „revoluční neposkvrněnosti“. Nikoho z našich řad by ani ve snu nenapadlo 
stavět se proti tomu, že nějací buržoazní demokraté zasáhnou a pokusí se mu zachránit život. 
Jenže potíž byla v tom, jak takové intervence spustit. Je třeba chytit se slova „demokracie“ a jed-
nat tak, aby demokraté odvedli svoji práci, ale neskrývat přitom, co si myslíme o demokratické 
verzi kapitalismu: to se ale snadněji řekne, než udělá. Revolucionáři nemohou burcovat veřejné 
mínění, protože když se dostanete na tento terén, přestáváte být revolucionáři. Do novin můžete 
psát, abyste něčím jménem vyvíjeli nátlak, ale nikdy za účelem vyložení základních pozic.

Nemáme žádný kult hrdinů, a jestliže jeden soudruh v čase nebezpečí popřel své přesvědče-
ní, nesoudíme ho stejně, jako nesoudíme všechny ty proletáře, kteří se každý den „dobrovolně“ 
podřizují diktatuře námezdní práce. Prostě vypadnul z naší společné aktivity. V Puigově pří-
padě jedna věc byla kontaktovat tu či onu osobnost a nastínit jí, jak se věci mají, a docela jiná 
věc bylo vytvořit výbor, který si nevyhnutelně žil svým životem výboru a začal existovat sám 
za sebe, čímž byla překročena hranice, za kterou vše ovládala demokratická logika. Nehledá sice 
smrt a neváhá profitovat z rozporů mezi svými nepřáteli (v tomto případě boj mezi demokracií 
a diktaturou), ale radikál se ve válce proti společenskému řádu nemůže najednou chovat tak, 
jako by se ho už netýkala, protože prostě riskuje buď ztrátu svého života, nebo ztrátu jakéhokoli 
účinku jeho aktivity.

Tento boj byl fundamentálně dvojznačný, neboť snaha o záchranu Puiga a jeho soudruhů 
byla založená na pokusu dosáhnout uznání, že jsou političtí a nikoli „gangsteři“, což znamena-
lo nahrazení jedné nálepky druhou, a jestli byl Puig radikálem, jen těžko si mohl přisuzovat 
status „politického“ vězně. Ostatně požadavek tohoto druhu jsme dříve vyčítali francouzským 
maoistům. Jestliže jsme se chystali bojovat na terénu demokracie, možná že minimem mělo být 
prohlášení, že Puigovu kauzu neoddělujeme od kauz ostatních lidí, které frankismus odsoudil 
k smrti. A Franco vlastně ve stejné době jako Puiga popravil i jednoho „obyčejného vězně“. 
Tento nešťastník byl daleko větší obětí tohoto špatného vtipu než Puig.

Fakt, že jsme v tomto ohledu neměli dostatečně jasno, byl jen jednou z řady chyb. Chybou 
byl krátký úvodní text, který napsal Pierre Guillaume a Mouvement Communiste ho schválilo 
a který aféru prezentoval novinám takovým způsobem, že byl někde na půli cesty mezi našimi 
pozicemi a tím, co bylo třeba říci, abychom byli vyslyšeni. Chybou bylo nedostačující šesté 
číslo Mouvement Communiste, které ospravedlňovalo násilnost MIL španělským kontextem 
a kritizovalo pouze eskalaci násilí, byť špatné bylo násilí samo. A chybou všech chyb byla naše 
přítomnost ve (nebo v pozadí) výboru Vidal-Naquet.
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Šesté číslo Mouvement Communiste bylo poslední. Žalostná španělská aféra, v níž selhalo 
ve všech ohledech, odhalila slabiny Mouvement Communiste, které ještě zhoršovala skuteč-
nost, že svoji aktivitu nijak nezhodnotilo. O zúčtování se pokusila brožura G. Dauvého Násilí 
a revoluční solidarita (1974). Avšak o kritice, kterou obsahovala, bývalí „členové“ Mouvement 
Communiste nikdy nediskutovali. Tento text ale také nebyl zcela uspokojivý, neboť se nezabýval 
faktickým principem aktivity ve výboru Vidal-Naquet. Končil následujícím programem:

„1. Všímat si nepospolitosti (minimálně dočasné) mezi námi a všemi druhy lidí (…).

2. Odmítnout podporu kolektivním sebevraždám. Prakticky se tedy rozejít nikoli nutně s těmi, 
kdo analyzují násilí odlišně, ale principiálně se všemi, kdo své používání násilí nedokážou jasně 
definovat.

3. Pracovat na teorii, a přitom rozvíjet, jak jen to jde, styky a kontakty.

4. Zejména se pustit do analýzy současného komunistického hnutí. Pokud bychom analýzu 
soustředili na skupiny, které selhaly, jen bychom se vyhnuli hlavnímu problému (…). Důležité je 
chápat, čeho byla tato selhání příznakem a produktem.“

V následujících letech se realizovaly jen první dva body. La Banquise se pokusil mutatis 
mutandis aplikovat další dva.

Absence společné politické linie, ale také nedostatečně rozvinuté principy revoluční činnos-
ti se projevili v roce 1972 a ještě předtím prostřednictvím nekoordinované agitace. V roce 1973, 
když bylo Mouvement Communiste postaveno před otázku života a smrti, ukázaly se tyto ne-
dostatky jako fatální. Vztahy mezi lidmi, kteří dělali Mouvement Communiste, začaly být napjaté. 
Jestliže si činnost skupiny zasluhovala kritiku, nečinnost zbytku revolučního hnutí tváří v tvář 
španělské aféře nebyla o nic lepší. Ale neschopnost tohoto milieu zaujmout k danému tématu 
společný postoj a provádět kolektivní aktivitu, kterou mohla být maximálně tak distribuce tex-
tů, pořád neměla nic společného s příklonem k terorismu, který měl formu GARI.

Krize a autonomie

Ekonomická krize se až nadměrně používá k vysvětlení kdečeho a všeho. Když dělnická třída 
podporovala kapitalismus, vysvětlovalo se to pořád prosperitou (přibývá mzdového cukru) 
a depresí (bič nezaměstnanosti). V rámci našeho proudu někteří věřili, že krize může proletář-
skou subverzi, která se objevila kolem roku 1968, jedině „stimulovat“. Ne proto, že bída prole-
táře dožene k revoltě, ale proto, že krize „odhalila křehkost systému a rozmnožila příležitosti 
pro intervenci proletariátu“ (King Kong International, č. 1, 1976, s. 3).

Neříkáme, „ať žije krize,“ ani se předčasně „neloučíme“ s kapitálem a proletariátem. Někdo 
je krizí úplně posedlý a pečlivě monitoruje pokles míry zisku, jako by za nějakou kritickou 
hranicí nutně vedl k sociální explozi. Otázka krizí však není ekonomickou otázkou a pokles 
míry zisku je jen indikátorem krize společenského vztahu. Když marxismus, který přejal ka-
pitalistické hledisko, spekuluje nad tím, zda se budou zavírat továrny, připravuje krizi o její 
společenský účinek.

Ve Druhé i ve Třetí internacionále si lidé skoro vždy představovali třídní boj jako cosi, 
co je krizi vnějšího. Podle této koncepce, když se ekonomika dostane do krize, uvede proletáře 
do pohybu a jejich následující konání nikterak nesouvisí s jejich existencí v rámci třídy ná-
mezdně pracujících. Pro teoretický komunismus je však společnost unitární a třídní boj, dokon-
ce i reformistický třídní boj, přispívá ke krizi, v níž proletariát buď je, nebo není s to rozmetat 
na kusy společenské vztahy, které ho ustavují.

„(…) Ti, kdo sázejí na krizi z nadvýroby, s procesími desítek milionů nezaměstnaných v každé 
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zemi, že vyvolá to, čemu říkají „probuzení proletářského uvědomění“, upadají do velmi nebez-
pečného omylu (…). Nezaměstnané masy budou hledat jen a pouze práci, a proto budou po-
třebovat obnovu jedovatého koloběhu zboží (…). Jistěže Lenin, Trocký, a dokonce i Marx věřili, 
že v obvyklých cyklických krizích dokáží detekovat revoluční možnosti, ale nikdy je nepovažo-
vali za nepostradatelné. Realita se ovšem postavila proti oné naději, a to velmi zřetelně během 
poslední skutečné krize (1929-1933) (…) na rozdíl od dneška nenabraly konkrétní problémy 
komunistické revoluce jasný tvar prostřednictvím všech kapitalistických vztahů, které jsou stá-
le více zakoušeny jako neužitečná a nesnesitelná omezení. A právě na tomto základě a nikoli 
na základě rozpadu ekonomických funkcí se proletariát musí organizovat proti systému.“

„Hazardní hra s krizí z nadvýroby znamená odmítnutí zápasu na jakémkoli jiném terénu než 
na tom nejvýhodnějším pro nepřítele (…). Třídní akce, které probudí revoluční uvědomění, 
nejprve desetitisíců pracujících a pak stamilionů, je třeba podnikat na bázi podmínek práce 
a nikoli nezaměstnanosti a na bázi politických podmínek a životních podmínek v jejich mnoha 
aspektech (…). Revoluční praxe dnes za své východisko bere negaci všech funkčních stránek 
kapitalismu a proti každému z těchto problémů musí stavět řešení komunistické revoluce. Jelikož 
už dlouho tvrdíme, že bez ohledu na ekonomickou situaci kapitalismu se minimálně jedna frakce 
pracující třídy do tohoto druhu boje nepustí, muselo by dojít ke krizi desateronásobně větší, než 
byla ta poslední, aby došlo k plné obnově revolučního uvědomění. Neboť ani proletariát ani re-
volucionáři nemohou uvědomění získat mimo boj za změnu těch struktur a nadstaveb, které se 
staly reakčními a které jsou opresivní, i když fungují v dokonalých podmínkách.“

„Jako činidlo musí na pracující třídu působit nikoli nehoda v podobě velké krize z nadvýroby, 
kvůli níž by mohli ještě s lítostí vzpomínat na 10 či 12 hodin dřiny v továrně nebo kanceláři, ný-
brž krize systému práce a kapitalistického sdružování, která je sama o sobě permanentní, nezná 
hranic a zhoršuje se dokonce i při optimálním růstu systému. Její katastrofální účinky nešetří ani 
industrializované ani zaostalé zóny, Rusko a jeho satelity ani Spojené státy. V tom spočívá to nej-
důležitější želízko, které má světový proletariát v ohni. Zúčtování provede lépe za „normálních“ 
podmínek, kdy se realita nemaskuje za situaci hladomoru.“ (G. Munis, Parti-Etat. Stalinisme. 
Révolution, Spartacus, 1975, s. 96-97)

Rozhodujícím faktorem nikdy není rozběh nebo zpomalení růstu, ale konfigurace zapoje-
ných společenských sil. V letech 1917-1921 začal proletářský šturm během politické a ekono-
mické krize. Navzdory konci ekonomické konjunktury (jakkoli omezené) 20. let 20. století se 
poměr sil po roce 1929 značně vychýlil ve prospěch kapitálu (západních buržoazií stejně jako 
kontrarevoluce v SSSR). Zatímco v letech 1917-1921 měl proletariát prospěch (mizerný, ale pře-
ce…) z politicko-sociálních protikladů, v roce 1929 nedokázal z deprese profitovat. Když krize 
v roce 1929 propukla, hlavní vlna proletářské zteči už opadla a na globální rovině byl proletariát 
poražen. Dnes tomu tak ale není. Přesto, jak ukazuje chování proletářů od roku 1974, se zdá, 
že Munisova argumentace má dál svoji hodnotu.

Toho roku se objevila zcela evidentní krize, která se od té doby nepřestala prohlubovat. 
Proletáře postihla jak přímo (v letech 1979 a 1980 jejich kupní síla v USA poklesla o 10 %), tak 
nepřímo (nezaměstnanost obnovila ostřejší konkurenci mezi nimi a dětmi ze středních tříd 
v boji špatné zaměstnání). Oproti 60. letům 20. století dokonce i dříve chráněné jádro námezdně 
pracujících (dospělí muži-příslušníci národa, kteří jsou kvalifikovaní či odborově organizovaní 
nebo obojí) zažilo krácení svých benefitů. Teď na něj přišla řada i se ztrátou jistoty pracovní-
ho místa. Buržoazie podryla bázi své podpory v prostředí pracujících, racionalizovala výrobu 
eliminací toho nejméně produktivního a umožnila erozi sociálních služeb. Dříve se pokoušela 
zvyšovat intenzitu práce, aby tak kompenzovala klesající produktivitu, což na začátku 70. let 
spustilo mnoho divokých stávek. Od nynějška se pokoušela o fundamentální restrukturalizaci 
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výroby. Příštích sedm let tak dělníci vedli obranné boje, které obecně dosáhly částečného úspě-
chu. Ani kapitálu ani práci se nepovedlo získat navrch, přičemž práce jen reagovala na údery 
kapitálu. Schopnost systému vstřebat tyto údery byla pozoruhodná.

Bezprostředním tématem dělnických bojů obecně bylo zachování mezd a zaměstna-
nosti netknutých. LIP byl nejslavnějším příkladem charakteristického fenoménu této doby: 
komunální obrana před zavřením továrny. Takové boje, které z pracujících dělají komunitu 
postavenou na pracovišti a pak je na pracovišti uzavřou, se objevovaly už před LIP, například 
v textilním průmyslu a neomezovaly se na Francii či na Evropu: Japonsko rovněž zažilo 
mnoho srovnatelných hnutí.

Na rozdíl od toho, co dělníci při těchto okupacích říkali nebo čemu věřili – minimálně ti, 
o nichž víme – nesnažili se vyrábět jinak, a přitom zůstat námezdně pracujícími. Spíše pri-
márně hledali nějakou firmu: stali se svými vlastními šéfy, zatímco čekali na šéfy skutečné.

„Za těmito zdmi už nejsme ničím.“

Takto 49letý Joe Toia, havarijní mechanik z detroitského Chrysleru, vysvětloval, proč dělníci 
odmítli stávkovat proti své firmě, která měla potíže.

Tato hnutí se rodila v reakci na reorganizaci průmyslu. Občas se stávalo, že dělníci donu-
tili kapitál zaplatit za jejich degradaci, a to po vzoru kovodělníků z Bádenska-Württemberska, 
kde se vlastníci v roce 1978 zavázali, že zaměstnancům postiženým technologickou evolucí 
zaručí ekvivalentní zaměstnaní a jejich předchozí mzdy. Tato dohoda, dosažená po 16denní 
stávce a 13denní výluce 240 000 dělníků, se týkala 40 % německých kovodělníků. Takováto 
ujednání však byla výjimkou. Reorganizace průmyslu na moment se opět ocitla v nejistotě 
a jakkoli lidé chápali tento plán a počátky jeho realizace skrze robotiku, nebyli si jisti tempem 
jeho zavádění. Ani zdaleka se nejednalo čistě o otázku technologií: míra a rychlost robotizace 
a formy investic a inovací závisely na vztazích mezi třídami. Obecně se zdá, že kapitál už nedo-
káže recyklovat lidi vypuzené z průmyslu tak, jako dříve recykloval lidi vypuzené z venkova.

Dnes lépe chápeme, že pokles ziskovosti vychází z omezení uvalených na zhodnocování, 
které je ohrožováno nadměrnou fragmentací práce a omezeními kapitalistické reprodukce 
všech životních podmínek, protože tato reprodukce zahrnuje služby, které nelze redukovat 
na sériově reprodukované spotřební předměty. V kolektivních službách nemůže být stejná pro-
duktivita jako v průmyslu. A jestliže je převezme stát, je to ke škodě kapitalistické kolektivity.

Jedním řešením by bylo přejít od strojního systému k systému automatické výroby, který 
je sám o sobě vnitřně ucelený (zpětná vazba, autoregulace, programování, a nejen vykonávání 
zadaných příkazů). Stroje by se postupně vzájemně kontrolovaly či jinými slovy regulovaly, 
přičemž cílem by bylo dosažení sebekontroly. A nejde ani tak o otázku překonání člověka, jako 
o otázku zvýšení jeho produktivity. Byl by pod lepším dozorem, ale konkrétně by se vše organi-
zovalo tak, že i bez monitoringu by se práce dala dělat jen dobře, protože mechanické omezení 
by bylo dostačující.

Rozhodně je to další aspekt kapitalistické utopie. Když mělo „zpestřování práce“ vylepšit 
„roztříštěnou práci“ (G. Freidmann) nekvalifikovaných, lidé přeháněli význam experimentu 
Volvo, který přinesl podprůměrné ekonomické a sociální výsledky. Ať už s pomocí elektroniky 
nebo bez, sebevykořisťování proletariátu nikdy nebude masivním fenoménem.

K dnešnímu datu se nezdá, že by kapitál měl kapacitu uvolnit a aplikovat obrovské investice 
potřebné pro tuto restrukturalizaci. Všeobecné znehodnocení v kontextu sociálního pozdviže-
ní, jehož formu nemůžeme předvídat, by vše usnadnilo. Devalorizace vyvolaná krizí je totiž více 
než jen ekonomická skutečnost – rovněž znamená, že se uvnitř buržoazie znovu rozdávají karty 
a dochází k politické reorganizaci s novými formami moci a novými mediacemi mezi prací 
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a kapitálem, což už lidé zažili během dvou šoků v letech 1914-1918 a 1939-1945.
Z hlediska dělníků není v sázce – stejně jako v době zavádění vědeckého managementu 

práce – prostě jen zaměstnanost a odměňování. Rovněž jde o otázku transformace samotné 
práce, kterou by kapitalistická evoluce ráda více regulovala a lépe kontrolovala podnikem. Jed-
ná se tedy o sociální volbu: je nutné přenést danou pracovní stanici do země s levnější prací? 
Co ale potom udělat s nezaměstnanými, kteří takto vzniknou ve vyspělých průmyslových 
zemích? Nebo: robotizujete továrnu? Jak ale potom reagovat na požadavky dělníků? V roce 
1974 nekvalifikovaní francouzští dělníci z automobilek – nedávní imigranti – přišli s tradič-
ními požadavky. V roce 1983 nekvalifikovaní lakýrníci z Renaultu – mnozí z nich imigranti 
z druhé generace, kteří dychtili zůstat ve Francii a kteří pracovali v oddělení ohroženém auto-
matizací – bojovali za dosažení statutu kvalifikovaných dělníků, který by jim po modernizaci 
jejich sekce zaručil přeškolení. Protože odbory existují na bázi těchto materiálních dělítek, 
váhaly, zda mají tyto dělníky podpořit, ale nemohly je ani ignorovat.

Během recese, která vytvářela potíže ve všech oblastech (bydlení, doprava, volný čas atd.), 
vzkvétala „nová sociální hnutí“ zrozená z kolísání růstu. Někteří uživatelé se sami chopili řízení 
sektorů, které fungovaly příliš špatně. Okrajový zlomek z nich se radikalizoval, zejména pro-
střednictvím násilí.

Do této okrajové radikalizace se vepisoval jediný opravdový produkt této krize: fenomén 
autonomie. Jak jsme si ukázali, po roce 1968 nebo 1974 nevznikly žádné masové organizace 
dělnické třídy. Ačkoli levičáci se je s podivuhodnou důsledností dál snažili vytvářet! Příležitost-
ně sice dělnické organizace vznikly – a nejen ve Francii – ale nikdy nepřesáhly lokální úroveň. 
Pro nějaký druh anarchosyndikalismu nebo IWW už tu nebylo místo. Autonomie ve smyslu, 
v jakém tu o ní mluvíme, představovala demonstraci u příležitosti Overneyova pohřbu po-
výšenou na roveň sociálního hnutí. Ona demonstrace totiž konkretizovala hlubokou nelibost 
aktivních frakcí obyvatelstva vůči společenskému řádu, tradiční politice a stávajícím institucím. 
Tento resentiment, jenž byl na Západě do jisté míry hojně rozšířený, mohl mít dvě protikladné 
formy: formu „alternativního“ hnutí odsouzeného buď tím, že dělalo ocásek stávajícím insti-
tucím, nebo tím že vytvářelo instituce nové, ke stimulování státního reformismu; nebo formu 
terorismu, která svižně přecházela v neoleninismus, od nějž se vracela k third-worldismu nebo 
maoistickému populismu. Na pozadí těchto dvou pokušení a v neustálém ohrožení, že podleh-
ne jednomu nebo druhému z nich, autonomie byla výrazem antipolitického a antikapitalistic-
kého resentimentu pociťovaného vrstvami, které se v závislosti na situaci v té či oné zemi cítily 
marginalizované.

Není žádná náhoda, že autonomie tolik bujela v Itálii. Vzhledem ke zvláštnostem formování 
národního celku byl italský stát méně aktivně a méně přímo – než francouzský stát – zapojen 
do méně centralizovaného sociálního a politického života. Byť v Itálii existoval silný znárodně-
ný sektor, z jeho části se stala lenní panství unikající kontrole státu. Italská ekonomika čelila kri-
zi tím, že spoléhala na iniciativu soukromě vlastněných společností, a dokonce i nezákonných 
dodavatelů v železářském a ocelářském průmyslu (region Brescia), ale také v průmyslu textil-
ním. Italský export profitoval ze supervykořisťování proletariátu zaměstnaného v pololegálním 
sektoru drobných podniků. V roce 1979 se odhadovalo, že 13 000 textilních firem o průměrném 
počtu pět zaměstnanců vyváželo tolik co čtyři největší francouzští výrobci zbraní.

Strategie italského státu spočívala v tom, že nic nekontroloval do detailu, aby si lépe udr-
žel celkovou kontrolu. Po roce 1969 italská společnost implodovala, čímž vzniklo vakuum, 
v němž se iniciativa, unikající centrální kontrole etablovaného řádu, vrátila k množství skupin 
a tendencí. Došlo k tomu ve všech oblastech: ekonomika, média (bujení soukromých rozhlaso-
vých a televizních stanic) a politika (spiknutí, terorismus, autonomie atd.). Autonomie si razila 
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cestu společností, která byla v sevření jakési studené občanské války mezi těmito odstředivými 
tendencemi, zatímco konzervativní síly kapitálu se zaměstnávaly rozehráváním vzájemných 
konfliktů. Tento střet podrýval společenskou kohezi, aniž by – momentálně – něco podstatného 
měnil. Pokud jste špatně rozuměli povaze italského státu, mohli jste se spolu se situacionisty 
domnívat, že italská společnost je těhotná revolucí. Jenže stejně tak krátkozraké by bylo vidět 
jen zmatek.

Ano, je pravda, že násilí často jen vyplňovalo vakuum a že po vzoru května ve Francii slova 
často nahrazovala činy. Ale „ozbrojený boj“, ať už sebevražedný nebo manipulovaný, byl auto-
nomizovaným aspektem násilí zrozeného v továrnách nebo městech, kde proletáři reagovali 
na tlak ze strany šéfů a státu a na kontrolu ze strany odborů žhářstvím, sabotážemi a pumový-
mi útoky. „Ozbrojený boj“ se však stále více izoloval od většiny pracujících a byl tak stále více 
puzen jít masám „příkladem“, aby je dotlačil k boji.

Neexistuje-li nic než násilí, je to známka fiaska. Proletářské hnutí může útočit na šéfy nebo 
stroje, ať už selektivně nebo v povstání. Ale tím, že z násilí buduje systém a tváří se, že z něj 
dělá jádro strategie – stejně iluzorní jako každá jiná strategie vně sociálního hnutí – terorismus 
sám sebou nahrazuje sociální hnutí. Násilí se omezuje na prohlubování politické krize a mění 
proletáře v diváky zápasu, který už se jich netýká.

Italská autonomie byla rovněž reakcí nových vrstev pracujících – ani tovární dělníci 
ani tradiční zaměstnanci – které odbory nechaly na holičkách, protože byly příliš nestálé, 
než aby se daly odborově organizovat.

Tato směsice generovala novou formu anarchismu občas doprovázenou o obrodu komu-
nistických levicí. Autonomové jednali jako anarchisté, protože se v praxi stavěli proti autoritě, 
a ne vzhledem k jakékoli utopičnosti.

Od svých prvopočátků byla italská autonomie mnohem širším fenoménem než francouzské 
levičáctví a byla produktem virulentnějšího třídního násilí a daleko rozšířenějšího sociálního 
odmítnutí než ve Francii. Dělnická autonomie byla výsledkem krize a nikoli jejím řešením. Řada 
proletářů už nechtěla odbory, ale nedělala nic, co by je odborů zbavilo. Jednalo se o odmítnutí 
politiky, které nemělo ani sílu ani vůli komunizovat svět. Neboť kdyby došlo ke komunizaci, 
lidé by už nemluvili o autonomii – nutně by jednali autonomně vzhledem ke všem stávajícím 
institucím, ale tak že by je činili neužitečnými tím, že by likvidovali to, co jim dává společenskou 
funkci a základnu. „Autonomie“ jako taková je realitou proletariátu, který (dočasně) vystupuje 
z normálu či ho opouští, ale není schopen ho (sám od sebe) vyvrátit. Teoretizovat tuto mezeru 
znamená omlouvat absenci, vydávat nedostatek za lék.

Po roce 1969, kdy došlo k první jednotné generální stávce se společenským cílem (týkal se 
bydlení), to bylo konání pracující třídy, co donutilo odbory, aby se sjednotily. Odborová vedení 
nemohla fungovat jako autoritářské struktury. Vytvářet aparát, který by se vnucoval námezdně 
pracujícím, si mohli dovolit ještě méně než strany. Odborové svazy musely být pro dělnic-
kou autonomii propustné a žít z ní. Co se týče četných autonomních dělnických organizací, 
které za posledních deset let vznikly nejen v Itálii, tvořily odlišnou strukturu založenou na jiné 
racionalitě než odborová vyjednávání, ale navzdory všemu zůstávaly zapuštěné v kapitalistické 
organizaci práce. Není žádná zjevná propast mezi tím požadovat v práci benefity a podílet se 
na organizování této práce. Jedno vede k druhému. Žádat právo na dohled nad pracovními 
podmínkami a mzdami znamená začít organizovat práci. Stejným způsobem se z dělnických 
„práv“ (na shromažďování, komunikování, šíření letáků…) stávají odborová práva.

Takže nakolik setrvávají na poli požadavků, nemohou tyto autonomní dělnické organiza-
ce jako takové přijít s revoluční alternativou. Ohniskem proletářské zkušenosti se stanou jen 
pod podmínkou, že opustí terén, z nějž se zrodily. Většina však nevyhnutelně ulpěla na přá-
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ní bránit námezdní pracující lépe než oficiální organizace. Proto se nejednalo o potenciálně 
revoluční struktury, ale stejně tak ve své tehdejší podobě nebyly asimilovatelné stávajícími 
institucemi, protože jejich antihierarchická povaha a jejich důraz na členskou základnu nebyli 
kompatibilní se společenským řádem, včetně toho odborového. Instituce ale mohly některé 
kousky strávit.

Po šokové vlně z let 1969-1970 se odbory pokoušely renovovat skrze demokratické struk-
tury a „odborovou moc“ uvnitř podniku. Jejich iniciativy se ocitly pod soustředěnou niči-
vou palbou v roce 1977 a vůdce CGIL byl násilím vyhnán z univerzity, kde pořádal mítink. 
Ale autonomie ztuhlá v situaci demobilizace oživila koncilistické chyby z let 1969-1970. Moh-
la být jedině sebeorganizací zlomku společnosti stojícího stranou zbytku, a přitom přímo 
do svých rukou uchopit jisté aspekty svého života (squatting, autoredukce přemrštěných po-
platků). Avšak proto, že se vrhly do sociálního terénu bez jakékoli reálné spojnice mezi výrobou 
a prostorem vně výroby, narazily tyto boje na stejné problémy a reprodukovaly stejné rozpory 
jako tradiční tovární boje. Vynaložená energie se rozptýlila a ztratila se v prostoru nezpochyb-
něné ekonomiky.

Ve vyspělejších kapitalistických zemích bylo těchto polovičatých řešení méně. Americká, 
západoněmecká, holandská a dokonce dánská „paralelní“ hnutí přivedla na svět skutečnou 
organizovanou marginálii, která zmírňovala nedostatky normálního kapitálu marginálním 
kapitalismem. V těchto zemích – na rozdíl od Francie nebo Itálie – se krize vědeckého ma-
nagementu práce nekryla s jeho finální implementací. Takže v USA a západním Německu 
vzniklo marginální ghetto, zatímco Itálie zrodila hnutí, ve formě autonomie, které bylo zmateně 
radikální.

Italská autonomie byla nejextrémnějším křídlem levičáctví, které bylo sociálnější a méně 
politické než ve Francii. (Stejně tak Komunistická strana Itálie byla dlouhou dobu „otevřenější“ 
než Komunistická strana Francie: už před deseti lety prohlašovala to, co levice říká dnes – 
v roce 1974 konstatovala, že austeritu přijme pod podmínkou, že poslouží potřebám struktu-
rální reformy.) Italské levičáctví profitovalo z intelektuální obrody šedesátých let. Oproti tomu 
Francie ve stejné době propadala strukturalismu a v jeho důsledku Althusserovi atd.

Potere Operaio chtěli po roce 1969 dát organizaci podvojnému hnutí (dělnickému i student-
skému) nekvalifikovaných pracujících, přičemž trvali na kolektivním bytí a potřebě zmocnit se 
politické moci, ovšem ne za účelem řízení nebo humanizace výroby, ale aby změnili celou spo-
lečnost. Chápali, že revoluce není primárně problémem dělnické třídy, ale stále to vyjadřovali 
sociologicko-třídní perspektivou. Takže rozeznali, že namísto dělnické třídy v obvyklém smyslu 
tvoří „třídu“ většina lidí. Tato tendence k odmítnutí ideologie práce, byť byla vyjádřena v rámci 
politické perspektivy, byla nepochybně nejzazším bodem, k němuž levičáctví mohlo dojít.

Byl to rovněž pokus znovusjednotit proletáře skrze návrat k radě (s pomocí Gramsciho) 
a k jednotě třídy. Na bázi nové reality pracujícího jakožto souhrnného výrobce nadhodno-
ty (kterou vlastně analyzoval už Marx, ale byla vnímána jako nová) Tronti a Negri hovořili 
o masovém dělníkovi a o souhrnném dělníkovi, jinými slovy o jednotě skrze pracovní proces, 
i když bylo třeba naopak opustit jakoukoli prostou obranu postavení proletáře.

Návrh garantované mzdy pro všechny, zaměstnané i nezaměstnané, dělníky, ženy v domác-
nosti, studenty a marginály, měl spojit pracující vrstvy: vlastně všechny kromě menšiny buržoů 
a středních manažerů. Tyto tzv. „politické“ mzdy korespondovaly s konkrétní potřebou potlačit 
v Itálii zóny zastropovaných mezd a dosáhnout uniformního zvyšování mezd. Nešlo o nic men-
šího než o vytvoření proletariátu prostřednictvím všeobecné generalizace mezd. Autonomistic-
ká platforma si tak za svůj teoretický horizont zvolila kapitalistickou utopii. Její rovnostářství, 
které bylo současně standardizací postavení proletáře a spojením společnou věcí, představovalo 
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hledání jakési unifikace, které lze dosáhnout jedině v revoluci, a to v revoluci s komunistickými 
cíli.

Ve Francii se autonomie skládala zejména z okrajové části mládeže bez práce, což z na-
šeho hlediska rozhodně není důvod pro její odsouzení. Proletariát je totiž tvořen i na bázi 
nezaměstnaných, ať už více či méně dobrovolných, brigádně pracujících, drobných delikventů 
a deklasovaných intelektuálů. Sílu a radikalitu proletářského hnutí bude mimo jiné určovat fakt, 
zda integruje ty, kdo jsou vyloučeni z námezdní práce, protože mu to pomůže nezůstat uvnitř 
hranic pracovišť. Ale ve Francii se autonomie, která se prosazovala jako taková, daleko více než 
v Itálii soustředila na násilí marginálů. Autonomové byli pochopitelně znechuceni politikou, 
levicí a levičáctvím. Měli pravdu, když odmítali hru na demokracii, která je nejlepší zárukou 
občanské poslušnosti. Propadli ale fetišizaci násilí a ilegality. Žádná z těchto věcí není absolut-
ním kritériem radikality a ani nemůže transformovat v podvratný akt něco, co jím není. Tam, 
kde koresponduje s masovým odporem vůči stávajícím institucím, je praxe odštěpné demon-
strace činnou kritikou politiky. Ale když se systematizuje až do bodu, kdy se stane cílem sama 
o sobě, je stejně směšná a impotentní jako kterákoli jiná nesmyslná demonstrace. Patrné je to 
z protijaderných demonstrací, jako byla třeba ta v Malville (1977). Proti většině mírumilovných 
ekologů se kladla k rvačce odhodlaná menšina, která své násilí pouze přidala k demonstraci, 
která byla celkově reformistická. Okupace činžáků útočily na důležitý aspekt kapitalistické 
organizace života. Ale redukovány na utváření ghett, propadají se do marginality bez ohledu 
na násilí, kterého jsou okupanti schopni.

Když 23. března 1979 oceláři z Lorraine, které restrukturalizace odsoudila k nezaměstna-
nosti, zareagovali na výzvu svých odborů a přijeli demonstrovat do Paříže, události v ulicích 
velmi dobře shrnovaly situaci posledních pár let: limity dělnického boje, impotenci násilí au-
tonomů a veřejnou neexistenci revolučního proudu. Velká spousta ocelářů se přijela poprat 
a podle toho se i vybavili. Destruktivní exaltovaností si vynahrazovali to, čeho nebyli schopni 
ve svých průmyslových městech, tedy zajít za své postavení proletářů. Afirmovala se radikalita 
dělnické třídy. Nejednalo se o pouhou obranu zaměstnání. Devastování obchodního a finanč-
ního centra Paříže spolu s vyhledáváním konfrontace s policií byli výrazem nepřátelství vůči 
celému systému. Mezi vzpourou ve vašem vlastním městě, „doma“, a přenesením sporu do geo-
grafického centra národního kapitálu je totiž kvalitativní rozdíl.

Odbory byly přemoženy, ale ne zpochybněny. Podržely si kontrolu nad materiální organiza-
cí demonstrace a zaměstnávaly se snahou o omezení škod a kontaktu mezi dělníky a autonomy. 
Ti se aktivně účastnili konfrontace s policií a ničení majetku, ale nebyli schopni žádného jiného 
styku nebo praktické aktivity s dělníky než „bitky“. Tyto střety neoživoval žádný sociální pro-
jekt ani počáteční teoretické kroky. Charakteristiky hnutí, které se objevilo kolem roku 1968, 
přetrvávaly. Bylo v podstatě negativní, nekladlo si žádné konkrétní cíle, ale přesto ve své praxi 
a skrze ni nechápalo, že likvidace kapitalismu zahrnuje pozitivní opatření sociální transforma-
ce. Bývalo by bylo užitečné, kdybychom 23. března 1979 byli přítomni sami za sebe. Rozhodně 
bychom nemohli zrušit limity tohoto neklidu a už vůbec mu vtisknout program, který si sám 
nenesl. To by znamenalo upadnout do levičáctví, jinými slovy do řízení bojů druhých lidí, 
o což se pokoušeli ideologové autonomie jak ve Francii, tak v Itálii. Šíření našich myšlenek bě-
hem tohoto dne hněvu by nemělo žádné bezprostředně viditelné účinky, ale je pravděpodobné, 
že by nám to umožnilo navázat nějaké styky a ty by zanechaly jisté stopy. V letech 1968 až 1973 
ve Francii existoval dostatečně homogenní revoluční proud, aby se v případě nutnosti dokázal 
mobilizovat, aniž by ho zastavily hranice mezi skupinami. V roce 1977 se část tohoto proudu 
odvozovala od la Vieille Taupe a jeho okolí se dokázalo seskupit, aby zasáhlo do aféry Baader. 
Ale v roce 1979 byl tento proud příliš narušen, než aby dokázal jednotně intervenovat. Mlčel 
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nebo byl extrémně diskrétní.
Absence projektu v sociálním hnutí neželíme proto, že by bylo nutné, aby každé subverzivní 

gesto provázelo jeho vlastní teoretické vysvětlení a aby každý dokázal definovat komunismus. 
Je to sama situace proletariátu, co spouští jeho aktivitu, a vědomí se objevuje jen jako vědomí 
aktu, a ne před ním. Dnes je autonomie jakožto ideologie víceméně mrtvá. Ale praktiky, kte-
ré autonomové chtěli organizovat, zůstávají, byť jsou rozptýlenější. Vůle odmítnout starý svět 
v každém momentu života, izolovaně od jakéhokoli sociálního hnutí, nevyhnutelně upadá 
do té či oné z výše nastíněných chyb: marginálie více či méně redukovaná na žebrotu nebo 
terorismus anebo syntéze obojího – delikvence s politickým ospravedlněním. Netváříme se, 
že kritizujeme ty, kdo s námi mají společné odmítnutí starého světa a vůli žít toto odmítnutí 
prakticky už dnes, jak jen to jde, za způsob, kterým přežívají. Ale praktiky, které ignorují spole-
čenský pohyb, jenž je produkuje, jsou odsouzeny slepě se hnát k reformám nebo k sebevraždě. 
Je sice pravda, že politika a militantství se živí teorií degradovanou na ideologii, ale prosté 
odmítnutí teorie vede pouze k tomu, že se ztratíme v bezprostřednosti – jinými slovy, podleh-
neme kapitálu, který tuto bezprostřední realitu organizuje – nebo v umírání. „Bez revoluční 
teorie není revolučního hnutí…“

Náhlý vznik autonomie byl plodem sociální krize, která stále zůstává nerozřešena pro ka-
pitál i pro proletariát. Potvrdila, že v továrnách i jinde existuje malá menšina, která je rozhod-
nuta a připravena jednat. Ale jednat za jakým účelem? Zde se teoretická nedostatečnost stává 
závažnou. Autonomové trpěli akutní formou nemoci, která je v revolučním milieu endemická: 
neodolatelné puzení k aktivismu. Durutti chtěl také jednat, aniž by se zatěžoval užvaněnými 
intelektuály. Ale navzdory mýtům, které o něm šíří anarchisté, Situacionistická internacionála, 
a dokonce i rockoví muzikanti, neměli bychom ztrácet ze zřetele to podstatné: jeho potřeba 
jednat ho postavila do služeb republikánského státu proti konkurenční formě státu. Vědomí sice 
nepředchází činu, ale je jeho nepostradatelným momentem.

Na jiné rovině o krizi revoluční teorie svědčila evoluce GLAT. V roce 1978 se skupina 
rozhodla, že bude pokračovat v teoretické práci, ale přestala vydávat svůj bulletin, který byl 
po několik let jedním ze zásadních zdrojů intelektuální výživy revolucionářů, právě ve chvíli, 
kdy bylo toto myšlení a příspěvek GLAT nejpotřebnější. GLAT prohlásila, že už nevidí vztah 
mezi svojí prací a zbytkem světa. Popřela tedy sociální funkci revoluční teorie, ale pořád měla 
v úmyslu provádět svůj výzkum, a to ještě více než předtím. Ovšem jeho jediným cílem bylo 
pomoci intelektuálům překročit sami sebe jakožto intelektuály.

Tento pozoruhodný postoj byl protějškem Camattova postoje, který ve stejnou chvíli 
proklamoval potřebu teoretického bloumání ve jménu života. GLAT a Camatte tak ukázali, 
že nechápou vztah mezi teorií a vším ostatním. GLAT zapomněl, že jeho bulletin, byť se ne-
dočkal žádné pozorovatelné reakce, vyživoval teoretické zrání. Camatte dal přednost životu 
před myšlenkami a tím dokázal, že až do té doby připisoval intelektu výsadní postavení, 
které nemá anebo má, ale jen pod trestem zmrzačení jedince, a dokonce i jeho inteligence: 
celý život chtěl vložit do teorie. Jakmile zpozoroval nemožnost tohoto podniku, tak místo toho, 
aby bral teorii takovou, jaká je – aproximace, co možná nejadekvátnější forma mnohotvár-
né reality, vidění světa, které neobsahuje svět, nýbrž je v něm obsaženo, snaha o pochopení, 
která nikdy nemůže zcela pochopit sama sebe – Camatte hodil přes palubu jakýkoli nárok 
na ucelenost.

Triumf kapitálu nespočívá ani tak v exportu falešných idejí do revolučního hnutí jako 
v tom, že ho připravuje o pocit vztahu ke společnosti jakožto celku. Místo toho, aby rozvinula 
zárodky sociálního hnutí, které se objevily v letech 1968-1972, ekonomická krize jen přidala 
nové limity k těm z roku 1968, a přitom vyprodukovala novou generaci revolucionářů.
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„Současná krize kapitálu nevyprodukovala nové revoluční hnutí a paradoxně jen prohloubila 
krizi moderní revoluční teorie.“ (l‘Internationale Inconnue, La Guerre Civile en Pologne, 1976)

Pirátský le Monde Diplomatique

Smrt Baadera a jeho soudruhů (1977) a reakce, které vyvolala zejména v tisku, vnukly dvěma 
či třem z nás nápad vydat falešný le Monde Diplomatique. Tato iniciativa na pár dní spojila 
momentálně izolované energie a několik dalších, které se tehdy organizovaly jinde. Hlavní část 
sepsali a vyrobili lidé, kteří dnes produkují la Banquise, za asistence členů a přátel la Guerre 
Sociale a několika dalších lidí. Část textů znovu vyšla v roce 1978 ve druhém čísle la Guerre 
Sociale.

Jednalo se o reakci na okázalé posilování státu v době krize, které nejen odhalovalo jeho 
prostředky kontroly, ale také za ním sešikovalo téměř všechna média a politické i intelektuální 
síly. Daleko více než v převleku za policejní stát, který se tolik odsuzoval, kontrarevoluce vy-
stupovala ve formě organizovaného konsensu. V západním Německu i jinde policejní operace 
zafungovala díky konformismu udržovanému sociální setrvačností a díky strážcům monopolu 
na projev: intelektuálům, novinářům, politikům, profesorům, odborníkům atd., kteří se věnova-
li prohlubování a řízení lidové hysterie, jež byla v Evropě od poslední světové války nepochybně 
bezprecedentní. Jediné nesouhlasné hlasy se lišily tím, že volaly po „opravdové“ demokracii, 
jako by tento hysterický konsensus nebyl právě produktem demokracie.

Sociální setrvačnost není dána „pasivitou“ pracujících, kteří dál vedou boje, ale respektem 
k mezím potřebným k normálnímu fungování kapitalismu a jeho demokracie. Je evidentní, 
že činné komunistické hnutí by si namísto tohoto détournement jednoho sdělovacího prostřed-
ku (nebo k tomuto détournement) bývalo našlo jiné formy akce, které by byly jinak ofenzivní. 
Rozhodně jsme nechtěli obrátit proti tisku jeho vlastní zbraně. Konfrontovali jsme sice novinář-
skou servilitu, která je v médiích jasně zřetelná, ale nevolali jsme po „opravdovém“ žurnalismu, 
který by nebyl k moci tak uctivý.

Le Monde Diplomatique jsme si vybrali jak z praktického důvodu – jeho periodicita – tak 
proto, že čtenáři tohoto tiskového orgánu – levicoví a liberální intelektuálové – byli přesně ti, 
koho jsme chtěli obzvláště napadnout. Padělatelská technika nám umožnila uvést naše pozice 
ve známost (distribuce skrze knihkupectví a z ruky do ruky) a zároveň zaútočit na média skrze 
proces analogický sabotáži ve sféře výroby.

Protože nám nebyly dostupné prostředky k účinnému napadení státu, například demon-
strace nebo jakýkoli jiný nakažlivější akt, zasáhli jsme v doméně myšlenek a v rámci omezených 
kruhů. Falešný le Monde Diplomatique dělal to, co by tisk v dobách krize dělat měl: ve chvíli, 
která je pro moc kritická, uplatňoval kritického ducha. Za tímto účelem jsme použili ironii 
a zatajování – jsou to sice mocné zbraně, ale zbraně slabých, kteří nemohou podniknout čelní 
útok. Dělali jsme tedy to, co demokracie nedělala, ale dělali jsme to proti ní.

Vyrobili jsme 2000 výtisků. Pár set se jich poslalo novinářům a osobnostem, čímž se vy-
volal jistý šok v řadách nepřítele. Víme jistě, že pro ty, kteří řídí hlavní média, na něž jsme 
měli zacíleno (le Monde), to byla docela nepříjemnost. Ostatní výtisky se velice rychle rozšířily 
po antiestablishmentových kruzích. Ať si novináři s dobrými či zlými úmysly vymýšleli co-
koli, takovýto podvod, který nás stál všehovšudy 4500 franků, je uskutečnitelný pro každého, 
kdo si sežene prostředky. Skutečnou brzdou akce, která by se vymanila z obvyklého politického 
rámce, není materiální náročnost, ale síla sociální setrvačnosti a tíha vštípených myšlenek.

Některým čtenářům nebo příjemcům chvíli trvalo, než pochopili, že je to podfuk. Máme 
z toho vyvodit závěr, že texty nebyly dostatečně jasné? Spíše to svědčí o destruktivním charakte-
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ru takového činu, který otřese etablovanými rámci myšlení. A krom toho? V celém čísle nebylo 
nic, co by se blížilo demokratickému protestu – bylo jen o komunismu a revoluci. Ale povaha 
takové aktivity obsahuje své vlastní meze.

Výroba probíhala v příjemné a dělné atmosféře a spojila lidi, kteří byli dlouhou dobu odlou-
čeni nebo se navzájem neznali. Reaktivovala se tak síť kontaktů utkaná kolem la Vieille Taupe. 
Přemýšleli jsme co udělat dál. Schůze v následujících týdnech nikam nevedly. Jednalo se tedy 
o úspěšně provedenou limitovanou akci, ale nic víc. Potvrdili jsme si, že práce odvedená v la 
Vieille Taupe a kolem něj zanechala v lidech dostatečné stopy, takže příležitostně jsou schop-
ni zformovat účinnou akční sílu. O organizování této rezervy energií se však hovořit nedalo. 
Organizace je organizací úkolů a žádný jiný úkol se nejevil dostatečně naléhavý na to, aby tyto 
energie spojil. Avšak jednou z klíčových vět našeho podvrhu byla ta poslední: „A teď mluvme 
o něčem jiném.“

La Vieille Taupe 2 a aféra Faurisson

Texty z pirátského vydání le Monde Diplomatique měly chybu, jejíž implikace nám došly tepr-
ve později. Byť opakovaně tvrdil, že na této otázce příliš nezáleží, a navzdory tomu, že svoji 
kritiku soustředil na spektakulární a demokratický konsensus, falešný le Monde Diplomatique 
řešil otázku, zda byl Baader zabit nebo se zabil sám. Zdálo se, že pravdou je bez pochyby do-
slova opak toho, co říkají média a že je tedy krajně pravděpodobné, že vězně ve Stammheimu 
zabil někdo jiný než oni sami.

Jaký paradox: padělek hledající pravdu! Byla to chyba věnovat se „čistou“ pravdou. Stejně 
jako „pravdou“ našeho le Monde Diplomatique nebyl jeho název, byť se skvěl černý na bílém, 
tak ani pravdou Baaderovy smrti nebyla totožnost prstu, který stisknul spoušť pistole. Je čis-
tou pravdou, že tento prst jistě musel mít jednu totožnost a ne jinou. Stejně tak je rozhodně 
pravda, že plynové komory musely existovat – nebo ne. Ale pro revolucionáře není totožnost 
prstu, který zabil Baadera, stejně jako existence nebo neexistence plynových komor, nic víc než 
smysluprostá pravda, která je asi tak užitečná jako příslovečný nůž bez čepele, k níž chybí ruko-
jeť. Přesto právě problém této pravdy zase o kousek víc rozerval francouzský revoluční proud, 
který byl už tak dost rozptýlený.

Píše se rok 1979. Na pravici stojí jeden „profesůrek“ z Lyonu, který už pár let proklamuje 
následující „dobrou zprávu pro lidstvo“: plynové komory v nacistických koncentračních tábo-
rech nikdy neexistovaly, byla to jen zlověstná vězeňská šeptanda využitá válečnou propagan-
dou a dosazená do pozice oficiální pravdy těmi silami – obzvláště sionismem a stalinismem 
– jejichž zájmy se v tomto ohledu shodovaly. Totéž platilo pro genocidu Židů, která „striktně 
vzato“ nebyla reálná. V prvním případě onen potřeštěnec vyplodil argumentaci, která byla ob-
čas přesvědčivá, přinejmenším na první pohled. Odhalil, jak křehké jsou ve skutečnosti některé 
„důkazy“ oficiální historie.

Na levici stáli představitelé spolku historiků, kteří dlouhou dobu profesůrkovi oponovali 
nejhlubším mlčením, ale teď v le Monde prohlásili: „není třeba ptát se, jak bylo takto masové 
vraždění technicky proveditelné. Bylo technicky proveditelné, protože k němu došlo (…) není 
a nemůže být debaty nad otázkou plynových komor.“ Po vytýčení těchto etických premis spolek 
víceméně vstoupil do debaty a věnoval se odhalování, občas přesvědčivému, že profesůrek není 
až tak rigorózní, jak o sobě tvrdí a příležitostně i podvádí.

Ani jeden z protivníků si neodpustil úvahy o motivech svého nepřítele, ať už je lokalizoval 
v psychopatologii nebo v omezenecké potřebě bránit si svůj snadný výdělek, o politických mo-
tivech skrytých ve stínu, kterým se oba tábory ochotně propůjčují, ani nemluvě.
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To vše se odehrávalo uprostřed antifašistického povyku všech, kdo měli slovo a nehodlali 
si ho nechat vzít: politici všech směrů se spojili (od dobře si stojících demokratů po bývalé 
vichysty a příslušníky OAS), stalinisté hřměli, novináři se chtěli na strážcích paměti přiživit, 
a nesmíme zapomenout na lidi, kteří považují za nezbytné vyjádřit svůj názor ke všem zažíva-
cím potížím dobrého svědomí Západu – na intelektuály.

K aféře Faurisson ve Francii došlo po dvou jiných, na první pohled velmi podobných. 
Předně tu byl obzvlášť nechutný novinářský „puč“: jeden odjel sbírat senilní historky bývalého 
vichystického komisaře pro židovské záležitosti, Darquiera de Pellepoix, který se na důchod 
odstěhoval do Španělska. Pak evropská média s velkými fanfárami vypustila na televizní obra-
zovky seriál vyrobený ve Spojených státech, který se věnoval tragickému osudu jedné židovské 
rodiny za druhé světové války. Nebylo to poprvé, co byl vyvolán znepokojující duch: zvedá 
nacismus opět hlavu? Vzhledem ke krizi však tato otázka měla problematičtější ozvuky: 
mohly se kolem ní soustředit iracionální obavy, které pronásledují lidi, když jako svoji vlastní 
budoucnost identifikují krajně nejistou budoucnost světa, který je utlačuje. Naskytnul se nám 
tak neobvyklý pohled na nejvyšší vládní autority, jak diskutují o naléhavé potřebě zakoupit 
televizní „seriál“. První uvedení Holokaustu bylo chvílí velké národní harmonie. Když jste na-
slouchali některým každodenním konverzacím, zdálo se, že povinností každého demokrata je 
sedět večer u televize.

Pozornost čtenářů novin tak byla k Faurissonovi poprvé upoutána zásluhou le Matin, 
který nepochybně chtěl uskutečnit operaci stejného druhu, jakou už předtím provedl l‘Express 
s Darquierem de Pellepoix. Při znalosti okolností, za nichž byl rozhovor s profesůrkem pořízen, 
a způsobu, kterým byl dotyčný rozhovor následně upraven a prezentován, bychom bývali mohli 
být šokováni, kdyby nás tento druh věcí zajímal (etický kodex) a kdybychom ještě chovali ně-
jaké iluze o profesi novináře.

Socialistické noviny oznámily, že v Lyonu jeden učitel podporuje Darquiera de Pellepoix. 
Navíc Jean-Pierre Pierre-Bloch, zběsilý antirasista, řekl le Matin, že Darquierova „teorie“ je to-
tožná s teorií „falzifikátora Rassiniera“. A co víc, Faurisson rovněž tvrdil, že následuje Rassiniera. 
A protože Rassinier zemřel a Faurisson prohlásil, že Darquier je přesně ten typ člověka, proti 
kterému celý život bojoval (což se le Matin rozhodl nezveřejňovat), profesůrek z Lyonu zůstal 
proti všem sám. Na jedné straně ten špatný, na druhé ti dobří. Vše tak bylo uchystáno pro jednu 
z oněch afér, která může nechat lhostejným jen toho, kdo ví, co je to společnost spektáklu. Měli 
jsme být svědky jedné z těch událostí vytvořených z ničeho proto, aby dodaly na hloubce hlu-
kovému pozadí a ani na moment tak neutichla doprovodná hudba, která je raison d‘etre médií, 
onen tok pseudoinformací, které brání proletáři myslet.

Ovšem několik lidí, které téměř všechny spojovalo to, že byli pro zrušení námezdní práce 
(mezi nimi Pierre Guillaume, Jean-Pierre Carasso, Hervé Denes a Christine Martineau), se do-
mnívalo, že by stálo za to napsat do Libération a trvat na tom, že Rassinier, z nějž Bloch udělal 
Darquierova duchovního předka, ani zdaleka nebyl nácek, ale levicový extremista, příslušník 
Odboje deportovaný do Buchenwaldu, a že v době, kdy formuloval teorie, které mu nyní vynes-
ly srovnání s vichystickým komisařem pro židovské záležitosti, byl stále socialista a pacifista.

Jak se revolucionáři v tomto svinstvu vlastně ocitli? Někteří z těch, kdo dnes dělají la Ban-
quise připojili své podpisy k dopisu, který vyšel pod titulkem „Znáte Rassiniera?“. Dnes se do-
mníváme, že připojením našich podpisů jsme se dopustili fundamentální chyby, a to z několika 
důvodů, z nichž tím hlavním je, že cílem dopisu bylo především otevřít „debatu“.

Vždyť o čem ta debata byla? Oficiální verze a současné veřejné mínění tvrdí, že nacisté zá-
měrně masakrovali Židy. „Revizionisté“ Faurissonova typu odpovídají, že deportovaní umírali 
hladem, na nemoci atd. Místo toho, abychom se do této debaty zapletli, a místo toho, abychom 
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se v ní pak ztratili jako někteří jiní revolucionáři, všichni bychom bývali udělali lépe, kdyby-
chom opáčili: „Tato debata je falešná. Na Cyklon B z nás nebudou o nic větší odborníci, než jsme 
v roce 1977 byli na Baaderovu pitvu. Německý stát a světový kapitalistický systém zabily velmi 
velké množství (jeho určení necháme na vás) Židů a Baadera s jeho soudruhy.“

Zájem revolucionářů o koncentrační tábory (a proto i o Rassiniera) od začátku tvořil 
součást pokusu kriticky analyzovat válku z let 1939-1945.1 Poznání, jak se nacistická zvěrstva 
využívala, a dokonce nafukovala za účelem ospravedlnění války, nám pomáhalo lépe pochopit 
falešný protiklad mezi demokracií a fašismem. Z tohoto důvodu jsme v letech 1971 a 1974 zno-
vu vydali článek z il Programma Comunista „Auschwitz ou le grand alibi“ (Osvětim jako velké 
alibi). Dnes v roce 1983, po čtyřleté kampani druhé skupiny la Vieille Taupe, kterou za tímto 
účelem vytvořil Pierre Guillaume, ti, kdo kdysi čítali díla vydávaná knihkupectvím la Vieille 
Taupe (zrušeným roku 1972), stále neví, co si la Vieille Taupe 2 myslí o letech 1939-1945 nebo 
o fašismu. Čtyři roky totiž jedinou otázkou pro la Vieille Taupe byly plynové komory a právo 
mluvit o nich.

Jak jsme už říkali, ti, kdo se scházívali v knihkupectví la Vieille Taupe, věřili, že jejich 
podpisem jsou jejich skutky a písemnosti. La Vieille Taupe bylo pojítkem a shromaždištěm 
– cokoli jen ne podpis. Pierre Guillaume to celé přehodnotil a došel k exkluzivní formě podpisu, 
která – ať už chtěl nebo ne – veškerou svoji zajímavost čerpala z minulé aktivity, která neměla 
nic společného s aktuálními aktivitami la Vieille Taupe. Tím neříkáme, že ze sebe chceme dělat 
naduté dědice aktivity, jejímž hlavním organizátorem byl on. Docela prostě z věrnosti tomu, 
co jsme s ním kdysi měli společného, musíme proti dnešnímu Pierru Guillaumovi postavit 
Pierra Guillauma starých časů.

Rassinierova e Lie of Ulysses (Odysseova lež) je sice zajímavý text, který vyčnívá z většiny 
děl o koncentračních táborech a z přehmatů, jimiž se některá z nich pyšní, ale to z ní nečiní 
výjimečnou práci. Vše, co v ní někteří chtěli vidět, bylo možné vzít z jiných zdrojů, například 
z vyprávění deportovaného Rusa Martčenka (My Testimony, La Seuil, 1970). Daleko více než 
sama kniha odhalují reakce, které vyvolala.

Rassinier je zajímavý především svým odmítnutím válečné propagandy. Když ale ponechá 
bokem své nepřátelství vůči vymývání mozků a začne vysvětlovat válku a židovskou otázku, je 
zcela mimo: nikoli vzhledem k faktografickým chybám (jeho zdroje jsme se nepokoušeli kont-
rolovat), ale především kvůli jeho úhlu pohledu na tyto problémy. A nic na tom nemění ani fakt, 
že jeho dílo může lidi pobouřit. Moonisté také lidi pobuřují a sjednocují proti sobě velký Union 
Sacrée. Činí je to ale zajímavými?

Zabývat se masakrováním Židů za války tak, že věnujete sto stránek statistickým výpo-
čtům (jedna třetina z e Drama of the European Jews, 1964) a chcete určit, zda zahynul 1 600 
000 nebo 6 000 000 Židů, znamená dívat se na věci špatnou stranou dalekohledu a pokračovat 
v Norimberských procesech tím, že je napadáte. Nová důkladná kniha na toto téma by byla 
dokumentačně podložená, ale stále by se stavěla na stranu falešného problému kvantifikace. Vše 
už totiž bylo řečeno odhalením, jak se z čísla šest milionů – přinejmenším pochybného – stalo 
dogma. Když si člověk zpracovává konkurenční statistiky, pro neodborné čtenáře stejně neveri-
fikovatelné jako ty kritizované, neříká nic.

1) Pierre Guillaume však nesprávně napsal, že: „Od roku 1970 la Vieille Taupe krátce sdílelo zásadní teorie Paula 
Rassiniera“ (text zaslaný do Libération a citovaný v Serge ion, Historical Truth or Political Truth, la Vieille Taupe, 
1980, s. 139). Nebo že, „la Vieille Taupe jednomyslně přijalo e Lie of Ulysses a uznávalo její radikální význam 
na všech rovinách“ (Pierre Guillaume, předmluva k Rassinier, Ulysses betrayed by his own, la Vieille Taupe, 1980). 
Druhé tvrzení je silně nadsazené. Co se prvního týče, Rassinierovy „teorie“ byly velmi málo známé a jen málo 
z těch, kdo ho nedávno bránili, četlo něco jiného než e Lie of Ulysses a e Drama of the European Jews. A kdo už 
dnes četl e Persons Responsible for the Second World War?
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Většinu dokumentů a záznamů, které jsme studovali, nám dodali la Vieille Taupe 2. Ukazu-
jí, že Rassinier inklinoval k pacifistickému, socialistickému (SFIO) a humanistickému proudu 
(a celou dobu ho podporoval) ve stylu státních učitelů III. republiky, jako třeba Dommanget, 
kteří byli volnomyšlenkáři a oponenti války. Když válka přišla – v roce 1914 i 1939 – obecně ji 
akceptovali, ne-li přímo ospravedlňovali. Mimo válečná období ale udržovali antimilitaristic-
kou tradici a občas se prohlašovali za libertiny. Po skandálu kolem e Lie of Ulysses (zhruba 
na přelomu let 1950-1951) se tento proud, který Rassinierovu kritiku vymývání mozků přijal 
příznivě, vytratil. Rassinier se pak pohřbil v židovské otázce a plynových komorách a odpojil 
se od levice SFIO, která se angažovala v jiných bojích (proti válce v Alžírsku). Teď si veseleji 
poplácával po ramenou s krajní pravicí než s bývalými pacifisty a socialisty, kteří se obecně 
podvolili studené válce. Podle la Vieille Taupe 2 ale „Rassinier neochvějně zůstal až do smr-
ti socialistou, pacifistou, antirasistou, internacionalistou (…)“ (Pierre Guillaume, předmluva 
k Ulysses betrayed by his own, s. 179). Rassinier byl socialistou v tom smyslu, že dvacet let setrval 
ve SFIO, a dokonce ji zastupoval v poslanecké sněmovně. Jeho pacifismus vylučoval internaci-
onalismus, který mimo jiné předpokládá rozchod s „dělnickými stranami“, a tím se vysvětluje, 
proč se byl ochoten stát souputníkem krajní pravice.

Jelikož se domníval, že „válečné štváčství přešlo z pravice na levici“ a že „ta udržuje odbo-
jářství“ (osnova dopisu Bauchetovi, 1964), a jelikož jeho pozornost zcela poutal mír, své štulce 
směřoval prvně a především levici. Stejně jako antifašismus i on měl svého oblíbeného nepří-
tele, ale pro něj to byla levice a obzvláště komunistická strana a nikoli fašismus. Pravice podle 
jeho soudu nebyla tak nebezpečná, a to šokuje levicové intelektuály. Podobně Sartre kolem roku 
1950 preferoval SSSR před USA. Rassinier nesdílel myšlenky Bardeche, redaktora Défense de 
l‘Occident [Défense de l‘Occident (Obrana Západu) a Rivarol byly pravicové časopisy – poznám-
ka překladatele], ale přesto Bardeche byl „dobrý člověk (…) spíše básník než redaktor“ (Rassi-
nierův dopis Faurissonovi, 3. ledna 1967). Défense de l‘Occident nebo Rivarol podle něj nebyly 
tak škodlivé jako l‘Humanité [noviny komunistické strany – poznámka překladatele]. Rassinier 
se nestal jen „revolucionářem bez revoluce“, který psal, kam jen mohl, aby své „vědecké“ studie 
uvedl ve známost. Od počátku své poválečné aktivity sledoval jasnou politickou linii, „Mír nade 
vše,“ která rozhodně nebyla revoluční. A skončil u toho, že svůj pacifismus dal do služeb západ-
ního tábora studené války a konkrétněji krajní pravice.

Ve vydání Rivarol z 1. ledna 1964 Rassinier vylíčil své stanovisko následovně: ke všem 
Chruščovovým útokům na Evropu mezinárodní sionistické hnutí posedlé touhou ospravedlnit 
reparace, které Německo platilo státu Izrael, „povolalo posily v podobě plynových komor a šesti 
milionů mrtvých.“ Sionistické hnutí tak nepochybně způsobí, že „nejen to, že se koně kozáků 
přijedou napojit z vod Rýna, ale také že jejich tanky tu doplní zásoby cestou na Saharu a jejich 
letadla tu budou mít mezipřistání při shazování bomb na Spojené státy.“

Údajný antirasista Rassinier, jenž pochopitelně shledával diskurs l‘Humanité nechutným, se 
tedy v letech 1963-1964 neštítil psát do plátku, jako byl Rivarol, v němž se sáhodlouze roztaho-
valy sloupky plné toho nejhoršího rasismu.

Nuceným začleněním sudetských Němců v roce 1918 do Československa, „jehož kultura 
a civilizace byly o několik století za nimi, je Spojenci urazili: tak trochu to bylo jako urážka, 
které se dnes dostává těm bílým Rhodesanům, které by univerzální svědomí pod pláštíkem de-
mokracie a antirasismu rádo postavilo pod panství negrů“ (Rassinier, e Persons Responsible 
for the Second World War).

Má-li la Vieille Taupe 2 v úmyslu lépe nás obeznámit s Rassinierem, mělo by znovu vydat 
e Persons Responsible for the Second World War (Lidé odpovědní za druhou světovou válku). 
V této knize se druhá světová válka stává dílem spiknutí obchodníků se zbraněmi, jimž domi-
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nují svobodní zednáři a Židé, údajně vlivní dokonce i ve SFIO. Bylo by zapotřebí uvést třicet 
dlouhých citátů, aby ostudně antisemitský charakter tohoto díla vyniknul naplno. Spojenci 
vše svádějí na Hitlera. Rassinier začíná u sdílené odpovědnosti, aby pak její největší díl hodil 
na Spojence. Z našeho hlediska je stejně tak absurdní říkat, že Hitler chtěl válku (stanovisko 
Norimberských procesů), jako říkat, že válku nechtěl (Rassinierovo stanovisko). Pro revoluční 
teorii nemá vypuknutí moderní války moc co dělat s vůlí – dobrou či zlou – státníků.

„Židé“ Rassinierovi dovolují připojit jeho vyprávění k dobře známému pohledu na svět: 
k oné staré tradici, zcela cizí revoluční kritice, které světovou politiku vysvětluje skrze plány 
mezinárodní sítě finančníků a obchodníků se zbraněmi, kteří tahají za nitky. Rassinier se tak 
připojil k těm, kdo tuto síť ztotožňovali s nadnárodní židovskou „komunitou“ a stavěli tak „me-
zinárodní kapitalismus“ proti národnímu průmyslu a práci.

Jistě, můžeme separovat autorovy názory od jeho díla, ale jde-li o otázku shovívavosti 
k antisemitismu nebo o antisemitské předsudky v díle někoho, kdo studuje židovskou otázku 
a koncentrační tábory, do nichž se docela dost Židů dostalo, můžeme mít obavy, že autor není 
o nic objektivnější než zastánci oficiální verze dějin.

Proč la Vieille Taupe 2 prezentuje pokroucený obraz Rassiniera? Proč musí jeho myšlenky 
doprovázet obrazem antirasistického příslušníka levice? Původní la Vieille Taupe ukazovalo 
na Bordigovy fundamentální stránky, aniž by například zapíralo jeho leninismus nebo skrývalo 
skutečnost, že vždycky schvaloval represi v Kronštadtu. Nepotřebovali jsme vyčistit jeho živo-
topis. Síla komunistických myšlenek stačila k oddělení platných pozic od nesprávných názorů 
v jeho díle. Jestliže la Vieille Taupe 2 nasazuje Rassinierovi masku antirasisty a internacionalisty, 
činí tak protože cílem veškeré aktivity la Vieille Taupe 2 je ovlivnit média. Jeho cílem je vpuštění 
a přijetí Rassiniera s Faurissonem do myšlenkového fóra. Proto je zapotřebí učinit Rassiniera 
prezentovatelným, a proto jeho životopis projde kosmetickou operací. Je to nesmírný regres 
ve srovnání s tím, co říkávala Situacionistická internacionála nebo původní la Vieille Taupe: 
když mluvili o subverzivních prvcích v určitých „nepoužívaných knihách“, dávali jim univer-
zální rozměr tím, že je vkládali do kritické teorie. Ale v aktivitě la Vieille Taupe 2, které jen 
publikuje Rassiniera a Faurissona, nic takového není. A tak se pro ně stává nutností nadsazovat 
subverzivní, a dokonce i jen akceptovatelné prvky tam, kde žádné nejsou.

Koncem roku 1978, kdy Faurissonova aféra vypukla, jsme mezi sebou už několik let disku-
tovali o koncentračních táborech.

V roce 1977 předal Gilles Dauvé návrh textu časopisu la Guerre Sociale. Za přímé či nepří-
mé spolupráce mnoha lidí, a tedy i Pierra Guillauma, byl text upraven a roku 1979 se objevil 
ve třetím čísle la Guerre Sociale. Ze způsobu, kterým jsme měli v úmyslu mluvit o Faurisso-
novi, se stala touha něco pro něj udělat: napadali ho kvůli jeho kacířským názorům na nacis-
tické tábory a vláčeli ho v Libération. Co se Faurissona samotného týče, své strázně zasazoval 
do mnohem širšího kontextu, proti veškeré oficiální propagandě, když konstatoval, že kampaň 
proti Baaderovi ho znechucovala. Serge Quadruppani adresoval Libération dopis (nebyl uveřej-
něn). Pierre Guillaume napsal už výše zmiňovaný dopis, který Libération publikoval 22. ledna 
1979 (uveden v ion, Historical Truth and Political Truth, s. 128-130). Tento dopis napsaný 
na protest proti házení Rassiniera do jednoho pytle s Darquierem de Pellepoix však vytvářel 
stejně falešný obraz Rassiniera, jako byl ten kritizovaný.

Avšak ani nemusíme mluvit o jeho velmi pochybném obsahu, protože vážnou chybou bylo 
už jen vstoupit, byť mírně, do události, která byla a vždycky bude novinářským a politickým 
skandálem a nic víc. Nemuseli jsme vstupovat do arény veřejného mínění. Vyjádřit zájmy hnutí 
v jeho celistvosti, například formou manifestu, neznamená ani dlít ve slonovinové věži ani se 
cpát do nějaké kauzy a zapomínat na všechno ostatní. Ale podpisy připojené k tomuto dopi-
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su jen povzbudily některé z méně jasnozřivých – například ty, kdo se ztotožňovali s článkem 
o táborech z la Guerre Sociale – aby se na to celé podívali z útočného úhlu, který už neměl nic 
společného s revolučního teorií a buď se začali víc zajímat o to, co zajímalo Faurissona, jako třeba 
Pierre Guillaume, nebo nedokázali pořádně rozlišovat mezi svými myšlenkami a myšlenkami 
Faurissonovými, jako třeba „pěšáci“ z la Guerre Sociale.

Setkání s Faurissonem nám mělo otevřít oči a upozornit nás na odlišnou podstatu jeho vý-
zkumu a naší aktivity. Během roku 1979 jsme se dohadovali s Pierrem Guillaumem a kritizovali 
ho, ale sami jsme nerozuměli kořenům aféry, a proto jsme se ani nemohli snažit, aby je pochopil 
i on: že revolucionáři nemohou podporovat Faurissona. Neříkáme tím, že jsme mu mohli zabrá-
nit v plýtvání energií na obnovu la Vieille Taupe. Každopádně je však naše odpovědnost veliká, 
protože jsme patřili mezi lidi, kteří znali Pierra nejlépe.

Idea, že, „My, kdo jsme revolucionáři, ho v každém případě míníme podpořit (…), proto-
že Faurissona napadají za to, že hledá a šíří pravdu,“ prezentovaná v letáku la Guerre Sociale 
„Kdo je Žid?“, byla nesprávná, už když se leták šířil (1979). Tehdy jsme to ale jasně nechápali ani 
jsme to jasně neřekli (leták je citovaný v Mise au Point, s. 98-99).

Předně nemusíme Faurissona podpořit, protože s ním nemáme o nic víc společného než 
s těmi, kdo ho pronásledují. Potíž s Faurissonem je zjevná: společnost rozlišuje mezi vraždou 
a neúmyslným zabitím. Pronásleduje vraha a rezignuje na pracovní a dopravní nehody, „přiro-
zené“ důsledky způsobu života. Ale z hlediska lidského druhu je důležité vyhnout se masakrům 
a utrpení, ať už jde o vraždu nebo o onen druh násilné smrti, který se považuje za normální. 
Smrt dítěte udušeného „sadistou“ excituje představivost víc než smrt tisíců jiných, kteří zemřeli 
hladem. Žalobci v Norimberku redukovali úmrtí v koncentračních táborech na první případ: 
udělali z nich zločin. Obhájci v Norimberku je redukovali na druhý případ: udělali z nich neho-
du. Snažit se dokázat, že nacisté zabíjeli neúmyslně či bez úmyslu zabíjet systematicky, znamená 
přejmout hledisko norimberských obhájců.

Faurissona nezajímá analýza války 1939-1945. Předmětem jeho „vášně pro pravdu“ jsou 
plynové komory. Je to jeho volba. Tato autolimitace ovšem vede ke stejnému výsledku jako 
antifašistická kampaň, která nacisty prezentuje jako monstra nesoucí výlučnou odpovědnost 
za válku. Neboť Faurisson stejně jako ostatní odborníci zkoumá jeden druhořadý bod a obrací 
pozornost k tomuto bodu, čímž zatemňuje vše, čím je bod obklopen a co by ho mohlo vysvět-
lovat. Tím, že pomáhá zaměřit pozornost na plynové komory, činí z nich ještě větší drama 
a posiluje mýtus. Nad celou otázkou nacismu a období 1939-1945 dál panuje velká temnota, 
kterou tento fokus pomáhá zachovat. Jen, když necháme plynové komory bokem, můžeme 
o nich seriózně uvažovat a použít v této otázce jediný možný diskurs: Faurissona napadají 
a pronásledují za jeho tvrzení, že plynové komory nejsou nic víc než přehnaná vězeňská histor-
ka. Nejsme odborníci a ani se jimi nechceme stát, a proto do této diskuse nebudeme vstupovat. 
Ale ti, kdo věří, že odečteme-li od nacismu plynové komory, můžeme oslabit hrůzu, kterou budí, 
pouze odhalují svoji hrůzostrašnou představu o tom, co činí lidský život skutečně děsivým. 
Spojují hrůzu s obrazy a nevidí ji tam, kde skutečně je – ve vztazích mezi lidmi. V jejich pojetí 
je fakt, že milionům ubožáků byla vnucena drsná a přehnaná historka, méně závažný než exis-
tence zvláštní vyhlazovací techniky. Jenže, i kdyby plynové komory nebyly nic víc než zlověstná 
fáma, která se šířila mezi vězni, bylo by si třeba přiznat, že aby se takto obludná historka mohla 
s takovou silou ujmout u tolika lidí, museli být tito lidé radikálně připraveni sami o sebe. Avšak 
skutečnost, že toto odcizení vskutku existuje, je podstatný fakt, o němž nikoho ani nenapadne 
diskutovat. Zda nacistické plynové komory opravdu existovaly nebo ne, pro nás nemá váhu. 
Dnes existují tak, jak v té nejminimalističtější verzi mohly existovat pro tehdejší vězně, tedy 
jako obraz odvozený z hrůzné reality. Není třeba mít vedlejší antisemitské motivy, aby člověk 
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mohl diskutovat o možnosti, že tento obraz neodpovídal nebo jen částečně odpovídal realitě. 
Naším úkolem je podrobit kritice úlohu, kterou tento obraz hraje v antifašistické ideologii, 
a kritizovat tuto ideologii samotnou. Jestliže tato diskuse a tyto kritiky povedou k tomu, že nás 
označí za nácky, dosvědčíme tak naším vstupem totalitní mentalitu těch, kdo nám nepřejí nic 
dobrého. Co nás v našich vlastních očích kvalifikuje k tomuto úkolu dekonstruovat ideologii, je 
právě to, že nejsme nestranní fanatici pravdy – za předpokladu, že takový typ skutečně existuje. 
Jsme přesvědčeni, že můžeme mluvit, protože si uvědomujeme, že na bazální rovině plyno-
vé komory existují: v očích milionů deportovaných ztělesňují reálnou hrůzu jejich prožitků. 
„I kdyby plynové komory nebyly prostředkem, byly by přinejmenším metaforou“ (Y. Chotard). 
Tento odpudivý obraz, kterého se nám dostává, nám sotva dává nějakou informaci o skutečném 
fungování táborů. Velmi dobře nám ale tlumočí pocity, které v lidech budily.

Nic víc se k otázce plynových komor říci nedá. Co se otázky táborů týče, analýza období 
1939-1945 nám je dovoluje zasadit do kontextu a pochopit. Rozhodně to nejsou tábory, co nám 
umožňuje pochopit nacismus. Stejně jako to není „Gulag“, co vysvětluje SSSR, ale porozumění 
dějinám a povaze SSSR vysvětluje Gulag.

Masakrování Židů umožnilo demokracii ušetřit se kritiky nacismu. Kromě práce odbor-
níků žádný skutečný pokus o pochopení nacismu jako celku neexistuje. Standardní obrázek 
nacismu, který sdílí většina lidí, se soustředí na ty nejhorší hrůzy, reálné i domnělé. Tento dojem 
vzniká procesem, který je současně spontánní i organizovaný, lidový i státem kontrolovaný. 
Článek „Hrůza je lidská“ v prvním čísle la Banquise analyzuje proces projektování dnešních 
děsů do minulosti.

Faurisson tvrdí, že ho pohání vášeň pro pravdu. Ale pravda je pravdou pouze skrze spole-
čenský vztah – jako třeba, když je řeč o „správném“ chování, o postoji vhodném pro nějakou 
situaci nebo o reakci, která vše posune vpřed. Pravda nikdy není v surovém faktu či v netečné 
věci nebo izolované myšlence – vyvstává z procesu, kterým se navazuje vztah (mise en rapport). 
Konstruuje ji pohled, který na ni dopadá (viz „Pravda a veřejné mínění“ v tomto čísle). Pravda 
o táborech nepochybně zahrnuje úmysly těch, kdo nařídili jejich výstavbu, ale spočívá přede-
vším v podmínkách, které je vyprodukovaly, a v jejich fungování. Pravdou táborů nejsou roz-
měry baráků, ceny materiálů, počet deportovaných, podíl Poláků atd. Nebo přesněji řečeno, tato 
čísla jsou jen data, která pravdu netvoří: stávají se jí prostřednictvím nutného uspořádání faktů. 
Kontroverze ohledně počtu židovských obětí nacismu nás vzdaluje pravdě táborů.

Ať už Faurisson chce nebo ne, i on fakta uspořádává podle svého úhlu pohledu. Tento úhel 
pohledu ho však činí naprosto neobhajitelným.

Faurisson hledá vše autentické. Autentický dokument však nutně nemusí říkat pravdu 
(a často ji také neříká), víme jen, zda pochází nebo nepochází ze zdroje, z nějž říká (nebo nějaký 
jiný dokument říká), že pochází. Autenticita znamená zůstat věrný svému vlastnímu kodexu. 
Autentická bytost existuje jedině ve vztahu k normám či k restriktivnímu kodexu. Pravda – spo-
lečenský vztah – je potenciálně univerzální a spadá do škály lidských aktivit. V tomto smyslu lze 
říci, že „pravda je revoluční“. Pravda tedy nespočívá ve Faurissonově díle.

„(…) počet Židů vyhlazených nacisty (neboli obětí „genocidy“) se jednoduše rovná nule,“ 
cituje Faurissona ion.

Pomlouvači s Faurissonem zacházejí, jakoby byl nácek nebo blázen. On si ale prostě hraje 
se slovy. Toto popírání genocidy dává smysl jedině tehdy, když tomuto slovu připíšeme význam, 
který mu dává ten nejúzkoprsejší antifašismus. Říci v tomto smyslu, že nacisté se na Židech 
dopustili genocidy, by znamenalo, že dlouhou dobu chtěli a plánovali smrt milionů Židů a pak 
ji s pomocí výjimečných metod zorganizovali. Tento význam nalézáme v Robertově slovníku 
vydaném po Norimberských procesech: „Metodická likvidace etnické skupiny.“ Faurisson ho-
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voří stejně falešným jazykem jako ti, kdo mluví o „vyhlazování“. Rovněž z masakru dělá otázku 
úmyslů. Pohybuje se v jejich terénu a nikoli v terénu revolučně historické, či dokonce jen seri-
ózní, kritiky. Dokonce i liberální historici chápou, že pravda o táborech a genocidě nespočívá 
v dějinách úmyslů.

Došlo ke zmasakrování velkého množství Židů, protože byli Židé. A mají-li slova nějaký 
význam, pak v našich očích došlo ke genocidě, ať je přesný počet mrtvých jakýkoli. Stejně tak se 
Francie v roce 1945 dopustila masakrů u Sétifu a v Constantinois, při nichž zahynulo 4500 až 
45 000 Alžířanů. A také došlo ke genocidě Indiánů.

Nehodláme diskutovat s lidmi, kteří popírají masakry a rasovou perzekuci tím, že překroutí 
slova. Naopak chceme diskutovat s lidmi, kteří se je snaží vysvětlit, což nedělají ani revizionisté 
ani ti, kdo křičí o vyhlazování. Faurisson tedy není ani použitelný ani hodný obrany, protože 
zvětšuje zmatek, který má revoluční teorie rozptýlit.

V textu, který Libération zveřejnil 7. března 1979, Pierre Guillaume napsal dvě věty, které 
mohly velmi dobře shrnout náš postoj k obsahu celé aféry: „Světu vládne antinacismus bez 
nacistů a funguje jako ventil pro zmatenou společnost, která nedokáže čelit svým vlastním 
problémům. S neúprosnými mechanismy skutečného útlaku nelze bojovat prostřednictvím ste-
reotypních obrazů (images d‘Épinal).“ Kdyby tento text neobsahoval nic jiného, prostě bychom 
konstatovali, že jeho uveřejnění v Libération je proti našim zásadám, neboť naše základní pozice 
neobhajujeme v novinách. Naneštěstí však obsahoval i něco jiného. Krátce po uveřejnění tohoto 
článku Pierre Guillaume vysvětloval, proč považoval za vhodné zaslat svoji prózu do centrální-
ho tiskového orgánu neoreformismu.

Nejprve mluvil o perzekucích, které dopadly na Faurissona, a pak Pierre Guillaume pokra-
čoval: „pro vývoj situace se stalo nezbytné získat souhlas všech se stejným textem, bez výhrad 
či postranních úmyslů. Proto tento text musel obsahovat slavnou větu, která očividně činila 
Faurissona neobhajitelným: ‘Hitler nikdy nenařídil popravu ani jednoho jediného Žida jen 
proto, že byl Žid.’ A proto musel také ukázat, že tato věta je v přísném slova smyslu pravdivá, 
i když Hitler kašlal na to, co se s Židy děje v praxi.“

Tato věta vskutku učinila Faurissona neobhajitelným.
Poté, co jsme se blíže seznámili s Faurissonovou vědeckou prací, už si nejsme tak jistí, zda je 

skutečně pravda, že na „rovině přísně vědecké historie (…) Hitler nikdy nenařídil popravu ani 
jednoho jediného Žida jen proto, že byl Žid.“ Ale i kdyby to byla pravda, pak se tato pravda jeví 
tak stroze, a tak omezeně, že se redukuje v pouhé nic. Když Pierre Guillaume dodává: „i když 
Hitler kašlal na to, co se s Židy děje v praxi,“ sám ukazuje na nejapnost této údajné pravdy.

Člen Cherutu by mohl říci: „Begin nikdy nenařídil zabití jednoho jediného člověka v Sabře 
a Šatíle pro jeho sympatie s Palestinci ani s ničím takovým nesouhlasil.“ Faurisson by souhlasil: 
kde jsou totiž autentické dokumenty dokazující opak? Pravdou však je, že člověk vždy odpovídá 
za své spojence, a že i kdyby to nechtěla, izraelská armáda přinejmenším vytvořila podmínky 
příznivé pro tento masakr (a to ani nemluvě o skutečnosti, že dovolila vrahům pokračovat 
v jejich díle). Vyšetřovací výbor v samotném Izraeli uznal, že stát nese „nepřímou“ odpověd-
nost. A vět tohoto druhu by mohla být spousta: Guy Mollet [socialistický premiér v době boje 
za nezávislost Alžírska – poznámka překladatele] nikdy nenařídil ani neodsouhlasil, aby někoho 
zabili nebo mučili jen proto, že byl podezřelý z členství ve FLN. Stalin nikdy nenařídil…

V přísném slova smyslu není pravda, že Hitler na osud Židů kašlal. Sice jejich kolektivní ma-
sakrování neorganizoval už od roku 1919, ale dost toho udělal pro to, aby jich hodně zemřelo, 
a domnívat se, že jejich osudu nelitoval, rozhodně neznamená být obětí antifašistické propagan-
dy. Je skutečně nutné dohledávat písemné rozkazy samotného Guye Molleta, abychom ho mohli 
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spojit s mučením v Alžírsku? Nepochybně kašlal na to, co se stane s militanty FLN, kteří bě-
hem bitvy o Alžír padli do rukou parašutistů. Je skutečně potřeba najít Stalinem psané rozkazy, 
které by dokazovaly, že byl přímo zapleten do politiky svého státu? Revoluční kritika ve skuteč-
nosti nepotřebuje individuální vinu hlav států a nepotřebuje ani jejich nevinu. Náš postoj k nim 
neurčuje ani jejich dobrá ani jejich zlá vůle. Nepřátele z nich dělá fakt, že jsou hlavami států. 
Ale la Vieille Taupe 2 se bude snažit demonstrovat, že nacisté, a obzvláště Hitler, nebyli vinni 
vším, co se jím připisuje. Jenže tvrdit opak oficiální verze něčeho není totéž jako ji kritizovat.

Čím chce Faurisson obhájit neobhajitelné? Zde jsou vysvětlení, která uvádí v ionově 
knize:

„Hitler nikdy nenařídil ani neprohlásil, že někdo má být zabit kvůli své rase nebo náboženství.“

„Vysvětlení této věty:“

„Hitler a nacisté říkali: ‘Spojenci a Židé nás chtějí zničit, ale budou to oni, kdo bude zničen’.“

„Podobně Spojenci a Židé říkali: ‘Hitler a nacisté nás chtějí zničit, ale budou to oni, kdo bude 
zničen’.“

„Té i oné straně záleželo především na tom vyhrát válku, a to souběžně proti armádě i proti civi-
listům (mužům, ženám, starým i dětem).“

A právě v tom se s ním rozcházíme. Hic jacet lepus [zde je jádro problému].
Hitler a nacisté na jedné straně, Spojenci a Židé na druhé: vyznačit tímto způsobem an-

gažované strany je historicky nepravdivé a každému, kdo není antisemita, by se mělo hnusit. 
Nacisté – politická strana držící moc ve státě – a Hitler – hlava této strany a státu – tvoří snadno 
definovatelný celek. Ale pokud si tak jako předváleční antisemité nemyslíte, že Židé manipulo-
vali s demokratickými režimy, nemůžete Židy prezentovat jako válečnou stranu. Faurisson se 
to snaží objasnit poznámkou pod čarou: „Chaim Weizmann, předseda Světového židovského 
kongresu, vyhlásil 5. září 1939 válku Německu.“ Krom toho, že se na historické rovině jedná 
o fikci, bychom také poukázali na skutečnost, že Weizmann v žádném případě nebyl jako Hitler 
nebo Roosevelt, tedy hlava státu schopná mobilizovat armády a občany. Faurisson pokraču-
je: „Pro Hitlera byli Židé zástupci nepřátelského, válčícího národa.“ A je třeba podotknout, 
že v tomto ohledu Faurisson sdílí Hitlerovo stanovisko.

Je Suis Partout, tiskový orgán francouzských fašistů a antisemitů, ve svém zvláštním vydání 
ze 17. února 1939 věnovaném Židům napsal:

„Židé navzdory své rozptýlenosti tvoří – a jsme přesvědčeni, že jsme to dostatečně demonstrova-
li – dokonale homogenní národ, z rasového hlediska čistší než všechna ostatní lidská uskupení. 
Z tohoto důvodu jsou subjektem velkých zákonů, které vládnou vztahům mezi různými lidskými 
komunitami světa. Jenže život národa je tvořen volbou mezi mírem a válkou. (…)“

„Lid Francie žije s Německem v míru. Židovský lid je ve válce s Německem.“

„Nezáleží na tom, kdo začal. Podotkněme, že židovský národ si chce s říší vyřídit OSOBNÍ účty 
a aby vyhrál, snaží se pod své zástavy mobilizovat co největší počet spojenců.“

Udělat z rasového kritéria známku příslušnosti k národu, proti němuž bojujeme, to zname-
ná rasistickou politiku. Domnívat se, že tento národ definovaný rasistickou politikou skutečně 
existuje, znamená přijmout rasistické hledisko. Redukovat smrt Židů za druhé světové války 
na banální válečný akt znamená skrývat rasismus jakožto fundamentální komponentu nacistic-
ké ideologie a politiky.

Samozřejmě, „s neúprosnými mechanismy skutečného útlaku nelze bojovat prostřednic-
tvím stereotypních obrazů.“ Co jiného ale dělají Faurisson a la Vieille Taupe 2? Proti dominant-
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nímu stereotypnímu obrazu, načrtnutému v Norimberku a vybarvenému projekcí moderního 
děsu, staví jiný stereotypní obraz: obraz války mezi Židy a nacisty. Tato představa, kterou sdílejí 
s antisemitskou pravicí, není o nic falešnější než ta, která z imperialistické války dělá křížové 
tažení proti absolutnímu zlu. Pořád je ale falešná. Ti, kdo ve zrození „mýtu“ o genocidě spatřují 
dílo židovského spiknutí, myslí stejným způsobem jako ti, kdo za Faurissonovou prací vidí ruku 
neonacistické internacionály. Obojí mají policajtské pojetí dějin.

Úmysly Pierra Guillauma nejsou důležité. Je třeba podotknout, že jeho aktivita nám ani 
v nejmenším neumožnila vyjádřit naše základní pozice v návaznosti na Faurissonovo dílo. Ved-
la jen k tomu, že se onomu lyonskému pomatenci dostalo podpory ze strany ultralevice.

Začátkem roku 1980 se J.-P. Carasso, G. Dauvé, C. Martineau a S. Quadruppani rozhodli vše 
sepsat a každý napsal Pierru Guillaumovi, aby vyjádřili svůj hluboký nesouhlas s jeho postoji. 
Byl to sice opožděný pokus uvést vše kolem la Vieille Taupe 2 na pravou míru, ale přinejmenším 
jsme se o to pokusili.

Faurisson, psali jsme, jen porušil tabu, ale neodstranil ho a zůstal na půdě mýtu. Nevyvrací-
me náboženství a nesnažíme se „přesvědčovat“ věřící, jen ukazujeme, jaká je jeho funkce a jak 
funguje. Stejně tak nevyvracíme reklamu, cosi, co není ani pravdivé ani lživé: jejím záměrem 
není demonstrovat, ale asociovat stejně, jako asociuje mýtus, a ve svých variantách je propraco-
vaná a svěží. Je tedy absurdní chtít dekonstruovat mýtus, snažit se dokázat, že mýtus lže.

„Pracující lidé (…) čerpají z přesvědčení, která sice zřídka zvažují, ale přesto jsou v nich 
ve většině případů pevně ukotvená. Zastávají tato přesvědčení – některé ze základních křesťan-
ských doktrín – ale nepodrobují je zkoumání. A často si ani nemyslí, že jsou příliš relevantní 
pro běh jejich každodenního života“ (Richard Hoggart, e Uses of Literacy, Penguin, 1958, 
s. 115-116). Tato pravda evidentně platí pro všechny třídy. Tatáž osoba, která ve svém životě 
projevuje nesmírně zdravý rozum, bude bez diskuse každodenně hltat ty nejneuvěřitelnější 
nesmysly o Ježíšovi nebo o Stalinovi či o plynových komorách atd.

Reakci Pierra Guillauma, která přišla o pár měsíců později, lze shrnout takto: stojím si 
za svým. Tento kurs sleduje dodnes.

Zhruba vzato, každý víceméně věří v plynové komory. Ale pochybovat o nich není žádná 
zázračná páka, která by nám umožnila pohnout světem nebo jeho ideologií. Možná, že pochyb-
ností o nich přibývá. A co má být? Věřit, že lze intervenovat za to, aby opuštění této víry ne-
proběhlo hladce, a že tak lze lidi přinutit k reflektování mechanismů ideologie, je klamná před-
stava blízká deliriu. Proč by plynové komory měly být příhodným zrnkem písku, schopným 
zadřít mechanismus antifašistické ideologie? Žádné takové zrnko není. Abychom se o tom pře-
svědčili, stačí si jen uvědomit, jak moc byla aféra Faurisson specificky francouzská.

Zásadní funkcí hrůzostrašné mytologie je učinit lidi slepými k fundamentální jednotě 
moderního světa. Mytologie koncentráků odvozená z druhé světové války je jen jednou sou-
částí onoho souboru podob barbarství, proti nimž má být jediným útočištěm demokracie. 
Ale koncentráčnická mytologie a obraz plynových komor rozhodně nejsou úhelným kame-
nem panující ideologie. V závislosti na konkrétní zemi hrají různě důležitou roli. Ve Spojených 
státech může jakýsi Arthur Butz – „revizionista“ i antisemita – vyučovat na malé univerzitě, 
aniž by jeho teorie vyvolávaly stejnou novinářskou a politickou hysterii, jakou byla „aféra 
Faurisson“. V Británii mohl jeden bývalý důstojník zvláštních služeb zorganizovat falešný kon-
centrační tábor, kde si lidé mohli zaplatit za to, že se s nimi špatně zacházelo, zatímco ve Francii 
by tento druh podnikání byl nemožný, došlo by k mobilizaci organizací a zásahu zákona.

Jak ukázal Pierre Guillaume v jeho doslovu ke Kautského Třem zdrojům marxismu (Spar-
tacus, 1969), žádné vědomí neexistuje mimo praxi, v níž má toto vědomí funkci. Leninistická 
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ambice „uvědomovat (lidi)“ je ideologická: slouží pouze k tomu, aby dárci uvědomění dávala 
moc nad těmi, jimž ho přináší. Nás by ani nenapadlo volat po komunismu prostřednictvím 
letáku. Dokonce ani během revolučního období nebudeme na nikoho „apelovat“, ale vyjadřovat 
to, co budeme dělat. Orientace na veřejné mínění je pravým opakem: vede k vášnivému zájmu 
o to, co se nedělá, co nejde změnit.

Jeví-li se horizont revoluce nedostupným, revolucionáři ochotně lnou k zázračným řeše-
ním. La Vieille Taupe 2 věří v jistou množinu „principů“, které jsou údajně podvratné: pravda, 
upřímnost, vědecká poctivost, přesnost informací. Rve se ve jménu ideálních médií proti jejich 
reálné podobě. Proti porušování etického kodexu apeluje na jeho dodržování. Zkušenost nás 
však učí, že každá morálka je tu od toho, aby se porušovala a že se každý etický kodex sta-
novuje podle nevyhnutelných a předvídaných poklesků. Ve falešném le Monde Diplomatique 
jsme tisku nevyčítali, že svoji roli hraje špatně. Naopak jsme poukazovali na fakt, že ji naplňuje. 
Revoluční hnutí se nedovolává ideje spravedlnosti, když se tato idea porušuje. Demonstruje, 
že univerzita, škola, armáda, právní systém, tisk, umění atd. atd. mohou hrát jedině úlohu 
garantů společenského řádu. La Vieille Taupe 2 se odtud posunulo k požadavku, aby no-
vináři opravdu plnili svoji novinářskou povinnost. Není rozdílu mezi tímto požadavkem 
a demokratickými kampaněmi za „pravdivé“ informace, za tisk „osvobozený od moci a peněz“, 
za „rovný přístup všech ke kultuře“ atd.

Není důležité, jestli lidé věří nebo nevěří v existenci plynových komor. Důležité jsou důvody, 
proč si této víry tak vysoko cení. Nejde tedy o určení pravdivosti nebo nepravdivosti této víry, 
nýbrž o určení historických příčin, které z ní dělají tabu.

Aféra Faurisson měla neblahé dopady na společnost i na práci těch, kdo ji kritizovali. 
V době, kdy se z „židovské obce“ stávalo jen další ghetto, další „identita“, v době, kdy úkolem 
revolučního hnutí bylo afirmovat lidský druh proti krystalizaci „komunit“, ať už homosexu-
álních, arabských nebo židovských… právě v této době se v řadách revolucionářů projevoval 
Faurissonův škodlivý vliv. La Vieille Taupe 2 začalo pro podepisování svých dopisů a žádostí 
vyhledávat židovsky znějící jména. Jenže o „Židech“ mluvilo jako o banální realitě, přičemž 
právě toto pojetí bylo třeba kritizovat na prvním místě – pojetí, jehož zpochybnění podrývá 
antisemitismus a zároveň i sionismus. Faurisson tak mezi těmi, kdo ho shledávali zajímavým, 
pomáhal posilovat velmi nešťastnou praxi.

Pojímání druhé světové války jako „nesmiřitelné války mezi Hitlerem a Židy“ vede – 
po Hitlerově a Beginově vzoru – k nucené integraci každého, kdo se narodil židovským rodi-
čům, do „židovského“ bloku, protože oné osobě přikazuje, k jejímu štěstí či smůle, aby přijala 
společenství „židovského“ osudu, které spadá do kategorie mýtu. Hovořit o „Židech“ znamená 
ospravedlňovat nároky a praktiky Třetí říše i státu Izrael při uvalování jejich zákonů na všechny 
jedince, kteří nemohou dokázat, že nejsou příslušníky tohoto „společenství“.

Stejnou měrou jako pumový útok na rue Copernic nebo střelba na rue des Rosiers i skandál 
kolem Faurissona vedl k přesnému opaku toho, co si revolucionáři asi přáli: „osoby zrozené ži-
dovskými rodiči“ ztuhly v obranné hysterii. Mimo jiné právě kvůli Faurissonovi dnes lidé stále 
hledají identitu podle kritérií, která se podobají rasovým zákonům Třetí říše jako vejce vejci.

Jaro la Guerre Sociale

Organizace mladých revolučních dělníků (OJTR) zanikla zhruba ve stejné době jako Mou-
vement Communiste. Na začátku roku 1974 uspořádala OJTR celostátní setkání, které skon-
čilo fiaskem. Naštěstí jí to nezabránilo ve vydávání Světa bez peněz (3 brožurky, 1975-1976), 
v němž se patrně poprvé objevila představa konkrétního mechanismu komunistické revoluce, 
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která netrpěla utopismem anarchistických textů.
Autor tohoto textu, Dominique Blanc, pak založil King Kong International (1976). Typické 

pro tu dobu bylo, že editorial – syntéza zásadních komunistických pozic – ostře kontrastoval 
s ostatními menšími články a s textem o LIP, který nepřinesl žádnou kritiku této zaměstnanecké 
operace na záchranu firmy. Nikdy nestačí naznačit hluboce proletářské příčiny společenských 
aktů, pořád je nutné hovořit o tom, k jakým následkům vedou. V aféře LIP stejně jako v mnoha 
dalších případech se kapitalismu podařilo proniknout do akce pracujících a udělat z ní kapita-
listické podnikání, jež vzhledem k celostátnímu i mezinárodnímu dopadu, který mělo, působilo 
antirevolučně.2

U druhého čísla časopis změnil své jméno na la Guerre Sociale (číslo 1, 1977). Text o zrušení 
námezdní práce, rozdávaný ve velkém množství na 1. máje 1977, byl použit znovu jako editorial. 
Koexistoval minimálně se dvěma hluboce chybnými texty: jeden byl o automatizaci a druhý 
o odmítnutí práce, které se interpretovalo jako důkaz, že kapitál je na prahu smrti. Objasnění 
ve druhém čísle nic nového nepřineslo.

Někteří z minulých i současných přispěvatelů la Guerre Sociale se podíleli na la Vieille Taupe 
a le Mouvement Communiste. Navíc Gilles Dauvé přispěl do la Guerre Sociale prvními verzemi, 
následně upravovanými, textů o státu (vyšel v čísle 2) a o táborech (číslo 3, 1979).

Četba la Guerre Sociale a la Banquise nám jasně odhalí spojitosti a styčné body mezi nimi. 
Vedle záležitostí, o nichž budeme mluvit níže (a které nejsou triviální), la Banquise adresuje 
la Guerre Sociale dvě kritiky: zaprvé, la Guerre Sociale při analýze požadavkových bojů nejde 
až na dřeň; zadruhé, příliš se jí nepodařilo odtrhnout od propagandy.

Jestliže la Guerre Sociale má sklon k triumfalismu (již zmiňované články v prvním čísle 
a články o Denain-Longwy ve druhém čísle), patrně nejde jen o známku přehnaného opti-
mismu. Kritika dělnického hnutí, včetně divokých stávek, nebyla dovedena ke svému závěru. 
Ve svém čtvrtém čísle (1982) la Guerre Sociale napsala:

„Zdá se nám, že nehledě na organizační formy – odborářské nebo autonomní – proletariát se 
rovněž projevuje elementárním odporem vůči vykořisťování. A to, i když se při tom nejeví re-
volučně.“

Tato teorie je přinejmenším pochybná a žádá si pojednání (viz naše postoje k definici prole-
tariátu). Elementární odpor je sice podmínkou komunistického hnutí, ale je právě jen podmín-
kou. Netleskáme každému boji pracujících (který může být nebo se může stát antiproletářským) 
a už vůbec ne každému třídnímu boji (který může být reformistický či dokonce může skončit 
ještě hlubším uvězněním proletářů v kapitalismu).

Nelze se tvářit, že v této otázce o nic nejde. K žádnému přeskupení totiž nedojde výlučně 
na bázi chápání komunismu a revoluce. Pořád se totiž musíme shodnout na tom, co leží mezi 
aktuální chvílí a revolucí; na tom, co proletariát dělá a nedělá.

Ve svých prvních číslech la Guerre Sociale raději vydávala menší texty na úkor jiných, fun-
damentálnějších (například o Situacionistické internacionále), jejichž distribuce tak zůstala 
limitovanější. La Guerre Sociale často pokulhávala za Světem bez peněz. Text o krizi (třetí číslo) 
ponechal stranou hlavní prvky předchozí plagiátorské analýzy na toto téma z pera Dominiqua 
Blanca. La Guerre Sociale produkovala příliš velká zjednodušení a příliš mnoho propagandy.

„Byla to konference tak říkajíc vzdělávací a popularizační. Býval bych byl rád, kdyby tato konfe-
rence něco naučila nejen mne, ale také vás. Jedině toto objevitelské kritérium se mi při psaní jeví 
jako platné.“ (dopis Antonina Artauda Andrému Rollandovi de Renéville z 11. ledna 1933)

2) viz číslo Négation věnované LIP.
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Koncem roku 1979 – po třetím čísle – Dominique Blanc poslal oběžník členům skupiny 
a řadě lidí, kteří s ním v minulosti spolupracovali, včetně jemu známých redaktorů falešného 
le Monde Diplomatique. Tvrdil, že la Guerre Sociale trpí důsledky všeobecné pasivity. Ocitla 
se v krizi a on se ptal, zda se na ni vykašlat nebo v ní pokračovat. Následovala koresponden-
ce. Budoucí redaktoři la Banquise chápali význam existence časopisu jako la Guerre Sociale, 
ale na jeho adresu směřovali výše shrnutou kritiku.

Na jaře 1980 se v Paříži konalo setkání a krátce na to z něj lyonští členové la Guerre Sociale 
napsali zápis. Žádný zápis není nestranný a náš by vypadal jinak, ale tento je poctivý, a proto ho 
reprodukujeme v dodatku.

Setkání probíhalo ve všeobecné atmosféře dobré vůle, upřímné kritiky a odmítání polemiky. 
Ti, kdo dnes dělají la Banquise, měli dojem, že snad vstupujeme do nového období, kdy dojde 
k přeskupení revolucionářů. V následujících týdnech vzniklo několik textů, které se rozeslaly 
všem účastníkům:

- text Gillese Dauvého o koncentračních táborech a jejich mýtu (následně vyšel ve dvou 
číslech la Frondeur a některé stránky byly začleněny do „Hrůza je lidská“ v prvním čísle la 
Banquise). Tento text sice příliš zabředal do psychologie mas, ale inicioval kritiku Rassiniera 
a Faurissona;
- další text od něj „Proletariát a komunismus“, který navazoval na starší rukopisy;
- text Jeana-Pierra Carasso a Serge Quadruppaniho, který po jistých úpravách vešel v prv-
ním čísle la Banquise ve známost jako „Za svět bez morálního řádu“;
- text Gillese Dauvého o válce, z jehož části se stane „Válka a strach“ (první číslo la Banquise 
a výňatek z něj vyjde v barcelonském časopisu Indolencia, kde bude chybně prezentován 
jako produkt la Guerre Sociale).
Zdálo se, že závazky budou všichni ctít. Ale…
Nejprve se Dominique Blanc domníval, že text „Proletariát a komunismus“ vyhodil prole-

tariát z okna, pak po nějakém čase prohlásil, že text o morálce má blíže k postojům zastáva-
ným Brucknerem (modernistický intelektuál) než k postojům la Guerre Sociale a že tato kaše 
„amorálního moralismu nemá žádnou cenu a nic nevysvětluje“, aby ho nakonec charakterizoval 
jako „vaneigemovskou onanii“ (jinými slovy jako ze situacionismu odvozený text). Svoji kritiku 
vyjadřoval se stále hůře kontrolovanou agresivitou a nenechával tak prostor pro argumentaci. 
Text o morálce skutečně obsahoval některé velmi chybné pasáže, které se od té doby opravily 
(mimo jiné nekritická prezentace mýtu o „nepoddajnosti“ a dokonce i poloviční ztotožňování 
nepoddajnosti s revolučností), ale návrhy textů si nezaslouží takové běsnění.

Neshody navíc ještě prohloubila aféra Faurisson. Na základě vzájemné dohody mezi námi 
a Pierrem Guillaumem se o ní na setkání nediskutovalo, protože jsme ještě čekali (březen 
1980) na Pierrovu odpověď na naši kritiku. Ale krátce na to, jelikož Pierre dál pokračoval 
s neztenčenou energií stejnou cestou, jsme došli k závěru, že nadále už nemůžeme skrývat, 
v čem s ním nesouhlasíme. A protože věříme, že budoucnost je třeba připravovat a nikoli ji 
promarnit, upozornili jsme na to všechny, kdo se účastnili březnového setkání. Pierre zarea-
goval novým dopisem, který jsme rovněž nechali kolovat. Chtěli jsme tento absces rozříznout. 
Podle nás bylo takřka nemožné, aby la Vieille Taupe 2 delší bodu setrvalo u svých aberací. 
Domnívali jsme se, že členové la Guerre Sociale s námi budou celkově souhlasit ohledně obsahu 
našeho sporu s Pierrem, dají mu to vědět a on se ocitne v koutě.

Ale Dominique Blanc si sice myslel, že Pierre se mýlí v otázce intervence v médiích, nic-
méně veškerou svoji energii soustředil na kritiku našeho postoje a deklaroval, že ten Pierrův je 
„sympatičtější“ než náš. K našemu velkému údivu nedošel k žádnému závěru ohledně obsahu 
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(máme podporovat Faurissona?), ale prohlásil, že Rassinier je podvratnější a Pierre sympatič-
tější než my.

To, co pro nás byla výzva k zásadní diskusi a varování, si Dominique Blanc přebral jako 
obvinění, které proti Pierrovi vznášejí lidé, jež jsou stejně tak vinni věcmi, které vyčítají jemu 
(dopisy tisku, chyby, které si skutečně zasluhovaly kritiku). Dominique Blanc jednomu ze svých 
soudruhů jednou oprávněně vyčetl, že se pokoušel přimět le Nouvel Observateur, aby zmínil 
la Guerre Sociale. Co pak měl říkat na systematickou kampaň usilující o publicitu pro Fauris-
sona?

Dovedete si představit skupinu, která vydá článek proti demokracii a jeden z jejích nej-
význačnějších členů, bez nějž by onen článek nevzniknul, pak kandiduje ve volbách? Přesně 
takový nepřípustný zmatek Pierre vytvářel tím, že se podílel na přeskupování revolucionářů 
a zároveň vedl kampaň za demokratizaci médií ve prospěch Faurissona. V tom spočívá nejed-
noznačnost, kterou bylo třeba rozřešit. Dominique Blanc to však odmítnul udělat. Ve výsledku 
se tak příští podzim la Guerre Sociale připojila ke konfuznímu aktivismu la Vieille Taupe 2 
na obranu Faurissona.

Kritika „lidských práv“ dnes pro nás tvoří součást minimálních revolučních pozic 
a pro la Guerre Sociale nepochybně také. Jak se pak může tato skupina nechat stále otevřeněji 
zatahovat do kampaně za lidská práva? A proč vlastně by člověkem, o jehož práva jde, měl být 
právě Faurisson?

V březnu jsme dosáhli dohody. Měli jsme dojem, že ji ctíme. Ale tak jsme to viděli jen 
my sami. Ať byly spory s la Guerre Sociale jakékoli, neospravedlňovaly postoj, který lze shr-
nout následovně: la Guerre Sociale se vědomě rozhodla, že nechce mít nic společného s lidmi, 
které charakterizovala jako post-situacionistické intelektuály či jako lidi nebezpečně smě-
řující ke camattismu. Upravený text o morálce je v prvním čísle, úvahy o proletariátu jsou 
v číslech jedna a dva. Každý tedy může sám za sebe posoudit verdikt, který nad námi vynesl 
Dominique Blanc.

Bez pochyby mezi námi existují vážné neshody ohledně pojetí proletariátu i kritiky mravů. 
Tyto neshody by bývaly s největší pravděpodobností stejně zabránily úzké spolupráci v rámci 
jednoho žurnálu. Ale byla tu příležitost diskutovat o zásadních tématech a přístup Dominiqua 
Blanca ji zmařil.

Do oběžníku, který udělal tečku za našimi vztahy s la Guerre Sociale a její sítí dopisova-
telů, jsme zařadili i tyto řádky, které shrnují naše pocity z této epizody: „Význam, jaký stále 
mají vrtochy jednotlivce a ‘obskurní vyřizování emocionálních účtů’, demonstruje slabost 
revolučního proudu. A právě ta nás na celé této smutné záležitosti trápí nejvíce.“ Dokud je 
revoluční proud slabý, osobnostní a charakterové střety si udrží svoji důležitost. Občas je 
nutné si trochu zapsychologizovat, abychom se tomu vyhnuli později. Zejména je však třeba 
nalézt takový modus vztahů mezi jedinci a skupinami, který marginalizuje paralyzující emo-
cionální chování. Shromáždění několika jedinců v la Banquise není cílem samo o sobě. Jsme 
otevřeni jakýmkoli vztahům se skupinami a jednotlivci, ale je nutné, aby tyto vztahy fungovaly 
za podmínek, které ukazují, že od začátku máme nějaké společné minimum. I mezi revolucio-
náři platí pravidla dobrého chování. Dominique Blanc se poté, co nás označil za vaneigemovské 
onanisty a prohlásil, že Rassinier je podvratnější než my, tvářil překvapeně, že s ním nadále 
odmítáme diskutovat. A tak nám napsal urážlivý dopis ohledně prvního čísla la Banquise. 
Na tento dopis3 – stejně jako, na ty, které mu předcházely – nebudeme odpovídat. Každý zná 

3) Stejně jako všechny dokumenty, které souvisejí s otázkami, jež la Banquise řeší, je i tento dopis samozřejmě 
k dispozici každému, kdo by o něj měl zájem.
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ty levičáky, kteří nejprve trpělivě kydají urážky na hlavy svých spoludiskutérů a pak se 
nestoudně chtějí vracet k věcné argumentaci. My tento druh andělskosti nepraktikujeme, 
a to nikoli (nebo nejen) kvůli sebeúctě, nýbrž protože efektivně lze diskutovat jen s těmi lidmi, 
s nimiž máme přinejmenším společný jazyk. Na urážky bychom mohli reagovat jedině 
urážkami a do tohoto druhu post-situacionistických hrátek nechceme zabřednout.

Po velice přátelském setkání v březnu 1980 nikdo – až na jednu jedinou výjimku – z přátel 
a členů la Guerre Sociale, kterým jsme posílali texty a kopie korespondence s Pierrem Guillau-
mem a Dominiquem Blancem, nereagoval. Nic. Proč ze sebe dělali nekňuby, kterými podle 
našeho mínění nebyli? Ve svém expozé událostí, k nimž došlo mezi třetím a čtvrtým číslem, 
učinila la Guerre Sociale následující aluzi na ono promarněné jaro: „Místo toho, abychom se 
početně rozrostli, podařilo se nám poškodit některé naše vztahy, a to dokonce i ty, které zaklá-
daly možnost odměřenější a příležitostnější spolupráce“ (číslo 4, 1982, s. 43). Nic víc se čtenář 
la Guerre Sociale nedověděl.

La Banquise stejně jako každý jiný důsledný revoluční žurnál pracuje na svém vlastním 
zániku. Naše aktivita dává smysl pouze z hlediska hnutí, které jednoho dne pojme všechny 
energie tu a tam vyjádřené formou skupin nebo časopisů. S velkou ultralevicovou rodinou 
nemáme nic společného. Na druhou stranu víme, že nenadálý příchod proletariátu brzy od-
straní odlišnosti, které nás oddělují od ostatních segmentů revolučního hnutí. Zatímco čekáme, 
dál budeme mezi sebou i s těmi, které potkáme, usilovat o kohezi, která nikdy není dána 
hned na začátku a dosáhnout jí lze jedině maximálním objasňováním sporných bodů a pra-
cí jim navzdory. Původní la Vieille Taupe, le Mouvement Communiste, la Guerre Sociale a ti, 
kdo dnes dělají la Banquise – ti všichni se dopouštěli chyb. A tou nejzávažnější z nich by 
bylo ponechat tyto chyby v temnotě.

Setkání 22. března 1980 – Paříž

Asi 20 účastníků, přičemž 3 byli z jihozápadu, 3 z Lyonu a zbytek z Paříže. Tato zpráva se zabývá 
pouze setkáním v sobotu 22. 3., protože nedělní diskuse (za účasti soudruha z Aix-en-Provence) 
byla poněkud neformálnější. Musíme upozornit na velmi omezený počet žen (2) a poměrně 
„pokročilý věk“ účastníků.

Diskuse započala kritikou la Guerre Sociale.

Kritika obsahu revue, která se propletla s kritikou jejího fungování.

Jean-Pierre, Serge, Christine a Gilles nechtějí ve vztahu k [otazné] existenci samotné revue 
zaujmout žádný postoj, ale vyjadřují se k tomu, co revue sděluje. Vedle důležitých textů jako 
„Bída feminismu“, „Otázka státu“ a „Tábory…“ jsou články, v nichž argumentace dostatečně 
nepodpírá hypotézy nebo které obsahují naprosto nesprávné věci. To se týká editorialů o New 
Yorku (číslo 2), o Denain-Longwy a Íránu (číslo 3), v nichž se skutečnost přikrášluje opti-
mismem maskujícím absenci analýzy. Posiluje se tak obecnější optimismus ohledně revoluce, 
což vede k produkci uklidňující komunistické ideologie pro skupinu a její čtenáře (Dominique 
z Lyonu toto hledisko sdílí).

Dominique K vysvětloval, že jeho optimismus není krátkozraký. Je-li tento svět obtěž-
kán revolucí, důvodem není to, že ji spatřuje přicházet spolu s Denain, ale rozpory kapitalis-
mu. DK uznává, že tyto články jsou slabé nebo obsahují pomýlené pasáže (íránská armáda, 
co se zhroutí rychlostí blesku). Pierre poukázal na záhadu ultramocné íránské armády, 
která se zřejmě rozplynula jako pára nad hrncem: „Kam se poděla 7. rota?“ (Pat). Tyto nedo-
statky ale byly produktem konkrétní situace (poměru sil v prvním čísle): [článek o] Denain-
-Longwy měl být původně nástěnným letákem (čímž se vysvětluje jeho tón), nesplněné závazky 
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a absence některých lidí, které by časopis býval potřeboval. Pierre, aby shrnul situaci, hovořil 
o roli DK jakožto šéfredaktora. „Na počátku všeho je nicméně existence časopisu…“ (DK).

Gilles řekl, že se nelze spokojit se sestavováním seznamů dělnických bojů a že násilný cha-
rakter jejich střetu se státem z nich nutně nedělá boje za komunismus. „Oceláři bojují za to, 
aby zůstali oceláři.“ Zmiňuje se Quimova reakce: „protože boj je vždy proti“. Henri: v elementár-
ním proletářském boji jde o něco jiného; vzhledem ke svému postavení ve výrobě frakce prole-
tariátu dočasně narušují fungování ekonomiky, byť je logickým výsledkem reformismus (rozpor 
proletariátu mezi kapitalismem a komunismem). Gilles hovořil o krizi proletariátu. Všichni se 
shodli, že to považují za problém číslo jedna (jak je patrné na rovině pojmů či terminologie, 
kde lidé volně zaměňují pracující třídu, proletariát, dělníky…).

Gilla udivuje, že zásadní texty jako „Chant Funebre“ a o SI se v revue neobjevily. Pierre o SI 
mluvil jako o „stylu“ a o jeho podvratném vztahu ke komunikaci. Jestliže ultralevice a její „mi-
lieu“ zaujímali ke světu obzvláště defenzivní vztah, SI vykazovala ofenzivnější přístup. Všichni, 
kdo četli text Dominiqua K, souhlasili, že to považovali za důležité zjištění (Gilles, Gérald), byť 
jejímu stylu stále cosi scházelo. Ale Dominique se chce raději věnovat přepisování „Světa bez pe-
něz“. Alain (Quillan, jihozápad) nesouhlasil s uveřejněním textu o SI v časopise, obává se oživo-
vání mýtu a toho, že žurnál zůstane pořád spojen se stejnými oponenty a nedostane se za určité 
kruhy – tento názor sdílel Jacques (jihozápad) a François (Lyon). Gilles upozornil, že napsal text 
o SI, který je v oběhu anglicky.

Problém intervence

Jihozápadní platforma v lehce delirantní podobě nadnesla problém intervence a s ním spojené 
otázky „Komu žurnál slouží? Komu je určen?“, které vznesla Sylvie. Jacques se domnívá, že nemů-
že zůstat teoretickým časopisem, aniž by postuloval problém svých vazeb na sociální hnutí, prak-
tické intervence v bojích a organizování komunistických frakcí. Jean-Pierre odpověděl, že jde-li 
o akty intervence, nelze o nich mluvit abstraktně, je třeba diskutovat a rozhodovat o specifických 
věcech. Jacques nemá potíž s tím, že nejprve začínáme u teoretického časopisu. Mimochodem 
reaguje na Gillovu poznámku: existenci revue bychom neměli klást z hlediska inteligentních 
týpků, kteří myslí a píší pro druhé, revue musí otevírat možnost debaty a cirkulace myšlenek 
a projektů, i když někdo je při jejich formulování schopnější. Vždyť i na tomto setkání několik 
lidí ještě nic neřeklo, a přesto mají na tu či onu otázku nějaký názor. Dělníci a ti, kdo nikdy 
nepropadli politice a posedlosti pořádáním schůzí, budou na schůzích vždy nesví. Nemají však 
přesto svůj názor? Dominique K se dovolával své ustavičné starosti o to, aby ho mohli pochopit 
i lidé, kteří nemají s „klasikou“ nic společného. Obává se, jestli teorie není nesdělitelná těm, kdo 
ji společensky mohou nejlépe porozumět (problém autonomizace teorie, nedostatečných vazeb 
na sociální hnutí – a atomizace proletariátu tuto situaci jen posiluje – se bude řešit v neděli).

Dominique hovořil o pravidlech, které je třeba stanovit, abychom se drželi svého přesvěd-
čení a vyhnuli se jistým hloupostem, které naznačuje ve svém dopise. Jean-Pierre vysvětloval 
okolnosti, za nichž došlo k intervencím v novinách ve spojitosti s aférou Faurisson a její následky. 
Diskuse zabředla do otázky formálních pravidel: například obeznámení všech s přesným pou-
žitím finančních zdrojů. Jenže za formálními pravidly jsou principy, které je nutné zviditelnit, 
jakmile se dostaneme za okruh blízkých přátel. Za pravidlem, že v tisku se neintervenuje (kromě 
obrany revolucionáře v nebezpečí), je otázka principu sdělování komunistických myšlenek.

Bylo dosaženo shody ohledně principu kolektivní aktivity: nejde o to naplnit možné čtvrté 
číslo, ale o debatu nad důležitými otázkami, které jsme otevřeli, a tedy i nad konkrétními příspěv-
ky, které logicky poskytnou mnohem víc materiálu než nějaké čtvrté číslo.

J-P, Serge, José, Gilles… zmiňují jejich organizované diskuse o válce na podkladě Gillova 
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textu.

J-P a Serge se chystají napsat text o mravech. Možná, že ho začlení do obecnějšího textu 
o krizi (sociální krizi – ekonomické krizi).

Gilles se znovu podívá na svoji „Krizi proletariátu“.

Henri pošle poznámky o rekompozici proletariátu od počátku transformace pracovního 
procesu.

Volá se po pokračování článku o táborech. Článek končí tím, že je-li „potřeba rozebrat me-
chanismy, které zaručují produkci a reprodukci ideologie s jejími delirii, stále čekáme na hodiná-
ře.“ Apel je směřován na Pierra.

Je třeba znovu přezkoumat text o SI. Porovnat ho s Gillovým textem a s Pierrovými vhledy. 
Co se jeho uveřejnění týče, navrhuje se vydat ho jako brožuru. Kdo ho ale přepíše?

Text o ekologii od DK považují ti, kdo jej četli, za dobrý. Po nějakých vylepšeních může vyjít 
(poslat návrhy Dominiquovi), čeká se na překlad do italštiny. Navrhuje se nástěnný leták o eko-
logii, s nímž by bylo možné intervenovat (Ekologické dny v Perpignanu – celostátní ekologická 
konference u Lyonu 1., 2., 3., 4. května).

Všechny příspěvky je třeba rychle zaslat na adresu poštovní schránky časopisu. José odpo-
vídá za distribuci textů, přičemž pomáhat mu a podporovat ho budou lidé z Paříže (fotokopíro-
vání). 15. května debata o textech.

Poznámka – pro soudruhy a soudružky z provincií znamenalo cestování větší náklady 
a energii než pro Pařížany (tím spíš, že většina z nich je bez práce). Přinejmenším se tedy musíme 
podělit o náklady. V tomto případě navrhujeme, aby byl příspěvek Pařížanů použit na španělské 
vydání „Otázky státu“ a „Bídy feminismu“.

Podzim la Guerre Sociale

Rok 1980 ve Francii: rozjela se strategie napětí namířená proti židovské „komunitě“. Zača-
lo to noční střelbou ze samopalů po synagogách a školách a vyvrcholilo pumovým útokem 
na rue Copernic. Izraelský stát, arabský stát, francouzská politika, tvrdé jádro Palestinců – 
ať už za těmito akty stály jakékoli síly, bylo jasné, že – stejně jako později během války v Liba-
nonu – je jejich cílem zajistit defenzivní krystalizaci židovské komunity, s níž se tehdy snažili 
manipulovat všemožné politické aparáty a ideologové. Po pumovém útoku proběhla velká de-
monstrace Union Sacrée. Proti opětovnému vzkříšení mytického neonacistického barbarství 
pochodovali mnozí lidé, kteří obhajovali jiné ukrutnosti: stoupenci včerejšího i dnešního sta-
linismu, bývalý člen vlád, které kryly mučení v Alžírsku, obránci sionismu, který, než dosáhnul 
státu, jenž mučí Palestince, byl teroristickým hnutím, které zmasakrovalo mnoho „nevinných“ 
obětí.

V září 1980 byl z iniciativy la Guerre Sociale vydán leták s názvem „Naše království je 
vězením“, který podepsaly nejrůznější ultralevicové skupiny a který se hojně šířil, zejména 
na demonstraci po pumovém útoku na rue Copernic. Tento leták, který odsuzoval antifašismus, 
by byl býval dobrý, kdyby se nepouštěl do debaty o plynových komorách a kdyby neobsahoval 
dokonale faurissonovskou pasáž o táborech:

„Deportaci a soustředění milionů lidí nelze redukovat na ďábelský nápad nacistů, především je 
vyprodukoval nedostatek práce nezbytné pro válečný průmysl. Jak ztrácel kontrolu nad situací 
a válka pokračovala a shromažďovala proti němu stále větší síly, fašismus nedokázal vězně dosta-
tečně nasytit ani provozovat patřičnou distribuci potravin.“ (citováno v Mise au Point)

Tato pasáž se používala jako záminka k odmítnutí všeho, co bylo v letáku platné. Ale i tak! 
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Přijít a mluvit jako Faurisson… To znamenalo regres ve srovnání s třetím číslem la Guerre 
Sociale, které se zabývalo deportací ve všech jejích aspektech. Zde první věta dotyčné pasáže 
židovskou otázku prostě přeskočí. Nacistický antisemitismus už neexistuje. Nesehrál však svoji 
roli v „deportaci a soustředění“? Oficiální verze vysvětluje vše rasismem nacistů. Zapomenout 
na nacistický rasismus znamená zastávat protiklad oficiální verze a nikoli ji kritizovat. Histo-
rické „opomenutí“ těchto rozměrů nestaví nikoho do dobré pozice k sepsání úderného letáku 
o protikladu mezi demokracií a diktaturou. Demokraté se této mezery přirozeně chytili.

Druhá věta této pasáže je stejně ohavná. Od teze „nacismus chtěl zabíjet“ přecházíme k tezi 
„nacismus už nedokázal nasytit vězně“. Dvě naprosto totožně reduktivní vysvětlení. Jak jinak 
můžeme vysvětlit tato absurdní tvrzení než faurissonovským vlivem v našich řadách?

Po rue Copernic a následných orgiích licoměrnosti byl tou nejlepší reakcí článek o paříž-
ském masakru Alžířanů v říjnu 1961, který uveřejnil Libération. To, že si Libération vedl lépe 
než revolucionáři, nám hodně napovídá o rozkladu tohoto proudu.

Hitlerovi pomohly k moci agresivně antisemitské doktríny. Tyto doktríny vezoucí se 
na lidové hysterii, kterou tehdy zažehly, dovedly Hitlera k činům, které nelze vždy vysvětlit 
(dokonce ani nepřímo) pomocí vojenských nebo ekonomických motivů, ale které často souvi-
sely s logikou ideologie. Ideologie není maska či spíše ideologie a kůže se brzy stávají jedním. 
Antisemitismus, jedna z věcí, které stmelovaly vládnoucí tým i společenský řád v zemi, si žádal 
svoje. Vedl rovněž k nucené emigraci a represi, k soustředění a vyhlazení velkého množství 
Židů. Domnívat se, že ideologie je relativně autonomní, není v rozporu s materialistickým 
pohledem na svět. Koncentráčnické události v nacistickém Německu sice zahrnovaly čistě 
ekonomické a vojenské potřeby, ale nezahrnovaly jen je. Nebylo sice žádné spiknutí, že dojde 
k vyhlazování, které by existovalo od počátků nacismu, ale také se jednalo o víc než jen o vý-
sledek řetězení válkou daných okolností. Verbální násilí se kontinuálně transformovalo v násilí 
fyzické nejprve sporadicky (Křišťálová noc v roce 1938) a pak všeobecně (tábory).

Uprostřed vášní vyburcovaných událostmi na rue Copernic a všeobecným nepřátelstvím 
k Faurissonovi a v atmosféře honu na neonacisty rozdmýchalo „Naše království je vězením“ 
řadu útoků na la Guerre Sociale v tisku. La Guerre Sociale kupodivu kontrovala letákem, který 
rozdávala sazečům Libération a redaktorům Charlie-Hebdo, novin, které se do toho zapletly. 
Protože se leták „Naše království…“ rozdával na demonstraci levicových právníků a le Monde 
ho prezentoval jako „profašistický“ text, členové la Guerre Sociale zašli do le Monde a dosáh-
li níže uvedené opravy. La Guerre Sociale správně charakterizovala naše dopisy, které jsme 
na začátku aféry Faurisson poslali do Libération, jako „blbost“. A přesto teď na tuto praxi navá-
zala, avšak ne aby bránila jednotlivce, ale aby použila média k popularizaci svých základních 
pozic!

Autoři letáku nazvaného „Naše království je vězením“, který 10. října u Paláce 
spravedlnosti v Paříži rozdávaly dvě osoby, jež byly okamžitě konfrontovány, nás 
požádali, abychom uvedli na pravou míru, že se nejedná o „profašistický“ text 
(le Monde, 12. – 13. října). Tento leták odsuzoval „fámu o plynových komorách (…) 
a mytické hrůze, která umožnila zamaskovat skutečnou a banální příčinu války,“ 
ale končil voláním po „komunistickém boji proletářů, zničení námezdní práce, zbo-
ží a států.“ Na psaní tohoto letáku se podílelo několik libertinských organizací. 

(le Monde, sobota 18. října 1980)

 La Guerre Sociale a druzí – zejména skupina Jeune Taupe/Pour une Intervention Com-
muniste – se skutečně mobilizovali pro Faurissona a přinesli mu i solidaritu Vieille Taupe 2 
a podporu „revolucionářů“. Udělali tak ze sebe odborníky před soudem, proti kterému se měli 
postavit úplně stejně jako proti všem ostatním soudům.
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Tím, že se pustila do problematiky existence plynových komor, la Guerre Sociale byla nuce-
na stát se novou odbornicí. Samozřejmě, že máte-li vědět, o čem mluvíte, potřebujete nějakou 
minimální dokumentaci. Ale až do příchodu Faurissona většina francouzských revolucioná-
řů rozlišovala mezi otázkami, které dávaly smysl v rámci partikulárních specializací, a těmi, 
které dávaly smysl všem, a zajímali se jen o ty druhé. Veškeré naše chápání světa a možnosti jeho 
transformace nikdy není o specializovaném vědění, protože všechno, co víme, je neoddělitelné 
od toho, co jsme udělali a prožili. Faurisson, oběť iluze o vlastní specializovanosti (a to jaké 
specializovanosti!), není nic víc než nositel detailů. Jeho kritika textů může přinejlepším pitvat 
písemnosti, ale ne osvětlovat dějinné procesy. Revoluční kritika zpochybňuje všechny odborní-
ky a všechny soudy. Přesto některé radikální skupiny od této pozice přešly k podpoře jednoho 
z odborníků před Norimberským tribunálem.

Veškerá kritika textů předpokládá nějakou estetiku, normu, nikdy není dílem „neutrálního“ 
badatele. Faurisson věří v naturální text, v neupravený narativ, ve slovní stav, který předchází 
interpretaci a jehož objevení by konečně vyřešilo problém: dokument odhalující syrová fakta. 
Jedná se o iluzi „skutečnosti“ existující v čisté formě, před a pod interpretacemi, které ji rekon-
struují, a extrahovatelnou v onom ryzím stavu.

Neexistuje znalost dějin nezávislá na významu, které jim dáváme. Nejhorší soudobou mys-
tifikací, která je teoretickým předpokladem všech ostatních, je objektivita, popření subjektivně-
-objektivního prvku veškerého myšlení. Právě to se nám státní školy a buržoazie snaží vštípit.

V roce 1981 Mise au Point de la Guerre Sociale ukázal, že la Guerre Social vstoupila do pole-
miky, v níž neměla co dělat. „…na antikapitalistické bázi bylo možné Faurissonovo dílo ocenit 
a podporovat …“ (s. 41).

Tak, jako la Vieille Taupe 2 i la Guerre Sociale musela upravit Rassinierův životopis tak, 
že minimalizovala jeho antisemitismus. Je snad ale minimální antisemitismus akceptovatelný? 
Bránila by la Guerre Sociale s takovou vervou i historika, který by byl „tak trochu“ stalinista, 
co píše o obětech stalinismu?

Místo toho, aby rozlišovala mezi naší otázkou a otázkou vznesenou Faurissonem, la Guerre 
Sociale ho kritizovala, aniž by odhalila radikální odlišnost našeho a jeho hlediska. Faurisson 
a revolucionáři se nedívají na věci stejně, a proto nemohou vidět stejné věci.

Ohledně tvrzení, že „Hitler nikdy nenařídil ani neprohlásil, že někdo má být zabit kvůli své 
rase nebo náboženství,“ la Guerre Sociale napsala, že Faurisson „říká opak dnes rozšířené před-
stavy o ‘konečném řešení’ a Hitlerovi (…) každopádně tato věta je až příliš kategorická (…)“ 
(s. 38-39). To nejmenší, co můžeme říci, že „příliš kategorická“ je naprosto neadekvátní kritika 
tak pobuřujícího a nesprávného tvrzení.

Je to společnost, říká la Guerre Sociale, co z plynových komor „činí otázku principu“ (s. 40). 
Článek ve třetím čísle z nich však nedělal podstatnou záležitost. Ale od chvíle, kdy revolucionáři 
„podpořili“ Faurissona posedlého plynem, vrhli se do toho, co pro „společnost“ bylo „otázkou 
principu“, ale pro ně ne. Kam je to dovedlo? Když la Guerre Sociale o Faurissonovi nevěděla, 
říkala toho o táborech více. Vše důležité o nacismu a letech 1939-1945 v tomto Mise au Point 
rozhodně nepochází od Faurissona.

V téže brožurce vyšel doposud nepublikovaný dopis od Pierra Guillauma, který byl datován 
rokem 1979 a načrtával jeho původní teoretickou pozici v této aféře (před setkáním s Faurisso-
nem). Kdyby tento text skutečně shrnoval Pierrovu aktivitu (jakkoli hodnou kritiky), tato akti-
vita by se stále pohybovala na poli komunistické kritiky. Vydán se zpožděním půl druhého roku, 
jeví se dnes tento dopis jako falešná omluva pro la Vieille Taupe 2. Falešná, protože neobsahuje 
faurissonovskou kohezi, která se následně vyvinula a které dnes slouží tím, že ji za asistence la 
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Guerre Sociale balí do teoretického hávu. Vše, co dopis říká o důvodech zájmu revolucionářů 
o otázku koncentračních táborů, neomlouvá výlučný zájem o plynové komory a už vůbec ne 
výlučný zájem o Faurissonův výzkum plynových komor. Dnes je tento dopis, o jehož uveřejnění 
jsme Pierra dříve často žádali, protože daný problém řešil z našeho hlediska, mystifikace.

Avšak už v tomto dopise Pierre zapřel Rassinierův antisemitismus. Navíc se objevuje zma-
tek v jedné pasáži, u nějž je s podivem, že jsme si ho tehdy nevšimli. Když uzavírá pojednání 
o procesu s Lischkou [jeden z těch, kdo řídili deportace francouzských Židů – poznámka pře-
kladatele], Pierre dodává:

„(…) Povšimněte si, že jsem to já, kdo solidarizuje s Kurtem Lischkou. A doufám, že při jeho 
procesu bude důsledně respektováno právo na obhajobu.“ (s. 90)

Poznámka pod čarou z roku 1981 to vysvětluje: ano, dnes se tato často kritizovaná pasáž 
zdá být i Pierrovi jako velmi otevřená kritice. „Každopádně jsem chtěl říci to, že sice nemám 
nic společného s nějakým Lischkou, ale nechci mít nic společného ani s děsivým modlářstvím 
lovců nacistů.“

Lapeni mezi neuspokojivostí hlavně teoretické aktivity (časopisy, občas letáky) a násilné 
autodestrukce (terorismus), někteří revolucionáři se domnívali, že problém plynových komor 
nabízí odrazový můstek pro rozvoj komunistického hnutí. Avšak nejenže plynové komory ne-
posunuly vpřed revoluční kritiku nacismu a mechanismu hrůzy, ony přímo vyvolaly regres. 
Lidé ztratili ze zřetele celek. Požadavek „práva na výzkum“ a „svobody projevu“ vedl ke svému 
logickému vyústění, obraně lidských práv.

V západním Německu zaměstnavatelské černé listiny přes deset let postihovaly tisíce po-
krokářů, levičáků a revolucionářů. Museli jsme si však počkat, až se stejného zacházení dostane 
autorovi obrazoborecké knihy o Osvětimi, aby la Vieille Taupe 2 ve Francii zahájilo kampaň 
na obranu demokratických svobod v západním Německu.

Zatímco do la Guerre Sociale psal kladné recenze na knihy, které sám vydal, Pierre Guillau-
me se rval nejen za „svobodu badatele, etický kodex historika a svobodu projevu,“ ale také 
za vyškolení „mnoha právníků (…), kteří se pustí do práce nad závažným způsobem oseka-
ným textem rozsudku, který vyšel v Recueil Dalloz-Sirey“ (leták z 12. listopadu 1982). Tedy 
do Norimberského kontraprocesu, právní bitvy, kterou la Guerre Sociale nikdy veřejně nekriti-
zovala a která vede až k legalismu.

Jak naznačovaly poznámky v prvním čísle la Banquise (s. 60-63), oficiální dějiny se usta-
vičně a souvisle revidují. La Vieille Taupe 2 a la Guerre Sociale chtěli jednat tak, aby tato revize 
nemohla proběhnout hladce. Jenže v demokracii je součástí panující ideologie i její kritika. 
A z toho plyne riziko, že užití kritického myšlení bude pouze zaměňováno za normální evoluci 
ideologie a spektáklu a stane se jeho pouhým momentem, byť tím nejextrémnějším, který věcmi 
sice zatřese, ale jen proto, aby je pohnul k dodatečné „revizi“.

Aby na tomto úskalí neztroskotala, kritika musí napadat samotný princip revize a nikoli se 
věnovat požadování takové revize. „Revizionisté“ neodsuzují stránku „Myšlenky“ v le Monde 
– jejich velkým vítězstvím by bylo, kdyby se na ní objevili. Celý program la Vieille Taupe 2, 
podporovaného pěšáky z la Guerre Sociale, se redukuje na snahu o tento druh vítězství.

Exemplární je případ masakru v Sabře a Šatíle. Izraelský stát tento odpudivý zločin připustil 
a (do jisté míry) posvětil. A v tom spočívá rozdíl mezi demokracií a diktaturou. Demokracie 
rovněž páchá masakry, ale hlásí se k nim. A proč? Kvůli očistě státu a posílení systému jako 
celku.

Co to znamená bojovat za uznání práva na otevřenou debatu? Posouvat veřejné mínění, 
produkovat věci, které jednoho dne budou toto mínění formovat. Možná, že se zítra bude 
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akceptovat, že žádné plynové komory v nacistických koncentračních táborech nebyly. Taková 
revize jen posílí důvěru v seriózní výzkum dějin a ve věčné ctnosti demokracie. „Kulisy, v nichž 
moderní svět používá bídu a hrůzu, které plodí, ke své obraně před skutečnou kritikou oné bídy 
a hrůzy,“ rozhodně neprodělají zásadní změnu jen proto, že zmizí jeden dekorační prvek!

V roce 1949 bylo důležité, aby Socialisme ou Barbarie trvali na tom, že Rusko je kapitalis-
tickou zemí. Po třiceti letech je tento názor hojně rozšířen dokonce i v dílech lidí, kteří z toho 
nečiní žádné revoluční závěry. Ale aby to dnes mohlo být jasnější – i v hlavách revolucionářů 
– bylo nutné tento názor vyslovit proti proudu už v roce 1949. Jednalo se o fundamentální otáz-
ku povahy režimu, v němž žily miliony bytostí. Otázka plynových komor není nijak srovnatel-
ná, protože je typickým produktem světa ideologie a informací. Z povahy SSSR lze dovozovat 
podvratné otázky. V otázce existence plynových komor však jde pouze o existenci plynových 
komor.

Ultralevice
Už jsme si řekli, že na diskursu levice nemáme co měnit nebo k němu dodávat, protože kaž-
dý den svými činy a myšlenkami dokazuje, že pracuje na zachování kapitalismu. Buržoazie se 
snaží pracující přimět, aby se podíleli na jejích pokusech dostat se z krize. Giscard se o to snažil 
pomocí demagogie (revalvace manuální práce), zatímco Mitterand přímo zapojil představi-
tele práce do krizového managementu. Jenže neustále útočit na levicové a pravicové strany 
a na odbory a „odhalovat“ jejich antirevoluční funkci znamená redukovat jejich kritiku 
na skandalizaci, a zapomínat přitom na to, čeho je skandál produktem. Tento druh postoje 
brání jakémukoli hlubšímu pochopení skutečné povahy levice.

Revoluční hnutí nemá nic společného ani s levičáctvím, které se oddává solidaritě. S čím 
vším už se solidarizovalo: od dělnických bojů až po Mitteranda a cestou prošlo přes maois-
mus… Revolucionáři nemají s čím solidarizovat. Tam, kde má boj univerzální obsah, mohou 
nalézt společný jazyk s těmi, kdo ho vedou, a aktivita revolucionářů přirozeně prodlužuje boje, 
v nichž se sami poznávají. V našich řadách však antilevičáctví – pokrývající spousty stránek 
– až příliš často slouží jako pohodlná záminka, proč se nepostavit čelem ke zkoumání dneš-
ní situace proletariátu. Levičáctví prezentuje komunistickou stranu a odbory jako zástěnu, 
která stojí mezi ním a masami. Revolucionáři nepotřebují tento postoj imitovat a tvrdit, že levi-
čáctví je finální zbraní kapitálu, a proto je třeba ho neúnavně pranýřovat.

Permanentní denunciaci totiž hypnotizuje předmět její kritiky. A tak pouze ukazuje, že vás 
přemohlo to, co nejvíce napadáte.

Kritika levice je nesmyslná, i když levice sedí ve vládě, pokud ji dennodenně prostě jen 
ostouzí. Porozumět Lidové frontě nebo molletismu či mitterandismu na jedné straně znamená 
chápat, jakým způsobem se sociální konflikty usplavňují směrem ke kapitalistickým a etatistic-
kým cílům, a na druhé straně znamená jít až ke zdroji levicových myšlenek, které jsou ve své 
podstatě neměnné, jak kdysi ukázala il Programma Comunista v sérii článků o francouzském 
dělnickém hnutí. Veškeré postoje současné francouzské levice můžeme nalézt v Hugovi, Zolo-
vi, Jauresovi a tak dále. Takže, když například lidé mluví o boji na ideovém poli, bylo by lepší 
odhalit mravní integraci dělníků kapitalismem v Bídnících než vítězoslavně mávat ikstou 
„skandální“ deklarací Komunistické strany Francie. Stačí vidět, co je učením lidí na levici 
a co by rádi v rostoucí míře vyučovali na školách: uznání práce kapitálem.

Skupiny jako [bordigistická] PCI nebo Mezinárodní komunistický proud [ICC] jsou sekty, 
protože se navzdory všemu pozitivnímu, co mohou říci nebo udělat, jejich existence rovná 
kontinuálnímu vymezování se vůči zbytku světa. Nabádají proletariát, aby se ustavil jako třída. 
Jejich hlavním nepřítelem je vždy jim nejbližší skupina. Jejich životem je konkurence. Na jejich 
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organizačním životě jsou pozitivní jen jejich krize: například ta, která v roce 1974 dovedla 
Bérarda k odchodu z ICC a k založení Une Tendance Communiste, nebo ta, která se dnes ode-
hrává v PCI.

„Ospravedlnění své existence a svoji ‘věc cti’ sekta nespatřuje v tom, co má společného s třídním 
hnutím, nýbrž ve zvláštní frázi, která ji od něj odlišuje.“ (Marx, dopis Schweitzerovi, 13. října 
1868)

Aniž by se tak moc uzavírala do politiky, ultralevice špatně pochopila kritiku, kterou 
la Vieille Taupe kdysi adresovalo Pouvoir Ouvrier. Přísně vzato, noviny typu Révolution Soci-
ale nemají žádnou čtenářskou obec. Právě tento fakt uznaly tím, že přestaly vycházet. Tento 
druh novin ničím neposiluje práci revolucionářů, protože se na základě aktuálnosti jen dotýká 
základních otázek. A nemůže dosáhnout ke všem proletářům – z nichž se většina sotva roz-
chází se společností – ačkoli je produkován, jako by jich ho měly číst statisíce. Neobsahuje 
žádnou uspokojivou teorii ani hnutí nikam neposouvá.

Takovéto skupiny žijí v iluzích o propagandě. Revoluční hnutí však nedělá z falešných myš-
lenek pravdivé. Objasňuje směr sociálního hnutí, jehož součást tvoří, a ukazuje, co toto hnutí 
bude „historicky nuceno“ vykonat, aby uspělo, což vylučuje jakékoli nabádání.

Vydávání textů není jen o cirkulaci myšlenek. Ta je dokonce jeho sekundární funkcí. Šíře-
ním myšlenek vznikají vazby i pro něco jiného, než je pro myšlení. Tato „socializace“ je však 
mnohem bohatští, pokud neodflákneme teoretický obsah.

Revoluční hnutí je polapeno mezi dvěma tendencemi, které bude třeba překonat. Jeden 
tendence neustále resetuje své hodinky, a přitom vrhá retrospektivní pohled na uplynulých 150 
let kapitálu, pracující třídy a revoluce. Dochází k závěru, že je třeba minulost nahradit něčím 
novým. Její hodnocení vždy končí postulováním alternativy „socialismus nebo barbarství“, 
ať už je to v roce 1914, 1917, 1945 nebo 1983.

Druhá tendence, tradičnější, vždy mluví o hnutích, která skončila. Polsko, Portugalsko… 
přičemž každý případ demonstruje limity proletářů a co by bývali mohli udělat, kdyby jen… 
Volá po tom, aby se to, co už bylo dokonáno, udělalo lépe.

První přístup odděluje minulost od přítomnosti. Prezentuje minulost jako něco radikálně 
odlišného od přítomnosti. Druhý přístup opakuje to, co říká pořád. První rýsuje dějinný zlom. 
Druhý má kvantitativní hledisko: stejně jako minule, ale tentokrát mnohem dále. První se 
rozchází se svým původem, druhý se k němu hlásí a nárokuje si ho. Je to protiklad mezi zakla-
dateli a dědici. Tyto dvě tendence lze ilustrovat na dvou nedávných revolučních dílech.

En finir avec le travail et son monde (Skoncovat s prací a jejím světem) od CRCRE (č. 1, 
červen 1982 a č. 2, prosinec 1982) dobře vyjadřuje první přístup. K vysvětlení a ospravedlnění 
všeho se používá velká spousta poznámek, které jsou samy o sobě pravdivé. Všechny minulé 
debakly měly své příčiny, které dnes zmizely. Jedná se o argument konstruovaný post festum. 
Nepřiznávají žádné minulé nebo současné chyby (buď jejich, nebo nás všech). Vše se stalo tak, 
jak se to stát muselo. Smysl své aktivity čerpají sami ze sebe. To znamená vytváření „nového 
referenčního rámce“ a nového pohledu na svět. Nejsme tedy daleko od filozofie.

Polsko 1980-1982 od Henriho Simona (Spartacus, 1982, anglický překlad Black & Red, 1985) 
je ztělesněním druhé tendence. Sice detailně analyzuje polské hnutí, což činí text velice zají-
mavým, ale to mu nebrání plést si nátlak práce na kapitál se zpochybňováním vztahu kapitálu 
s prací. Nemůžeme se spokojit s konstatováním, že „dokud kapitál přežívá, každý boj je jen je-
den krok.“ Je to sice pravda, ale ne každý boj je krokem ke komunistické akci.

Podle Simona, „Udělat (…) něco, co nám usnadní práci a život, znamená jednat v našem 
třídním zájmu a podrývat základy kapitalistického systému“ (s. 86, vydání od Black & Red).
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Tato věta shrnuje názor, který by v našem hnutí už neměl být neoddiskutovatelný. 
„Třídní akci“ nelze ztotožňovat výlučně s boji za požadavky, ale ani s jejich opakem, nevylučuje 
je tedy. Spíše se rodí z nich a proti nim a je jejich překonáním.

Simonovo dílo rovněž reprodukuje ultralevicovou chybu, na kterou navázala Situacionis-
tická internacionála: „Ve skutečnosti si kapitál sice udržel svoji pozici a (podle všeho) zachoval 
svůj represivní aparát netknutý, ale v podstatě ztratil veškerou reálnou moc. Dokonce i nová 
odborová organizace Solidarita (…) už byla vykázána – ještě, než začala fungovat jako aparát 
– do stejné role jako instituce před červencem 1980“ (s. 89, vydání od Black & Red).

Revolucionářům dělá problém brát kapitál vážně a vidět jeho sílu tam, kde skutečně leží: 
v jeho dynamice stejně jako v jeho setrvačné síle. „Reálná moc“ kapitálu nepochybně spo-
čívá v obou těchto prvcích, jak jsme mohli vidět ve Francii roku 1968 a v Polsku roku 1980. 
A to právě proto, že revoluce není otázkou moci. Moc povstává z výrobních vztahů, z povahy 
kapitálu jakožto všudypřítomného vztahu. Takže pokud kapitál nekonfrontujete jako spole-
čenský vztah skrze útoky na zboží a na námezdní práci, pokud se omezujete na okupování 
jeho terénu (Francie 1968) nebo na touhu po lepší organizaci ekonomiky – touhu jistě zuřivou, 
ale bez komunizace (Polsko 1980-1981) – nepodrýváte moc kapitálu. Jeho moc neleží ani 
na ulici ani v továrně a už vůbec ne ve vládních ministerstvech. Kapitál je společenský vztah 
vtělený do celé sítě vztahů. Začít produkovat jiný vztah skrze ustavování jiného společenského 
přediva – jedině tak lze napadnout moc kapitálu.

Henri Simon tak opakuje chybu, která se stala v souvislosti s Portugalskem v letech 
1974-1975 (dopustila se jí zejména Situacionistická internacionála; viz rovněž la Guerre 
Sociale číslo 2):

„Po dobu osmnácti měsíců už Polsko nebylo skutečným státem; autorita byla ustavičně terčem 
posměchu a zdálo se, že ekonomika se hroutí.“ (s. 136, vydání od Black & Red)

Jenže stát rozhodně stále existoval, i když spal. 13. prosince 1981 dokázal, že je schopen pro-
budit se ve správnou chvíli a v plné síle. A to proto, že moc kapitálu nebyla podryta.

Proletářská praxe neútočila na fundamenty. A totéž platí pro komunistickou teorii.

Vyhlídky…

Zdá se, že protekcionismus nenabízí životaschopnou cestu ven z krize, neboť ekonomika se 
za posledních třicet let až příliš internacionalizovala. Třetí svět se industrializoval jen povrch-
ně, za to se však silně urbanizoval. Není ničím zvláštním, když polovina obyvatel nedostatečně 
rozvinutých zemí žije ve městech nebo na jejich periferii. Pracující třída v těchto zemích je 
organizovanější, než by se mohlo zdát. Bezmála 40 % bolivijských dělníků je v odborech. Union 
Marocaine du Travail v roce 1956 čítal 20 % pracujícího obyvatelstva. Ale proletářské bouře 
– jako ty, které roku 1971 v Egyptě rozdrtila armáda – se jen málokdy propojují s hnutími 
pracujících. A tak během neklidu v Casablance v červnu 1981 vyšla iniciativa k akci od středo-
školáků a nezaměstnaných.

Na celém světě nacházíme všechny formy akcí námezdně pracujících. ajskou továrnu 
Hara, která vyrábí rifle, obsadili a opět uvedli do provozu dělníci. V roce 1982 otřásla zónou 
volného obchodu ve filipínském Bataanu stávka supervykořisťovaných pracujících (krátkodo-
bé zaměstnanecké poměry, nadměrné pracovní normy, mzdy doslova odpovídající minimu 
nutnému k přežití). Začalo to tím, že jedna nadnárodní společnost chtěla donutit 200 dělníků, 
aby každý z nich pracoval na šesti stavech namísto čtyř. 10 000 stávkujících podpořilo těchto 
200 rebelů. Hnutí se účastnil i odborový svaz KMU, který se zformoval v roce 1980. Represe 
vyprovokovala tak masivní reakci, že hnutí už nešlo potlačit jinak než velkým masakrem, 



88           GILLES DAUVÉ

střelbou do davů jako u řeky Leny v carském Rusku na počátku století.
Buržoazie upustila od zatýkání a propouštění, ale ani pracující nezvítězili. Nadále každý 

z nich musel pracovat na pěti stavech. Budoucnost ukáže, co zůstane z proletářské zkušenosti 
této stávky a co se stane s KMU.

Jednou z reakcí, kterou po stávce šéfové v Bataanu zvažovali, byla automatizace. V Němec-
ku po velkých stávkách nekvalifikovaných dělníků a po akcích tureckých dělníků v továrnách 
i na ulicích, k nimž došlo v 70. letech, kapitál zareagoval propouštěním a modernizací. BMW 
vyšinulo robotizaci na vysokou úroveň. A Volkswagen byl první, kdo v západním Německu 
začal roboty vyrábět a používat. Je tu tendence zmenšit úlohu nekvalifikovaných dělníků, 
možná je i eliminovat jako vrstvu v předvoji proletariátu.

Po celé své dějiny měl kapitalismus velmi hybridní aspekty a nikdo neví, k jakým formám 
se může vyvinout. „Druhé nevolnictví“ ve východní Evropě (která začalo v 17. století) ne-
bylo návratem do středověku. Vlastníci těchto nových nevolníků nebyli kapitalisté, neboť se 
nestarali o výrobu za co nejnižší náklady na práci. Tvořili ale součást trhu a kapitalistického 
systému. Již bující tržní ekonomiku se jim tak dařilo potlačovat – ku svému prospěchu – jen 
na svých velkých panstvích. Přesto tyto monopoly sloužily mezinárodnímu systému, který byl 
bezesporu kapitalistický.

Dnes kapitalismus, společnost hodnoty v pohybu, znovu osvědčuje svoji velkou flexibilitu 
z hlediska forem a znovuobjevování starých struktur.

„V jistých továrnách dnes tato kooperativní práce (kdy jsou kvalifikovaní i nekvalifikovaní 
dělníci používáni ke společnému úkolu), která existovala v prvních továrnách, každopádně ne-
mizí: vlastník zaplatí celkovou cenu práce a dělníci si ji organizují po svém (…) velká svoboda 
za námezdní mizérii.“ (Les Temps Modernes, únor 1981, s. 1355-1356)

Ve francouzském oděvním průmyslu některé firmy v letech 1970-1975 instalovaly linky 
s pevnými pracovními stanicemi. V letech 1975-1976 některé experimentovaly s „moduly“, 
tedy s částečnou sebeorganizací a rotací mezi pracovními stanicemi. Po roce 1976 s příchodem 
krize a s růstem pracovních norem některé zřídily pracovní skupiny, které se dokonce mohly 
organizovat mimo továrnu. Vracíme se tedy k formě práce, která existovala před vědeckým 
managementem práce. Tyto skupiny jsou vrženy do vzájemné konkurence, která každou 
z nich mění v kooperativně řízenou práci-kapitál, což je forma organizace připomínající tu, 
kterou známe od 20 000 ilegálních dělníků z Turecka a Jugoslávie v pařížském regionu.

Vývoj kapitálu nevede nutně k vývoji nejmodernějších kapitalistických forem. Kolonialis-
mus plodil regresivní formy: kasty v Indii, soukromé vlastnictví bránící přeměně pozemkové 
renty v kapitál, peónství v jižní Americe. Kapitalismus opětovně zavedl variace na nevolnictví 
nebo otroctví. Svobodná práce se promíchala s nucenou prací. V Itálii se v posledních deseti 
letech rozšířila práce doma. Podle některých zdrojů zaměstnává jeden až dva a půl milionu 
lidí.

Pouze ve vzdálené budoucnosti (pokud vůbec) bude společnost, k níž míříme, zcela robo-
tizovaná a bez lidské práce. Ale podíl pracujících v obyvatelstvu se možná může značně snížit, 
zatímco masa nezaměstnaných, rekvalifikovaných, zaškolovaných atd. bude mnohem větší.

Namísto nepravděpodobné továrny, kde se vše ovládá stiskem tlačítka, směřujeme k situ-
aci, kdy budou celé části továren robotizované, zatímco jiné zůstanou poloautomatizované 
nebo téměř neautomatizované. Roboti a nižší počet nekvalifikovaných dělníků koexistují 
v rámci stejné operace. Ke svaření přední nápravy auta už nejsou zapotřebí 4 kvalifikovaní 
svářeči a 2 nekvalifikovaní pracovníci, kteří přináší a odnáší jednotlivé kusy – teď jsou tu 
4 robotičtí svářeči a 2 nekvalifikovaní dělníci, dodávající díly pro průběh dané operace. 



PŘÍBĚH NAŠEHO PŮVODU                                           89

Ve strojírenství mají v plánu ponechat si zaměstnance (uklízečky…), automatizovat oblasti, 
kde v současnosti pracují nekvalifikovaní dělníci (nakládání, manipulace a obzvláště pak 
kompletace a obrábění), a ponechat si kvalifikované dělníky (seřizování, montáž). Renault-Flins 
na montážních linkách svařujících karosérii pro R18, které se automatizovaly v roce 1976, 
zrušil 56 pracovních míst pro nekvalifikované dělníky a najal 24 lidí zaměstnaných v údržbě, 
kontrole kvality a retušování. Renault-Douai tuto tendenci dotáhnul mnohem dále. Peugeot, 
který už instaloval 300 robotů, má představu, že jich do roku 1990 uvede do provozu 2000.

V roce 1978 jedna akademická studie deklarovala, že 20 % pracovní síly zaměstnané 
ve Spojených státech na montáži automobilů, nahradí do roku 1985 stroje a automaty; 
a že 20 % všech pracovních míst v americkém průmyslu projde do roku 1989 restrukturalizací. 
Podle jiné předpovědi z roku 1979 automatizace do roku 1985 zlikviduje 200 000 pracovních 
míst ve Francii, a to včetně kancelářských míst (vzhledem k zavádění počítačů, optickému 
čtení a zpracování slov, elektronickému transferu fondů, psacím strojům s pamětí, faxům). 
Podle téže studie kvůli robotizaci ve Francii zanikne 50 000 pracovních míst. Střední manage-
ment a mistry rovněž postihne „kontrakce tradiční hierarchické struktury“ (Quément, s. 191). 
Robotizace už dnes postihuje některé složky výroby automobilů, kovárny a slévárny, a výroby 
domácích spotřebičů, velkých strojů a letadel.

„A konečně je tu obava, že pracovní podmínky při kontrole a údržbě automatických strojů robo-
tického typu pravděpodobně přinesou změny v chování dané monotónností této práce, izolaci 
plynoucí z rozbití společenských vztahů a tíhu odpovědnosti vycházející z významného rizika 
poruchy, která by zastavila výrobu.

Strategičnost pozice zastávané pracujícími a riziko zhoršování pracovních podmínek mohou 
v dlouhodobém horizontu zplodit nové konflikty.

(…) Tento systém se zavádí, aby potlačil jisté aspekty sociální a ekonomické krize, a přitom plodí 
jiné a dovoluje nám předpovědět nekvalifikovaným dělníkům pochmurnou budoucnost, protože 
přijdou o svá zaměstnání (…).“ (J. Le Quément, Les Robots, La Documentation Française, 1981. 
s. 191 a 193)

„(…) polovina z 5000 sovětských robotů vyrobených v letech 1976 až 1980 se nadále nepoužívá, 
protože ředitelé továren odmítají zastavit montážní linky, aby se mohli instalovat.“ (le Monde 
Diplomatique, prosinec 1982, založeno na zprávě Gosplanu)

V industrializovaných zemích by buržoazie a stát rádi vykompenzovali pokles zaměstna-
nosti rozvojem sektoru služeb (avšak i tento sektor bude postižen) a repatriací té průmyslové 
výroby, která se předtím přesunula do třetího světa, aby využila nižších mezd a příznivěj-
ších pracovních podmínek. Tato reindustrializace kapitalistických metropolí, která už začala 
ve Spojených státech (elektrotechnika, elektronika), je možná díky tomu, že roboti jsou méně 
nákladní a spolehlivější než zahraniční práce. Nic však nadnárodním společnostem nezabrání 
zavádět roboty i ve třetím světě, bude-li to pro ně ziskové.

Před našima očima tudíž dochází k důkladné proměně ekonomicky aktivního obyvatelstva 
a společenského života v dříve industrializovaných zemích. Mohlo by dojít i ke změně pracovní 
doby. V našem článku o Polsku jsme upozorňovali na to, že požadavek 35hodinového pra-
covního týdne ve Francii nedokázal mobilizovat pracující. V roce 1978 existovalo silné hnutí 
požadující 35hodinový pracovní týden v německém metalurgickém průmyslu. Zůstalo však 
výjimkou v globálním kontextu, kde přechodné požadavky definuje kapitál (a odbory tam, 
kde jsou dost silné na to, aby mohly diktovat kapitalistickému managementu). Ve Spojených 
státech lidé optimisticky přemýšlí o čtyřdenním pracovním týdnu (čtyři osmihodinové pra-
covní dny) za spoluúčasti pracujících na reorganizaci práce. Přinejmenším v druhém bodě 
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však nedochází k žádnému kapitalistickému pokroku: pořád je to stejné jako v roce 1930 nebo 
1950. O žádné spoluúčasti pracujících nemůže být řeč (kromě období konfliktu, kdy se používá 
k odklonění bojů na rovinu samosprávy nebo společné správy). Námezdně pracující jsou vůči 
tomuto právu podílet se na řízení podniku opatrní: především dál požadují více peněz a méně 
práce. Jen představitelé odborů se horko těžko snaží dešifrovat účty, které se jim šéfové rozhod-
nou ukázat.

Každopádně čtyřdenní pracovní týden by nebyl žádným „vítězstvím proletariátu“. I dese-
tihodinový pracovní den a potlačení dětské práce, k nimž došlo v 19. století v Anglii, prospěli 
nejmodernějšímu kapitálu, který zaváděl stroje, aby ušetřil na práci. Osmihodinový pracovní 
den, kterého bylo dosaženo po roce 1918, rovněž usnadnil generalizaci relativní nadhodnoty 
a vědeckého managementu práce. Snížení počtu pracovních dní by bylo jak ústupkem ze strany 
kapitalismu, tak věcí s kapitalismem konzistentní, za kterou bychom zaplatili tím, že by se celé 
naše životy ocitly v ještě pevnějším sevření kapitalismu. A francouzská buržoazie se tomu brání, 
protože ví, že je slabší než její konkurentky.

K nezaměstnanosti zapříčiněné krizí přibude nezaměstnanost zapříčiněná restrukturalizací. 
Robotizace totiž znamená takové rezervy produktivity, že ani růst poptávky a zmnožení odby-
tišť nepovedou k odpovídajícímu přírůstku nových pracovních sil. Nezabrání redukci pracov-
ních úkolů těch, kdo zůstanou zaměstnaní, ale ke sdílení společensky dostupné práce nedojde 
nebo téměř nedojde. CFDT si svoji reformistickou utopii nechá pro sebe.

Dnes se čeká na uskutečnění pomalé reorganizace průmyslu, přičemž dva plánované projek-
ty mají za cíl dostat pod kontrolu nebezpečné a vzpurné okraje. První z těchto projektů je dvou-
kolejný. Klade moderní sektor ekonomiky vedle tradičního sektoru s „družným a konvenčním 
způsobem života“, který může „fungovat jako polštář tlumící údery“ (zpráva o francouzském 
8. plánu za Giscarda). A zmnožuje instituce, které se mají starat o lidi vyloučené z růstu ekono-
miky: mládež, pracující migranti, postižení, senioři, „rizikové“ děti. Tento projekt předpokládá 
otevřenou liberální ekonomiku, která obětuje jisté společenské vrstvy, ale pak jim pomáhá.

Druhý projekt integruje nebezpečné vrstvy a skupiny. Doprovází etatističtější a protekcio-
nističtější ekonomickou strategii se spoluúčastí pracujících na řízení státu, a to prostřednictvím 
odborů a levicových stran.

První řešení otevřeně rozděluje společnost na ty, kdo zvládají, a ty ostatní. Druhé se tváří, 
že všechny spojuje, od šéfa až po přistěhovalce. V obou případech je však třeba zvládnout 
vysoce nestabilní menšinu. Stát jako policajt nebo stát jako zaopatřovatel, pracovní stát 
nebo sociální stát.

Stejně tak tváří v tvář rozruchu ve třetím světě buržoazie rozvinutých států sledují dvě 
vzájemně propojené politiky: buď země třetího světa industrializují a pomáhají jim tím, 
že podporují moderní vládnoucí třídy, nebo je industrializují jen trochu, na minimum nut-
né pro západní a japonskou expanzi a podporují archaické a kompradorské vládnoucí třídy. 
Druhá tendence převažuje, protože více odpovídá realitě. Lépe reaguje na potřeby světového 
kapitálu, protože pravice spravuje kapitál lépe. První strategie je strategií Socialistické inter-
nacionály, která ji v letech 1974-1975 úspěšně použila v „revolučním“ Portugalsku a součas-
ná francouzská vláda na ni opět navázala, zejména ve střední Americe. Avšak je to strategie 
hůře aplikovatelná, protože předpokládá, že méně industrializované země dokáží zvládnout 
své rozpory a dosáhnout demokracie. Jenže demokracie znamená společenskou rovnováhu, 
která ve třetím světě neexistuje. „Dialog sever-jih“ a lidská práva v jejich liberální či sociálně 
demokratické podobě zůstávají ideologiemi, které mají absorbovat napětí. Reagan organizuje 
masakry a Mitterand je odsuzuje, což je spíše způsob, jak zabraňovat propuknutí masakrů 
než s nimi skoncovat.
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Nepotřebujeme hledět na sociální konflikty přes mikroskop. Historie minulá i současná 
nám ukazuje vše: mimořádnou schopnost kapitálu strávit disent, kterému sociální hnutí (jež je 
občas komunistické) dává vždy znovu vzniknout. Vše je v krizi, a přeci vše zůstává stejné.

Všude dochází k podrývání té nejdůležitější síly krotící revoluci, mediace mezi kapitá-
lem a prací. Ve Velké Británii má Labour Party potíž udržet si své voliče z dělnické třídy. 
SPD v Německu ztrácí své dělnické členy i voliče. Ve Spojených státech dělají odbory pokroky 
pouze ve státní správě, ale v sektoru služeb, který tvoří stále větší část ekonomiky, zůstávají 
slabé (McDonald‘s má více zaměstnanců než US Steel). AFL-CIO neuspěla se svojí snahou 
omezit dovozy a ztratila oporu v Demokratické straně. V nových rozvojových zónách na jihu 
a jihozápadě se jen špatně etabluje.

Návrat Komunistické strany Francie do vládní koalice v roce 1981 nechal všechny ve Francii 
i jinde chladnými. Američané nerozjeli globální tiskovou kampaň proti „komunistické hrozbě“ 
ve Francii. Konzervativní názor hrál na strunu starých obav, ale musel se do toho nutit a nikdo 
vážně neočekával, že by s příchodem levice k moci došlo k nějaké hluboké změně. Militanti 
v tom viděli jen odrazový můstek pro to, aby se něco udělalo později, neboť pro ně je ve finále 
všechno o vytváření báze pro skutečnou změnu skrze ustavičné přípravy na další den. Nadše-
ní z května 1981 však samo o sobě rozhodně neruší ztrátu, kterou levicová reprezentace trpí. 
V moderní demokracii, kde jsou si všechny programy navzájem podobné, každá strana žije 
tím, jak sama sebe prezentuje. Jestliže se její program přestává jevit jako dostatečně odlišný 
od ostatních, nemá žádný program. Levice tak má sice více voličů než roku 1960, ale také má 
velkou potíž vytvářet o sobě jiný dojem, než jaký vytváří pravice. Pracující tak v roce 1981 ne-
volili pro znárodňování, ale proti dopadům krize.

Sociální demokracie a komunistická strana žijí z energie, kterou jim dávají proletáři 
a kterou z nich vysávají. CFDT uprostřed této bezkrevné a upírské levice ztělesňuje lucidní 
a nerealistický reformismus, a to nejen politicky, neboť na bezprostředně sociální rovině levice 
žije také z limitovaných bojů pracujících. V krátkodobém horizontu je CGT konzervativněj-
ší než její konkurentka, která lépe zastupuje průmyslovou práci na úkor celkového kapitálu. 
CFDT nastoluje problém celkového kapitálu. Zatím však netvoří vedení techniků nebo sektoru 
služeb: její hlavní federací jsou kovodělníci. Hledá prostředky, jak ve Francii zajistit standard-
ní podmínky pro námezdní práci, a přitom zachovat globální stabilitu. Odtud její intervence 
ve třetím světě a na východě. Komunistická strana Francie a CGT nemají jiný dlouhodobý 
zájem než dobytí státní moci a sjednocení se státním kapitalismem východního bloku, což už 
neplatí pro Komunistickou stranu Itálie.

Klesající preference CGT v odborových volbách a obzvláště ochabnutí jejího vlivu na mili-
tantní činnost pracujících jí nebrání, aby se dál držela. Všeobecný úpadek moci levice a levico-
vých řešení, ať už ho akceleruje přítomnost levice ve vládě nebo ne, je hlubokým fenoménem, 
jehož rozměry uzříme teprve tehdy, až bude dovršen. Přesto nám interní kolaps levice jistě při-
nese nějaká překvapení. Jeho dopady budou mnohem agresivnější než v roce 1968. Na základě 
studia dnes viditelných fenoménů nemůžeme určit dopad budoucího hnutí.

Základy všech institucí jsou podryté. Pořád však zůstává netknuté cosi, co není institucí, 
byť to rovněž má formální existenci: demokracie. Díky tomu se vládnoucí menšina v čele všech 
antirevolučních institucí (armáda, policie, šéfové, odbory, strany atd.) bude pokoušet využít 
setrvačnosti mlčící většiny proti menšině, které dnes často nezbývá nic jiného než také mlčet.

Parlamentní a odborová demokracie se zdiskreditovaly. Nikoli však demokracie jako modus 
společenských vztahů, protože odpovídá kapitalistické společnosti. Kapitalizovaný člověk vstu-
puje do vztahu se světem skrze své potřeby, které uspokojuje (prostřednictvím trhu). Demokra-
cie uspokojuje nějakou potřebu, stejně jako peníze, a nabízí tutéž iluzorní svobodu. Námezdní 
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dělník může se svojí mzdou nakládat svobodně a koupit si, co se mu zachce. Demokracie mu 
rovněž nabízí volbu – stejně omezenou jako mu nabízí supermarket. Iluze volby však nic ne-
mění na reálnosti potřeby nebo na jejím pochybném leč účinném uspokojení. Koneckonců, 
vždyť mezi Coca-Colou a Pepsi je nepochybně rozdíl. Na jedné straně demokratická svoboda 
koresponduje s demokracií coby touhou a na druhé straně svoboda pracovat koresponduje se 
směnou a utrácením peněz – je to strukturální vztah, který není nutné psychologizovat, protože 
povstává ze způsobu, kterým lidé a věci v kapitalismu vstupují do vzájemného poměru.

Současný ústup krajní levice, absence zájmu o „revoluci“, Reaganovo zvolení, „návrat mla-
dých lidí ke konformismu“ a všechny ostatní druhořadé fenomény, které dnes módní mínění 
příliš zveličuje, nás netrápí. Takováto situace se může velmi svižně obrátit. Problém spočívá spí-
še v odvěkém sklonu proletariátu povstat, aniž by se – jinak než zárodečně – ustavil jako „hnutí, 
které zruší nynější stav.“ Ale možná vyjde najevo, že se jedná o nesprávnou otázku, kterou je 
třeba položit jinak. Minimálně je však dnes třeba nevyhýbat se jejímu položení, neboť těm, 
kdo se jí vyhýbají, se to může jedině vymstít.

Na likvidaci, které je podrobena minorita s revolučními ambicemi, není nic neobvyklého. 
Po letech 1914-1918 se musela naučit, že celé dělnické hnutí sloužilo kapitálu, a to včetně „ko-
munistických“ organizací Třetí internacionály. Vývoj ruské revoluce ke kontrarevoluci a zničení 
jakékoli revoluční perspektivy stalinismem bylo rovněž těžké přijmout. Poté, co proklamovali, 
že dělnické hnutí je nejlepší, lidé byli svědky jeho zhroucení v Německu, zemi, kde bylo nej-
silnější, a kde se bez odporu podrobilo otevřeně reakčnímu hnutí, které vědělo, jak si získat 
lidovou základnu.

Schopnost kapitálu vést v letech 1939-1945 válku, aniž by se setkal s odporem dělnické třídy, 
a úspěch poválečné rekonstrukce, kterého bylo dosaženo bez většího pozdvižení, byli dalším 
nemilým překvapením. Dnes jsme svědky jiné reality, která se nám také těžko polyká: neusta-
vování organizovaného hnutí, které by bylo v jakémkoli smyslu jednotné, a absence trvalých 
vazeb, v jejichž vznik jsme po roce 1968 mohli věřit. Tato absence jednotného hnutí – nebo tře-
bas jen jeho embrya – je ještě obtížněji uchopitelná, když si povšimneme kvalitativního skoku 
v teoretickém uchopení komunismu a revoluce.

Mezi organizovanými skupinami revolucionářů a jádry radikálních proletářů – nepočet-
nými, ale schopnými intervence ve svém vlastním prostředí – prakticky neexistují žádné trvalé 
vazby. Zhruba od roku 1972 jsou skupiny revolucionářů především nakladateli. Téměř veškerá 
jejich činnost spočívá v šíření teorie, kterou sdělují prostřednictvím letáků a časopisů. Komu-
nisté nemusí být solidární se sociální akcí. Tvoří její součást, a buď ji posilují, nebo se vzhledem 
k okolnostem drží opodál. Být solidární by znamenalo znovu revolucionáře chápat jako „cizin-
ce“, kteří se k danému sociálnímu prostředí mohou vztáhnout jedině tak, že do něj „pronikají“. 
Jenže teoretizace jakožto aktivita je dnes odtrženější od společenského života, než byla v letech 
1968-1972, protože společenský život sám je separovanější, rozčleněnější a odtrženější od svých 
vlastních kořenů.

Proletáři a zejména pracující proletáři nepozbyli ani na početním významu, ani nepřišli 
o svoji ústřední roli v revoluční aktivitě. Dokonce ani v rozvinutých zemích nebude námezdní 
práci nikdy ztělesňovat pouze sektor služeb (stejně jako se ze všech dělníků nestali nekvalifi-
kovaní dělníci). Kdo se nachází v srdci společnosti? Tovární dělníci, ale pracující zaměstnaní 
v komunikacích, dodávce a distribuci elektřiny (EDF ve Francii) a vody, zaměstnanci nemoc-
nic a tak dále. Jestliže přestanou pracovat, zastaví se všechno. Mohou paralyzovat společnost 
a rozbít ji zevnitř.

V závěru této historie posledních patnácti let, která je rovněž naší vlastní historií, se tak vy-
jevuje situace velice odlišná od roku 1968. Transformace nebyla úspěšně dovršena. Společnost, 
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která je stále postavena na námezdní práci, byla nucena námezdní práci modifikovat a vyloučit 
jednu část pracovních sil. Kruciální věcí je určit, zda bude intervence proletariátu v této trans-
formaci příležitostí k revolučnímu šturmu.

Síla kapitálu je taková, že někteří lidé mají sklon nevidět ve společnosti, a tudíž v aktivitě 
proletářů, nic jiného než kapitalismus a dějiny uplynulých 150 let, včetně proletářských ztečí, 
reinterpretují jako řadu kapitalistických transformací. Tito lidé jen zaujímají opačný pohled, 
než je na ultralevici běžným zvykem, tedy vykládat vše jako krok k revoluci. Neexistuje žádný 
jedinečný subjekt dějin. Výlučným motorem evoluce dějin není ani rozvoj výrobních sil ani 
hledání pospolitosti ani proletariát. Dějinný pohyb není posloupností ani kapitalistických adap-
tací ani proletářských bojů, nýbrž celkem, kam patří toto všechno. Kapitalistická společnost žije 
z kontradiktorního vztahu kapitál-práce, ale také na něj může zemřít. Kapitál a práce se navzá-
jem pohání k akci. Krize jsou oněmi chvílemi, kdy je tato jednota zpochybněna, ale nemá-li 
krize komunistické řešení, jednota se znovu posílí. Řešením této kontradikce je revoluce. Pře-
dem předpokládat, že příští velká sociální krize bude rozřešena ve prospěch kapitálu, znamená 
uvažovat kapitalisticky a vyslovovat se pro kapitalismus.

Naději nám však dává a k aktivitě nás povzbuzuje právě komplexní realita, které dnes 
nevyhnutelně dominuje kapitalistický prvek. Eroze hodnot a devalvace ideologií nešetří nic 
a nikoho. „Odmítání práce“ je polyvalentní realitou, známkou čehosi nového pro kapitál 
i pro komunismus. „Nové sociální hnutí“ se vtěluje do různých variant nezákonného přisvojo-
vání a odmítání práce, ale také do ilegální práce, do černé ekonomiky, do sdílené práce, do práce 
doma, do brigádní práce a subdodavatelské práce a tak dále. To vše existovalo už v minulosti, 
ale krize a restrukturalizace to renovovaly.

Lidé „už nevěří“ v práci, ale tato okázale stavěná na odiv ztráta příchylnosti není tak důležitá 
jako fakt, který se skrývá za ní: stará kritika organizace práce se dnes mísí s kritikou její báze. 
Stará kritika byla dílem proletářů, kteří chtějí reformovat práci a spolu s ní tedy i námezdní 
práci. Druhá kritika opouští práci, považuje ji za vězení lidstva. První se snaží reorganizovat vý-
robní akt, jehož logika proletářům uniká a bude jim dál unikat, i když dojde k jeho reorganizaci. 
Druhá se snaží zničit překážku, kterou je tento výrobní akt pro lidskou aktivitu, která je v něm 
uzavřena. Která z těchto dvou kritik převládne?

Pozitivní afirmace komunismu nespočívá v nahrazení teorie životem. Texty jako Svět bez 
peněz nebo Za svět bez morálního řádu uvažují nad počátky problémů, které kapitalismus staví 
před lidstvo, a ukazují nejen, jak lze tyto problémy vyřešit, ale také jaké otřesy toto řešení před-
pokládá jako cestu k němu. Tehdy „negativní skutečně obsahuje pozitivní“ (Marx). Doposud 
pozitivní zůstávalo abstraktní a vždy se konstruovalo někde jinde (utopie). Praktická naléha-
vost, která se poprvé objevila na počátku 19. století, se dnes objevuje znovu. Některé formulace 
už zní falešně. Hovořit o „diktatuře proletariátu“ či dokonce o „zrušení námezdní práce“ bez 
odkazu na proces komunistické revoluce znamená pouze vykřikovat hesla a napodobovat 
levičáctví.

Rozšiřování teoretického obzoru znamená pokoušet se o unitární kritiku, která neprivilegu-
je minulost na úkor přítomnosti nebo východní blok na úkor západu. Dějinná klenba průmys-
lového kapitalismu – charakterizovaná vznikem tradičního dělnického hnutí a jeho následným 
zánikem (tedy od roku 1789 nebo 1848 dodnes) – objímá lidskou realitu, která je příliš omeze-
ná, než aby nám dovolila uchopit nejen, o čem je komunistická revoluce, ale také co se odehrálo 
od roku 1789 nebo 1848. Není třeba přistoupit na zen, abychom pochopili, že revoluční teorie 
zůstává příliš europocentrická a příliš se zabývá obdobím od roku 1848 do roku 1914.

Unitární kritika se dotýká nejen času, ale i prostoru. Tradiční dělnické hnutí potřebovalo 
hrdiny a mytizovalo minulost: zakladatelé (Marx nebo Bakunin), mur des fédéres, martyrolo-
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gie… Po roce 1917 se revoluční hnutí s touto mytologií nechtělo a ani nedokázalo rozejít. Bylo 
příliš slabé, než aby zdroj imaginace nalézalo samo v sobě. A tak komunistická levice a liberti-
nové udržovali mytologii, a přitom celou dobu věřili, že proti kontrarevoluci, která triumfovala 
ve jménu socialismu či komunismu, staví skutečná revoluční hnutí. A konečně radikální 
oživení, k němuž dochází od roku 1968 (zejména v Situacionistické internacionále), má po-
většinou sklon stavět se proti stalinismu a levičáctví prostřednictvím antibyrokratických 
mýtů: 1871, Machno, Barcelona 1936 a tak dále. Mohlo se sice jednat o nevyhnutelný začátek, 
ale nepochybně ho bude třeba překonat. Pohled na tyto události obecně generuje kvantitativní, 
a ne kvalitativní kritiku, jako by tehdy proletářům bývalo stačilo, kdyby se nezastavili a po-
kračovali stejným směrem dále. Ve skutečnosti však byla podminovaná samotná jejich cesta. 
Na druhou stranu pokušení reinterpretovat vše jako moment přizpůsobování se kapitálu 
se spokojí s opakem těchto ultralevicových legend. Berme tedy minulost takovou, jaká byla, 
a nevelebme ji pro naše vlastní účely, jejichž jediným cílem je vyplnit současné vakuum iluze-
mi. Jednou ze známek znovuzrození komunistického hnutí bude úpadek veškeré mytologie, 
protože jí už nebude zapotřebí.



Korespondence mezi částí 
kolektivu riff-raff 

a Gillesem Dauvém

28. března 2004

(…)
A nakonec mám několik osobních dotazů, které bych Vám rád položil. Samozřejmě však 

od Vás nežádám, „co mi nemůžete dát.“
Nejprve musím přiznat, že jsem se ukázal být snadným terčem Vašeho vědomě – hádám 

– provokativního konstatování, že kapitál lze zpochybnit jedině tehdy, když výrobní cyklus 
dosahuje svého vrcholu, když pracující zpochybňují kapitalistické bohatství a ne chudobu. Sa-
mozřejmě, že je mi to sympatičtější než průměrná objektivistická/deterministická představa 
přímého vztahu mezi krizí/materiální chudobou a revolucí, která vylučuje či přímo popírá 
subjektivitu proletariátu. Hádám, že Vaší pozicí chcete zdůraznit tento subjektivní pól dialek-
tického procesu oproti pólu objektivnímu. Jenže z toho, co píšete v „Kudy kam, světě?“ jsem 
nabyl dojmu, že víceméně jen dualisticky přepínáte mezi subjektivitou a objektivitou. Já bych 
dal přednost silnějšímu důrazu na dialektický vztah. Protože, jak Marx upozorňoval už ve své 
kritice hegeliánské filozofie práva, revoluce potřebuje (také) „pasivní prvek, materiální základ“; 
a tato hmotná báze je samozřejmě produktem odcizené subjektivity, odcizené práce.

Tuším, že od M víte, že diskutujeme polemiku Aueben – éorie Communiste. Přečetl 
jsem si Vaše komentáře k TC v dopise pro M. A Váš text „Proletář a práce…“, který jsme přelo-
žili a uveřejnili, je očividně kritikou pozic TC. Bezprostředním důvodem naší diskuse o jejich 
polemice je, že se stejně jako TC chystáme přeložit a vydat trilogii o „dekadenci“ od Aueben.

Pro mne osobně bylo – přinejmenším zprvu (?) – na pozicích TC povzbudivé to, že se 
zdály dotahovat teoretizaci dialektiky subjekt-objekt o kus dál/hlouběji než texty o „dekadenci“ 
a rozhodně dál než já sám. Líbí se mi, jak používají koncepty reálného a formálního přivtě-
lování, autopresumpce kapitálu, vzájemného poměru mezi proletariátem a kapitálem uvnitř 
jejich rozporu atd. Tím však TC nejsou výjimeční; myslím, že těmito „tématy“ se zabýváte i Vy. 
Ve finále však v této polemice stojím na straně Aueben; jejich pozice mi připadnou sympatič-
tější. A o TC vlastně nemohu nic říci, jelikož – naneštěstí – neumím francouzsky a „seznámil“ 
jsem se s nimi jen prostřednictvím této polemiky.
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Jak jsem pochopil, domníváte se, že fundamentálním problémem TC je jejich metoda – to, 
že hledají nějaké vodítko, klíč, který by vysvětloval, proč nedošlo a nemohlo dojít ke komunis-
mu. Tímto klíčem je pak jejich práce s reálným a formálním přivtělováním, kterým periodizují 
evoluci kapitalistického vztahu/třídního boje. Zde – opět – souhlasím s Aueben, že riskují 
příliš rigidní užívání této periodizace (což lze usouvztažnit s ostatními koncepcemi konečného 
porouchání kapitalismu – jak píšete v dopise pro M, je tu zarážející podobnost s pozicemi ICC, 
a to v tvrzení, že v éře úpadku kapitalismu už nejsou možné vůbec žádné reformy…). Já nejdří-
ve TC interpretoval tak, že se jen snaží o „strukturalističtější“ vysvětlení se silným nádechem 
„post festum determinismu“. Podle mne jde o víc než o vodítko nebo klíč (ať už souhlasíte nebo 
nesouhlasíte). Domnívám se, že v tom a v jejich pojmu „afirmace práce“ (ačkoli tu problemati-
zujete lépe ve Vašem textu „Proletář a práce…“) je minimálně moment pravdy, jestliže uvážíme, 
jakou roli sehrály dělnické odbory a strany během XX. století. Rád bych to vztáhnul k dalšímu 
textu, který jsme loni vydali – ke Goldnerově práci o Bordigovi, kterou, tuším, znáte. Mluví 
o tom, jak dělnické hnutí dotlačilo kapitalismus do jeho fáze reálného přivtělování. Podle mne 
je na tom hodně pravdy, obzvláště ve Švédsku, kde jsou odbory a sociálně demokratická strana 
bezmála 100 let tváří „kapitálu“ a státu a celá levice je jejich loajální stoupenkyní.

Obecně preferuji Vaše otevřenější otázky a závěry se silnějším důrazem na možnost ko-
munismu. Ale nejsem s vaší tvorbou „spokojenější“ (ostatně, být „spokojen“ s tvorbou vlastně 
ani nejde, že ano). Domnívám se totiž, že lze obecně vysvětlit – nebo se o to alespoň můžeme 
snažit – debakly proletariátu; avšak tato vysvětlení musí být obecná, prozatímní a víceméně 
post festum.

Když čtu některá Vaše díla – která se mi obecně líbí – mám dojem, že končíte konstatová-
ním, že bolševici (například) se v Rusku dostali k moci skrze boj proletariátu, ale neříkáte jak 
a „proč“. Uvádíte jedno vysvětlení, a to že měli výhodu promyšlené politické linie, což mi tak 
trochu smrdí idealismem. Stejně tak se italští dělníci vykašlali na změnu světa; proč? A Vy říká-
te, že italští dělníci byli v roce 1945 rozdrceni konvenčněji – skrze odbory a stranické byrokraty. 
Ale to jsou (degenerované/integrované) dělnické organizace, jak už jsem říkal výše. Rovněž 
– správně – říkáte, že jediným limitem kapitalismu je vědomá aktivita proletariátu a že sociál-
ní subjektivita je podstatou veškeré reálné kritiky. Ale z čeho se ustavuje, z volního aktu nebo 
mravních nároků? Samozřejmě, že ne a nemyslím si, že Vy si to myslíte. Já interpretoval TC tak, 
že přišli přinejmenším s částečnou „strukturalisticko-logickou“ odpovědí, kterou je třeba vyvá-
žit otevřenějšími, sociálně subjektivními přístupy, jako je ten Váš.

To by prozatím stačilo a doufám, že tuto kritiku nepovažujete za příliš tvrdou nebo negativ-
ní. V zásadě souhlasím s většinou toho, co jsem od Vás četl. (…)

S uctivým pozdravem
H

***

květen 2004

Drahý H a ostatní soudruzi nahoře na severu,
předně mi dovolte, abych Vám řekl, jak moc si ceníme toho, že jste se nám ozvali. Myšlenky a in-
formace ze země, jako je Švédsko, jsou nám vzácné, neboť ze Skandinávie máme rozhodně méně 
zpráv, než máte Vy z Británie nebo Francie. A samozřejmě si opravdu vážíme Vašeho zájmu 
o to, co se snažíme dělat. A velmi nás těší, že jste vydali dvě naše eseje (a těšíme se na antologii, 
kterou připravuje M a další přátelé). (…)
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Jak hned uvidíte, téměř celý tento dopis se bude zabývat éorie Communiste.
Prvně reálné a formální panství. Kdy začalo to reálné? Po roce 1918? Po roce 1945? 

Po 60. a 70. letech 20. století? Jestli dobře rozumím lidem jako TC, reálné panství (a vše, 
co s sebou nese: konec dělnického hnutí a konec možnosti dělníky vedeného kapitalismu) se 
zrodilo teprve kolem roku 1980. Měl tohle Marx na mysli v jeho nepublikované VI. kapitole 
prvního dílu Kapitálu a v Grundrisse? Neříkám, že se musíme jedině držet Marxovy tvorby. 
Ale když si od něj půjčíme pojem a uděláme z něj něco hodně odlišného, pak bychom si toho 
měli být raději vědomi. Dnes se doslýchám o první a druhé fázi reálného panství. Hádám, 
že reálné panství nebylo dost reálné asi až do roku 1980.

Zhruba před třiceti lety, když Invariance (J. Camatte) a další začali klást velký důraz na ono 
rozlišení formální/reálný, jeden náš přítel řekl: „Reálné panství pro ně znamená, že odteď bude 
všechno jinak.“ Obávám se, že měl pravdu. Camatte si myslel, že kapitál se stal jedinou realitou 
a došel k závěru, že samotné pojmy „kapitál“, „třída“, „proletariát“ a „revoluce“ jsou zastaralé. Ti, 
kdo zůstali marxisty a všechno staví na teoretizaci reálného panství, interpretují reálné panství 
jako období, kdy se revoluce (konečně) stává možnou.

Možná bychom si měli ony Marxovy pasáže znovu přečíst. (Před malou chvílí jsem náho-
dou četl jeden článek v Internationalist Perspectives, časopise vydávaném nějakými bývalými 
členy ICC, o přechodu od formálního k reálnému panství. Možná, že IP nechápe celou otázku 
komunizace, jak bychom si přáli, ale tento článek má rozhodně blíže k dějinám než některé 
teoretizace, na které jsme dnes zvyklí.)

V důsledku hnutí (a jeho zániku) z poloviny šedesátých let se objevila myšlenka, že pracu-
jící neuspěli, protože chtěli a zkoušeli (a pravděpodobně doposud vždy chtěli a zkoušeli) tak 
či onak řídit kapitalismus sami: měkce (sociální demokracie), tvrdě (stalinismus) či dokonce 
ryze dělnicko-demokraticky (komunismus rad), ale vždy s iluzí, že řídí nebo spoluřídí kapitál 
v zájmu práce. Stručně řečeno, debakl revoluce se vysvětloval dlouhodobou snahou dělníků 
pozitivně se prosazovat v rámci kapitálu. Skupiny jako Invariance se rozhodly, že je to nevy-
hnutelné, a proto je zapotřebí naprosto nová perspektiva. Skupiny jako TC argumentovaly, 
že nevyhnutelné to bylo, jen dokud kapitál ponechával práci nějaký prostor a sebeorganizaci, 
ale teď, když kapitalistický vztah vládne celé společnosti, je to nemožné. A právě sem zapadá po-
jem reálného podřízení práce jako záruka, že dnes už sebeprosazování dělníků nelze uskutečnit. 
Proto dnes proletariát stojí před jedinou alternativou: buď být ničím, nebo jednat revolučně.

Jenže fakta tento názor nepodporují. Prostě není pravda, že by kdy snaha převzít kapitalis-
mus a řídit ho místo buržoazie, nebo jen hrát důležitou roli v jeho managementu, byla důležitou 
(či hlavní) charakteristikou dělnického hnutí. Důkazy spíše hovoří o opaku: o ustavičné a hlu-
boké tendenci vyhýbat se práci a neochotě zapojit se do řízení firem. V 70. letech 20. století se 
tomu říkalo „dílenský protiplán“ a jednalo se odpor vůči kapitalistické organizaci práce a sotva 
se z něj někdy stalo dělnické plánování pracoviště.

S dělníky hýbaly požadavky související s jejich konkrétním životem (v zásadě: vyšší plat, 
lepší pracovní podmínky a kratší pracovní doba) a občas jednali revolučně, ale jen vzácně po-
vstali, aby se chopili kontroly nad kapitálem. To byl program, s nímž přicházely odbory a stra-
ny. Samozřejmě za podpory a souhlasu pracujících, ale řadoví dělníci se do těchto snah nikdy 
opravdu nezapojili a kdykoli nějakým sektorům ekonomiky vládli byrokraté, dělníci se proti 
nim bouřili úplně stejně jako proti tradiční buržoazii.

Náš „Proletář a práce…“ uvádí několik málo příkladů. Přidám ještě něco o hornících. 
Ve Francii i jinde se profese horníka dlouho prohlašovala za jeden z archetypů dělnictví se 
silně pospolitým duchem a údajně stejně silným lpěním na práci. Bližší pohled nám ale uka-
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zuje, že tak tomu bylo hlavně několik let po roce 1945, když byla Komunistická strana Francie 
na zenitu jakožto činitelka poválečné rekonstrukce francouzské ekonomiky. Průměrný horník 
se však vzpíral, výrobního úsilí se účastnil, jen když musel a i tehdy jenom chvíli. Horníci se 
obtěžovali jen se samosprávou neziskových dolů, které jejich vlastníci opustili, a opět tak činili 
jen po krátkou dobu. Dělnická hrdost nebo dělnická víra v důstojnost práce nikdy nebyly hlavní 
překážkou revoluce.

„Afirmace práce“ nebyla ani dominantním rysem dějin dělnické třídy ani hlavní příčinou 
porážek během revolucí. Švédská sociální demokracie neuspěla proto, že glorifikovala práci 
nebo integrovala dělníky do společného řízení průmyslu, nýbrž především proto, že přispěla 
k tomu, aby dělníci mohli méně pracovat a více si toho koupit. Byl to fašismus a stalinismus 
(a víc stalinismus než bolševismus), kdo používal plakáty se svalnatými oceláři, kteří radostně 
přispívají k výrobnímu úsilí národa nebo socialismu. Byli to tedy sociální reakcionáři, kdo glo-
rifikoval práci. Roosevelt a CIO to nedělali: ti glorifikovali to, co mohla práce přinést, tj. kratší 
pracovní dobu a víc peněz na nákup ledniček a automobilů. Možná, že průměrný švédský děl-
ník z automobilky věřil, že jeho země uznává důstojnost jeho práce nebo že má nějaké slovo při 
řízení ekonomiky, ale víc ho zajímalo, co mu jeho relativně vysoký příjem a chráněné pracovní 
místo nabízejí. Práci jako takovou velebí sociálně slabý kapitalismus: dynamický kapitalismus 
zdůrazňuje výsledky práce a ne její obsah. Pravdou i paradoxem je, že práce se obvykle glorifi-
kuje tehdy, když je pod kuratelou policejního panství.

Ve společnosti jako je dnešní Švédsko nebo Francie, nepanuje ideologie práce mezi tovární-
mi a kancelářskými podřízenými, ale mezi kvalifikovanými odborníky (lékaři, právníci…), pří-
slušníky tradiční střední třídy (živnostníci) a vysoce postavenými příslušníky moderní střední 
třídy (asistentka manažera, která dělá 60 hodin týdně), kteří všichni mají nějakou odpovědnost, 
společenskou prestiž a vysoké příjmy.

Ptáte se mne, jak a proč proletáři v letech 1917-1921 dovolili bolševikům zůstat u moci. 
Tutéž otázku bychom si mohli klást ohledně německých prolétů, kteří v roce 1919 stáli tváří 
v tvář se socialisty, nebo ohledně španělských prolétů, kteří v roce 1936 čelili republice. Odpo-
vím jednou pasáží z Aueben: „čas od času dojde vztah mezi rozvojem kapitalismu a třídou 
do bodu možné ruptury. Revolucionáři a třída se chápou své šance; jestliže tato vlna nedokáže 
překonat kapitál, kapitál pokračuje dál na vyšší úroveň.“ Když TC tuto pasáž citovali, dodali, 
že s poznámkou tohoto druhu nejsou „moc spokojení“ (přeloženo v Aueben č. 11, s. 52).

Váš dopis je výrazem podobné nespokojenosti. Ale já jsem také nespokojený. Všichni jsme. 
Ovšem této nespokojenosti se nikterak nelze vyhnout. Můžeme být v pokušení vybudovat si 
zdánlivě pevný teoretický rámec, který nám poskytne důvody, proč se některé události musely 
stát a jiné se stát nemohly. Ale ten by platil jen na papíře a jsme si toho vědomi.

Revoluční hnutí (a o to více úspěšná komunistická revoluce) jsou v určitých dobách mož-
ná, ale nikdy nutná v tom smyslu, že by byla jediným možným řešením dějinné krize, z níž se 
zrodila.

Tato možnost skutečně zahrnuje jistou volbu na straně proletářů (stejně jako příslušníci 
vládnoucí třídy mají vždy několik dostupných možností: neexistuje jen jeden způsob obno-
vy pořádku a navrácení kapitalismu na ziskovou kolej). Tím neříkám, že kdykoli a kdekoli je 
možná jakákoli volba. Žádná sociální síla nikdy nečiní volbu vně historické reality nebo proti 
ní (svým konáním k ní přispívá, ale tato historická realita se neskládá jen z činnosti dané spo-
lečenské síly). Jestliže někteří soudruzi zcela zavrhují představu volby, protože takový pojem 
by byl antimaterialistický či antimarxistický nebo antidialektický, nemohu na to říci nic jiného, 
než že redukují dějiny na fyziku nebo chemii.
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Dnes se hodně píše o kapitalismu jako o vzájemném poměru kapitálu a námezdní práce 
nebo buržoazie a proletariátu. Karl [Nesic] a já s touto představou plně souhlasíme! Vždyť to 
znamená, že v evoluci tohoto dvojitého vztahu záleží na každém z „partnerů“ stejně jako na jeho 
oponentovi a tak dějiny nikdy nejsou předem dány.

Například v roce 1929 si proletáři mnoha zemí uvědomovali hloubku sociální krize, 
ale přesto cítili (hlavně vzhledem k jejich porážkám v letech 1917-1921), že s hlubokými pří-
činami této krize nedokážou nic udělat. A tak akceptovali vše, co se vydávalo za zásadní (nebo 
dokonce „revoluční“) změnu, ať už to byl fašismus, Nový úděl, stalinismus, Lidové fronty…

Na druhou stranu v 60. až 70. letech 20. století proletáři sice určitě útočili na námezdní prá-
ci, stát, strany, odbory atd., ale tato zteč zůstávala omezena na menšinu třídy. A tentokrát tuto 
skutečnost nemůžeme vztáhnout k předchozím porážkám. Takže jak a proč k tomu došlo (nebo 
nedošlo)? Řekl bych, že nevíme, proč tehdy většina proletářů zůstala reformistická. Stejně tak 
nemůžeme říci, proč v lednu 1919 bylo v Berlíně pár tisíc revolucionářů připravených rvát se 
a pár stovek tisíc proletářů, kteří je tak nějak podporovali, ale nebyli ochotni se k nim připojit. 
A neví to ani TC, jen přichází s čímsi, co vypadá jako odpověď.

Dejme tomu, že já jsem příliš subjektivistický a TC příliš objektivističtí. Ale tyto dvě chyby 
nelze zkombinovat a hledat adekvátní řešení někde na půli cesty mezi nimi. Chyba se nikdy 
neopravuje tak, že k ní přidáte symetricky opačnou (a symetricky špatnou) chybu, ale tak, 
že hledáte vše, co je v základu obou chyb špatně. Částečně idealisticko-humanistickou metodu 
nevyvážíte strukturalisticko-logickou metodou a k pravdě se nepřiblížíte jejich uvážlivou kom-
binací.

Jádro sporu patrně spočívá ve víře TC, že revoluční teorii je třeba rekonstruovat – samo-
zřejmě na bázi minulého komunistického myšlení – a vytvořit tak teorii revoluce pro naši 
dobu, teorii, která by vysvětlovala nerealizovatelnost komunismu v minulosti a jeho nutnost 
v současnosti. Jinými slovy, TC směřuje k postavení komunismu na nové základy. Já však ne. 
Mám dojem, že podstata byla stanovena ve 40. letech 19. století. Ne však všechno: zničení státu, 
kritika dělnického hnutí, chápání revoluce jako komunizace – tyto pozice se ozřejmily teprve 
později a některé až v uplynulých 40 či 50 letech. Podstatou jsem měl na mysli definici prole-
tariátu jako dějinné síly, která evidentně souvisí s otroky či chudinou minulosti, ale je jiná než 
oni, a to vzhledem k její existenci uvnitř kapitalismu, jejímu vzájemnému vztahu s kapitálem, 
„vzájemnému poměru“, který jí dává schopnost jednat jako činitelka společenské změny, která 
dokáže uskutečnit lidskou pospolitost. V tomto ohledu není žádný fundamentální rozdíl mezi 
anglickým horníkem z roku 1950 nebo proletarizovaným řemeslníkem z Paříže a indickým za-
městnancem call centra či řidičem rozvozové služby kalifornského supermarketu z roku 2004. 
To, co mají všichni společné (co se týče možností a kritického postavení), je mnohem důležitější 
než to, co je odlišuje. A tomu říkám podstata. Tato podstata možná může být omyl. Ale jestli 
ano, žádná teorie to nemůže dokázat ani vyvrátit. To mohou jen dějiny (= budoucnost).

Neexistují žádný výsadní čas nebo místo, žádný výhodný bod, z nějž mohou ti, kdo vládnou 
tou správnou teorií, konečně odhalit celý smysl dějin. TC tak nabízí další příklad pochopitelné 
leč nemístné víry v moc lidského intelektu.

Po bezmála 200 letech komunistických snah a neúspěchů je vztah mezi proletariátem a re-
volucí přinejmenším problematický… Tento vztah je vztahem historickým a logickým. Je tedy 
možností a nikoli nutností.

Tak třeba, jestliže v roce 1920 byla revoluce odsouzena k záhubě (a nikdo mezi námi neříká, 
že jsme tehdy měli stát na straně SPD proti KAPD), vize TC znamená, že lidé jako my měli vlast-
ně pravdu, když šli a snažili se o něco, o čem my dnes víme, že to bylo naprosto nedosažitelné. 
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Totéž platí pro to, co píše TC nebo co jsem se já pokoušel dělat před třiceti lety. Jinými slovy, 
každá komunistická snaha byla až dodnes donkichotská. Preferujeme Gortera před Kautskym, 
ale Gorter byl snílek. Stalin byl svině, ale logicky měl pravdu. Dnes je tento rozpor pryč: koneč-
ně míříme k realistickému cíli. Teď už víme. Skutečně tomu věříte?

Předpokládám, že Vám nebude vadit, když kopii těchto poznámek pošlu M, ale bylo by 
pro Vás přijatelné, kdybychom pasáže z Vašeho a mého dopisu dali do našeho zpravodaje nebo 
na naši stránku? (Nevím jistě, jestli to uděláme. Ale mohli bychom, BUDETE-LI SOUHLASIT: 
prosím, dejte mi vědět.)

Upřímně věřím, že do budoucna si budeme dopisovat o jiných tématech. Přesto otázky, 
o které tu běží, jsou jistě důležité i bez ohledu na to, co říkají TC nebo Troploin.

A doufejme, že se jednoho dne setkáme osobně.
Do té doby s bratrským pozdravem

Gilles

***

16. ledna 2005

Drahý Gillesi,

od naší drobné „korespondence“ o Aueben/éorie Communiste a používání periodizace 
kapitalismu založené na pojmech „formální/reálné panství“ už uplynula docela dlouhá doba. 
(…)

Domnívám se, že od M už víte, že Vägrandets dynamik konečně vyšla! A poté, co jsem si ji 
(znovu) přečetl, musím říci, že je to skvělá kompilace komunistické teorie. Slyším na ni samé 
pozitivní ohlasy – až na recenzi v týdeníku Levicové strany. Ovšem, kdyby ona recenze byla 
pozitivní, k čemu by pak Vám i nám bylo veškeré duševní i materiální úsilí (například peníze)? 
Ale pro lidi (především mladé lidi), kteří jsou nakloněni komunistickým aktivitám a teore-
tizacím, je tato kniha povinnou četbou (či studijním materiálem). Teorie, na jejichž vývoji 
a artikulaci jste se podílel, dnes už skutečně žijí svým vlastním životem (viz kniha Jak komunis-
tické hnutí mizí z dohledu a znovu se objevuje, která koluje po celém světě v různých vydáních 
a jazycích, a to nejen na internetu), což dokazuje hodnotu veškerého Vašeho snažení.

Co se týče používání pojmů „formální/reálné panství“, stále jsou pro mne použitelné jako 
prozatímní pracovní hypotéza a abstraktní modely, které de facto odpovídají obecným vývojo-
vým tendencím kapitalistického výrobního způsobu. Možná, že mohou být užitečné k uchopení 
vzorců společenského života v kapitalistickém výrobním způsobu, a to v celé jejich složitosti, 
kterou nelze uchopit bezprostředně tak, jak je či jak se jeví. To je však jakési kritérium pro teorii 
a abstrakce jako takové (in abstracto, obecně).

Z Vašeho dopisu jsem pochopil, že oceňujete práci Internationalist Perspectives na toto 
téma, ač – jak píšete – nechápou komunizaci. Četba jejich věcí se mi také skutečně zamlouvala, 
ale občas jsem měl dojem, že jen zaměnili dogma ICC („éra dekadence kapitálu“), z nějž vyšli, 
za stejně katastrofickou tezi o „éře reálného panství…“ Jejich teorie a v neposlední řadě i jejich 
přístup k danému tématu i k ostatním revolucionářům jsou však daleko lepší. Ale opravdu ne-
chápu, jak jde jejich užívání pojmů „formální/reálné panství“ dohromady s Vaší kritikou TC.

A teď krátce o tom, co jsem měl na mysli „post festum determinismem“. Není to dobrý vý-
raz, ale z mého hlediska má blízko k tomu F. Martin napsal před 30 lety v knize Jak komunistické 
hnutí mizí z dohledu a znovu se objevuje: „debakl hnutí je sám o sobě adekvátní demonstrací 
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jeho limitů.“ Právě v tomto smyslu jsem chtěl historizovat nereálnost komunismu (a nemožnost 
– retrospektivně „po oslavě“). Ale nejsem si tím jistý a tak dychtím po teoretických snahách, 
které se snaží vyrovnat s vysvětlováním dosavadních komunistických debaklů/„neuskutečnění“ 
komunismu (jakkoli abstraktní, provizorní a nabubřelé mohou být).

Rovněž jsem si všimnul, že sám jste dříve pojmy „formání/reálné panství“ používal, 
a to když jsem četl některé Vaše starší věci, které naneštěstí nejsou ve Vägrandets dynamik: „Stát 
a kapitál“ z le Mouvement Communiste a „Příběh našeho původu“, které jsem našel na webové 
stránce John Grey (tj. části přeložené do angličtiny). Samozřejmě vím, že za těch 30 a něco let 
jste se teoreticky vyvíjel a možná, že tyto děti jste vylil i s vaničkou.

Nakonec ani pojmy, ani celé teorie nebo „pracovní hypotézy“ či „abstraktní modely“ nejsou 
zajímavé sami o sobě. Platné jsou jen tehdy, když korespondují s faktickou (avšak ne bezpro-
střední) zkušeností z třídního boje/kapitalistického výrobního způsobu, tj. z dnešní společnosti. 
A ta je samozřejmě diskutabilní a pojmy z Marxe a buržoazní ekonomie a filozofie a budoucí 
pojmy mohou a nemusí odpovídat podstatě dění, našemu chápání kapitálu/kapitalismu a tříd-
ního boje a komunismu v našem boji uvnitř nynějšího stavu a proti němu. (…)

Rád bych se Vás rovněž optal na pojem „komunizace“; napsal jste o tomto pojmu Vy nebo 
někdo jiný něco explicitnějšího a delšího, než stojí v knize Jak komunistické hnutí mizí z dohledu 
a znovu se objevuje? Mám zájem dočíst se o něm víc, protože si myslím, že skutečně má co říci. 
Jaký byl původ tohoto pojmu ve smyslu, v jakém se dnes používá? Vymyslel jste ho Vy? Jak jsem 
pochopil, dokonce i Vaši „protivníci“ z TC (například) tento pojem používají. (…)

A když už si s Vámi píši, tak mám ještě další nudné a hloupé otázky: od doby, kdy jsem si po-
prvé přečetl Jak komunistické hnutí mizí z dohledu a znovu se objevuje, mne zajímalo, jestli Paul 
Mattick na Váš text (tj. „Leninismus a ultralevice“) někdy odpověděl. A jestli ano, jeho odpověď 
by rozhodně měla být na internetu. (…)

Myslím, že to je momentálně vše. A (stále) doufám, že bychom se jednoho dne mohli sku-
tečně potkat.

Opatrujte se
H

***

30. ledna 2005

Drahý H,
děkuji za Váš dopis. (…)

Ještě jednou opakuji, že kniha mi udělala velkou radost, jak jsem psal lidem z riff-raff. Jestli 
se objeví nějaké kritiky, které budete považovat za hodnotné, prosím, pošlete mi je v angličti-
ně.

„Formální/reálné panství“ je velmi užitečný pojem a jako každý užitečný pojem může 
poklesle sloužit coby „vševysvětlující“ nástroj. Možná jsem udělal chybu, že jsem Vás odkázal 
na článek v Internationalist Perspectives. Jen mi připadal zajímavější (informativnější) než te-
oretické konstrukce TC, které jsou dobré jen z hlediska diskursu. Ale máte pravdu, že IP stále 
hledají nějakou podobu dekadence. V zásadě bych řekl, že jakákoli teorie, která chce rozdělovat 
dějiny na dvě období (jedno, kdy revoluce ještě nebyla možná, a druhé, kdy je nutná i možná), 
je od začátku špatná.

Daný pojem je nejrelevantnější, když (a jen nakolik) odlišuje dvě velmi různé věci. Období, 
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kdy kapitál panuje společnosti, ale ještě ji důkladně neprodchnul. Kapitál a námezdní práce 
jsou v jádru společnosti, ovlivňují ji, nutí ji podřizovat se logice akumulace hodnoty, ale nejsou 
všudypřítomné.

A další období, kdy kapitál reprodukuje většinu společenských struktur podle své vlastní 
logiky. Jasně řečeno, svět peněz je všude. Rodiče platí dětem za umytí auta a japonští cestující 
platí za vzduch, který dýchají ze speciální masky, co si mohou koupit v metru. Náboženství, 
umění, rodina, politika, vše se organizuje jako trh. Ale to není pravda… Naprostá a absolutní 
kapitalizace je nonsens. Učitele nelze platit podle dobrých známek, které jejich žáci dostanou 
u zkoušek, policajty podle počtu vyřešených případů nebo amerického mariňáka podle počtu 
iráckých rebelů, které zabije atd. Absolutní kapitalizace je pravdou jen jako hluboká tendence. 
Přesto do této míry pravdou je.

Rozlišení „formální/reálné panství“ je tedy důležité. Otázkou je, co si s ním počneme. 
Ve Švédsku nebo v Itálii může být panství reálné, ale v Senegalu je pořád ještě formální. Některé 
části Senegalu si kapitál skutečně podrobil, nikoli však většinu země.

Nezapomínejme, že člověk, který stál u zrodu tohoto pojmu, Marx, věřil, že reálné panství 
vzniklo už [? – nečitelné] (minimálně v Anglii) v 60. letech 19. století, tedy bezmála před 150 
lety. Ať už používal frázi „reálné/formální panství“ nebo ne, Gorter se jistě domníval, že podří-
zení práce kapitálu a vláda kapitálu nad Evropou byli v roce 1920 reálné. Debord a Bordiga si 
mysleli, že kapitál reálně ovládnul většinu (přinejmenším západního) světa do roku 1960. Proto 
jsem opatrný, když jsou lidé v pokušení prohlašovat jejich dobu za dobu, která „konečně“ pro-
chází reálným panstvím kapitálu.

Dané rozlišení je nejužitečnější v tom, že vysvětluje vznik a následně úpadek pěkných pár 
historických reálií, například dělnického hnutí nebo parlamentarismu. Když ale lidé jen rozdě-
lují dějiny na DŘÍVE a NYNÍ, přestávají cokoli vysvětlovat. Jen jeden příklad. Určitě je pravda, 
že stranická politika, parlamentní demokracie, velké dělnické strany atd. byly spojeny s kapi-
tálem, který vládnul společnosti, aniž by se tím všechny instrukce v hloubi a zcela redukovaly 
na kapitalistické funkce. Bylo by však naivní a mylné předpokládat, že například demokracie 
nebo odbory dnes už nemají žádný smysl nebo společenský dopad. Rodina, která dnes existuje 
v Paříži nebo Stockholmu je mnohem „kapitalizovanější“ a „komodifikovanější“ než rodina 
mých rodičů ve 20. a 30. letech 20. století, ale pořád funguje a působí jako společensky konzer-
vativní činitel, byť velmi odlišně než v roce 1930.

A teď k „post festum determinismu“. Na počátku 70. let 20. století nás vábila chyba, kterou 
sice umím vysvětlit, ale pořád to byla chyba. Museli jsme se vypořádat s běžným přesvědčením, 
že revoluce je prvně a především otázkou organizace, spontaneity a vůle. A tak jsme měli sklon 
příliš se stáčet opačným směrem. Proto se nám moc líbila Marxova formulace, že nehledě na to, 
co někteří proletáři nebo proletariát jako celek chtějí, důležité je, co budou nuceni udělat. No 
dobrá. Marx měl pravdu. Hádám, že i François Martin měl pravdu, když napsal: „debakl hnutí 
je sám o sobě adekvátní demonstrací jeho limitů.“ Pravdu však měl, jen nakolik odmítal idealis-
mus těch, kdo ze sociální otázky dělají otázku sebeorganizace + svobodné vůle.

Tak či onak, všechny pojmy (panství kapitálu, proletariát, dějinná nutnost, sociální určení 
atd.) jsou jen, jak říkáte, abstraktní modely, které de facto korespondují s obecným vývojem 
skutečných událostí. Nic víc, nic míň. (…)

Co se pojmu komunizace týče, posledních… 30 let opakujeme: jedná se o jedno z našich 
největších témat a tak bychom o něm měli víc přemýšlet a psát, ale neděláme to. Napřemýšleli 
jsme se o něm jistě hodně, ale moc jsme toho nenapsali. Nadcházející (ne však v blízké budouc-
nosti) text o demokracii se bude komunizací zabývat.
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Pokud si dobře vzpomínám, samotné slovo se objevilo někdy v letech 1972-1974 ve skupině 
lidí, kteří byli kritičtí k SI, Německé a Italské levici atd., ale zároveň je tyto směry inspirovaly. 
Možná, že první osobou, která toto slovo použila, byl Pierre Guillaume, knihkupec (a bývalý 
člen Socialisme ou Barbarie) od Starého krtka (tak se jmenovalo to knihkupectví). Určitě však 
byl prvním, kdo tomuto pojmu dal jeho význam. A možná, že ono slovo vymyslel Dominique 
Blanc, který byl tehdy hlavní postavou ve skupině la Guerre Sociale a napsal velmi podnětnou 
esej „Svět bez peněz“… Smutné je, že onen malý okruh lidí, z nějž slovo komunizace vzešlo, 
tento velice silný pojem dál vlastně nerozvíjel. Patrně se jednalo o známku slabosti na straně 
komunistického hnutí (jako sociálního hnutí a ne jen lidí jako Vy a já).

A smutné je i to, že dnes se ho chápou lidé jako TC, které (podle mne) ve skutečnosti nezají-
má vlastní komunizační proces, kterým revoluce bude. Jejich hlavním zájmem je používat tento 
pojem jako důkaz, že nyní je vše úplně jiné než dříve. (…)

Paul Mattick… Tehdy v roce 1969 jsem mu přeložil onen text kritizující ultralevici, 
když pobýval v Paříži, a nechal jsem ho poslat do jeho bydliště, rue Dante…, a o pár dní později 
jsme se setkali. Některá jeho slova si pamatuji, jakoby se to celé odehrálo včera.

„Je tohle práce Vaší skupiny?“
„Ano.“
„Je to velice slabé a místy až trapně slabé.“
Špatný začátek. A tak jsem se pokusil posunout naši konverzaci k našemu přání nečerpat 

jen z Německé levice, ale tako z Italské levice. Chtěl jsem se tak pokusit vysvětlit mu, proč jsme 
kritičtí k dělnické samosprávě. Ale zase jsem se mýlil.

„Bordiga je leninista.“
Pak jsme se jaksi dostali ke španělské občanské válce. Řekl jsem, že nejsme kritičtí jen 

k CNT, ale k anarchii jako principu i teorii. Reagoval způsobem, jako bych opovrhoval anarchis-
mem coby opravdovým a zdola vzešlým produktem proletářské aktivity.

„Kašlu na to, jestli znásilňovali jeptišky.“
Tuším, že zbytek už jsem zapomněl. Celou dobu byl nepříjemný, jakoby mluvil s nedomrlým 

levičáckým intelektuálem, který se sice tváří podvratně, ale podvratný není a nebude. (Možná, 
že měl stejné pocity, které jsme my chovali k pro-situům.) Každopádně u dědiců Německo-ho-
landské levice, ICO a nedávno Echanges et Mouvement jsem se vždy setkal jen s nepřátelstvím 
– domnívám se, že jejich agresivita vychází z hlubokého neporozumění. Čerpat z Bordigy 
i Pannekoeka se jim musí jevit stejně, jako se mé matce jevil transvestitismus.

Doufám, že tato historka nebyla příliš nudná.
Vše nejlepší Vám všem

Gilles
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