Να Μιλήσουμε για τα Κοινά
Αντώνης Μπρούμας
Για τους Μαρξ και Ένγκελς ο κομμουνισμός δεν είναι ένα ιδεώδες
αλλά η πραγματική κίνηση, που λαμβάνει χώρα στο τώρα και στη
βάση της κοινωνίας. Τα κοινά δεν είναι πράγματα αλλά
κοινωνικές σχέσεις για την αναπαραγωγή της ζωής πέρα από το
κράτος και την εμπορευματική αγορά μέσα από το μοίρασμα των
πόρων και τον συνεργατισμό. Αποτελούν μία τρίτη μορφή
κοινωνικής οργάνωσης με κέντρο την αυτοδιοικούμενη κοινότητα
και συνθέτουν έναν ολόπλευρο τρόπο ζωής, που επανενώνει τον
αστικό θρυμματισμό μεταξύ των σφαιρών της οικονομίας, της
πολιτικής και του πολιτισμού. Μολονότι από τον 15ο αιώνα και
έπειτα διαρκώς εξωθούνται σε βίαιη υποχώρηση με την ανάδυση
του αγοραίου κράτους και την διείσδυση του κεφαλαίου σε κάθε
πτυχή της ζωής, υπολογίζεται ότι σήμερα από τα κοινά περίπου
δύο δις ανθρώπων εξαρτούν την υλική τους επιβίωση. Πέραν
αυτού, τα κοινά σήμερα αντεπιτίθενται με νέα δριμύτητα
απέναντι στον ολοκληρωτισμό κρατών / κεφαλαίου στα πεδία τόσο
του κοινωνικού ανταγωνισμού με την μορφή των οριζόντιων
κοινωνικών κινημάτων όσο και της διανοητικής εργασίας με την
μορφή της κοινοτικής ομότιμης παραγωγής γνώσης και πολιτισμού.
Σήμερα τα κοινά συνιστούν το βασικό όχημα για την μετάβαση σε
μετακαπιταλιστικές κοινωνίες αποανάπτυξης και ριζοσπαστικής
δημοκρατίας.
Τα κοινά είναι ο μεγάλος άλλος της εμπορευματικής αγοράς.
Απλώνονται από την κοινή χρήση και διαχείριση των
οικοσυστημάτων και του δημοσίου χώρου, στο μοίρασμα και στην
κοινή διαχείριση των υλικών πόρων, στις σχέσεις
συλλογικότητας, φιλίας και συντροφίας, στον συνεργατισμό
μεταξύ συναδέλφων στην εργασία, και φτάνουν μέχρι τη γλώσσα,
την επικοινωνία, την πληροφορία, τις κατακτήσεις του
ανθρώπινου πνεύματος, την ιστορική μνήμη και τον πολιτισμό.
Εμπερικλείοντας κάθε κοινωνική σχέση, που αναπαράγεται εκτός

κερδοσκοπικής συναλλαγής, τα κοινά αποτελούν την βασική
σφαίρα, πάνω στην οποία τελικά στηρίζεται η υλική, κοινωνική
και διανοητική αναπαραγωγή. Τα κυκλώματα των κοινών
κυκλοφορούν και συσσωρεύουν τις αξίες της συνεργασίας και της
αλληλεγγύης, που σε τελική ανάλυση νοηματοδοτούν και
καθορίζουν σε μεσο- μακροπρόθεσμο επίπεδο τις ζωές μας.
Τα κοινά βρίσκονται σε μία ιδιότυπη διαλεκτική αλληλεπίδραση
με το κεφάλαιο. Αποτελούν από τη μία την κύρια πηγή άντλησης
της κοινωνικής εξουσίας του κεφαλαίου και, από την άλλη, τον
βασικό αποδέκτη της απορρόφησης των αρνητικών εξωτερικοτήτων
του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Έτσι, το κεφάλαιο
υπεισέρχεται σε μία θανατηφόρο αδιέξοδη λαβή με τα κοινά,
καθώς, όσο επιτείνει την καταστροφή τους, τόσο υπονομεύει τη
δυνατότητά του για συσσώρευση κοινωνικής εξουσίας. Φυσικά, δεν
θα δαπανούσαμε ούτε στιγμή λύπης για τον «θάνατο» του
κεφαλαίου, αν η ανθρωπότητα δεν ήταν εγκλωβισμένη στην ίδια
αδιέξοδη αυτή λαβή. Ενώ όμως το κεφάλαιο εξαρτάται από τα
κοινά, τα κοινά δεν εξαρτώνται από το κεφάλαιο. Οι κοινωνίες
της υπαγωγής στην εξουσία του κεφαλαίου δεν είναι το τέλος της
ιστορίας. Αντιθέτως, οι βασισμένες στα κοινά κοινωνίες
μετάβασης σημειώνουν την απαρχή της ιστορίας της ανθρωπότητας.
Μέχρι πρότινος τα κοινά έλαμπαν δια της απουσίας τους στις
αφηγήσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι, που χαράσσονταν τόσο από
οικονομολόγους όσο και από μαρξιστές. Ειδομένη από την σκοπιά
είτε της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής είτε της εμπορευματικής
αγοράς η σφαίρα του κεφαλαίου θεωρούνταν πως μονοπωλεί τη
σφαίρα της οικονομίας. Η τελευταία μάλιστα συλλαμβανόταν ως
διαχωρισμένη και, συνεπώς, αυτονομημένη από την πολιτική,
αναπαράγοντας έτσι τη στρατηγική του κεφαλαίου ακόμη και
ανάμεσα σε ετερόδοξους πολιτικούς οικονομολόγους. Ένα πρώτο
ρήγμα στην ιδεολογία του οικονομισμού επήλθε με την
ριζοσπαστική ματιά του Καρλ Πολάνυι, που έτεινε πως η
οικονομική δραστηριότητα είναι αδιάσπαστα ενσωματωμένη στις
εκάστοτε κοινωνικο-ιστορικά προσδιορισμένες μορφές κοινωνικής
ζωής, πως η κοινωνική εξουσία του κεφαλαίου δεν συγκροτείται

μόνο σε ένα αυτονομημένο οικονομικό πεδίο αλλά συγκροτεί
ολόπλευρους κοινωνικούς σχηματισμούς με ιδιαίτερα πολιτικά και
πολιτισμικά χαρακτηριστικά και πως το κεφάλαιο δεν μονοπωλεί
την κοινωνική αναπαραγωγή αλλά αναμετράται διαρκώς με άλλες
μορφές κοινωνικής οργάνωσης. Εντούτοις, τα κοινά εμφανίστηκαν
ανάγλυφα όχι από τον κλονισμό της κυρίαρχης σύλληψης του
κόσμου αλλά από τις σύγχρονες μετατοπίσεις κοινωνικής
εξουσίας. Έτσι, η διείσδυση του κεφαλαίου και του κράτους σε
όλο και περισσότερες πτυχές κοινωνικής δραστηριότητας
αποκάλυψε ότι τέτοιες πτυχές μέχρι πρότινος αναπαράγονταν μέσα
από μία σφαίρα «άτυπης οικονομίας», που βρίσκεται σε εξωτερική
σχέση με την εμπορευματική αγορά.
Στη σύγχρονη θεωρία η επεκτατική τάση κρατών / κεφαλαίου και η
ακτινογράφηση του μεγάλου άλλου των κοινών έχει τύχει
διαφορετικών προσλήψεων. Από τη μία, οι οικονομολόγοι
διαβλέπουν έναν ορίζοντα όχι πια τυπικής αλλά πραγματικής
υπαγωγής των κοινωνιών στην εξουσία του κεφαλαίου.
Επεκτείνοντας τις παραδοχές και τις κατηγορίες της οικονομικής
επιστήμης στην ερμηνεία και καθοδήγηση όλων των κοινωνικών
φαινομένων, προτείνουν υπό τον τίτλο «θεωρία της λογικής
επιλογής» [rational choice theory] μία πρακτική φιλοσοφία,
σύμφωνα με την οποία κάθε πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας
εκλαμβάνεται ως αγορά, κάθε διαθέσιμη επιλογή ως έχουσα μια
συγκεκριμένη τιμή και κάθε δρων παίκτης ως έλλογος
καταναλωτής, που διαθέτει έναν προϋπολογισμό και αποσκοπεί στη
μεγιστοποίηση του ιδιωτικού του οφέλους. Με όπλο την ερμηνεία
του κόσμου μέσα από το αγοραίο αυτό πρίσμα διατείνονται ότι
είναι δυνατή η κατάρτιση εφαρμοσμένων πολιτικών μεγιστοποίησης
του κοινωνικού οφέλους όχι μόνο στην αυτονομημένη σφαίρα της
οικονομίας αλλά σε πεδία μέχρι πρότινος ανέγγιχτα από την
λογική του κεφαλαίου, όπως στη διαχείριση πληθυσμών, σε αγορές
παρένθετων μητέρων, σε χρηματιστήρια εκπομπών ρύπων ή ακόμη
και ειδών ζωής υπό εξαφάνιση, στη διαχείριση του γενετικού
υλικού, αλλά μέχρι και στους ίδιους τους μηχανισμούς λήψης των
πολιτικών αποφάσεων.

Από την άλλη, οι ετερόδοξοι θεωρητικοί εκτείνουν τις κλασικές
μαρξικές κατηγορίες της κριτικής πολιτικής οικονομίας σε μία
προσπάθεια να υπάγουν τις νέες μορφές, που παίρνει η κοινωνική
εξουσία του κεφαλαίου, στα νοητικά τους σχήματα. Έτσι, η
παραγωγή γίνεται κοινωνική αναπαραγωγή, η εργασία εκτείνεται
στο να συμπεριλαμβάνει κάθε κοινωνική δραστηριότητα, που
γίνεται εισδοχή στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, η
εκμετάλλευση καταλαμβάνει κάθε μορφή απαλλοτρίωσης και
συγκέντρωσης κοινωνικής εξουσίας από το κεφάλαιο και,
γενικότερα, το πρίσμα της αστικής ανάλυσης περί μιας
αυτονομημένης σφαίρας της οικονομίας, αντεστραμμένο αυτή τη
φορά από την εργασία της ανατροπής, εκτείνεται σε βαθμό ρήξης
ώστε να συμπεριλάβει όλες τις κοινωνικές σχέσεις.
Υπάρχει εντούτοις κάτι εξαιρετικά προβληματικό στο να
αποδεχόμαστε λόγου χάρη μία ανάλυση των ερωτικών μας σχέσεων
με όρους ιδιοκτησίας του εαυτού μας και κόστους-οφέλους
διαθέσιμων επιλογών, ακόμη και αν εισάγουμε στην ανάλυσή μας
το στοιχείο της δήθεν εργασίας μας ως ερωτικοί σύντροφοι και
της εκμετάλλευσης αυτής. Μία ριζοσπαστική θεώρηση της
κοινωνίας δεν μπορεί να εκλαμβάνει ως μη αναστρέψιμο το
γεγονός ότι το κεφάλαιο υπάγει όλο και περισσότερες κοινωνικές
δραστηριότητες στη λογική του και την πρότερη αναπαραγωγή τους
μέσα από την σφαίρα των κοινών ως μια ευχάριστη ανάμνηση.
Υπάρχουν ορισμένες παραδοχές στη βάση του οικοδομήματος της
κριτικής πολιτικής οικονομίας, που είναι εγκλωβισμένες στον
κοινωνικό-ιστορικό ορίζοντα της αστικής κοινωνίας και
εμποδίζουν το έργο της με κάθε μέσο ανατροπής της. Η πιο
καταστροφική όμως από αυτές τις παραδοχές είναι ότι δεν
υπάρχει κάτι εξωτερικό στην κυριαρχία του κεφαλαίου και ότι οι
δυνάμεις της ανατροπής αναδύονται αναπαραγόμενες μέσα από τις
αντιφάσεις της κυριαρχίας αυτής. Πρέπει να σπρώξουμε και να
σπρωχθούμε όσο πιο βαθιά μπορούμε στον κόσμο του κεφαλαίου,
για να βγούμε από την άλλη μεριά.
Υπάρχει όμως εναλλακτική πρόσληψη της πραγματικότητας πέρα από
τις κυρίαρχες ή τις ετερόδοξες κριτικές προσεγγίσεις της

πολιτικής οικονομίας; Μολονότι εκκινούσε από την πίστη του για
την κεντρικότητα της παραγωγής στη διάρθρωση κάθε κοινωνίας, ο
Μαρξ αποπειράθηκε να καταστρώσει στην ουσία της μία ανάλυση
της αστικής κοινωνίας με επίκεντρο τις σχέσεις και τις
δυνάμεις κοινωνικής εξουσίας, που αναπτύσσονται σε αυτή.
Σήμερα που το κεφάλαιο μεταβολίζει όλο και περισσότερο τις
κοινωνίες σύμφωνα με την λογική του μία μεθοδολογία για την
δυναμική ανάλυση των σχέσεων και των δυνάμεων κοινωνικής
εξουσίας καθίσταται εξαιρετικά πολύτιμη. Μέσα από αυτήν είναι
δυνατό να γίνει αντιληπτό ότι υπάρχει κυριαρχία και
εκμετάλλευση όχι επειδή έτσι απλώς αναπαράγεται από τις
αντιφάσεις του κεφαλαίου αλλά μόνο στον βαθμό και στο μέτρο
που οι κυριαρχούμενοι εκλαμβάνουμε την κυριαρχία και την
εκμετάλλευση ως κάτι καταστροφικό για εμάς. Και υπάρχει
οικονομική μεγέθυνση, που καταστρέφει οικοσυστήματα και
κοινότητες, μόνο στον βαθμό και στο μέτρο που οι
κυριαρχούμενοι αντιλαμβανόμαστε την καταστροφή αυτή ως τέτοια.
Η τοποθέτηση στον κόσμο του κεφαλαίου των από κάτω ως εν
δυνάμει ενάντια και πέρα από τον κόσμο αυτόν είναι δυνατή,
γιατί ο μεγάλος άλλος των κοινών καθιστά δυνατή αυτή την
εναλλακτική πρόσληψη της πραγματικότητας. Είναι συνεπώς η
εξάρτησή της συλλογικής υλικής, κοινωνικής και διανοητικής μας
αναπαραγωγής όχι μόνο από την σφαίρα του κεφαλαίου αλλά και
από τη σφαίρα των κοινών, που μας καθιστά εν δυνάμει ικανούς
για την ανατροπή.
Αν λοιπόν παραμένουμε πιστοί στον στόχο της ριζοσπαστικής
κοινωνικής αλλαγής, η παραδοχή αυτή μας αναγκάζει, πέρα από
την εμμονή στην πολιτική οικονομία του κεφαλαίου, να στραφούμε
σε μία κριτική ανάλυση του τρόπου κυκλοφορίας και συσσώρευσης
της δικής μας αντιεξουσίας και να συναντηθούμε έτσι με τον
κόσμο των κοινών.

