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Το μέλλον δε θα 'ρθει
από μονάχο του, έτσι νέτο σκέτο,

αν δεν πάρουμε μέτρα
κι εμείς.

[…]

Η κομμούνα
δεν είναι μια βασιλοπούλα του παραμυθιού, που λες,

για να την ονειρεύεσαι
τις νυχτιές.
Μέτρησε,

καλοσκέψου,
σημάδεψε -

και τράβα, βήματα τα βήματα,
έστω και πάνω σε μικροζητήματα.

Δεν είναι μόνον
ο κομμουνισμός

στη γη,
στα κάθιδρα εργοστάσια εκείνα.

Είναι και μέσ' στο σπίτι,
στο τραπεζάκι μπρος,

στις σχέσεις,
στη φαμίλια,

στην καθημερινή ρουτίνα.

[…]

Εκείνος που υποτάχτηκε
στην πίεση της φαμίλιας,

κοιμάται
μέσ' στη μακαριότητα

ρόδων φτιαγμένων με χαρτί, -
αυτός δεν έφτασε το μπόι

της προσήλιας,
της δυνατής ζωής εκείνης

που θα 'ρτει.

Σαν τη φλοκάτα
και το χρόνο επίσης,

ο σκόρος της καθημερινότητας
τον κατατρώει στιγμή στιγμή.

Το μεινεσμένο ρούχο
των ημερών μας για ν' αερίσεις,

ε, κομσομόλε, τίναξέ το εσύ.1  

 Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι 

Ι

Η επανάσταση που έλαβε χώρα τους δύο τελευταίους μήνες της άνοιξης του 
1871 στο Παρίσι παρά τη σύντομη ζωή της συνεχίζει να κατέχει μια ξεχωριστή 
θέση στην ιστορία της ανθρωπότητας για την απελευθέρωση. Θεωρήθηκε 

από την μαρξιστική παράδοση η πρώτη εργατική εξουσία που εγκαθιδρύθηκε στον 
κόσμο και πρόδρομος όλων των προλεταριακών επαναστάσεων που ακολούθησαν 
και που θα ακολουθήσουν. Ταυτόχρονα θεωρείται η πρώτη αστεακή επανάσταση 
πλήρους κλίμακας. Το Παρίσι των 72 ημερών, από τις 18 Μάρτη ως τις 28 Μάη, του 
1871 είναι ταυτόχρονα ο τόπος μια νίκης και μιας ήττας. Ενώ η επανάσταση κατάφερε 
να εγκαθιδρύσει την εξουσία της ενάντια στην κεντρική κυβέρνηση και την αστική τάξη, 
που είχαν καταφύγει εκτός πόλης στα ανάκτορα των Βερσαλλιών, δεν μπόρεσε να τη 
μονιμοποιήσει, αφού έδωσε το χρόνο στην αντεπανάσταση να επανασυγκροτήσει τις 
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1. Ξελασπώστε το μέλλον,  Με-
τάφραση Γιάννης Ρίτσος
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δυνάμεις της και να πνίξει την πόλη στο αίμα 25.000 εξεγερμένων. Γιατί λοιπόν μια 
επανάσταση η οποία εγκαθίδρυσε μια αναποτελεσματική, όπως φάνηκε από την 
τελική έκβαση, εξουσία συνεχίζει να έχει μια τόσο εμβληματική θέση στην ιστορία 
των κοινωνικών και εργατικών αγώνων; Η απάντηση μάλλον βρίσκεται σε κάτι 
που μπόρεσε να γίνει φανερό και να διατυπωθεί ρητά μόλις το 1962, μέσα από τα 
λόγια τριών Καταστασιακών:

«Πρέπει να ξαναμελετήσουμε χωρίς καμία προκατάληψη το κλασικό εργατικό 
κίνημα και ιδιαίτερα όσον αφορά τους διάφορους πολιτικούς ή ψευτοθεωρητικούς 
κληρονόμους του, εφόσον το μόνο που κληρονόμησαν είναι η ήττα αυτού του 
κινήματος. Οι φαινομενικές επιτυχίες αυτού του κινήματος είναι οι θεμελιώδεις 
ήττες του (ο ρεφορμισμός ή η εγκαθίδρυση μιας κρατικής γραφειοκρατίας  στην 
εξουσία) και οι ήττες του (η Κομμούνα ή η εξέγερση των Αστουριών) είναι μέχρι 
στιγμής οι αληθινές του νίκες και για το παρόν και για το μέλλον»2 

και αυτό γιατί:

«οι θεωρητικοί που ασχολούνται με την ιστορία αυτού του κινήματος 
αντιμετωπίζοντάς την αφ’ υψηλού σαν παντογνώστες θεοί, όπως κάποτε ο 
κλασσικός μυθιστοριογράφος, συμπεραίνουν με ευκολία πως η Κομμούνα ήταν 
αντικειμενικά καταδικασμένη, ότι ήταν αδύνατο να φτάσει κάπου. Δεν πρέπει όμως 
να ξεχνάμε ότι για όσους έζησαν το γεγονός αυτό το κάπου ήταν εκεί.»3 

Η Παρισινή Κομμούνα λοιπόν, συνεχίζει να είναι σημαντική και σήμερα γιατί 
εκτός από το να εγκαθιδρύσει την πρώτη εργατική (ή λαϊκή, όπως είναι η δική 
μας εκτίμηση) εξουσία, έδειξε με την ίδια της την «εργαζόμενη ύπαρξη» που ήταν, 
σύμφωνα με τον Μαρξ4, το βασικότερο μέτρο της Κομμούνας, το κρυμμένο 
νόημα της επανάστασης, τον μετασχηματισμό ολόκληρης της ίδιας της ζωής, της 
καθημερινής ζωής στην πόλη.  

Η σύντομη ζωή της Κομμούνας δεν μπορούσε να είναι αρκετή ώστε η επαναστατική 
διαδικασία να ξεδιπλωθεί σε όλο της εύρος και να πραγματοποιήσει τις ήδη 
υπάρχουσες τάσεις της στον χτισμένο χώρο της πόλης. Όμως η αλλαγή της ζωής 
ήδη «ήταν εκεί». 

Εδώ θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε αυτή την πλευρά της Κομμούνας, τους 
τρόπους με τους οποίους αυτή έμελε να γίνει το μεγαλύτερο ως ακόμα και σήμερα 
«κίνημα πόλης». Πώς ανακατέλαβε το αναμορφωμένο από τον Haussmann 
κέντρο του Παρισιού, πώς προσπάθησε να καταργήσει την εκμετάλλευση των 
ιδιοκτητών ακινήτων, πώς, τελικά, μετασχημάτισε τους χώρους και τους χρόνους 
της καθημερινής ζωής και πως, εν μέσω πολέμου, αντέστρεψε την ιεραρχία μέσα 
σε μια ατμόσφαιρα γιορτής με στοιχεία καρναβαλιού. Δεν θα εξιστορήσουμε 
την πορεία των γεγονότων καθώς τα κλασικά έργα5 το κάνουν πολύ καλύτερα 
απ’ ότι θα μπορούσαμε εμείς, αλλά ούτε και θα απαριθμήσουμε τα μέτρα της 
Κομμούνας6. Αυτά θα αναδεικνύονται κάθε φορά στο πλαίσιο που συζητάμε εδώ.

ΙΙ

Η ιδέα για την Κομμούνα ως αστεακής επανάστασης τεκμηριώθηκε για πρώτη 
φορά από τον Henri Lefebvre7 με το βιβλίο του «Η διακήρυξη της Κομμούνας» το 
19658. Με ποιους τρόπους, όμως, ήταν η επανάσταση αστεακή; Προσπαθώντας 
να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα ας ξεκινήσουμε με το ποιοι ήταν οι 
Κομμουνάροι, ποια ήταν τα πιο δραστήρια υποκείμενα της επανάστασης. 
Στατιστικά στοιχεία της εποχής (από δίκες και εκτοπίσεις που ακολούθησαν την 
πτώση της Κομμούνας) δείχνουν πως σχεδόν σε κάθε περίπτωση οι Κομμουνάροι 
ήταν μισθωτοί, ενώ η πλειονότητα ήταν χειρώνακτες εργάτες. Την πλειοψηφία 
ανάμεσα σε αυτούς αποτελούσαν οικοδόμοι και άλλοι εργάτες στο χώρο της 

2. Γκυ Ντεμπόρ, Αττίλα Κοτάνυϊ, 
Ραούλ Βανεγκέμ, Θέσεις για 
την Παρισινή Κομμούνα, Κατα-
στασιακή Διεθνής #7, Απρίλιος 
1962, στο Internationalle Situation-
niste, Το ξεπέρασμα της τέχνης, 
Ύψιλον, 1999. σελ. 245

3. ό.π. σελ. 248

4. Καρλ Μαρξ, Ο Εμφύλιος Πό-
λεμος στη Γαλλία, Σύγχρονη Εποχή, 
2009, σελ.80

5. Για την ιστορία της Κομμούνας 
βλ. μεταξύ άλλων Prosper Olivier Lis-
sagaray, Η Ιστορία της Παρισινής 
Κομμούνας του 1871, Ελεύθερος 
Τύπος, 2005, Καρλ Μαρξ, ό.π.

6. Συνοπτικά τα μέτρα που πήρε 
η Κομμούνα στην εισαγωγή του 
Ένγκελς στο Καρλ Μαρξ, ό.π., σελ. 
13-15

7. Αν και ίσως ανήκει στους 
καταστασιακούς όπως είπαμε και 
πριν. Όπως και να ‘χει δεν είναι 
ανάγκη να αναβιώνουμε σήμερα 
τον καβγά τους καθώς οι μεν 
επηρεάστηκαν σημαντικά από τον 
δε και αντίστροφα.

8. Henri Lefebvre, La Proclamation 
de la Commune, Gallimard, 1965. 
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κατασκευής ενώ σημαντικό ήταν και το ποσοστό των παραδοσιακών τεχνιτών. 
Το φρέσκο βιομηχανικό προλεταριάτο έρχεται μετά από τις δύο αυτές κατηγορίες9. 
Στην ουσία πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για την εργατική τάξη που σχετίστηκε το 
προηγούμενο διάστημα με τα έργα για τη φαντασμαγορική αναμόρφωση του 
Παρισιού υπό το βαρόνο Haussmann. Ο Castells συνοψίζοντας το προφίλ της 
Κομμούνας και των Κομμουνάρων βάσει των εμπειρικών δεδομένων που εξετάζει, 
λέει πως επρόκειτο για «μια μικροαστική ελίτ, σε συμμαχία με κάποιους τεχνίτες, 
η οποία ηγούνταν ενός στρατού που ελεγχόταν από άλλους μικροαστούς 
χαμηλότερου επιπέδου και που υποστηρίζονταν από μια μάζα μισθωτών 
χειρωνακτών εργατών, οι περισσότεροι από τους οποίους σχετιζόταν όχι με 
τη διαδικασία εκβιομηχάνισης αλλά με την αστική ανάπτυξη και την real estate 
κερδοσκοπία». Στους παραπάνω πρέπει να προστεθούν επίσης οι άνεργοι και 
φυσικά οι γυναίκες10. Έτσι, προκύπτει ο λαϊκός χαρακτήρας της επανάστασης, 
περισσότερο λαϊκός από οποιαδήποτε άλλη γαλλική επανάσταση αφού δεν 
υπήρχε απολύτως καμία συμμετοχή της φιλελεύθερης αστικής τάξης και φυσικά 
της αριστοκρατίας. Ο λαϊκός και όχι αμιγώς εργατικός χαρακτήρας προκύπτει και 
βάσει του προγράμματος, των μέτρων που έλαβε η Κομμούνα, όπως θα φανεί 
και παρακάτω.

Αυτό που προκύπτει επίσης, είναι πως η Κομμούνα αποτέλεσε κατά μείζονα 
λόγο ένα κίνημα συγκεκριμένων κοινωνικών τάξεων και ομάδων οι οποίες 
στην καθημερινότητά τους έβλεπαν την πόλη στην οποία έμεναν και την αστική 
αναμόρφωση που εξελισσόταν να τους αλλοτριώνει με διάφορους τρόπους. Οι 
εργάτες που είχαν εξωθεί από το κέντρο, μαζί με τους εργάτες που είχαν έρθει 
από την επαρχία για τις εργασίες ανοικοδόμησης και ήταν αναγκασμένοι να 
ζουν σε παραγκουπόλεις υπό άθλιες συνθήκες, βρέθηκαν να παράγουν κάτι στο 
οποίο δεν είχαν πρόσβαση και αυτό το κάτι ήταν η ίδια η πόλη την οποία τώρα 
ξαναέχτιζαν σύμφωνα με τα γούστα της αστικής τάξης. Οι μικρομαγαζάτορες 
βρέθηκαν να κινδυνεύουν να χάσουν τις επιχειρήσεις τους όταν, εξουθενωμένοι 
οικονομικά από τον αποκλεισμό που είχαν επιβάλλει οι Πρώσοι στην πόλη, 
κλήθηκαν με το διάταγμα της 13ης Μάρτη να πληρώσουν στους ιδιοκτήτες 
ακινήτων και στους  κερδοσκόπους τα ενοίκια για τους μήνες του αποκλεισμού, 
για τον οποίον ευθυνόταν η κεντρική κυβέρνηση που έσυρε τη Γαλλία σε πόλεμο. 
Οι φτωχές γυναίκες, το πιο δραστήριο υποκείμενο της Κομμούνας, βρίσκονταν 
διαρκώς στα όρια της αστικής παραβατικότητας με πολλές να εκδίδονται από 
τους φτωχούς άντρες τους, ώστε να εξασφαλίζουν αυτοί ένα επιπλέον εισόδημα 
και με τους πλούσιους να πληρώνουν για αυτές τις ερωτικές «υπηρεσίες». Όλοι οι 
παραπάνω είχαν αυτό ακριβώς σαν κοινό, δημιουργούσαν με την εργασία τους 
μια πόλη από την οποία ήταν διαρκώς και πιο αποκλεισμένοι αλλά την οποία 
ένιωθαν δική τους.

Και πράγματι, οι διακηρύξεις της Κομμούνας κάνουν την παραπάνω διαπίστωση 
πιο φανερή. Οι εξεγερμένοι αυτοαποκαλούνται «Παριζιάνοι» και «πολίτες» και 
όχι Γάλλοι, εργάτες ή προλετάριοι. Η πρώτη πράξη της Κομμούνας ήταν να 
εγκαθιδρύσει την τοπική δημοτική ελευθερία ενάντια στο κεντρικό κράτος και να 
ανακηρύξει τη Δημοκρατία και τη Συνομοσπονδία των ελεύθερων κομμούνων 
των άλλων πόλεων, ως το μοναδικό πολίτευμα που εγγυάται την ελευθερία. 
Ταυτόχρονα απαγόρευσε στον κρατικό στρατό να μπει στην πόλη, οργανώνοντας 
το δικό της ένοπλο σώμα, οι αξιωματικοί του οποίου ήταν εκλεγμένοι από τη βάση 
του στρατεύματος, που με τη σειρά της αποτελούνταν ως επί τω πλείστον από 
όλο τον πληθυσμό που μπορούσε να φέρει όπλο11. Στην ουσία η πρώτη πράξη 
ήταν να εγκαθιδρύσει την εξουσία των εξεγερμένων απέναντι σε μια δεσποτική και 
συντηρητική αστική τάξη η οποία στήριζε την εξουσία της σε μεγάλο βαθμό στους 
αγροτικούς πληθυσμούς. Στο Παρίσι των συνεχών επαναστάσεων του 19ου αι. 
είχε δημιουργηθεί η πολιτική συνείδηση στους κατοίκους ότι αποτελούσαν την 
εμπροσθοφυλακή του αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη, μια εμπροσθοφυλακή 
που έβλεπε ως εμπόδιο την «καθυστερημένη» και συντηρητική επαρχία και τους 

9. Τα παραπάνω στοιχεία, όπως και 
μεγάλο μέρος της συλλογιστικής 
αυτού του κεφαλαίου από το 
Manuel Castells, The City and the 
Grassroots, University of Califor-
nia Press, 1984 και ειδικότερα το 
κεφάλαιο Cities and Revolution: 
The Commune of Paris, 1871.

10. Για τις γυναίκες στην Κομμούνα 
βλ. το κείμενο Ανυπότακτες γυ-
ναίκες. Η συμβολική γυναικεία 
φιγούρα στην Κομμούνα του 
Παρισιού, σε αυτό το τεύχος του 
Κομπρεσέρ.

11. Διακήρυξη της 19ης Απριλίου 
1871.

Η “δημιουργική καταστροφή” των 
έργων του Haussmann.
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αγροτικούς της πληθυσμούς που στήριζαν τα αυτοκρατορικά καθεστώτα. 
Οι εξεγερμένοι πίστευαν πως η πόλη σαν θύλακας ελευθερίας οφείλει να 
απελευθερώσει από τους δεσμούς αυτούς τους πληθυσμούς και, επιπλέον, το 
Παρίσι σαν πρωτεύουσα οφείλει να είναι πρωτοπόρο σε αυτό τον αγώνα. Σε 
αυτό το πλαίσιο μπαίνουν και οι σχέσεις της Κομμούνας με τη γαλλική επαρχία 
και τις άλλες πόλεις. Στην πραγματικότητα έγιναν προσπάθειες να εγκαθιδρυθούν 
κομμούνες και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας με εξεγέρσεις στη Λυών, τη Μασσαλία, 
την Τουλούζ και τη Λιμουζίν, οι οποίες όμως καταστάλθηκαν. 

Στην άνθηση των παραπάνω αντιλήψεων, εκτός από την επαναστατική ιστορία 
του Παρισιού, συνέβαλλε καθοριστικά και η κοινωνική ζωή των εργατικών 
συνοικιών κατά τη διάρκεια της πολιορκίας από τους Πρώσους το χειμώνα του 
1870. Στις λαϊκές συνοικίες, με το κράτος να έχει ουσιαστικά καταρρεύσει και να μη 
μπορεί να τις αστυνομεύσει, αναπτύχθηκαν νέα δίκτυα επικοινωνίας, αλληλεγγύης 
και συνεργασίας που ξεκινούσαν από την ανάγκη για επιβίωση που προέκυπτε 
λόγω της πολιορκίας και έφταναν ως την ανάπτυξη των επαναστατικών ομάδων, 
τοπικών ενώσεων γειτονιάς, γυναικείων κλαμπ και λεγεώνων της Εθνοφρουράς, 
οι οποίες διακήρυσσαν ανοιχτά τα ανατρεπτικά οράματά τους. Οι συνοικίες, τα 
τοπικά διαμερίσματα, κέρδισαν μεγάλο βαθμό αυτονομίας και είχαν φτάσει σε 
σημείο να είναι σχεδόν αυτοκυβερνώμενα. Όλη αυτή η αυτόνομη ανάπτυξη της 
κοινωνικής ζωής των λαϊκών μαζών αποτέλεσε σαφώς μια γερή βάση για το 
ξέσπασμα της επανάστασης.

Η Κομμούνα προσπάθησε να τσακίσει το αστικό κράτος χτίζοντας τους πολιτικούς 
θεσμούς που εξυπηρετούσαν τους σκοπούς της. Και η νέα αυτή κοινωνική 
οργάνωση έθετε στο κέντρο την αυτόνομη πόλη, την Κομμούνα, σαν το κύριο 
συστατικό στοιχείο.12 Η δημοκρατία διαχέονταν ως τη βάση του λαού, δίνοντας 
πολύ μεγάλες ελευθερίες στην αυτοκυβέρνηση των συνοικιών (διαμερισμάτων του 
Παρισιού), καθιερώνοντας την ελεύθερη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
στα κοινά, τη δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων, την ανακλητότητα και 
προσωρινή θητεία αυτών που αναλάμβαναν δημόσια καθήκοντα, καθώς και την 
εξίσωση του μισθού τους με αυτούς του εργάτη και του στρατιώτη. Το όραμα 
της Κομμούνας ήταν η αντικατάσταση του αστικού κράτους με το μη-κράτος 
των ελεύθερα συνομοσπονδιοποιημένων κομμούνων. Η πολιτική μορφή της 
Κομμούνας θα έπρεπε να διαδοθεί ως και το τελευταίο χωριό. 

Η Κομμούνα όμως, όπως είπαμε, δεν ήταν απλά νέοι πολιτικοί θεσμοί. Ήταν ένα 
εργαζόμενο σώμα που στόχευε στην κοινωνική δικαιοσύνη και την απελευθέρωση 
της καθημερινότητας. Στην προσπάθεια για εγκαθίδρυση της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, το πρώτο μέτρο που παίρνει το εξεγερμένο Παρίσι μέσω της Κεντρικής

12. Η προσπάθεια αυτή για 
αυτοκυβέρνηση του Παρισιού έγινε 
αντιληπτή από την αστική τάξη σαν 
τόσο μεγάλη απειλή που η τοπική 
αυτοδιοίκηση καταργήθηκε σαν 
διοικητική βαθμίδα ως το 1977(!), 
οπότε και ανασυστάθηκε ο Δήμος 
και εκλέχθηκε δήμαρχος ο δεξιός 
Ζακ Σιράκ, αφού φυσικά, μετά 
από 100 χρόνια, ολοκληρώθηκε η 
μπουρζουαζοποίηση της κεντρικής 
πόλης.

Παρισινή εργατογειτονιά το 1870.

Απ’ τη Γαλλική Επανάσταση το 
1789.

Απ’ την Επανάσταση του 1848.
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Επιτροπής της Εθνοφρουράς13 είναι η ακύρωση της απόφασης για 
πληρωμή των ενοικίων για τους μήνες του πρωσικού αποκλεισμού. 
Είναι εντυπωσιακό, από τη σκοπιά που συζητάμε εδώ, καθώς μάλλον 
πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς λόγους που η Κομμούνα 
τελικά επικράτησε (μαζί με την επιτυχημένη αντίσταση στην απόπειρα 
αφοπλισμού του οπλισμένου παρισινού λαού από την κυβέρνηση των 
Βερσαλλιών στις 18 του Μάρτη). Μεταξύ 13 και 17 του Μάρτη υπήρξαν 
από τους ιδιοκτήτες ακινήτων 50.000 νομικές αξιώσεις για κατασχέσεις14  
λόγω των απλήρωτων ενοικίων, οι οποίες έπλητταν τα χαμηλά 
εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού. Από εδώ γίνεται κατανοητό 
γιατί οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι κερδοσκόποι της αστικής γης υπήρξαν 
τόσο μισητοί εχθροί της Κομμούνας. 

Εντοπίζοντας τους υπόλοιπους εχθρούς της Κομμούνας, αυτούς 
στους οποίους στράφηκε η βία της, μπορούν να εξαχθούν επιπλέον 
συμπεράσματα για το χαρακτήρα και τους στόχους της. Οι κυριότεροι 
από αυτούς, όπως είναι γνωστό, ήταν κυρίως δύο: η αστυνομία και ο 
κλήρος. Αυτοί που αντιπροσώπευαν το παλαιό καθεστώς, τον έλεγχο 
της καθημερινής ζωής και επέβαλαν την συντηρητική ηθική. Ο στόχος 
της απελευθέρωσης της επαρχίας από την οπισθοδρόμησή της 
περνούσε αναγκαστικά μέσα από το χτύπημα στην πολιτιστική ηγεμονία 
της εκκλησίας˙ ο στόχος της απελευθέρωσης της καθημερινότητας και 
της εγκαθίδρυσης της δημοτικής ελευθερίας απέναντι στην κυριαρχία 
της κεντρικής εξουσίας, μέσα από την κατάργηση της αστυνομίας της.

Άλλοι εχθροί της υπήρξαν «ο κερδοσκόπος, ο “λαδέμπορας”, ο 
λαθρέμπορος, ο δανειστής, ο έμπορος που πόνταρε στην αθλιότητα των 
οικογενειών για να πάρει τη λιγοστή περιουσία της, ή ο δανειστής που 
χρέωνε υπερβολικούς τόκους εκμεταλλευόμενος δραματικές ανάγκες».15 
Με άλλα λόγια εχθρός δεν ήταν τόσο ο κάτοχος των μέσων παραγωγής, 
αυτός που αποσπά την υπεραξία όσο αυτός που εκμεταλλεύεται 
βάναυσα το λαό. Τα μέτρα της Κομμούνας, στοχεύοντας κυρίως ενάντια 
στην αδικία των αφεντικών και όχι στον εργατικό έλεγχο της παραγωγής 
συνηγορούν σε αυτό το συμπέρασμα: η κατάργηση της νυχτερινής 
εργασίας των αρτεργατών, το κλείσιμο των ενεχυροδανειστηρίων, η 
απαγόρευση της αυθαίρετης κατακράτησης από τα αφεντικά μέρους 
του μισθού των εργατών σαν μέσο πειθάρχησης. Χωρίς να σημαίνει 
φυσικά πως η σοσιαλιστική επανάσταση δεν κυοφορούνταν εντός της 
Κομμούνας˙ μέτρα, όπως η απόδοση στους εργαζόμενους επιχειρήσεων 
που είχαν εγκαταλείψει οι εργοδότες φανερώνουν αυτήν την τάση, η 
οποία, όμως σε μεγάλο βαθμό ήταν ακόμα λανθάνουσα. Όπως, με 
έμμεσο και ασυνείδητο τρόπο γινόταν και η επίθεση στην απόσπαση 
της υπεραξίας, αφού η καταπολέμηση της αδικίας δεν είναι τίποτα άλλο 
από την προσπάθεια να ανακτηθεί τμήμα της υπεραξίας στη σφαίρα της 
διανομής.

Η Κομμούνα λοιπόν, υπήρξε θεμελιωδώς μια αστεακή εξέγερση σε τρία διαφορετικά 
επίπεδα, όπως συνοψίζει και ο Castells. Ήταν η εξέγερση μιας πόλης της οποίας ο 
πλούτος των κοινωνικών σχέσεων και η πολιτική συνείδηση ασφυκτιούσε μέσα στα 
πλαίσια μιας δεσποτικής εξουσίας που στηριζόταν στη συντηρητική ύπαιθρο και 
εξερράγη διεκδικώντας τον αυτοκαθορισμό και τη δημοτική αυτονομία για να κάνει 
το άλμα της προς το μέλλον. Ήταν, ταυτόχρονα, η εξέγερση αυτών που παρήγαγαν 
με τη ζωή, τη δραστηριότητα και την εργασία τους την πόλη τους, την οποία όμως 
στερούνταν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό. Η Κομμούνα άλλωστε κατέχει τον τίτλο της 
πιο βίαια χτυπημένης απεργίας ενοικίου που έχει υπάρξει στην ιστορία. Ήταν, τελικά, η 
επανάσταση που αποπειράθηκε να καταστρέψει το αστικό κράτος χτίζοντας πολιτικούς 
θεσμούς που στην πραγματικότητα αποτελούσαν ένα μη-κράτος, ένα κράτος που 

Χωρισμός εκκλησίας-κράτους και δήμευση 
της εκκλησιαστικής περιουσίας.

Το οδόφραγμα μπροστά απ’ το παλιό 
δημαρχείο, την έδρα της Κομμούνας.

13. Τρεις μέρες μετά την εξέ-
γερση, στις 21 Μαρτίου.

14. Manuel Castells, ό.π. σελ. 21

15. Manuel Castells, ό.π. σελ. 23
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αυτοκαταργείται, με πυρήνα τις Κομμούνες των πόλεων και των χωριών και κύρια 
χαρακτηριστικά την άμεση δημοκρατία και την καθολική συμμετοχή στα κοινά.

Ο Μαρξ, στον πρόλογο του Κομμουνιστικού Μανιφέστου που γράφτηκε το 1872, 
ένα έτος μετά την Κομμούνα, εξάγοντας το κεντρικό πολιτικό συμπέρασμα από 
τα γεγονότα, αναγκάζεται να παραδεχτεί (και να προειδοποιήσει;) αλλάζοντας 
παλαιότερες απόψεις του για το Κράτος, πως δεν μπορεί «η εργατική τάξη να 
πάρει στα χέρια της την έτοιμη κρατική μηχανή και να τη βάλει σε κίνηση για 
τους δικούς της σκοπούς»16 αλλά, όπως έγραφε ο Ένγκελς το 1891, «για να μην 
ξαναχάσει την κυριαρχία που μόλις είχε κατακτήσει, πρέπει, να παραμερίσει όλη την 
παλιά καταπιεστική μηχανή που ως τότε είχε χρησιμοποιηθεί εναντίον της,[…]».17 

Εξάλλου, ο Ένγκελς στο τέλος αυτής της εισαγωγής, διασαφηνίζει αναφωνώντας: 
«Ε, λοιπόν, κύριοι, θέλετε να μάθετε τι λογής είναι αυτή η δικτατορία; Κοιτάχτε την 
Παρισινή Κομμούνα. Αυτή ήταν η δικτατορία του προλεταριάτου».18

ΙΙΙ

«Οι επαναστάσεις έχουν να κάνουν τόσο με την καταστροφή των 
ταυτοτήτων όσο και με την κατασκευή τους, την ενεργοποίηση της 
φαντασίας και της αταξίας όσο και με τις πολιτικές θεσμίσεις. Αν όχι, 
τότε γνωρίζουμε αρκετά σίγουρα, ιστορικά μιλώντας, ότι θα αποτύχουν 
– θα αποτύχουν, τουλάχιστον, με όλους τους βασικούς τρόπους».19                                                                      

Terry Eagleton,

Άρθρο Ένα: Η στήλη στην πλατεία Vendôme θα γκρεμιστεί

Κομμούνα του Παρισιού

Η επίθεση της Κομμούνας στο Κράτος και η προσπάθεια εγκαθίδρυσης 
οριζόντιων μορφών διακυβέρνησης υπήρξε η υψηλότερη έκφραση της 
επίθεσης ενάντια στις ιεραρχίες και στους διαχωρισμούς, που το ίδιο 
αυτό το Κράτος μαζί με τον τρόπο παραγωγής επέβαλαν στην κοινωνία 
της πόλης. Και κυρίως έκφραση της επίθεσης ενάντια στις βάσεις αυτών 
των ιεραρχήσεων και των διαχωρισμών: τον καταμερισμό της εργασίας 
και το μονοπώλιο της βίας.

Το ίδιο το Κράτος, στη βάση του δεν έχει κάτι άλλο από τον κοινωνικό 
καταμερισμό της εργασίας. Μόνο βάσει αυτού του καταμερισμού 
είναι δυνατό να διαμορφωθεί ως ένα σώμα έξω από την κοινωνία το 
οποίο γίνεται όργανο στα χέρια της κυρίαρχης τάξης. Βάσει αυτού του 
καταμερισμού της εργασίας κάποια μέλη της κοινωνίας καλούνται να 
την αντιπροσωπεύσουν. Η Κομμούνα παραμέρισε το αστικό κράτος 
επιτιθέμενη στον καταμερισμό της εργασίας, που θέλει κάποιους 
ειδικούς να διοικούν, να νομοθετούν και να δικάζουν, κάποιους άλλους 
να κρατούν τα όπλα και τα γκλομπ, τα οποία χρησιμοποιούν με εντολές 
των πρώτων πάνω σε άλλους που υφίστανται αναγκαστικά την εξουσία 
τους. Η ανακλητότητα και η προσωρινή θητεία θεμελίωνε την άρση 
αυτού του καταμερισμού, αφού ο κάθε ένας που διοικούσε καθίστατο 
ίσος και αντικαταστατός από τον διοικούμενο. Όλοι μπορούσαν 
να εκτελέσουν όλα τα καθήκοντα. Αυτή, όμως, ήταν η πιο συνειδητή 
πλευρά των πραγμάτων.

Κατά τη διάρκεια της Κομμούνας μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το 
ένοπλο, απέκτησε μια νέα πηγή εισοδήματος, το μισθό του στρατιώτη. Ο 
εξοπλισμός του λαού ήταν, καταρχήν, σαφής επίθεση στο μονοπώλιο 
της βίας που κατέχει το Κράτος. Επίσης, πολλοί πολίτες ασχολούνταν 
πλέον με τις επιτροπές και γενικά τις υποθέσεις της Κομμούνας. Αυτή 

16. Καρλ Μαρξ, Φρίντριχ Ένγκελς, 
Μανιφέστο του Κομμουνιστικού 
Κόμματος, Σύγχρονη Εποχή, 1984, 
σελ. 6 

17.Πρόλογος του Ένγκελς, στο Καρλ 
Μαρξ, Ο Εμφύλιος Πόλεμος…, ό.π., 
σελ. 20

18. ό.π., σελ. 23

19. Kristin Ross, The Emergence of 
Social Space: Rimbaud and the 
Paris Commune, Verso, 2008, σελ. vi
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η κατάσταση οδήγησε πολλούς εργάτες και τεχνίτες να παρατήσουν τα εργαλεία 
και τα μαγαζιά τους και να ασχοληθούν με κάθε είδους διαφορετική δραστηριότητα, 
από την οικοδόμηση οδοφραγμάτων μέχρι την επεξεργασία του προγράμματος 
για την παιδεία της Κομμούνας. 

Στον καπιταλισμό, η κοινωνική διαίρεση της εργασίας οδηγεί σε αντίστοιχους 
χωρικούς διαχωρισμούς οι οποίοι με τη σειρά τους εγκαθιδρύουν μια σειρά από 
ταυτότητες και «κατάλληλες θέσεις» για τα αντίστοιχα υποκείμενα. Στα εργοστάσια 
βρίσκονται εργάτες και οι διευθυντές τους, στις εργατικές συνοικίες διαμένουν και 
ζουν οι εργάτες, στα αναβαθμισμένα προάστια οι αστοί, το κέντρο της πόλης 
αποτελεί χώρο διασκέδασης και θεάματος για τους τελευταίους κλπ. Τι γίνεται 
όμως από τη στιγμή που όλοι αυτοί δεν βρίσκονται στην «κατάλληλη θέση τους; 
Τι γίνεται όταν οι μικρομαγαζάτορες γίνονται επίτροποι πολέμου, οι εργάτες έχουν 
ελεύθερο χρόνο και διασκεδάζουν στο ανακατειλημμένο κέντρο, οι γυναίκες 
κρατάνε όπλα στα οδοφράγματα και όχι σκούπες στα σπίτια, οι καλλιτέχνες 
τυπώνουν προπαγανδιστικές αφίσες και οι αστοί έχουν εγκαταλείψει έντρομοι 
μετά την εξέγερση την πόλη και βρίσκονται στις Βερσαλλίες; Αυτό που συμβαίνει 
είναι μια ριζική διάλυση των καθιερωμένων ταυτοτήτων και διαχωρισμών μεταξύ 
εργάτη, καλλιτέχνη, τεχνίτη, άντρα και γυναίκας και μια αντίστοιχη κατάρρευση της 
χωρικής ιεραρχίας. «Η πραγματική απειλή στην υπάρχουσα τάξη έρχεται […] από 
την αμφισβήτηση των ορίων μεταξύ της δουλειάς και της σχόλης, παραγωγού 
και καταναλωτή, εργάτη και αστού, εργάτη και διανοούμενου».20 Και από μια 
αντίστοιχη αμφισβήτηση της χωρικής ιεραρχίας, όπου οι χώροι της πόλης πλέον 
γίνονται ισότιμοι και ανοίγονται σε όλο τον πληθυσμό. Η συνοικία μπορεί να είναι 
στον ίδιο βαθμό κέντρο της κοινωνικής ζωής, όσο είναι το κέντρο της πόλης και 
αντίστροφα. Οι «κατάλληλες θέσεις» έχουν καταργηθεί ή, πράγμα που είναι το 
ίδιο, «κατάλληλη θέση» είναι ολόκληρος ο χώρος της πόλης.

 *

«Η μεγάλη σημασία της Κομμούνας είναι περισσότερο φανερή 
σε αυτό που ο Μαρξ ονόμαζε “εργαζόμενη ύπαρξή” της: στην 
μετατόπιση του πολιτικού στις φαινομενικά περιφερειακές περιοχές 
της καθημερινής ζωής – την οργάνωση του χώρου και του χρόνου, τις 
αλλαγές στους βιωμένους ρυθμούς και τις κοινωνικές ατμόσφαιρες. 
Η σύντομη κατοχή της ίδιας τους της ιστορίας από τους εξεγερμένους 
είναι αντιληπτή, με άλλα λόγια, όχι τόσο στο επίπεδο της κυβερνητικής 
πολιτικής όσο στο επίπεδο της καθημερινής τους ζωής: στα 
χειροπιαστά προβλήματα της εργασίας, της σχόλης, της κατοικίας, 
της σεξουαλικότητας, των οικογενειακών σχέσεων και των σχέσεων 
μεταξύ των γειτόνων».21 Η «εργαζόμενη ύπαρξη», της Κομμούνας, η 
πρακτική της δραστηριότητα, υπήρξε ως εκ τούτου μια κριτική τόσο 
της γεωγραφικής ζωνοποίησης του χώρου της πόλης, όσο και μια 
κριτική των κυρίαρχων χρήσεων των χώρων της.

Πέρα από την επάνοδο των εργατών στο κέντρο του Παρισιού, λόγω 
κυρίως της πολιτικής σημασίας του κέντρου της πόλης για τη λαϊκή 
εξέγερση και της επιθυμίας τους να ανακτήσουν το χώρο από τον 
οποίο είχαν εξωθεί με τα έργα του Haussmann, η υλική μορφή που 
πήρε αυτή η κριτική της ζωνοποίησης ήταν μια σειρά «μεταστροφών» 
των υφιστάμενων χώρων, με την έννοια που έδιναν οι Καταστασιακοί. 
Ενώ η Κομμούνα δεν έζησε τόσο ώστε να καταφέρει να αλλάξει το 
χτισμένο περιβάλλον, να ξαναχτίσει την πόλη σύμφωνα με τις ανάγκες 
και τις επιθυμίες της, η καθημερινή δραστηριότητα των εξεγερμένων 
μετέστρεψε με τρόπο ριζικό τη χρήση του ήδη χτισμένου, και μάλιστα 
ξαναχτισμένου, σύμφωνα με τις ανάγκες των αστών, χώρου. Οι 
Κομμουνάροι όταν βρισκόντουσαν στο κέντρο του Παρισιού ή μέσα 

20. ό.π., σελ. 61

21. ό.π., σελ. 33

Η απόφαση της Κομμούνας για το χτίσιμο των 
οδοφραγμάτων.
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στις εκκλησίες δεν ήταν σπίτι τους, αλλά καταλάμβαναν εχθρικό έδαφος. Η 
μεταστροφή έγκειται στη χρήση των στοιχείων ή των τόπων της κυρίαρχης 
κοινωνικής τάξης για ένα μετασχηματισμένο σκοπό. Δεν έχει άλλο τόπο από τον 
τόπο του άλλου˙ το παιχνίδι γίνεται σε ξένο γήπεδο και οι τακτικές καθορίζονται από 
την απουσία ενός «κατάλληλου τόπου».22 «Μέχρι σήμερα η Κομμούνα εκπροσωπεί 
τη μοναδική πραγμάτωση μια επαναστατικής πολεοδομίας».23 Και το έκανε αυτό 
με πολλούς τρόπους.

Η κατάληψη των εκκλησιών και η χρήση τους ως χώρων διεξαγωγής συνελεύσεων 
των γυναικείων και των εργατικών οργανώσεων είναι ένα τέτοιο παράδειγμα: 
«όταν το Club Communal της Salle Moliere κατέλαβε την εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου des Champs, ένα δημόσιο μνημείο που μέχρι τότε υπηρετούσε μόνο 
μια κάστα, γεννημένο εχθρό κάθε προόδου, αυτό αναγνωρίστηκε σαν μια 
“μεγάλη επαναστατική πράξη” από τον πληθυσμό της περιοχής».24 Ένα άλλο 
παράδειγμα είναι η σαρωτική αλλαγή των όψεων των κτιρίων στο επίπεδο του 
δρόμου. Οι τοίχοι από αδιάφορα όρια μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών χώρων από 
όπου είτε απλά οι περαστικοί διέρχονταν, είτε στεκόντουσαν για να θαυμάσουν 
εμπορεύματα στις προθήκες των καταστημάτων, μετατράπηκαν σε κοινωνικούς 
χώρους μπροστά από τους οποίους εξελισσόταν μεγάλο μέρος της δημόσιας 
συζήτησης. Η πολιτική της Κομμούνας ήταν να δημοσιεύει άμεσα τις αποφάσεις 
της και να ενημερώνει τους πολίτες με αφίσες που τοιχοκολλούνταν σε όλο το 
Παρίσι. Το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού ήταν αναλφάβητο, οδήγησε 
στο να διαβάζονται οι αφίσες φωναχτά σε συγκεντρωμένες ομάδες και, τελικά, 
μετέστρεψε την εργαλειακή λειτουργία των όψεων των κτιρίων και των οδών 
σε πολιτικοποιημένους κοινωνικούς χώρους. Ο δημόσιος χώρος της πόλης 
πραγματώνονταν σαν χώρος πολιτικός.

Η άλλη πολλαπλή μεταστροφή που έθεσε σε λειτουργία η 
Κομμούνα έχει να κάνει με την κατασκευή που εμφανίζεται 
πιο επίμονα από κάθε άλλη στις εξεγέρσεις, το οδόφραγμα, 
καθώς και τις ίδιες τις μάχες. Τα οδοφράγματα, 
εκατοντάδες κατά τη διάρκεια της Κομμούνας, είχαν 
βασικά μια στρατηγική χρήση. Αυτή δεν είναι, όπως 
ξεκαθαρίζει ο Μπλανκί, η κάλυψη των εξεγερμένων κατά 
τη διάρκεια των μαχών, αλλά η παρεμπόδιση της κίνησης 
του τακτικού στρατού.25 Εδώ, γίνεται η πρώτη μεταστροφή 
του αστικού χώρου αφού οι δρόμοι, μάλιστα οι δρόμοι 
που είχαν σχεδιαστεί από τον Haussmann φαρδιοί και 
ευθείς για να διευκολύνουν τις βολές του πυροβολικού 
και την επέλαση του στρατεύματος, αλλά και που σε 
καιρό ειρήνης χρησιμοποιούνται για την κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων, χρησιμοποιούνται για τελείως διαφορετικό 
και μάλιστα εχθρικό προς την κυρίαρχη χρήση τους 
σκοπό. Η κυκλοφορία ανατρέπεται για χάρη της στάσης. 

Οι εξεγερμένοι, ενώ ο στρατός βρίσκεται ακινητοποιημένος 
από τα οδοφράγματα, είναι κρυμμένοι στα γύρω 
σπίτια και έτσι δεν δίνουν στόχο στον εχθρό, ενώ οι ίδιοι 
καθίστανται ικανοί να τους βάλλουν τόσο με τα όπλα 
όσο και με οτιδήποτε άλλο μπορεί να πεταχτεί. «O Μπλανκί 
υπερασπίστηκε της στρατηγικής που είναι γνωστή ως 
“τρυπώντας τα σπίτια”: “Όταν στην γραμμή άμυνας ένα 
σπίτι απειλείται ιδιαίτερα, γκρεμίζουμε τη σκάλα από το 
ισόγειο, και ανοίγουμε τρύπες στα πατώματα του επόμενου 
ορόφου, έτσι ώστε να μπορούμε να πυροβολούμε τους 
στρατιώτες που εισβάλλουν στο ισόγειο.” Ο Cluser-
et26 γράφει για ένα «πλευρικό τρύπημα» των σπιτιών: 

22. ό.π., σελ. 42

23. Γκυ Ντεμπόρ,…ό.π., σελ. 246

24. Bulletin Communal, May 6, 
1871, παρατίθεται στο Kristin Ross, 
ό.π., σελ. 42

25. ό.π., σελ. 37

26. Ο πρώτος εκπρόσωπος πολέ-
μου της Κομμούνας
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«Δυνάμεις φρουρούν το ισόγειο ενώ άλλοι ανεβαίνουν γρήγορα στον επόμενο 
όροφο και αμέσως διέρχονται από τον τοίχο στο διπλανό σπίτι και ούτω καθεξής 
όσο το δυνατό πιο μακριά». Τα σπίτια ξεκοιλιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι 
εξεγερμένοι να κινούνται ελεύθερα σε όλες τις κατευθύνσεις μέσω περασμάτων 
και δικτύων επικοινωνίας, ενώνοντας τα σπίτια˙ ο εχθρός στο δρόμο καθίσταται 
παγωμένος και στατικός. “Οι οδομαχίες δεν λαμβάνουν χώρα στους δρόμους 
αλλά στα σπίτια, όχι ανοιχτά αλλά υπό κάλυψη.” Η οδομαχία εξαρτάται από την 
κινητικότητα ή την μόνιμη μετατόπιση. Βασίζεται στη μετατροπή των σπιτιών σε 
περάσματα – αντιστρέφοντας ή διακόπτοντας τον διαχωρισμό μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού χώρου. “Μια έκρηξη αέρα ανοίγει τρύπες στα διαμερίσματα… ανατινάζει 
τα όρια των σπιτιών”».27 Αν ο Μπένγιαμιν έλεγε για τον flâneur του τέλους της 
Δεύτερης Αυτοκρατορίας ότι η πόλη μετατρέπονταν στο εσωτερικό ενός σπιτιού, 
οι Κομμουνάροι έκαναν το αντίθετο, μετατρέποντας το εσωτερικό σε δρόμο. Στην 
πραγματικότητα, βέβαια, ειδικά την εβδομάδα της επίθεσης των δυνάμεων των 
Βερσαλλιών, την τελευταία εβδομάδα της Κομμούνας που έμεινε στην ιστορία ως 
η ματωμένη εβδομάδα, οι μάχες στα οδοφράγματα πήραν τη κλασσική μορφή 
μάχης σώμα με σώμα. Είναι εντυπωσιακό πάντως, πώς τα διδάγματα για τις 
μάχες στον αστικό χώρο χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα από αντάρτικα σε 
όλο τον κόσμο και μάλιστα έχουν ενσωματωθεί και από τους τακτικούς στρατούς 
οι οποίοι όλο και περισσότερο επιχειρούν σε πόλεις με αντίστοιχους τρόπους.28 

Όσον αφορά στα ίδια τα οδοφράγματα, αυτά δεν χτίζονταν πάντα με άριστο 
τρόπο, παρά τις φωτογραφίες που απαθανατίζουν τα μεγαλύτερα και κεντρικότερα 
από αυτά. Έπρεπε να φτιάχνονται όσο το δυνατό πιο γρήγορα και σε όσο το 
δυνατό περισσότερα σημεία. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνταν κάθε 
είδους αντικείμενα καθημερινής χρήσης τα οποία τοποθετούνταν το ένα πάνω 
στο άλλο, χωρίς σειρά και τα οποία προερχόντουσαν τόσο από το δρόμο όσο 
και από το εσωτερικό των σπιτιών. Μπορούσαν «κάλλιστα να είναι φτιαγμένα από 
αναποδογυρισμένες άμαξες, πόρτες που έχουν ξηλωθεί από τους μεντεσέδες 
τους, έπιπλα που έχουν πεταχτεί από τα παράθυρα, κυβόλιθους όπου είναι 
διαθέσιμοι, δοκάρια, βαρέλια κτλ».29 Έτσι, τα αντικείμενα της καθημερινής ζωής 
αποσπώνται από το κανονικό τους πλαίσιο και χρησιμοποιούνται με ένα ριζικά 
διαφορετικό τρόπο. Το ίδιο συμβαίνει και όταν τα ίδια αυτά αντικείμενα πετάγονται 
για να πλήξουν τους αντίπαλους στρατιώτες, δηλαδή μετατρέπονται σε βλήματα. 
Φαίνεται, έτσι, ότι οι Κομμουνάροι είχαν συνείδηση της «τακτικής αποστολής του 
καθημερινού»30 μεταστρέφοντάς το ώστε να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους 
σκοπούς.

Το συμβολικό επιστέγασμα των παραπάνω πρακτικών της Κομμούνας, τόσο 
της οριζοντιοποίησης της εξουσίας και της χωρικής ιεραρχίας, όσο και της 
μεταστροφής των χώρων της πόλης από χώρους καθορισμένων λειτουργιών και 

27. ό.π., σελ. 37-38

28. Βλ. και M.O.U.T. – Στρατιωτικές 
Επιχειρήσεις σε Αστικοποιημένο 
Έδαφος: Η στρατιωτικοποίηση της 
αστυνόμευσης και της καταστολής 
στις δυτικές μητροπόλεις, κομπρε-
σέρ #3 καθώς και Αδειάζοντας 
υπνοδωμάτια με οπλοπολυβόλο, 
Λέσχη κατασκόπων του 21ου 
αιώνα, 2004.

29. Gustav-Paul Cluseret, Mé-
moires du général Cluseret, vol. II, 
Jules Levy, Paris, 1887, αναφέρεται 
στο Kristin Ross, ό.π., σελ. 36

30. Kristin Ross, ό.π. 
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χώρους όπου επιβεβαιώνεται η κυριαρχία της αστικής τάξης, ήταν το γκρέμισμα της 
στήλης Vendôme. Η στήλη είχε φτιαχτεί το 1810 από το Ναπολέοντα για να τιμήσει 
τη νίκη στο Austerlitz, από χαλκό που προέρχονταν από το λιώσιμο των κανονιών 
των αντίπαλων στρατών, της Αυστρίας και της Ρωσίας. Η Κομμούνα αναγνώρισε 
στη στήλη ένα απολιθωμένο σύμβολο της κυριαρχίας της αστικής τάξης και 
επιτέθηκε στην υποτιθέμενη ουδετερότητα των μνημείων με την καταστροφή της. 
Η καθετότητα της στήλης αντικαταστάθηκε από την οριζοντιότητα του ανοιχτού 
χώρου που δημιουργήθηκε στην πλατεία, από ένα θετικό κενό, έναν νέο κοινωνικό 
χώρο. Η πράξη αυτή της Κομμούνας συμβόλισε την αναγνώριση ότι το έδαφος 
της πόλης αποτελεί το χώρο της πολιτικής πρακτικής. Μια λιτή απόφαση ήταν 
αρκετή και η στήλη γκρεμίστηκε μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής: 

«Η Κομμούνα του Παρισιού:

Λαμβάνοντας υπόψη πως η αυτοκρατορική στήλη στην Πλατεία Vendôme είναι 
ένα μνημείο βαρβαρότητας, ένα σύμβολο ωμής δύναμης και δόξας, μια επικύρωση 
του μιλιταρισμού, μια άρνηση του διεθνούς νόμου, μια μόνιμη προσβολή των 
ηττημένων από τους νικητές, μια διαρκής επίθεση σε μία από τις τρεις μεγάλες 
αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας, την Αδελφότητα, διατάσσεται:

Άρθρο Ένα: Η στήλη στην Πλατεία Vendôme θα γκρεμιστεί.»

Και όπως κατέγραψε ένας Κομμουνάρος στα απομνημονεύματά του: 
«η μουσική έπαιξε φανφάρες, κάτι ηλικιωμένοι με γκρίζα γένια έβγαλαν 
ένα λόγο για τη ματαιοδοξία των κατακτήσεων, την αχρειότητα των 
κατακτητών και την αδελφότητα των λαών, χορέψαμε σε κύκλο γύρω 
από τα μπάζα, και ύστερα φύγαμε, πολύ ευχαριστημένοι με τη μικρή 
γιορτή.»31 

*

Η στήλη Vendôme αντιμετωπίστηκε από την Κομμούνα σαν 
απολίθωμα, σαν παγωμένος χρόνος και καταστράφηκε δίνοντας μια 
συμβολική έκφραση στην απάντηση που έδινε η ίδια της η «εργαζόμενη 
ύπαρξη» πάνω στο ερώτημα του τίνος είναι ο χρόνος και πώς πρέπει 
να χρησιμοποιείται. Ανατρέποντας την κυρίαρχη χρήση και διαίρεση 
του χώρου έθεσε σε κίνηση και νέες χρονικότητες και αντίστροφα. 
Στην πραγματικότητα, η διαλεκτική χρόνου και χώρου τέθηκε σε ριζικά 
διαφορετική βάση και νέοι ρυθμοί αστικής ζωής αναδύθηκαν. Εντός της 
ασυνέχειας του ιστορικού χρόνου που συνιστά η επαναστατική στιγμή, 
ο χρόνος έμοιαζε για τους Κομμουνάρους να είναι ασυνήθιστα συνεχής 
και συμπυκνωμένος. «Ημερολόγια και αφηγήσεις για την καθημερινή 
ζωή κατά τη διάρκεια της Κομμούνας γραμμένες από ανθρώπους που 
έλαβαν δραστήρια μέρος στην εξέγερση υποδεικνύουν μια ιδιαίτερη 
και αντιφατική κίνηση του χρόνου, μια περίοδο που βιωνόταν σαν να 
είναι ταυτόχρονα πιο γρήγορη και πιο αργή από ότι συνήθως. […]Μια 
πρόσληψη των γεγονότων σαν να περνάνε γρήγορα, πολύ γρήγορα, 
και ταυτόχρονα κάθε ώρα και λεπτό να βιώνεται ή να χρησιμοποιείται 
πλήρως: υπερπλήρης χρόνος».32 

Οι παραπάνω νέοι αστικοί ρυθμοί εμφανίζονταν στις γιορτινές 
νύχτες στους δρόμους και τα θέατρα, στις ατέλειωτες ώρες δουλειάς 
στις επιτροπές, στις ημέρες χωρίς καθόλου δουλειά εκτός από την 
ενίσχυση των οδοφραγμάτων, στην αμεσότητα της ενημέρωσης στο
δρόμο σχετικά με τις αποφάσεις της Κομμούνας και με χίλιους άλλους 
τρόπους. Χαρακτηριστικότερη είναι η μείωση της επιθυμίας για ύπνο, 
αφού κάθε στιγμή ήταν πολύτιμη. 

31. Louis Barron, Sous le drapeau 
rouge, Albert Savine, 1889, ανα-
φέρεται στο ό.π., σελ. 8

32. Kristin Ross, ό.π., σελ. 42
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ΙV

«Η συνηθισμένη μοίρα των νέων ιστορικών 
δημιουργημάτων είναι να τα νομίζουν ταίρι παλιότερων 
ή ακόμα και ξεπερασμένων μορφών της κοινωνικής 
ζωής, με τις οποίες μοιάζουν κάπως. Έτσι τη νέα αυτή 
Κομμούνα, που τσακίζει τη σύγχρονη κρατική εξουσία, 
τη θεώρησαν ξαναζωντάνεμα των μεσαιωνικών 
κοινοτήτων, που προηγήθηκαν από τη σύγχρονη 
κρατική εξουσία και που αποτέλεσαν κατόπιν θεμέλιό 
της».33 

Καρλ Μαρξ

Η παρανόηση που υπονοεί ο Μαρξ δεν προκύπτει 
φυσικά άνευ αιτίας. Η ζωή της Κομμούνας έμοιαζε 
όντως με τη μεσαιωνική ζωή των κοινοτήτων και 
ειδικά με μία ιδιαίτερη έκφανσή της: το καρναβάλι. Η 
Κομμούνα φυσικά δεν ήταν καρναβάλι. Το καρναβάλι 
σαν τελετουργικό οργανικά ενταγμένο στην ετήσια 
ζωή των μεσαιωνικών κοινοτήτων κατέληγε πάντα 
στην αποκατάσταση και τελικά την ενίσχυση, μέσω 
της εκτόνωσης της δυσαρέσκειας, της καθιερωμένης 
τάξης πραγμάτων. Η Κομμούνα συνέτριψε αυτή την 
καθιερωμένη τάξη, η αποκατάσταση της οποίας ήρθε 
με τη σφαγή των εξεγερμένων. Παρ’ όλα αυτά, η ζωή 
και η δράση, η «εργαζόμενη ύπαρξη» της Κομμούνας 
είχε πολλά από τα χαρακτηριστικά του μεσαιωνικού 
καρναβαλιού. 

«Από τη στιγμή που το καρναβάλι συνδύαζε 
συλλογική εξέγερση, αντιστροφή της ιεραρχίας και 
ανατρεπτική, ανεκτική ζωτικότητα σε ένα επεισόδιο 
ουτοπικής αντικουλτούρας τυπικό της μεσαιωνικής 
λαϊκής κουλτούρας, οι βασικές ομοιότητες μεταξύ του 
καρναβαλιού και της Κομμούνας είναι ξεκάθαρες»34. 
Το μεσαιωνικό καρναβάλι χρησιμοποιώντας τη δική 
του συμβολική γλώσσα αναδείκνυε τη σχετικότητα 
της κυρίαρχης αφήγησης για την πραγματικότητα. Η 
Κομμούνα την ανέδειξε με την επαναστατική της πράξη.

Στο μεσαιωνικό καρναβάλι η σάτιρα ήταν ο βασικός τρόπος με τον οποίο 
εκφραζόταν η αντιστροφή της ιεραρχίας και η ρευστότητα των κοινωνικών ρόλων 
και των έμφυλων δίπολων. Η Κομμούνα παράλληλα με την πραγματική συντριβή 
του αστικού κράτους και της ιεραρχίας χρησιμοποίησε και αυτή τα εργαλεία 
της σάτιρας για να διακηρύξει την αλήθεια της απέναντι στις κυρίαρχες αξίες 
και τάξεις. «Το γέλιο και η joie de vivre των μαζών είχε γίνει όπλο ταξικής πάλης, 
“που αντηχούσε χαρούμενα […] σαν αστροπελέκι σε τρομερή καταιγίδα”».35 
Η γελοιογραφία στις εφημερίδες και τα φυλλάδια που κυκλοφορούσαν επί των 
ημερών της γνώρισε μεγάλη άνθηση. Επίσης, πράξεις όπως η έκθεση σε μια 
εκκλησία των λειψάνων μικρών κοριτσιών που πιστευόταν πως είχαν βιαστεί και 
δολοφονηθεί από παπάδες, ήταν χαρακτηριστικές της συμβολικής επίθεσης στην 
εξουσία του κλήρου και στις υποκριτικές θρησκευτικές αξίες.

Η καρναβαλική ζωτικότητα εκδηλωνόταν καθημερινά στις εργατικές συνοικίες με 
παρελάσεις, συναυλίες και ποτό. «Οι δρόμοι ζωντάνευαν από θεατρικά έργα, οι 
τοίχοι διατυμπάνιζαν τα συνθήματα και την πολιτική της αλλαγής, οι εφημερίδες 
ήταν γεμάτες γελοιογραφίες, η ατμόσφαιρα ήταν πλημμυρισμένη από την 

33. Καρλ Μαρξ, ό.π., σελ. 72

34. Amy King, Carnival in the Paris 
Commune, 1871. στο http://amyk-
ing.me

35. Bryan D. Palmer, Κουλτούρες 
της νύχτας, Σαββάλας, 2006, σελ. 
478

Από τη γιορτή μετά το γκρέμισμα της στήλης στην πλατεία Ven-
dome.
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πρώην κέντρα διασκέδασης των αστών
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εικονολογία της επαναστατικής επαγγελίας».36 Από την άλλη, στις αστικές 
συνοικίες που είχαν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους που κατέφυγαν 
στις Βερσαλλίες, βασίλευε η ηρεμία. Μάλιστα δεν υπήρχαν ούτε κρούσματα 
ληστειών και λεηλασιών, απόδειξη κατά τον Μαρξ της σχέσης της αστικής 
τάξης με το έγκλημα. Υπήρχε, συνεπώς, μια σαφής σχέση της ζωής του 
λαού με τους χώρους που θεωρούσε δικούς του. Τα διαφορετικά δημοτικά 
διαμερίσματα έχοντας αποκτήσει μεγάλο βαθμό πολιτικής ελευθερίας 
οργάνωναν αντίστοιχα και τη ζωή, καταλήγοντας σε διαφορετικές μορφές 
της αστικής εμπειρίας. 

Ο συνδυασμός αυτός της αντιστροφής της ιεραρχίας και της 
διαφοροποίησης της χωρικής εμπειρίας διαμόρφωνε και μια νέα χρονική 
εμπειρία, όπως αυτή που έλεγε ο Μπαχτίν37 για το μεσαιωνικό καρναβάλι, 
εκτός του κανονικού χρόνου, ή αλλιώς, μια άλλη χρονικότητα εντός της 
ιστορικής ασυνέχειας που συνιστά η επαναστατική στιγμή. «Ο επιπλέον 
ελεύθερος χρόνος» που κερδήθηκε από την αποχή από την εργασία 
«ξοδεύονταν στο ποτό, την κοινωνικοποίηση και την αντιπαράθεση, με 
αποτέλεσμα μια γενική αίσθηση αταξίας που συνοδευόταν από ασυνήθιστα 
επίπεδα ελευθερίας».38 Σε αυτή την κατάσταση τα ουτοπικά οράματα που 
έθρεψαν το διάστημα πριν την επανάσταση τη συνείδηση των λαϊκών 
τάξεων, ήταν ήδη παρόντα. Το μέλλον ήταν εκεί, στο παρόν.

Το γκρέμισμα της στήλης Vendôme μπορεί και αυτό να 
ειδωθεί μέσα από το πρίσμα του καρναβαλικού τελετουργικού. 
Αναπαριστώντας στο αυτοκρατορικό σώμα το ίδιο το παλιό 
καθεστώς έλαβε της αντιμετώπισης που έχει ο βασιλιάς 
καρνάβαλος στο τέλος κάθε καρναβαλιού. Έτσι, η κυρίαρχη 
αφήγηση περί εθνικής ενότητας σχετικοποιούνταν και μια 
εναλλακτική εξιστόρηση του πώς είναι ο κόσμος αναδύθηκε. 
Όπως έλεγε ο Μπαχτίν: «στον κόσμο του καρναβαλιού η επίγνωση 
της αθανασίας του λαού συνδυάζεται με τη συνειδητοποίηση 
ότι οι εδραιωμένες αρχές και η αλήθεια σχετίζονται».39 Στην 
Κομμούνα η επίγνωση αυτή είναι παραπάνω από φανερή και 
διατυμπανίζεται τελετουργικά. Όπως με αντίστοιχο τελετουργικό 
τρόπο έγινε και η ανακατάληψη του κέντρου της πόλης, με την 
παρέλαση των λαϊκών τάξεων που ξεκινούσε από τις συνοικίες, 
κατά την ανακήρυξη της Κομμούνας στις 28 του Μάρτη του 
1871. 

«Το καρναβαλικό πλήθος που βρίσκεται στην αγορά ή στους 
δρόμους δεν είναι απλώς ένα πλήθος. Είναι ο λαός ως όλον, 
οργανωμένος κατά τον δικό του τρόπο, τον τρόπο του λαού. 
Είναι πέρα από και σε αντίθεση προς όλες τις υπάρχουσες 
μορφές αναγκαστικής κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής 
οργάνωσης, η οποία αναστέλλεται για το εορταστικό χρονικό».40 
Με τον τρόπο του λαού ήταν οργανωμένος και ο ίδιος ο στρατός 
της Κομμούνας, τρόπο οργάνωσης που υπερασπιζόταν ο 
Κομμουνάρος ποιητής Louis Barron: «και ποια οργάνωση μπορεί 
να επιχειρηθεί μέσα στην καταιγίδα της αναρχίας και του εμφυλίου 
πολέμου, όπου οι καλύτερες πυξίδες είναι ελαττωματικές, και 
όταν όλα παρασύρονται και ξεστρατίζουν; Τι ψευδαίσθηση! Το 
να μη βλέπεις ότι οι εξεγερμένοι είναι ήδη λογικά οργανωμένοι, 
και ότι δεν θα αλλάζαμε τίποτα από αυτή την οργάνωση, ακόμη 
κι αν φαίνεται για κοροϊδία και καλείται αταξία και σύγχυση, γιατί 
η αταξία και η σύγχυση είναι από την ίδια ουσία των εθελοντικών 
δυνάμεων υπό τις διαταγές ηγετών που είναι ελεύθερα εκλεγμένοι 
– ούτως ειπείν, υφιστάμενοι στους υφιστάμενούς τους».41

Το κάψιμο της γκιλοτίνας στην πλατεία Βολταίρου.
 

Το γκρέμισμα της έπαυλης του Θιέρσου στις 12 
Μαΐου ύστερα από απόφαση της Κομμούνας.
 

36. ό.π.

37. Amy King, ό.π.

38. ό.π.

39. Mikhail Bakhtin, Rabelais and his 
World, Indiana University Press, 2009, 
στο Κομπρεσέρ #2, Το καρναβάλι ως 
κατάσταση ανατρεπτική, μια αναφορά 
στη θεωρία του Mikhail Bakhtin, σελ. 10

40. ό.π., σελ.9

41. Louis Barron, Sous le drapeau 
rouge, Albert Savine, 1889, αναφέρεται 
στο Kristin Ross, ό.π., σελ. 131



45

«Στο καρναβάλι όλοι είναι ταυτόχρονα σκηνοθέτες, ηθοποιοί και θεατές του 
διαρκώς δημιουργούμενου έργου. Η κατάσταση αυτή ανήκει στην οριακή 
γραμμή ανάμεσα στην τέχνη και τη ζωή. Ουσιαστικά, είναι η ίδια η ζωή, 
αλλά διαρρυθμισμένη σύμφωνα με ένα πρότυπο παιχνιδιού».42 Έτσι ήταν 
διαρρυθμισμένη η ζωή και κατά τη διάρκεια της Κομμούνας. Και επειδή 
όμως, «όσο διαρκεί το καρναβάλι δεν υπάρχει άλλη ζωή πέρα από αυτό»43, 
υπήρχε «στο Παρίσι εκείνη η περίσσεια απονάρκωσης και περίσσεια έξαψης που 
προηγείται της καταστροφής».44

V

«…θα πρέπει να θεωρήσουμε την Κομμούνα όχι μόνον ως έναν ξεπερασμένο 
επαναστατικό πρωτογονισμό που υπερφαλαγγίζουμε όλα τα σφάλματά του, 
αλλά ως μια θετική εμπειρία που ακόμα δεν βρήκαμε ούτε εκπληρώσαμε όλη την 
αλήθεια της.»45 

Γκυ Ντεμπόρ, Αττίλα Κοτάνυϊ, Ραούλ Βανεγκέμ

Η Κομμούνα πνίγηκε στο αίμα 25.000 εξεγερμένων με την 
επέλαση του στρατού των Βερσαλλιών την εβδομάδα 
από τις 22 ως τις 28 του Μάη του 1871. Οι Κομμουνάροι 
υποχωρούσαν βάζοντας φωτιά σε κτίρια και μνημεία 
για να καλύψουν την υποχώρησή  τους, καθώς είχαν 
αρχίσει οι μαζικές σφαγές και το πυροβολικό προέλαυνε 
στις φαρδιές και ευθείες λεωφόρους, που είχε ανοίξει ο 
Haussmann, ακριβώς και για το λόγο αυτό. Η αστική τάξη 
της Γαλλίας κατηγόρησε για εμπρησμό την Κομμούνα 
και κυρίως τις γυναίκες της, ενώ είχε ήδη από νωρίς 
προειδοποιηθεί πως, αν τα πράγματα έφταναν στα άκρα, 
το Παρίσι θα θαβόταν στις στάχτες του. «Η αστική  τάξη 
όλου του κόσμου βλέπει με ευχαρίστηση τη μαζική αυτή 
σφαγή ύστερα απ’ τη μάχη, ταράζεται όμως από φρίκη 
μπροστά στη βεβήλωση των τούβλων και του σουβά!»46 
Η υποκρισία ήταν τεράστια αφού οι καταστροφές από τα 
πυρά του πυροβολικού ήταν ίσως μεγαλύτερες από αυτές 
που είχαν προκαλέσει οι εμπρησμοί των Κομμουνάρων.

Ακολούθησε ένα κύμα εξοριών των εξεγερμένων που 
επέζησαν. Όμως, το γεγονός, η επαναστατική πράξη είχε 
σημαδέψει ήδη την ιστορία. Και τα σημάδια αυτά έπρεπε 
να σβηστούν πάση θυσία. Η αρχιτεκτονική στην υπηρεσία 
της αστικής τάξης έπαιξε για άλλη μια φορά το ρόλο της. 
Τέσσερα χρόνια μετά την Κομμούνα, η στήλη Vendôme 
ανακατασκευάστηκε στην παραμικρή λεπτομέρεια και 
ξανατοποθετήθηκε στη θέση της σηματοδοτώντας την 
επανάκτηση της εθνικής μνήμης από την αστική τάξη, την 
αποκατάσταση της εθνικής ταυτότητας και την απάλειψη 
της λαϊκής ανατρεπτικής μνήμης. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε 
η κατασκευή του ναού της «Ιερής Καρδιάς» του Ιησού 
στο λόφο της Μονμάρτης, στο φόντο μιας από τις πιο 
εξεγερμένες συνοικίες της Κομμούνας και στο σημείο όπου 
εκτελέστηκε ο στρατηγός Lecomte που στις 18 του Μάρτη 
έδωσε εντολή στους στρατιώτες να πυροβολήσουν στο 
πλήθος, σαν αποκατάσταση της ηθικής τάξης η οποία είχε 
απολεσθεί με το ξέσπασμα της Κομμούνας. Η πανταχόθεν 
ορατότητα του ναού εξασφάλιζε συμβολικά την επιβολή 
και εδραίωση των συντηρητικών αξιών της καθολικής 

42. Σταυρίδης Σ. Από τη θεα-
τρικότητα της κυριαρχίας στο 
αντιθέατρο των πληβείων, περιο-
δικό Ουτοπία, τ. 43

43. Κομπρεσέρ #2, σελ. 8

44. Louis Barron, ό.π. στο Kristin Ross, 
ό.π., σελ. 54

45. Γκυ Ντεμπόρ…, ό.π., σελ. 245-46

46. Καρλ Μαρξ, ό.π., σελ. 96

Μαζικές εκτελέσεις Κομμουνάρων κατά τη διάρκεια της 
Ματωμένης Εβδομάδας.

Το Παρίσι στις φλόγες κατά την υποχώρηση των Κομμουνάρων.
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εκκλησίας. Και το ίδιο το χτίσιμο του ναού υπήρξε η δέηση για το ξέπλυμα των 
αμαρτιών που έκανε η Κομμούνα.

*

Παρ’ όλη την προσπάθεια να σβηστεί από την ιστορία, η Κομμούνα επέζησε χάρη 
στα διδάγματα και την εμπειρία που κληροδότησε. Σαν επαναστατικό επεισόδιο 
αποτέλεσε το σημείο επαφής της εξέγερσης απέναντι στις αστεακές αντιθέσεις 
και στο (αναδυόμενο τότε) εργατικό κίνημα και τις ουτοπικές του βλέψεις. Η πόλη 
που διεκδίκησε τη δική της ζωή απέναντι στο κράτος έδειξε στην εργατική τάξη το 
βασικό εμπόδιο που θα συναντήσει στην πορεία της για την απελευθέρωση, έξω 
από τα όρια του εργοστασίου: το ίδιο αυτό κράτος.

«Η παρισινή Κομμούνα […] αντιπροσώπευε μια ρήξη με τον οικονομισμό στο 
όνομα του πολιτισμικού και του πολιτικού. Αυτός ήταν ο παντοτινός της θρίαμβος. 
Ήταν επίσης και η πτώση της. Γιατί καμία πολιτική επανάσταση […] δεν θα επιτύχει, 
αν δεν καταφέρει να διεισδύσει στην ίδια την καρδιά του κεφαλαίου, και να 
ανατρέψει την κυριαρχία του.»47 

*

«Οι μορφές των λαϊκών γιορτών διαβάζουν το μέλλον. Παρουσιάζουν την νίκη 
αυτού του μέλλοντος, της χρυσής εποχής, επί του παρελθόντος. Αυτή είναι η νίκη 
της υλικής αφθονίας, της ελευθερίας, της ισότητας, της αδελφοσύνης όλων των 
ανθρώπων. Η νίκη του μέλλοντος εξασφαλίζεται από την αθανασία του λαού. 
Η γέννηση του νέου, του μεγαλύτερου και καλύτερου, είναι τόσο αναγκαία και 
τόσο αναπόφευκτη, όσο ο θάνατος του παλιού. Το ένα μετατίθεται στο άλλο, το 
καλύτερο μετατρέπει το χειρότερο σε μια γελοιότητα και το αφανίζει. Στο σύνολο 
του κόσμου και των ανθρώπων δεν υπάρχει χώρος για τον φόβο.  Από φόβο 
μπορεί να εισέλθει ένα κομμάτι το οποίο είχε διαχωριστεί από το σύνολο, ένας 
κρίκος ετοιμοθάνατος, αποσχισμένος από τον κρίκο που γεννήθηκε. Το σύνολο 
των ανθρώπων και του κόσμου είναι εντυπωσιακά εύθυμο και ατρόμητο.»48 

Και η Παρισινή Κομμούνα ήταν όντως «η μεγαλύτερη γιορτή του 19ου αιώνα»…

47. Terry Eagleton, πρόλογος στο 
Kristin Ross, ό.π., σελ. xiv

48. Mikhail Bakhtin, ό.π., σελ. 10
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