
Η Παρισινή Κομμούνα του 1871 ή Η απεραντοσύνη των καθηκόντων

Με τον οδηγό ανάγνωσης για την Παρισινή Κομμούνα οι Εκδόσεις των Συναδέλφων ξεκινούν
μια σειρά παρουσιάσεων που θα επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό τον τίτλο
Futurespectiva: Ιστορίες από το μέλλον της ανθρωπότητας. Σε αντίθεση με τις διαδεδομένες ret-
rospectives που τα τελευταία χρόνια κατακλύζουν το σύνολο του έντυπου λόγου εκφράζοντας
μια ανήμπορη νοσταλγία για ένα παρελθόν οριστικά χαμένο και επιχειρώντας να εγκλωβίσουν
τη σκέψη και τις πρακτικές συνέπειες που απορρέουν από αυτή σε «ένα διαρκές παρόν» που δι-
καιώνει τον υφιστάμενο κόσμο, οι futurespectives, όπως ακριβώς υποδηλώνει ο τίτλος τους,
σκοπό έχουν να αποκαταστήσουν την ανάγνωση της ιστορίας ως το πεδίο του εφικτού, όπου
εφικτό θεωρείται το πραγματικό κίνημα που καταργεί τις υπάρχουσες συνθήκες. Η σκέψη είναι
κριτική ειδάλλως δεν υπάρχει. Συνεπώς, σας προτείνουμε να προσπελάσετε τον αναγνωστικό
οδηγό μας χωρίς τις απαιτήσεις ενός άχρηστου ακαδημαϊσμού. Στόχος μας είναι η απόλαυση
και η αποκατάσταση της διακεκομμένης ανθρώπινης εμπειρίας στο σύνολο της ιστορίας της που
αξίζει να την οικειοποιηθεί κανείς επίσης στο σύνολό της. Αλλιώς αυτό που μένει είναι κάτι μισό,
ανολοκλήρωτο και απωθημένο. Μια τέτοια συνθήκη θα έκανε την ανάγνωση μια βαρετή υπόθεση
και τη δικιά μας δουλειά μια ακόμα βιοποριστική κατάντια.

Σε μία από τις ωραιότερες διατυπώσεις του στις Θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας ο Βάλ-
τερ Μπένγιαμιν διαπίστωνε: Ακόμα και οι νεκροί κινδυνεύουν αν εμείς χάσουμε· και δεν έχουμε
πάψει να χάνουμε. Η σφαγή της Κομμούνας –και εδώ η λέξη σφαγή πρέπει να διαβαστεί με την
μέγιστη κυριολεξία και την ένταση που της αναλογεί– αντί να την καταστείλει την πολλαπλασίασε
εκθετικά μέσα στην ανθρώπινη φαντασία ως το ανολοκλήρωτο έργο μιας ανθρώπινης κοινωνίας
ενάντια στην απανθρωπιά του υπάρχοντος. Μας έδωσε, λοιπόν, το δικαίωμα να επαναλάβουμε
για δικό μας και δικό σας λογαριασμό τον στίχο που τραγουδούσαν οι ηττημένοι κομμουνάροι
«Όχι Νικολά, η Κομμούνα δεν πέθανε». Σας προσκαλούμε να ρίξετε μια ματιά σε ό,τι θα μπορούσε
να είναι η μελλοντική περιπέτεια του κόσμου ενάντια στους αυτόκλητους υπερασπιστές της ισχύος
είτε αυτοί λέγονται Θιέρσος είτε Υπουργοί Δημόσιας Τάξης.

Souvenirs Antiautoritarisme: Η Παρισινή Κομμούνα 18 Μαρτίου – 28 Μαΐου 1871. Χρονο-
λόγιο και μερικά πράγματα που ειπώθηκαν γι’ αυτήν. Κάθε Futurespectiva θα συνοδεύεται από
την έκδοση ενός φυλλαδίου παιγνιώδους στην γραφιστική και την κατασκευή του, φιλοτεχνημέ-
νου με κάποια αίσθηση σπατάλης και πολυτέλειας ως μια ελάχιστη υπενθύμιση του κρυμμένου
πλούτου των ανθρώπινων δεξιοτήτων. Μέρος των κερδών θα διατίθεται σε εγχειρήματα που
βρίσκονται σε οικονομική ανάγκη. Αυτή τη φορά διαλέξαμε τους Κούρδους πολιτικούς πρόσφυγες
στο Λαύριο.

Καλή ανάγνωση,
Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων

Η ιστορία, οι μαρτυρίες, οι αναγνώσεις
Η Κριστίν Ρος που πριν από χρόνια είχε γράψει το, δυστυχώς ακόμα αμετάφραστο στα ελληνικά,
Rimbaud, la commune de Paris et l’invention de l’histoire spatiale, επανήλθε στο θέμα της Κομ-
μούνας πριν από δύο χρόνια με τη μελέτη Κοινοτική Πολυτέλεια. Το πολιτικό φαντασιακό της
Κομμούνας, ένα βιβλίο σπάνιας ποιότητας και πιθανώς την καλύτερη μελέτη που έχει γραφτεί
έως τώρα. Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις των Ξένων με πρόλογο της συγγραφέως ειδικά για την
ελληνική έκδοση. Στηριγμένο σε αποσπάσματα, κείμενα και ντοκουμέντα των ανθρώπων της
Κομμούνας, προεκτείνει τα χρονικά όριά της και εξηγεί ότι ο ανθρωπολογικός τύπος που τη δη-
μιούργησε δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια του αυθόρμητου ξεσπάσματος της 18ης Μαρτίου αλλά
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Στους τίτλους βιβλίων με μπλε χρώμα μπορείτε να κάνετε κλικ.
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κυοφορήθηκε μέσω μιας πολύ πιο πολύπλοκης πολιτικής, πολιτισμικής και ανθρωπολογικής
διεργασίας, της οποίας τις απαρχές εντοπίζει αρκετά χρόνια νωρίτερα στις λέσχες των εργατών
και των φτωχών, εκεί όπου η φαντασία του παρισινού προλεταριάτου εξοπλιζόταν διανοητικά
και ηθικά για την εκπόνηση του σημαντικότερου δημοκρατικού πειράματος που έγινε ποτέ. Έτσι
το πέρασμα στην πράξη και την ένοπλη εμπιστοσύνη των μελών της Κομμούνας ήταν πια μόνο
ένα τσιγάρο δρόμος. Ένας ακόμα λόγος που προτείνουμε επίμονα αυτό το βιβλίο είναι ότι επεν-
δύει το φαντασιακό της κομμούνας στην καρδιά του 21ου αιώνα. Επιπλέον, ήταν η ανάγνωσή
του που μας ενέπνευσε το αφιέρωμα που παρουσιάζουμε.

Η ιστορία της Παρισινής Κομμούνας, του Λισαγκαρέ –σε δύο τόμους από τις εκδόσεις Ελεύθε-
ρος Τύπος– είναι μακράν το καλύτερο ιστορικό βιβλίο για τις 72 μέρες της Κομμούνας και ένα
από τα συγκλονιστικότερα βιβλία της επαναστατικής φιλολογίας όλων των εποχών. Ο Λισαγκαρέ,
ο κομμουνάρος που πράγματι απέμεινε για ώρες να πολεμάει μονάχος στο τελευταίο οδόφραγμα
στην οδό Ραμπονώ, και μόνο λόγω του ακατανόητου, για τους σφαγείς βερσαλιέρους, θάρρους
του τού χαρίστηκε η ζωή, ήταν πράγματι ο μόνος που θα μπορούσε να γράψει την ιστορία της
Κομμούνας. Είναι εντυπωσιακό ότι κανένα άλλο ιστοριογραφικό βιβλίο, από τα πολλά που γρά-
φτηκαν έκτοτε, δεν μπόρεσε να υποκαταστήσει την προσέγγιση και την τεκμηρίωση του Λισα -
γκαρέ. Επιπλέον η έκδοση περιλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος των επίσημων ντοκουμέντων της
Κομμούνας στο πλούσιο επίμετρό της.

Ο ξεσηκωμένος του Ζυλ Βαλές είναι με διαφορά το βιβλίο που πέρασε απαρατήρητο ενώ πρό-
κειται για ένα σπάνιο διαμάντι, ιστορικό, λογοτεχνικό, στιλιστικό και ανθρώπινο. Η αυτοβιογρα-
φική αφήγηση του Βαλές, που με την πένα του εξέφρασε καλύτερα από όλους τα αισθήματα και
τις απαιτήσεις των κομμουνάρων, ξεκινάει από πολύ νωρίτερα, επιτρέποντας έτσι στον αναγνώ-
στη να γνωρίσει το κλίμα της εποχής, με τους χαφιέδες, τις συνωμοσίες των Μπλανκιστών, τη
φτώχεια αλλά και την ομορφιά του πληβειακού πλήθους, που ακόμα δεν γνώριζε ότι θα γράψει
μια από τις ομορφότερες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας. Ελπίζουμε ότι η υπενθύμιση της
ύπαρξης αυτού του βιβλίου θα επανορθώσει την πρόσκαιρη αφάνειά του στις βιβλιογραφικές
αναφορές. Κάποιος καταλαβαίνει ήδη από την πρώτη γραμμή της αφιέρωσης, Στη μεγάλη ομο-
σπονδία των πόνων, πως ό,τι ακολουθεί θα είναι μια συγκλονιστική αφήγηση.

Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία του Καρλ Μαρξ. Η πιο οξυδερκής, υπεράσπιση της Κομμούνας
και ένα από τα σημαντικότερα βιβλία της κριτικής φιλολογίας. Στο βαθμό που δεν έχει διαβαστεί,
η ιστορική σημασία της Κομμούνας είναι υποχρεωμένη να σβήνει και να χάνεται μέσα στον κοι-
νωνικά βλαβερό θόρυβο των πολιτικών αναλύσεων που τη θάβουν μετά τιμών σε ένα απρόσιτο
«έγινε κάποτε κι αυτό». Για πολύ καιρό δεν θα ξεφεύγει κανείς μας από τα συμπεράσματα του
βιβλίου που ευφυώς εντόπισε την επιτυχία της Κομμούνας «στο πρακτικό γεγονός της ίδιας της
ύπαρξής της» και στην «απεραντοσύνη των καθηκόντων» τα οποία όχι μόνον επανεφηύρε αλλά
καταπιάστηκε δημιουργικά μαζί τους. Παραμένοντας στον Μαρξ θα προσθέσουμε και τις Επιστο-
λές στον Κούγκελμαν, όπου σε δύο από αυτές υπερασπίζεται την Κομμούνα απέναντι στον εν
λόγω μεγάλο θαυμαστή του Κεφαλαίου του, ο οποίος αδυνατεί ωστόσο να εννοήσει την άμεση
εξάρτηση της θεωρίας από την πρακτική της εφαρμογή. Στο ίδιο πολιτικό κλίμα και ένας πανη-
γυρικός της Κομμούνας από τον Φρίντριχ Ένγκελς που εμπεριέχεται στα άρτι εκδοθέντα Διαλεκτά
κείμενά του από τις εκδόσεις Τόπος.
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Η Παρισινή Κομμούνα του 1871 και η ιδέα του κράτους του Μιχαήλ Μπακούνιν. Αν και σαφώς
υποδεέστερο της ανάλυσης του Μαρξ κατέχει δεσπόζουσα θέση στη φιλολογία που γέννησε η
αέναη αντιπαράθεση για το μείζον ζήτημα της καταστροφής ή της κατάληψης του κράτους και ει-
κονογραφεί κατά κάποιον τρόπο τη διαμάχη στους κόλπους της Α΄Διεθνούς, της οποίας την υπο-
βόσκουσα κρίση επιτάχυνε και αποκάλυψε η καταστολή της Κομμούνας. Ένα από θέματα που θα
παρουσιάσουμε μια πρώτη βιβλιογραφική προσέγγιση παρακάτω.

Η Παρισινή Κομμούνα. Μια κριτική αποτίμηση, πάλι από τον Ελεύθερο Τύπο, ένας συλλογικός
τόμος που περιλαμβάνει τρία κείμενα και ένα πλούσιο επίμετρο. Ξεκινάμε με το κείμενο του Κρο-
πότκιν που 10 χρόνια μετά αποκαλύπτει και εξηγεί πρώτος με ρητό τρόπο «από πού πηγάζει η
ακαταμάχητη γοητεία της Κομμούνας», αποδίδοντάς την στο γεγονός ότι κανείς γνωστός ηγέτης,
κανένα κόμμα, καμία τάση δεν τοποθετήθηκε στη ηγεσία αυτού του κοινωνικού πειράματος που
υπήρξε «κατεξοχήν λαϊκό». Η ανάγνωση του είναι υποχρεωτική. Το κείμενο του Κροπότκιν για
την Κομμούνα, υπάρχει επίσης στο Αναρχοκομμουνισμός: η διερεύνηση του μέλλοντος στο
παρόν, συναρθρωμένο μαζί με άλλα που αποκαθιστούν μια σύγχρονη ανάγνωση αυτού του ρεύ-
ματος θεωρητικοπρακτικής δραστηριότητας που έχει σημαδέψει το κοινωνικό ζήτημα.

Επιστρέφοντας στον τόμο των εκδόσεων Ελεύθερος Τύπος, το κείμενο του Ν. Β. Αλεξίου με-
ταφραστή και επιμελητή του τόμου είναι επίσης μια ευσύνοπτη και θαρραλέα γραμμένη υπερά-
σπιση του ξεχωριστού ρόλου που καταλαμβάνει η Κομμούνα στην ιστορία των επαναστατικών
κινημάτων. Επιπλέον, για τις ανάγκες κατανόησης του ιστορικού πλαισίου περιλαμβάνεται ένα
χρονολόγιο που ξεκινά από την Γαλλική Επανάσταση και φτάνει μέχρι το 1880 όταν για πρώτη
φορά γιορτάστηκε η επέτειος της Κομμούνας σε αρκετές χώρες του κόσμου. Στο παράρτημα
υπάρχει ένα χαμηλόφωνο αλλά εξαιρετικό κείμενο του ιστορικού του αναρχισμού Πωλ Άβριτς
για την σύνδεση της κομμούνας με σύγχρονα κινήματα όπως ο γαλλικός Μάης ή η Κομμούνα
της Σαγκάης του 1967 κ.λπ. και πλήθος από εικονόγραπτο υλικό, αν και κακοτυπωμένο, που
είναι και το μόνο ψεγάδι της έκδοσης. 

Όμως, το πραγματικό διαμάντι του τόμου είναι ένα κείμενο του 1962 της Internationale Si-
tuationiste «Περί της Κομμούνας», που άλλαξε όλο τον τρόπο κατανόησης της κινήματος της
18ης Μαρτίου τοποθετώντας στο κέντρο της καινοφανούς ανάλυσής της το γεγονός ότι «η Κομ-
μούνα υπήρξε η μεγαλύτερη γιορτή του 19ου αιώνα». Η επίδραση αυτού του μικρού κειμένου
στα κινήματα της δεκαετίας του εξήντα πιθανώς και στα σημερινά είναι ανυπολόγιστη.

Η Τρίτη Επανάσταση (2ος τόμος) του Μάρεϊ Μπούκτσιν στον οποίο αναλύονται επίσης οι γαλλικές
επαναστάσεις του 1830 και του «καταραμένου» 1848 παρέχοντας μια πλήρη εικόνα των επανα-
στατικών συμβάντων που συνεχώς αναστάτωσαν την Γαλλία του 19ο αιώνα. Για τη σημασία του
τετράτομου έργου του Μπούκτσιν δεν θα μιλήσουμε τώρα, καθώς θα το παρουσιάσουμε πολλές
ακόμα φορές στις futurespectives μας. Να πούμε μόνο ότι το μεθοδολογικό εργαλείο που έχει
κατασκευάσει και επεξηγεί τον τίτλο στηρίζεται στις διαδοχικές φάσεις απονέκρωσης και κατα-
στροφής των επαναστάσεων, που στις απαρχές τους εντοπίζει πάντα μια Πρώτη φάση λαϊκή και
ριζοσπαστική, μια Δεύτερη που απονεκρώνει την διεκδικητική ριζοσπαστικότητα σε θεσμικές
μορφές μεταρρυθμίσεων και μια Τρίτη όπου ο πληβειακός ριζοσπαστισμός διεκδικεί την διεύ-
ρυνση των επαναστατικών κατακτήσεων ενάντια στη θεσμική απονεκρωσή τους, φάση που συ-
νοδεύεται με την φονική καταστολή των επαναστατών.

Από τις περιοδικές εκδόσεις που κατά καιρούς αφιερώνουν κάποιες σελίδες στην Κομμούνα ξε-
χωρίσαμε το 2ο τεύχος της Μαρξιστικής Σκέψης. Περιλαμβάνει από κείμενα της Λουίζ Μισέλ,
του Ζυλ Βαλές και του Λαφάργκ μέχρι σύγχρονες αναλύσεις του Μαστρογιαννόπουλου και του
Τόνι Κλιφ. 
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Ελιζέ Ρεκλύ. Ένας αναρχικός και λόγιος, του «Ηρόδοτου της αναρχίας» Μαξ Νεττλάου από τις
εκδόσεις Τροπή. Από τη στιγμή που τα κεφάλαια καταπιάνονται με τον Γαλλοπρωσικό πόλεμο,
την Κομμούνα, τη σφαγή της, τις δίκες και την εξορία που ακολούθησε, τα πυκνά παραθέματα
στα ίδια τα κείμενα του Ρεκλύ καλύπτουν το βιβλιογραφικό κενό πάνω στις απόψεις αυτού του
σημαντικού αναρχικού και κομμουνάρου. Αν και καταλαμβάνουν ένα μικρό μέρος του συνόλου
της ύλης είναι αρκετά εκτεταμένα, πράγμα που μας επιτρέπει να το εντάξουμε στα σημαντικά βι-
βλία που πρέπει να διαβαστούν για την Κομμούνα.

Η Λουίζ Μισέλ και οι γυναίκες της Κομμούνας
Ο ρόλος των γυναικών στην δημιουργία της Κομμούνας υπήρξε καθοριστικός. Δυστυχώς η ελ-
ληνική βιβλιογραφία είναι αναιμική σ’ αυτό το θέμα. Όμως στο Γυναίκες της Αναρχίας, από τις
εκδόσεις Πανοπτικόν, ένα από τα καλύτερα βιβλία των τελευταίων χρόνων, βρίσκουμε πραγμα-
τικά ενδιαφέρον υλικό, που δεν γίνεται παρά να ξεκινάει με κείμενο της Λουίζ Μισέλ για την Κομ-
μούνα. Επιπλέον, καλύπτοντας το κενό, κυκλοφορεί το graphic novel Η κόκκινη παρθένα, έκδοση
που συστήνουμε ανεπιφύλακτα για την καλαισθησία και την ομορφιά της. Χωρίς τη Λουίζ Μισέλ,
τους τρόπους της και τη φωνή της, η Κομμούνα θα ήταν πιο φτωχή.

Ο Προυντόν και ο Κουρμπέ
Η επιρροή του Προυντόν στη διαμόρφωση του φαντασιακού του παρισινού προλεταριάτου υπήρξε
καθοριστική. Μια εξοικείωση με τις θεωρίες του είναι συνεπώς απαραίτητη. Μπορεί κανείς για
αρχή να διαβάσει το Τι είναι η ιδιοκτησία;. Προυντονικοί και Μαρξιστές συνυπήρξαν κάτω από
τη στέγη της Α΄ Διεθνούς, ενώ η διαμάχη Προυντόν και Μαρξ σφράγισε με την οξύτητά της τη
ριζοσπαστική σκέψη και την κριτική του καπιταλιστικού φαινομένου. Το δοκίμιο του Wilson-Lam-
born Peter (Hakim Bey), Ο Marx και ο Proudhon δραπετεύουν από τον 19ο αιώνα, αποτιμά τη
σημασία αυτής της σχέσης στη σημερινή διαμόρφωση μιας κριτικής του καπιταλισμού. Ως Εκδό-
σεις των Συναδέλφων θα επανέλθουμε στη σημασία της επίδρασης του Προυντόν με το βιβλίο
του Νίκου Μαρούπα Ο φιλόσοφος Προυντόν, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2021.

Ο Κουρμπέ, του οποίου η σημασία στην εξέλιξη των εικαστικών τεχνών δεν γίνεται να απο-
τιμηθεί στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης, υπήρξε φίλος του Προυντόν και συνεπής κομμου-
νάρος μέχρι το τέλος. Στην επιρροή του πρέπει να αποδώσουμε μια από τις πιο σημαντικές
χειρονομίες της Κομμούνας, την καταστροφή της στήλης Βαντόμ, αυτού του μνημείου «ορθωμέ-
νου από βλακεία και σκλαβιά». Στο 6ο τεύχος της επιθεώρησης Ιστορία της Τέχνης μπορεί να
βρει κανείς ένα εξαιρετικό κείμενο του Προυντόν για την ζωγραφική του Κουρμπέ και την κατα-
δικαστική απόφαση του γαλλικού δικαστηρίου εναντίον κάποιων κομμουνάρων, ανάμεσα τους
και ο Κουρμπέ. Ένα κείμενο που προοικονομεί τον πολιτικό ριζοσπαστισμό του Κουρμπέ είναι η
Επιστολή προς τον Υπουργό Καλών Τεχνών, όπου αρνείται τη βράβευση του, κάτι εντελώς
ασυνήθιστο για τα ήθη της εποχής. Το κείμενο του Ζολά «Προυντόν και Κουρμπέ» στο πολύ καλό
βιβλίο Αναρχία και Λογοτεχνία συμπληρώνει μια πρώτη προσέγγιση.

Ο χώρος και τα οδοφράγματα, ο Λουί-Ογκύστ Μπλανκί και ο Βάλτερ Μπένγιαμιν
Αν ο εμφύλιος επαναστατικός πόλεμος είναι το τέλος όλων των πολέμων, αφού τους περικλείει
εντός του καταργώντας κάθε διαχωρισμένη μορφή εξουσίας που στηρίζεται στη μονοπώληση
της βίας, το οδόφραγμα είναι ο διαχωρισμός που καταργεί όλους τους υπόλοιπους, η πιο απλή
εκδήλωση της μετατροπής του εδάφους της κυριαρχίας σε ελεύθερο παιχνίδι με το χώρο και το
χρόνο της ελευθερίας. Η ιστορία του Παρισιού, που κατέχει το προνόμιο να είναι η πόλη που σή-
κωσε τα περισσότερα οδοφράγματα που σηκώθηκαν ποτέ, είναι χαραγμένη πάνω στις γραμμές
αυτής της διαμάχης. Το βιβλίο Χώρος και εξέγερση είναι μια απολύτως ολοκληρωμένη έκδοση
που σχεδόν εξαντλεί το θέμα. Από τον περίφημο, για τις διαμάχες που ξεσήκωσε, πρόλογο του
Ένγκελς για τις τεχνικές της επανάστασης μέχρι τα κείμενα του Τρογκότ και του Ντάγκλας (το κεί-
μενο του Ντάγκλας υπάρχει επίσης στη Νεγκατίβα τεύχος 1ο) και επίσης τον τόσο αδικημένο εκ-
δοτικά Μπλανκί με το ανεπανάληπτο «Οδηγίες για μια ένοπλη εξέγερση».

https://syneditions.wixsite.com/e-shop/product-page/%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B6%CE%AD-%CF%81%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CF%8D-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://syneditions.wixsite.com/e-shop/product-page/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://syneditions.wixsite.com/e-shop/product-page/%CE%B7-%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://syneditions.wixsite.com/e-shop/product-page/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://syneditions.wixsite.com/e-shop/product-page/%CE%BF-marx-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-proudhon-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-19%CE%BF-%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1
https://syneditions.wixsite.com/e-shop/product-page/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82-6
https://syneditions.wixsite.com/e-shop/product-page/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://syneditions.wixsite.com/e-shop/product-page/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://syneditions.wixsite.com/e-shop/product-page/%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B7
https://syneditions.wixsite.com/e-shop/product-page/%CE%BD%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%B1-01


Ο Μπένγιαμιν θεωρεί τον Μπλανκί τον απόλυτο εκφραστή της εξέγερσης. Η μελέτη του για
το Παρίσι του 19ου αιώνα, Σαρλ Μπωντλαίρ, είναι απαραίτητο ανάγνωσμα. Επίσης, σ’ αυτόν
οφείλεται, με την περίφημο ανάλυση για την Οσμανοποίηση του Παρισιού, η πρώτη διατύπωση
ότι οι χωρικοί μετασχηματισμοί που ακολούθησαν την Κομμούνα σκοπό είχαν να καταστρέψουν
τις κοινοτικές σχέσεις και τις χωρικές συνθήκες που επέτρεψαν την αδιαμεσολάβητη επικοινωνία,
δημιουργώντας τις συνθήκες που επιτάχυναν την επανάσταση. Μέχρι να κυκλοφορήσει στα ελ-
ληνικά η μελέτη του για τις Στοές του Παρισιού μπορεί κανείς να αρκεστεί στη σύνοψη του 1939,
Παρίσι πρωτεύουσα του 19ου αιώνα, από τις εκδόσεις Ουαπίτι. Ο Μπένγιαμιν έδωσε ιδιαίτερη
σημασία στις αναλύσεις του σε ένα κείμενο του Μπλανκί που δεν έχει σχέση με τα επαναστατικά
του γραπτά. Πρόκειται για το αριστουργηματικό Η αιωνιότητα διά των άστρων. Για τη συμπλή-
ρωση αυτής της ενότητας προτείνουμε το Κομπρεσέρ τεύχος 5ο επειδή στο αφιέρωμα του έχει
κανείς την ευκαιρία να δει πώς οι πολιτικές που εγγράφονται στον χώρο και στην Κομμούνα
έφτασαν σε ένα παραδειγματικό απόγειο και διαπερνούν την ιστορία είτε πρόκειται για την επα-
ναστατημένη Βαρκελώνη του 1936-1937 είτε για τους Ζαπατίστας.

Υστερόγραφο σ’ αυτή την ενότητα το κείμενο του Χάρβεϊ, «Μνημείο και μύθος». Η οικοδόμηση
της Βασιλικής Σακρέ Κερ (Sacre Coeur), που απανθίζεται στο Δρόμοι και τρόποι του κόσμου. Ο
κυνισμός και η βλακεία είναι τα δύο κυριότερα χαρακτηριστικά που εναλλάσσονται και αντικαθί-
στανται αμοιβαία σε ό,τι αποκαλούμε δεξιά πολιτική. Μπορεί να διαβάσει λοιπόν κανείς πώς κα-
τασκευάζονται τα μνημεία «ορθωμένα από βλακεία και σκλαβιά» για να εξορκίσουν το φόβο της
Κομμούνας.

Για τη σχέση της Ελλάδας με την Κομμούνα ξεχωρίζει το Αναζητώντας οδοφράγματα της Ξένιας
Μαρίνου από τις εκδόσεις ΚΨΜ, που μελετά την πρόσληψη της Κομμούνας στον ελληνικό Τύπο
της εποχής. Γνωρίζουμε πως ελάχιστη εμπιστοσύνη πρέπει να έχουμε στους δημοσιογράφους
και μόνο σε ένα μικρό αριθμό. Κατά τη διάρκεια της Κομμούνας υπήρξε μόνο μία εφημερίδα που
την υπερασπίστηκε, η εφημερίδα Μέλλον του Δήμου Παπαθανασίου. Τα ξεχωριστά αυτά και ιδι-
αίτερα ντοκουμέντα παρουσιάζονται στο βιβλίο Η Παρισινή Κομμούνα και η Ελλάδα του Μ.Μ.
Παπαϊωάννου από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.

Για μια εμβάθυνση στην ιστορική εποχή μέσα στην οποία πραγματοποιείται η Κομμούνα, ο δεύ-
τερος τόμος της τετραλογίας του Χομπσμπάουμ, Η εποχή του κεφαλαίου, παραμένει σταθερή
αναφορά για την κατανόηση της εποχής και την ανάλυση της Κομμούνας μέσα στα ιστορικά συμ-
φραζόμενά της. Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στο βιβλίο του Τάκη Μαστρογιαννόπουλου,
Η άνοδος και η πτώση των εργατικών διεθνών Α΄ τόμος. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγ-
ματα της Κομμούνας είναι ο ακραίος διεθνισμός της, γεγονός που ακόμα και μέχρι σήμερα δεν
έχει επιτρέψει την αφομοίωση της στα εθνικά αφηγήματα των Γάλλων. Για την κατανόηση αυτού
του συμβάντος πρέπει να γίνει με τη σειρά της κατανοητή η επίδραση της ύπαρξης της Α΄ Διεθνούς
στους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Το βιβλίο του Μαστρογιαννόπουλου είναι εξαντλητικό ως
προς αυτό το σημείο. Θα πρέπει κανείς διαβάζοντάς το να έχει κατά νου ότι είναι μαρξιστικής προ-
σέγγισης, κάτι που έχει σημασία όταν φθάνει κανείς στο θέμα της κρίσης της Α΄ Διεθνούς. Για
όποιον θα ήθελε να εμβαθύνει σ’ αυτό το σημείο θα μπορούσε να κοιτάξει τις βιογραφίες του
Μαρξ από τον Μέρινγκ και του Μπακούνιν από τον Καρύτσα.

Για το πώς εντάσσεται η Κομμούνα στην ιστορία των αναρχικών ιδεών μπορεί να συμβουλευτεί
κανείς την Ιστορία της Αναρχίας, του Νετλάου. Από τις διάφορες αναφορές στην Κομμούνα σε
πιο ευρεία ιστορικά και διανοητικά πλαίσια μπορεί να δει κανείς το πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο
του Ζακ Ζυλιάρ Οι Αριστερές της Γαλλίας και το πιο εκλαϊκευτικό Λαϊκή ιστορία του κόσμου του
Χάρμαν.
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Η δημοκρατία, το «κοινοτικό πολίτευμα» και το κράτος
Ένα επαναλαμβανόμενο λάθος του κριτικού λόγου είναι η σύγχυση του αντιπροσωπευτικού συ-
στήματος και του κράτους δικαίου με τη δημοκρατία. Η Κομμούνα ήταν η τομή στην έννοια και
την πρακτική της δημοκρατίας που διέλυσε αυτές τις εσφαλμένες αντιλήψεις. Αν έχει μια σημασία
η ανάλυση του Μαρξ είναι αυτή. Από τις σύγχρονες αναλύσεις που ξεκινούν από αυτό το σημείο,
θεμελιώνοντας την ασυμβίβαστη λογική του κράτους με την δημοκρατία, είναι το Η δημοκρατία
ενάντια στο κράτος του Μιγκέλ Αμπενσούρ. Στο βιβλίο του μελετά τη γέννηση της κριτικής της
πολιτικής στον Μαρξ, που υπάρχει εξαρχής και αναπτύσσεται παράλληλα με την κριτική της πο-
λιτικής οικονομίας και την ολοκληρώνει με τον σχολιασμό της τομής στην έννοια της δημοκρατίας
που πραγματοποιείται από την Κομμούνα. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για ένα βιβλίο σχολιασμού
του Μαρξ αλλά για μία πρωτότυπη θεωρία πάνω στο ριζοσπαστισμό της δημοκρατίας. Η ανάλυση
της Κομμούνας κατέχει ιδιαίτερη θέση. Η δε μετάφραση της Ιακώβου σαρώνει.

Ο Μπεζανσενό, που είχε αποκαλέσει τον Αμπενσούρ ελευθεριακό μαρξιστή κάτι που ο ίδιος
το αντιπαρέρχεται καθώς πρόκειται για μια θεωρητική κατασκευή που δεν στέκει, μαζί με τον
Λεβί επιχειρεί στο Επαναστατικές συγγένειες τη θεμελίωση αυτής της έννοιας. Μια αξιόλογη
προσπάθεια, παρά τον λανθασμένο ορισμό της, να αρθεί το σχίσμα που ταλαιπωρεί το επανα-
στατικό κίνημα από τη γέννηση του. Η Κομμούνα αποτελεί το έναυσμα αυτής της ανάλυσης που
προεκτείνεται μέχρι τις σημερινές συνθήκες. Το ενδιαφέρον των εκδόσεων μας για την αυτο-
διαχείριση, την κοινωνική οικονομία και τους τρόπους οργάνωσης πέραν του καπιταλισμού έχει
αποτυπωθεί στην πιο πλήρη και συνεχώς τροφοδοτούμενη με νέους τίτλους σειρά μας. Στο βιβλίο
του Γιώργου Κολέμπα Ο σύγχρονος κοινοτισμός, μπορεί κανείς να δει, ανάμεσα σε άλλα πα-
ραδείγματα που φθάνουν έως τους Ζαπατίστας, πώς η ανάλυση της Κομμούνας επιδρά σε αυτό
το ρεύμα σκέψης.

Από τις άλλες αναλύσεις που αφορούν στην Κομμούνα αξίζει να διαβαστούν επίσης τρία κλασικά.
Η Κομμούνα του 1871. Επανάσταση του 21ου αιώνα της Έλλης Παππά, δυστυχώς εξαντλημένο
αυτή την περίοδο. Το Κράτος και Επανάσταση του Λένιν. Η ανάλυση της Κομμούνας από τον
Λένιν σε αυτό το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί από τον προσεκτικό αναγνώστη έχοντας κατά νου
ότι τελικά οι επιλογές των μπολσεβίκων υπήρξαν διαφορετικές και μάλλον σε αντίθετη κατεύ-
θυνση από αυτές των κομμουνάρων. Με την ευκαιρία ας αναφερθεί εδώ ότι ο Λένιν γιόρτασε
την 72η μέρα της ρώσικης επανάστασης λέγοντας «αντέξαμε όσο και η Κομμούνα. Τα καταφέ-
ραμε». Μετά τις αλλαγές που επέφερε οι ταραχές του Μάη του ’68 στην πολιτική θεωρία, ο Μπα-
λιμπάρ καταπιάστηκε με μια σειρά άρθρων για τις απαιτήσεις που πρέπει να θέσει στον εαυτό
της μια πολιτική που επιθυμεί να είναι επαναστατική. Η κομμούνα και τα διδάγματά της τον απα-
σχόλησαν με ένα σύγχρονο τρόπο στο κείμενο του «Η διόρθωση του κομμουνιστικού μανιφέστου»,
που έγραψε το 1972. Σε ελληνική μετάφραση περιλαμβάνεται στο Κράτος, μάζες, πολιτική, των
εκδόσεων Εκτός Γραμμής. 

Η Κομμούνα έχει αποτυπωθεί σε ποικίλα λογοτεχνικά έργα. Από όσα κυκλοφορούν στα ελληνικά
προτείνουμε τα: Οι μέρες της Κομμούνας του Μπρεχτ· Στον ίσκιο της πυρκαγιάς, νουάρ του
Hervé Le Corre, που εκτυλίσσεται τις μέρες της Κομμούνας· Πολ και Λόρα, ζωγραφική εκ του
φυσικού, του Άρη Μαραγκόπουλου, όπου ο Πολ και η Λόρα δεν είναι άλλοι από τους Λαφάργκ
και την δεύτερη κόρη του Μαρξ – και με την ευκαιρία ας προσθέσουμε στον οδηγό μας γιατί μας
αρέσει, Το δικαίωμα στην τεμπελιά του κομμουνάρου Λαφάργκ. Απόδραση από το Παρίσι της
Τζένης Μαρξ, όχι εντελώς λογοτεχνικό αλλά γραμμένο με διαολεμένο κέφι. Πρόκειται για μια
μαρτυρία για την βλακεία και τις μηχανορραφίες της αστυνομίας του Θιέρσου μετά την ήττα της
Κομμούνας εναντίον της Τζένης και της Ελέανορ Μαρξ. Η γελοιογραφική βαρβαρότητα των διω-
κτών θυμίζει έντονα παρόμοιους και πολύ πιο κοντινούς μας υπαλλήλους στη τήρηση της τάξης.
Να και κάτι που δεν άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα! Κλείνουμε με την μεταφορά του μυθιστορή-
ματος του Βωτρέν (από την παρέα του neopolar, στην οποία ανήκει και ο «δικός μας» Φρεντερίκ
Φαζαρντί) από τον Ταρντί σε κόμικς. Κόμιξ; Λογοτεχνία; Νουάρ; Ιστορικό δοκίμιο; Αν θα μπορούσε
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ένα βιβλίο να έχει τις αρετές της Κομμούνας και να σας μεταφέρει εκεί, μέσα σ’ αυτή «τη μεγα-
λύτερη γιορτή του 19ου αιώνα», δεν είναι άλλο από την έκδοση του ΚΨΜ, Η κραυγή του λαού.

Τα δύσκολα
Λουίζ Μισέλ, Σας γράφω από τη νύχτα μου, των εκδόσεων +τεχνία-. Κάτι που δεν πωλείται μπορεί
να θεωρηθεί ανεκτίμητο. Κανένα βιβλιοπωλείο δεν θα σας το προμηθεύσει. Ένας από τους λίγους
λογοτέχνες που πολέμησαν για την Κομμούνα (οι περισσότεροι επέλεξαν την ασφάλεια του γρα-
φείου) ήταν ο Βιλιά ντε Λιλ Αντάμ. Οι Σκληρές Ιστορίες είτε από τις εκδόσεις Αιγόκερως, είτε
από τις εκδόσεις Δελφίνι, θα αποζημιώσουν όποιον και όποια καταφέρει να τις βρει. Ο φίλος
της τάξης του Ζωρζ Νταριέν το μικρό θεατρικό για τις εμπρήστριες του Παρισιού. Δεν θα βρεθεί
στις μηχανές αναζήτησης του internet, συνεπώς μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι δεν υπήρξε
ποτέ, όπως ακριβώς και οι «πετρολούδες» του Παρισιού, εξαιρουμένης φυσικά της μόνης… αυ-
θεντικής πετρολούς της Κομμούνας, που ετύγχανε μάλιστα και Ελληνίδα, της Μαρίας Πανταζή, η
οποία μαζί με τον σύντροφό της Εμμανουήλ Δαούδογλου κοσμούσαν για χρόνια την πινακοθήκη
των εγχώριων αναρχικών μέχρι να εμφανιστεί ένα ανεκδιήγητο και βλάσφημο Αναρχικό Λεξικό
που θα τους αποκαθηλώσει από το Πάνθεον των ένδοξων προγόνων, αμφισβητώντας ευθέως
την ίδια την ύπαρξή τους και το οποίο, παρεπιπτόντως, αφιερώνει εν τούτοις παραδόξως αρκετά
λήμματά του σε πρωταγωνιστές, έντυπα και συμβάντα της καθ’ ημάς «Κοινότητος των Παρισίων».
Οι λάτρεις των παλαιοβιβλιοπωλικών περιπετειών δεν θα αντέξουν στον πειρασμό να αναζητή-
σουν το βιβλίο, Η Παρισινή Κομμούνα, του Βάντερβελντ Ε., των εκδόσεων Χαρακίρι και με έτος
έκδοσης το μακρινό 1976, που βιβλιογραφείται στο εν λόγω λεξικό.

Οι εκδόσεις Ελευθεριακή Κουλτούρα δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτό τον οδηγό. Ένα
κείμενο του Φράνκο Μπεράρντι Μπίφο είναι η καλύτερη έξοδος προς το μέλλον της Κομμούνας:
http://xwroselkoul.blogspot.com/2021/03/franco-berardi-bifo.html

Για τη σύνταξη, την προβολή και την επιμέλεια αυτού του αφιερώματος εργάστηκαν οι

Κώστας Λεγάκης

Γιάννης Φούντας

Άκης Στρατής

Τηλέμαχος Δουφεξής-Αντωνόπουλος
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