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„E ci chiamano teppisti 
 e ci dicon provocatori 
 ma noi siam lavoratori 
 che Togliatti non amiam” 

(Inno dei Teppisti, 1963) 

Ha a francia ’68 is a legelképesztőbb politikai kisajátításoknak, 
rágalmaknak, félinformációknak és egész hazugságoknak esik nap 
mint nap áldozatul, akkor mint mondjunk az olasz, elhúzódó „68”-ról 
(1962-1977)? 

 
 
Ami előbbi esetében a „diákfelkelés” és az „életmód-lázadás” 
(pontosan negyven év késéssel végre Magyarországra is eljutott a 
közismert jobb- és baloldali autoritárius, reakciós toposz: még a 
neoliberalizmusért is ’68 a felelős, nem az utolsó nagy forradalmi 
hullám veresége), az Olaszországgal kapcsolatban az „ólomévek”. A 
munkások harca a munkáslét ellen; a spontán szrájkok, amelyek a 
kollektív intelligencia által a lehető legjobban szervezettek voltak; a 
feminizmus mindezidáig legradikálisabb formája, amely 
felszabadította a forradalmi csoportok politikáját; vereségek és 
győzelmek a nuovo canzoniere italiano ritmusára; a kisajátítások; a 
1968-69-es új Biennio rosso; a „politikai ár” (la spesa politica); a „ne 
felejtsd el nem befizetni a számláidat”; a fegyveres harc; az indiani 
metropolitani;  a foglalások; az orgasmo nella mente; a munka, a 
kultúra, a tudás, a politika minden hagyományos tartalmának és 
formájának megkérdőjelezése; a szabad rádiók és újságok, azaz a 
kommunikáció autonóm formái; a szubverzív aktivitások millió 
alakja, melyek szabotálják az árutermelés társadalmát, amely 
szabotálja az életünket; a felszabadított, autonóm területek; a Noi, 
vogliamo tutto… Egyszóval a politikai és egzisztenciális, forradalmi 
és kreatív lázadás, mint „ólomévek”. A győztesek történelme sosem 



könyörületes, és hát ez a történet tényleg nem egy könnyed história 
(egyébként a francia ’68 sem az), ez egy kemény és erőszakos, feszült, 
sok tekintetben véres korszak, de egyben játékos, intelligens, 
szenvedélyes és persze érzelmekkel teli időszak is. 

Hát hol is kezdjük, hol kezdjük? 

Talán ott, hogy kezdetben vala az operaismo. 

Az operaismo mint mozgalom fellépésének kontextusa egyrészről 
persze lényegileg ugyanaz, mint máshol: a munkásmozgalom 
szervezeteinek, hivatalos teóriájának és gyakorlatának mélyes-mély 
válsága, vagy másképpen: a tőkés rendszer azidáig példatlan objektív 
konszolidációja. Másrészről a speciális olasz kontextus mindezt 
természetesen különlegessé is teszi: itt nem egy domináns, sztálinista 
párt került válságba (mint legtipikusabban Franciaországban), hanem 
egy populista, néppárti stratégia kérdőjeleződött meg „baloldalról”, a 
munkásosztály oldaláról. Teoretikusan az operaismo fellépésével, 
gyakorlatban pedig az ún. tömegmunkások újjáéledő harcaival a 
hatvanas évek elejétől. 

Az operaismo nem egyet lép a munkásosztálytól távolodóban, hanem 
éppen ellenkezőleg: egyet lép a munkásosztály felé  –  és ad ezzel az 
egész olasz hatvanas-hetvenes éveknek egy egészen különleges 
karaktert. 

1956 Olaszországban is „episztemológiai törés”, de máshogy, mint a 
főszabály szerint. Paradox módon az Olasz Kommunista Párt (PCI) 
inkább jól jött ki 1956-ból: a párt vezetése azt a tanulságot vonta le a 
sztálinizmus bukásából, hogy a néppárti, nemzeti populista stratégia 
bevált.1  A hagyományos olasz historicizmusra (a korabeli mondás 
szerint a PCI nem más, mint „Croce+Sztálin” – a PCI nem volt 
                                                 
1 A PCI 1944-ben hirdette meg („salernói fordulat”)  az új párt („partito nuovo”) koncepcióját, 
egy nem osztályalapú, nemzeti populista, „bolsevik tömegpárt” (!) létrehozását. Ekkor jön 
létre egy igen erős munkáskarakterű, de más társadalmi rétegekben is széles bázissal 
rendelkező populáris néppárt. A PCI-t éppen az tette ilyen hatalmassá (jóval hatalmasabbá, 
mint a francia kommunista pártot, és itt nem pár százalék számít, hanem a társadalmi-politikai 
életben betöltött szerep: a PCI a hatalom részese volt, a PCF egy ellenhatalmi zárvány), hogy 
bevallottan volt reformista. És persze ehhez elengedhetetlen volt a Moszkvától való 
fokozottabb függetlenedés, amelyhez az egyik legfontosabb eszköz volt az egyébként teljesen 
hamis Gramsci-kultusz. 



kevésbé sztálinista, mint a francia párt, Togliatti Sztálin jobbkeze volt 
a nemzetközi mozgalomban: a két párt közti különbség nem ebben 
áll)  és a legendás pártfőtitkár, Palmiro Togliatti által kanonizált 
gramscizmusra (különleges olasz fejlődés, „olasz út a 
szocializmusba”, Észak/Dél, a Párt mint Fejedelem, a kulturális 
hegemónia érdekében kulturális nyitottság, „a dolgozó osztályok 
szövetsége” és így tovább) épülő stratégia valóban hatalmas erővé 
tették a pártot. Noha persze ennek az égvilágon semmi köze sem volt 
még valamiféle homályos antikapitalizmushoz sem. Nem véletlen, 
hogy az operaismo igazi averziót érzett az „Italietta”-val (az olasz 
centrikussággal) és a nacionálpopulizmussal szemben (a korabeli 
olasz „populáris” kultúra minden megnyilvánulását ideértve, 
Moraviától Pasolinin át a Sanremo-i dalfesztiválig), noha persze 
éppen ez volt az olasz politikai kultúra fő vonala és éppen ez tette 
igazi nagy párttá a PCI-t is. 

Volt ebben a dologban valami mély konzervativizmus és radikalizmus 
is: az operaismo-nak  a lehető legkevesebbet mondtak az Ellenállás 
tapasztalatai, az antifasizmus, de egyébként a Szovjetunió vagy a 
szovjet-modell is. Számukra egy dolog számított: a munkás/tőkés 
ellentét, amely a korban nem történetfilozófia volt, hanem maga a 
valóság. 

Az operaismo minden teoretikus útkeresése ellenére egy igen 
praktikus mozgalom maradt: lényegében nem volt más, mint a 
korabeli gyakorlati harcok teóriája. 

Az operaismo, noha bizonyos teoretikus-gyakorlati megfontolásokkal 
jól körülírható szellemi-mozgalmi áramlat (többek között erre is 
fogunk itt kísérletet tenni), mégis leginkább talán egy stílus, egy 
műfaj. A műfaj színpada és sok tekintetben elsajátítási terepe: a 
modern, futószalagos, fordista-taylorista gyár. Főszereplője: az itt 
dolgozó tömegmunkás. 

Az operaismo stílusában és tartalmában is „a nagy XX. század” 
(1914-1945) utolsó korszakába tartozik még – márpedig jól tudjuk, 
mondjuk a Nagy Francia Forradalom antikizáló klasszicizmusa óta, 
hogy a nagy történelemi korszakok mindig nagy stílusban beszélnek. 
Az operaisták talán tévedtek, de a korszakukat nagy történelemnek 



hitték, hiszen végül is valóban egy olyan apróságról volt szó, mint a 
munkások szerveződése révén a tőkés rendszer megdöntése.  Innen a 
stílus is: a munkás szónak kijáró pátosz és felelősség, amely egyszerre 
komoly és cizellált, kombattív és fennkölt, agresszív és drámai. 

Az operaismo értelmiségiei új jelentést adtak a kicsiny lelkek által 
annyit becsmérelt társadalmi jelenségnek: az organikus értelmiségnek. 
Ez a szerep persze sokszor tragikus volt, de hát mi lenne nemesebb 
annál, mint hogy egy értelmiségi elköteleződik egy közösség irányába, 
melynek kívülről próbál nyújtani valamit. Olyan megvetendő lenne, 
hogy valaki a tudását, műveltségét egy közösség szolgálatába állítja? 
Az operaismo volt ennek a szerepnek az első (és a dolgok logikájából 
következően alighanem egyetlen) megújítója: nem a Párt organikus 
értelmiségei akartak lenni, hanem az osztályé. 

Ebből persze sok minden következett, többek között az is, hogy noha 
az operasimo értelmiségi mozgalom volt („fennállásának” szakaszait 
is folyóiratok jelzik: 1961-től a Quaderni Rossi, majd a radikálisok 
kilépésével létrejött Classe Operaia 1967-ig), de 

célja nem a világ megértése volt, hanem teoretikus segítség azoknak, 
akik meg akarják változatni azt. 

Ahogy a CO fogalmazott nem kis pátosszal például a lábjegyzetek 
arisztokratikusnak tűnő mellőzéséről a lap hasábjain: „nekünk a 
világtörténelemmel van randevúnk, nem mások teóriájával…” 

 „Marx Detroitban” 

Mindennek a hátterét egyrészt a teroretikus munka adta: azaz 
leginkább még a Quaderni Rossi éveire (1961-1964) eső elméleti 
útkeresés. Míg más országokban Marx korai, „humanista” művei 
(mindenekelőtt a Gazdasági-filozófiai kéziratok) jelentik az újbaloldal 
elméleti alapzatát, itt éppen ellenkezőleg: a Tőke felfedezéséről van 
szó (és persze a Grundrisse-ről, de ez más országokban is jellemző), 
illetve szembesítéséről a kapitalizmus fordista-taylorista szakaszának 
új jellemzőivel. 

A nagy Raniero Panzieri, a QR legfontosabb teroetikusa, az egyik 
legalapvetőbb ponton támadta meg az ortodox (ebben a tekintetben 



mind a II., mind a III. Internacionálé teóriájára jellemző) marxizmust: 
azon a ponton, ahol az ortodoxia feltételezte, hogy a „termelőerők 
fejlődése”, a technológiai-tudományos haladás, a termelés konkrét 
szervezeti modellje mintegy osztályszempontból vizsgálva semleges 
és „racionális”. Azaz például létezhet „szocialista értelemben vett 
futószalag”. (Mint jól tudjuk, nem volt nagyobb csodálója a 
fordizmusnak Leninnél). Panzieri éppen az ellenkezőjét állítja: 

a technológiai haladás, a termelési viszonyok megváltozása nem 
semleges-racionális jelenség, hanem eszköz a tőke kezében a 
munkások alávetésére, a termelés „tudományos fordulata” (ez tkp. a 
taylorizmus), a gépek kapitalista használata kulcsmomentum az 
„gyárbéli despotizmus” megértésében. 

A termelésben a „technikai” és a „despotikus” mozzanat ugyannak a 
jelenségnek a két oldala, és éppen ez farag egyszerű végrehajtót a 
gyárbéli munkásból. Most itt nincs lehetőségünk kitérni a gondolat 
alapvető marxi gyökereire (röviden: a munka tőkének való formális és 
reális alávetése két történelmi szakaszának megkülönböztetéséről van 
szó), lényegesebb, hogy mindez pontosan leírta a korabeli olasz 
kapitalizmus fejlődési tendenciáját, azaz a fordista-taylorista nagyipar 
rohamos terjedését (elsősorban az autóiparban és a vegyiparban) az 
ország északi részén, mindenekelőtt a híres-hírhedt ipari 
háromszögben (Milánó-Genova-Torinó). 

Mindez kiegészült egy speciális társadalmi körülménnyel: ennek a 
nagy gazdasági felfutásnak a munkaerejét elsősorban a Délről érkező 
szakképzetlen munkások adták2, akik teljesen más hagyományokkal, 
életkörülményekkel, kultúrával rendelkeztek, mint a hagyományos 
munkásosztály – és más munkát is végeztek az immár semmiféle 
szakképzettséget sem követelő futószalagos modern termelési 
modellben. Az operaismo nagy találmánya ennek az új osztálynak a 
felfedezése volt: a tömegmunkásé (operaio massa), korabeli 
elnevezéssel a „neokapitalizmus” domináns munkásosztályáé, amely 
már „szubjektívan megfosztott” és „objektívan ténylegesen alárendelt 
                                                 
2 Másrészről azonban lényeges körülmény, hogy ezek az Északra vándorolt munkások nem 
voltak bevándorlók, azaz „idegenek”. Kautsky ezerszer idézett szavai („Miért nincs 
Amerikában szocializmus? Az ok a négerkérdés.”) igazabbak ma, mint valaha: „Miért nincs 
Európában baloldal? Az ok a bevándorlókérdés”. 



a tőkének”, amely szociálisan gyökértelen és kulturálisan tradíciók 
nélküli (legalábbis kívül áll az Ellenállásból fakadó nemzeti-
populizmuson éppúgy, mint a „proletárnemzeten”), amely repetitív és 
végletesen elidegenedett munkát végez, amely egyszerre kiábrándult 
és egyszerre vad és zabolázhatatlan. 

Mert – és az az operaismo másik fontos teroetikus meglátása –  az ún. 
osztály-kompozíció (composizione di classe, azaz az osztály 
különböző „jellemvonásai”) egy szintézis eredményeképpen jön létre. 
Egyrészről az ún. technikai, objektív karakterjegyek bírnak 
befolyással, azaz a termelési viszonyok közt elfoglalt hely, a konkrét 
munkaszervezési körülmények, másrészről a politikai, szubjektív 
karakterjegyek, azaz mindennek a tudati lecsapódása és az ebből 
következő politikai kapacitás. Ennek a kettőnek, az objektív és a 
szubjektív elemnek a szintézise határozza meg egy-egy történelmi 
pillanatban az osztályharc lehetőségeit, melynek mindig van egy 
domináns, dinamikus alakja. Az ötvenes évek mozgalmi válságának 
nem a munkásmozgalmi szervezetek vezetőinek árulása az oka 
(azoperaismo nem trockizmus), hanem az, hogy a történeti 
szubjektum elvesztette politikai-társadalmi formáját, reprezentációját, 
vagy pontosabban: a régi formája (a szakképzett, „szervezett”, felelős 
munkás alakja) válságba került, a munkások nem találják meg 
önmagukat ebben a tradícionális reprezentációban. Az újra megtalált 
forma a neokapitalizmus korában: ez az operaio massa. 

„1905 Olaszországban” 

Mindez persze egy érdekes eszmetörténeti fejezet lett volna csupán, ha 
mindeközben a tömegmunkás nem lépett volna valóban a történelem 
színpadára. A hatvanas évek elejétől a munkássztrájkok, tüntetések 
példátlan hulláma indult el Olaszországban, melynek a főszereplője 
már nem a szakképzett, „szervezett”, a munkásmozgalmi tradíciókat 
ismerő és ápoló munkások voltak, hanem az operaismo által 
megénekelt szakképzetlen, gyári tömegmunkások. Ez a munkás már 
szemben áll a hivatalos szakszervezettel, a „professionalismo”-ra (a 
szakképzettségre és a szakmai tudásra) büszke szervezett munkással is 
– az ő harcai szervezetlenebbek, radikálisabbak és vadabbak voltak, de 



jóval kecsegtetőbbek, mint a szakképzett munkások csupán 
revindikatív küzdelmei. 

Az 1962 júliusi, torinói események, a híres „Piazza Statuto” 
szimbolikus jelentőséggel bírtak a korban. 

A FIAT-gyár (mely még többször lesz a lázadás központja a hatvanas-
hetvenes években) munkásai, elsősorban a frissen felvett déli fiatalok, 
árulással vádolták az igen előnytelen munkahelyi szerződést aláíró 
szakszervezetüket és megtámadták téren fekvő székházát. 

A dologból három napig tartó nyílt lázadás lett, a szakszervezeti 
székház lángolt, a PCI pedig (ez is szép hagyományt indít el) „fasiszta 
provokátorokról” beszélt. Mindenki tudta, hogy új korszak nyítánya 
ez: szabotázsok, a híres gatto savaggio, vadsztrájkok és így tovább.  
Az operaismo számára mindezek nem értelmetlen dühkitörések, 
hanem a munkásharc új, avangárd formái voltak. 

Az operaia massa tehát megérkezett, nem is éppen békésen – az eddig 
főleg teoretikus lapként-mozgalomként létező operaismo is válaszút 
elé került: hogyan értékeljük mindezt? És persze: mi a teendő? A 
Panzieri-féle szárny egyrészt óva intett a túlzott optimizmustól, a 
tömegmunkások valódi forradalmi potenciáljának a túlbecsülésétől és 
főleg a szakítástól a hivatalos munkásmozgalmi szervezetekkel. A 
radikális szárny ezzel szemben kilépett az árnyékból és megalapította 
a „harcban álló munkások lapját”, melynek célja a „politikai 
intervenció a munkásharcokba”. 

A Classe operaia legfontosabb teoretikusa, Mario Tronti alapvető 
pontokon újítja meg az elméletet: egyrészt radikalizálja Panzieri 
elméletét a tőkés rendszer termelési viszonyainak szerkezetváltása és 
a composizione di classe közti kapcsolatról. Panzierinél még az előbbi 
dominált, vagy legalábbis dialektikus kapcsolat volt a két elem között: 
a munkásharcok mintegy reagáltak a tőke strukturális változásaira. 
Trontinál éppen ellenkezőleg, és alighanem valóban ez 
az operaismo kopernikuszi fordulata (és innen az irányzat neve is): 

nem a tőke szerkezeti változásaira reagál az osztályharc, hanem az 
osztályharcra a tőke. Azaz: maga a munkásosztály a történelem 



motorja3. A gazdasági „törvények”  pedig politikai harcok eredői 
csupán. 

A neokapitalizmus új szisztémájában a tőkés termelésre jellemző 
alapvető ellentmondás elvesztette azt, amimég Marx korában 
jellemezte: a tőkés termelés igazi korlátja többé nem maga a tőke 
(mint Marxnál), hanem a munkásosztály harcai.  Minél inkább 
megtörténik a munkásosztály reális alávetése, minél inkább 
inkorporálódik a munkásosztály a tőke felhalmozódásának 
folyamatába, paradox módon annál inkább fennáll ez a függőségi 
viszony a két oldal között. Tronti elmélete szerint ráadásul a minden 
szférára kiterjedő termelési logika az egész világból „gyárat csinál”, 
az egész társadalom a termelés artikulációjává válik, azaz példának 
okáért a szolgáltatói szektor terjedése nem a proletariátus 
visszaszorulását jelenti, hanem a proletarializálódás általánossá válását 
(ebben Tronti aligha tévedett), azaz csak még élesebbé teszi a fenti 
antagonizmust. 

Tronti és az operiasmo azonban nem valamiféle felelevenített Sorel-
féle forradalmi voluntarizmus volt: nagyon is tisztában voltak vele, 
hogy a munkásosztály belül van a tőkeviszonyon, annak részét képezi. 
Tronti feleleveníti Marx különbségtételét a proletariátus és a 
munkásosztály között: a munkások a tőkeviszonyon belül állnak, mint 
termelőerők, míg mint proletárok antagonisztikus viszonyban vannak 
a tőkével. Ez a potenciális negativitás magán a munkaviszonyokon 
belül jelentkezik, a kizsákmányolás viszonyain belül és az ellene 
folytatott harcban: a harc terepe ezért a gyár, alanya pedig ezért a 
munkás. 

Az operaismo osztálykompozíciójának szubjektív oldala persze erősen 
rokonítható Lukács osztálytudatával, de előbbi mindennek nagyon is 
                                                 
3 Tulajdonképpen ez a jellemvonás, a szélsőséges szubjektivizmus, amely ma is jellemző az 
ún. poszt-operaismo-ra, azaz leginkább Antonio Negri a kilencvenes évektől írt munkáira 
(a multitude nem más, mint a jelenkorunkra jellemző composizione di classe, másrészről a 
munka társadalmasulása, amely egyszerre a tőke tendenciája és sírásója, a general intellectben 
éri el csúcspontját). Magunk nem vagyunk különösebben hívei ezeknek a könyveknek, de 
elég értetlenül nézzük őszintén szólva, hogy sokan a szélső- és ultrabalon valamiféle kivert 
kutyaként tekintenek Negrire (persze főleg azok, akik sohasem csináltak semmit és sohasem 
jutott eszükbe semmi érdekes)….Toni Negri igen nagy ember: elsőrangú teoretikus és 
megbízható forradalmár. 



precíz és kézzelfogható tartalmat ad, ez pedig nem más (és ez 
az operaismo másik nagy hozzájárulása mindahhoz, amit a következő 
másfél évtizedben történni fog), mint a bérmunka visszautasítása 
(rifiuto del lavoro).  Az operasimo számára a kor képlete egyértelmű 
volt: a tömegmunkások harcai azt fejezik ki, hogy egyre erősödik az 
alapvető ellentmondás az alávetés/integráció/kizsákmányolás 
fokozódása és a termelésben egyre kevésbé érdekelt munkások 
munkától való elidegenedése között. 

A munkások, az élő tőke reális alvetettsége a halott tőkének azzal a 
következménnyel jár, hogy a munkás semmiféle örömet, 
elégedettséget nem talál többé a munkájában.  Egyetlen, de annál 
hatalmasabb eszköz van a munkásosztály kezében az ez ellen való 
küzdelemben: a bérmunka visszautasítása, kiszállni az értéktermelés 
rendszeréből. 

Sok tekintetben az operaio massa mentessége a szakképzett munkások 
kultúrájától itt előny: a tömegmunkás kultúrája egyszerre a 
hagyományos munkásosztály előtti, de már utáni is. A 
tömegmunkások harcai éppen azt fejezik ki, hogy nem akarnak többé 
munkások lenni: hadat üzentek önmaguknak mint a tőkeviszony egyik 
oldalának, az élő tőkének: „a modern munkásosztálynak nincs más 
dolga mint önmagát szemügyre venni, ha meg akarja érteni, mi a tőke. 
Nincs más feladata, mint önmaga ellen harcolni, ha el akarja pusztítani 
a tőkét. Fel kell ismerni magát, mint politikai hatalmat, és tagadni 
mint termelő erőt.” 

 „Lenin Angliában” 

A munkássoztály korabeli radikális történelmi alakzatának a 
középpontba helyezése nyilvánvalóvá tette azt is, hogy a küzdelmet 
nem ott kell megvívni, ahol a kapitalizmus a leggyengébbnek tűnik, 
hanem ahol az ellenfele a legerősebb: azaz egy fejlett nyugati 
országban, amely azonban kimondottan erős, radikális 
munkásmozgalommal rendelkezik. Olaszországban. 
Az operaismonagy befolyását mutatja a későbbi fejleményekre is, 
hogy tercemundializmus, a „harmadik világ” forradalmi potenciájában 
való hit, alig-alig létezik Itáliában a korban (ha van is, az inkább a 



„marginálisok” lázadását jelenti, a Watts-felkelést vagy a  Black 
Pantherst inkább, mint Che Guevarát). 

Ennek a harcnak a terepe a gyár, de ahogy a tőkés rendszer 
kiterjesztette az üzemet a társadalom egészére, úgy kivánta 
azoperasimo kiterjeszteni az ellenállás munkásmodelljét az egész 
politikára. A stratégia tehát készen állt, melyet maguk a 
munkásharcok egyértelműsítettek: a bérmunka visszautasítása, a 
gazdasági törvények politikai harcban való átírása. De mi legyen a 
követendő taktika? „Régi taktika az új stratégia szolgálatában”. Azaz a 
jó öreg leninizmus. A sokszor hallható tévedéssel szemben, 
azoperaismo nem volt ouvrierizmus (fabbrichismo/workerism), sok 
tekintetben ez a teóriájukból is következett: 

ők nem a munkáslét, a munkástudat felmagasztalásában látták az 
osztálynak való hűség bizonyítékát, hanem éppen ellenkezőleg: annak 
belátásában és beláttatásában, hogy a munkáslét szörnyűség. 

Tronti szavai a korból sokatmondóak: „minket a munkásosztályból a 
harcban álló osztály érdekelt”. A Fejedelem az osztály, nem a Párt, de 
a harcok politikai becsatornázása lehetetlen valamiféle politikai 
szervezet nélkül. Az operaismo előtt álló feladat tehát nem más, mint 
politikai formát adni a tőke korlátjának: azaz a harcban álló 
munkásosztálynak. 

Az erre a kihívásra adott válasz újra kettészakítja az operasimo-t a 
korban (1967): a „rómaiak” (Tronti, Alberto Asor Rosa, Massimo 
Cacciari…) visszatérnek a PCI-be, hogy kikényszerítsék a párton 
belüli változásokat és „visszahozzák a pártot a gyárakba”, a forradalmi 
munkásharcok politikai támogatására. Az ”északiak”  (Toni Negri, 
Sergio Bologna…) ezt a kísérletet teljes őrültségnek tartják (persze 
nekik lett igazuk), és már az 1968-69-es események hatására is 
megalakítják a saját forradalmi pártjukat, a híres-nevesPotere 
Operaio-t – melyről még hallani fogunk. 

A PCI-be való belépéssel kapcsolatban az ellenérvek számosak 
lehettek: elsősorban maga a fentebb kifejtett Togliatti-féle stratégia, 
mely semmit sem változott a főtikár 1964-as halála után, a nála 
tehetségtelenebb utódai kezében sem. Tronti számára mindez mit sem 



számít, csak az osztályhoz való viszony a lényeges: ha a PCI visszatér 
az üzemekbe és az osztályharc frontjára, a politikai szervezet 
problémája egy csapásra megoldódik. A PCI azonban éppen ellentétes 
irányban haladt: a párt és szakszervezete, a CGIL, a szakképzett, 
erősen ideologizált munkások szervezete volt, mely  a tömegmukások 
radikális harcaival nem tudott és nem is nagyon akart mit kezdeni, 
annál is inkább, mert a hatalom egyre inkább kooptálta magát a PCI-t 
is. A volt operaisták kísérlete pár éven belül teljes kudarcot vallott. 

Mindebből Tronti azt a következtetést vonta le, hogy 
az operaismoinkább valamit lezárt, nem új korszakot nyitott 
(hasonlata szerint, mint amikor a beteg halála előtt egy rövid időre 
javulás áll be…): radikalizálta, sőt kiterjesztette az „európai 
polgárháború” alapkonfliktusát, de egyben le is zárta azt. A nagy XX. 
század, mint általában a kiemelkedő korszakok, az utánuk következő 
pár évizedre is kivetítik fényüket, a korabeli történelemi alanyokat, 
ideológiákat, viselkedési módokat, formákat, nyelvezetet, kultúrát – ez 
okozta az optikai csalódást, hogy az operasimo-val valami új nyílt 
volna meg. 

Ez talán így is van: de csak a politikai operaismo hunyt el (hiszen nem 
sikerült politikai formát adni a munkások harcainak), a mozgalom 
teoretikus megfontolásai nem voltak hatástalanok az elkövetkezendő 
évizedben: éppen ezeknek köszönhetjük az olasz hosszú 68 
különlegességét, különleges radikalitását és újdonságát. 

Persze kissé optimista is volt a meggyőződés, hogy ha a 
munkásosztály megtagadja a részvételt a termelési folyamatban, 
megtagadja önmagát mint munkásosztályt, visszutasítja magát a 
bérmunkát, akkor az egész hóbelevanc összedől. (Tronti például 
sokáig forradalmi jellegűnek tartotta a bérharcot is, hiszen a 
termelékenységtől elszakadt bér „tagadja az értéktörvényt”.) De egy 
dologban nem volt tévedés, sőt ez lett a következő évized legfontosab 
programja: a rifiuto del lavoro, a bérmunka visszautasítása  lett a 
legfontosabb fegyver. 

Forgatására a következő években került sor. 
 
 



 No alla scuola dei padroni” – az olasz hosszú ’68, második rész 
 
 

Vecchia piccola borghesia per piccina che tu sia, 

Non  so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia.  

Godi quando gli anormali son trattati da criminali,  

chiuderesti in un manicomio tutti gli zingari e intellettuali.  

Ami ordine e disciplina, adori la tua Polizia  

tranne quando deve indagare su di un bilancio fallimentare. 

(Claudio Lolli : Borghesia, 1972.) 

Mint írásunk első részében részletesen megemlékeztünk róla, a tőkés 
rendszer alaptendenciája a hatvanas években a termelés további 
racionalizációja volt, az egész társadalom alávetése a termelés 
ritmusának, a régi munkásosztály „megtörése”, belekényszerítése ebbe 
az automatizálási folyamatba, egyszerű végrehajtóként, a gép 
meghosszabbított kezeként. De nem csak erről volt szó, és ezért igaz, 
hogy„1968” sok tekintetben két korszak határán állt: a munkásosztály 
utolsó nagy csatája volt, de már egy új korszak hajnala is, ahol a 
gazdaság, az árutermelés logikája nem hogy elkülönült, hanem 
„gyarmatosította a mindennapokat is”, a „represszív tolerancia” 
mindenütt uralkodóvá vált. 

A hatvanas években számtalan klasszikus mű írja le a kapitalizmus 
harmadik szakaszának jelenségeit Debord-tól Adornón át, mondjuk 
Marcuséig. Ezekben persze sok az eltérő következtetés, de valamiben 
majd mindannyian egyetértenek: a kapitalizmus új korszakában a 
dominancia kiterjed minden életszférára, az elidegenedés ezen 
magasabb fokán „objektívvé válik”, vagy éppen: a tárgyiasulás 
teljessé lesz az „áru totális fetisizmusának korszakában” (Marcuse).  



A totális rendszer elleni felkelés is „1968”, már sok tekintetben a 
munkásmozgalmon túli „totális lázadás”, melyet ’68 jobb- és baloldali 
ellenfelei valamiféle „életmód-forradalomként” értenek félre. 

Ez a korszakváltás jelenti az olasz „hosszú 68” nagy cezúráját 
(Franciaországban tulajdonképpen a két szakasz szinte egyben 
történik meg, példátlanul rövid idő – egy hónap – alatt): a hatvanas 
évek elejétől a hetvenes évek közepéig a lázadás főszereplője a 
munkásosztály, a lázadás célpontja pedig a „többletmunka”, míg a 
hetvenes évek közepétől a forradalmi szubjektum, hogy klasszikusak 
legyünk, de hát ők is nagyon azok voltak, a marginalizált fiatal 
proletariátus („emarginati”), a forradalom pedig a „vágyak lázadása” a 
bérmunka társadalma ellen. Az olasz mozgalom fantasztikus 
gazdagságát, történelmi különlegességét és újra felfedezett aktualitását 
éppen az adja, hogy ötvözi ezt a két periódust. Azaz Olaszországban 
nem történt meg 1968 előtt az elmélet „munkástalanítása”, azaz a 
kommunizmus mint program elválasztása a munkásmozgalomtól 
(Franciaországban ezt a munkát elvégezte részben a Socialisme ou 
Barbarie [SouB], de persze elsősorban az Internationale 
Situationniste [IS]): Itáliában még sok tekintetben azonos a 
proletárprogram és a kommunizmus. Másrészről természetesen közös 
a két ország tapasztalatában, hogy itt és csak itt teremtődik meg a 
kapcsolat a kritika elmélet és egy tömeges, társadalmi mozgalom 
között (más szavakkal: sok országban volt 68, de csak két országban 
volt forradalom), azonban Franciaországban ez a marxista, 
kommunista teória már a munkásmozgalmon kívülről érkezik (ez igaz 
a SouB-ra vagy a Noir et Rouge-ra is, az IS-re pedig hatványozottan), 
míg Olaszországban tulajdonképpen mindenki a kommunista „album 
di famiglia” (Rossana Rossanda) része.  

Debord-nak nem sok köze van a francia munkásmozgalomhoz, míg 
Negri, Scalzone, Bologna, de még „Bifo” Berardi is (talán) ennek a 
nagy családi albumnak a szereplője. Olaszországban a kritikai elmélet 
a munkásmozgalmon belül hat, itt is megtörténik persze a szakítás a 
hagyományos proletárprogrammal, de csak igen későn (1973 körül) és 
a munkásmozgalom tradicionális szervezeti modelljei elképesztő 
súllyal érvényesülnek majdnem mindvégig (a leninizmus példátlan 
erejének alighanem döntő súlya volt abban, hogy az olasz mozgalom 



egy idő után az államhatalom ellen fordul – ehhez képest a francia 
trockista/maoista csoportok karikatúrának is gyengének bizonyultak).   

Mint látni fogjuk az olasz 68 diákmozgalmi része és szakasza nagy 
részben az operaismóból kapott munkásmozgalmi nyelven beszél, míg 
ez Franciaországban csak a szimbólumok szintjén van így: éppen azért 
kell a francia diákoknak a gyárakba menni, hogy „kapcsolatba 
lépjenek” a munkásokkal.  

Az olasz második Biennio Rosso (1968-69) „anomáliája” éppen ebben 
áll, hogy míg máshol „68” antiautoritárius és antiproletár volt, addig 
Olaszországban a „virággyerekek” és a „munkás barbár hordák” 
(Mario Tronti) együtt „csinálják” a két vörös évet. 

Mindez egyrészt egy évtizedig megakadályozza az eseményeknek egy 
francia mintájú kifutását (egyetemreform+kapitalista 
restauráció+jóléti, szociális intézkedések”Grenelle”4), másrészt 
példátlanul forróvá teszi az olasz hetvenes éveket.  

Contro l’Università 

Bizonyos földhözragadt szempontból az olasz diáklázadás hátterében 
ugyanaz a társadalmi folyamat állt, mint minden más országban: a 
burzsoá társadalom tradicionális értékeinek megremegése (sokan, 
mint jól tudjuk, csak ezt látják „68”-ból…), a tőkés rendszer 
igényeinek és az egyetemek által nyújtott tudás közti törés egyre 
nyilvánvalóbbá válása – azaz a rendszer nem volt képes valódi 
perspektívát nyújtani a kvalifikált munkának, miközben a kvalifikált 
munkások képzése egyre tömegesebbé vált.    

Mindezt persze színezték az olasz sajátosságok: a nagyarányú déli 
migráció, az elképesztő tempójú iparosodás hozta létre az első igazi 
nagyvárosokat (amikor Rocco és fivérei „felmennek” Basilicatából 
Milánóba), közben persze megérkezik az ellenkultúra a beattől a 
yankees go home-on, vagy az Onda verde és a Re Nudo alternatív 
kulturális csoportjain át a Feltrinelli kiadóig, vagy a Quaderni 
Piacentiniig, a diákmozgalmak hivatalos fórumáig. Egyszóval 

                                                 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Grenelle_agreements 



Olaszországban is létrejön a radikális disszenzus légköre, maga a 
társadalmi szövet változik meg, amelyre ráadásul fullasztóan 
rátelepszik az államhatalom, amely a lehető legkevésbé titkolja, hogy 
a jobboldal és a nagytőke érdekeit képviseli, lényegében minden 
eszközzel (polizia, digos, chiesa, cenzúra, politikai kézben levő 
bíróságok…).   

Az 1967 második felében elinduló olasz egyetemi mozgalom 
kiindulópontja Trento – aligha véletlenül.  

A Trentói egyetem volt a rés az olasz klasszikus egyetemi rendszeren: 
az első egyetem volt, ahova technikumokból is be lehetett kerülni 
(azaz nem csak a Pierinók, a gazdag papa fiacskái kerülhettek be), és 
diplomát lehetett szerezni szociológiából. Renato Curcio (később: 
Brigate Rosse) fogalmazott emígyen: „megbocsájthatatlan hibáját, 
hogy behozta az egyetemre az osztályszármazásunk súlyát, drágán 
fizette meg a rendszer”. 

A még leginkább a berlini kritikai egyetem mozgalmaihoz közel álló 
trentói „negatív egyetem” végül is felteszi a klasszikust kérdést: 
végeredményben ki tanít itt kit? Hiszen a mostani egyetem csak 
technikai eszköztárat nyújt az osztályelnyomáshoz, nem tanít mást, 
mint az uralkodó osztályok ideológiáját (miközben persze a 
„tudomány semleges”).  

A mozgalom gyorsan tovaterjed Torinó, Pisa, Nápoly, Milánó, 
Velence, Róma, Bari felé: a mozgalom igen sokszínű volt 
regionálisan, tulajdonképpen a helyi szituáció, hagyományok, 
egyszerűen a véletlenek sorozata okozta, hogy az „egyetemi 
mozgalom” egyszerű egyetemfoglalást jelentett vagy éppen tömeges 
utcai harcokat az egyetemen kívül, a városokban. A leghíresebb, a 
„Valle Giulia-i csata”, ahol a római egyetemisták órákon keresztül 
harcoltak a rendőrség és a fasiszta csoportok ellen („Non siamo 
scappati più”, „ez egyszer nem futottunk el”) igazi fordulatnak 
számított: országos ellenállási hullám alakult, egyre radikálisabb és 
erőszakosabb eszközökkel.  

Mindez mint láthatjuk, sok tekintetben egy ideig közelebb állt a 
német, vagy az amerikai modellhez, mint a franciához (ahol mint 



ismeretes a kezdetektől a kommunista mozgalom szimbólum-
rendszere és persze beszédmódja határozta meg a diákmozgalmat is a 
barikádoktól a vörös-fekete zászlókon át a diáktanácsokig – még a 
CRS=SS jelszó is az 1947-es sztrájkolóktól jött).  

Azonban mindezt az elsősorban az operaismo döntő hatását mutató 
speciális karakterjegyek igen különlegessé tették. 

Egyébként is nagy vonalakban a kezdetben az akadémiai 
tekintélyelvűség ellen lázadó diákmozgalmak előtt két út állt a korban: 
a „menetelés az intézményeken át” (Rudi Dutschke), illetve az iskola, 
mint misztifikáló intézmény (amelyben a pszeudotudományosság 
éppen arra szolgál, hogy elrejtse, hogy hogyan működik valójában a 
társadalom) szemrevételezése a tőke logikájának prizmáján keresztül.  

Utóbbi esetében egyrészt persze egy olyan tudás kereséséről van szó, 
amelyet fel lehet használni a tőkés rendszer ellen, ennek elérése nem 
lehetséges a mai, vagy az akkori, képzési rendszer keretei között, 
„iskolátlanítani kellene a társadalmat” (Ivan Illich), azaz 
„deprofesszionizálni a második legősibb mesterséget”. Másrészről ez 
a tudás nem egyszerűen egy alternatív valóságleírási modell (ez 
lényegében lehetséges a régi keretek között is hiszen vannak marxista 
egyetemi tanárok), hanem egy alternatív valóság akarása: így lesz a 
kritikai elméletből társadalmi forradalom – éppen ez „68” lényege. 

A mozgalom kezdeti jelszava, a „Potere Studentesco” (diákhatalom) 
még egy korporatív érdekek mellett fellépő egyetemi-mozgalom képét 
tárja elénk, amelynek a fő célpontja az „akadémiai” (itt: felsőoktatási) 
tekintélyelvűség, maga az egyetemi rendszer – egyszóval egy tipikus, 
68-as antiautoritárius mozgalomról van szó. Azonban már ekkor 
alapvető kapcsolatot tételeznek a legkülönbözőbb olasz egyetemi 
városok mozgalmai az egyetem tekintélyelvűsége és az 
osztálytársadalom elnyomása/kizsákmányolása között: az egyetem 
csak lenyomata a társadalomban meglevő általános viszonyoknak. A 
kapitalista rendszer tendenciája a szellemi munka fokozatosan erősödő 
tőkés gyarmatosítása, mely egy új társadalmi kategóriát hozott létre, 
az értelmiségi proletárt, melyet az egyetem, mint „termelő üzem” 
bocsát az osztálytársadalom rendelkezésre.  



„A szakmai képzésünk olyan társadalmi tőke, amellyel valójában nem 
mi rendelkezünk, hiszen az nem használható fel csak az ipari és a 
bürokratikus szerveződésekben, melyeket nem áll módunkban 
kontrollálni sem politikai, sem szakmai értelemben. Az egyetem tehát 
olyan végrehajtókat nevel, akik politikailag fegyvertelenek és 
szakmailag korlátok közé szorítottak. Az, hogy az egyetemen 
szándékoltan lehetetlenné tesznek minden politikai vagy kulturális 
természetű vitát, logikus következménye a falain belül folyó 
tekintélyelvű oktatásnak. Az egyetem csak engedelmeskedni és 
parancsolni tanít meg. 

(Mauro Rostagno: Notte sulle lotte studentesche, Trento).  

Vagy:  

„a tekintélyelvű oktatás inkább csökkenti, mintsem növelné a kritikai 
és szintetizáló képességeit a diákjainak. Nem nyújt sem szektorális 
tudást, sem általános képességeket. Manipulálja a diákokat a 
klasszikus kultúra mítoszához és a tudomány tabuihoz való 
menekülése révén”  

(Guido Vitale: Contro l’Università, Torinó). 

A diák, az egyetemi hallgató, nem más mint a munkásosztály 
„képzésben levő része”, „formálódó munkaerő”, a szellemi munka 
elidegenedésének tárgya. 

A diákok csak temporálisan bírnak valamiféle különleges 
jellegzetességgel, hamar egyértelművé válik (egyébként az 
egyetemfoglaló mozgalom lassú kifulladásával párhuzamosan), hogy 
a kivezető út az egyetemen mutat, azaz az ismét harcba szálló 
munkásosztály felé. Mindenesetre az operaismo és jóval kisebb 
mértékben a „marxizmus-leninizmus”, azaz a különböző bolsevik 
ideológiák hatására, másrészről az olasz egyetemi ifjúság eltérő 
szociológiai szerkezete miatt (itt igen gyakori hogy a diákok már 
egyetemi éveik alatt dolgoznak, a fiatal munkásokkal természetes a 
közösségük, hiszen egy társadalmi osztályba tartoznak, egy helyen 
laknak, a diákok is gyakran „fuori sede”, mint a délről jövő 
munkásfiúk: itt a közösségi kommuna jóval inkább materiális 



kényszer, mint valamiféle hippi-dolog) az intellektuális munka 
proletarizálódását, a tudományos-technikai tudást is integráló gyári 
szervezetet kevésbé az elidegenedés humanista oldaláról veszik 
szemügyre, mint az anyagi nyomor és a munkásmozgalom tradíciói 
felől.  

Számukra az egyetem legkevésbé az emancipáció útja, a 
munkásosztályt pedig nem megismerni kívánják, mint 
Franciaországban valamiféle mitikus képződményt, hanem a lehető 
legjobban ismerik, mint tömegmunkást a mindennapjaikból, a 
teoretikus leírását pedig az operaismo-ból. 

Természetesen nem tudunk erre részletesen kitérni, de nagy különbség 
Franciaországhoz képest, hogy az olasz diákmozgalom regionálisan 
igen sokszínű: Pisa inkább operaista (az ún. Tesi di Pisa-t minden 
egyetemi mozgalmárnak tanítani kellene), Torinó és Trento inkább 
antiautoritárius, itt a minta a berlini kritikai egyetem, Milánó 
„marxista-leninista” (a nagyrészt diákmozgalomból kinövő 
Movimento Studentesco az egyetlen olasz jelentős klasszikus 
gauchiste szervezet), Róma klasszikusabban vörös (nem oly távol a 
PCI-től) és így tovább. A diákmozgalmak tanulsága sokak számára az 
volt, hogy bizonyos szempontból új helyzet állt be a híres 
osztálykompozícióban: azzal, hogy  diákok egy része visszautasította 
a tudás tőkés felhasználását, életkörülményei pedig egyébként is 
igencsak hasonlítottak a munkásokéhoz, egy új réteg jött létre a diák-
proletár, vagy éppen a proletár-diák.  

Mindenesetre az egyetemi mozgalom lassú kimerülésével 
párhuzamosan a „diák, mint rendszerelem, aki arra determinált, hogy 
az osztályuralmat szolgálja, így a mozgalom célja a szakítás a kijelölt 
osztálysorssal”-jellegű leírásból mindenhol lassan uralkodó válik a 
nézet: a diákok emancipációja nem lehetséges a társadalom 
emancipációja nélkül, „a történelem által a rendszer megdöntésére 
kijelölt osztály pedig a munkásosztály”, ahogy a nápolyi mozgalom 
írta.  

És bizony: az Autonno caldo lassan elkezdődött. 

 



…Nasce il partito dell’insurrezione” – az olasz hosszú ’68, 
harmadik rész 

 
 

„Signor padrone ci siam svegliati, e questa volta si dà battaglia, 
e questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. 

Vedi il crumiro che se la squaglia, senti il silenzio nelle officine, 
forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai” 

(La Ballata della FIAT, 1970) 

  

A hatvanas évek végének Olaszországában alighanem egyedülálló 
konstelláció alakult ki: bizonyos körülmények (a tőkés rekonstrukció 
igényei a fizikai munkásra alaposan leszűkítették a munkaerő 
rekrutációs bázisát lényegében a fiatal férfiakra, mindezt tovább 
korlátozta a tömegessé váló felsőoktatás) együttállása példátlanul 
kedvező helyzetbe hozták a munkásosztályt. Az erőviszonyok egy 
időre nem a tőkének kedveztek, a munkásosztály harcai pedig a 
fordizmus magasabb sebességbe kapcsolása ellen (szimbolikus volt, 
hogy Valdagnoban, a Marzotto cégnél a munkások elégették az új 
munkaszervezési modellről szóló listákat, terveket…) új dimenzióba 
léptek.  

Már szóltunk az operaio massaról mint a hatvanas évek Olaszországa 
osztálykompozíciójának új jelenségéről. A hatvanas évek másról sem 
szóltak mint a tömegmunkások harcairól, akik szemben elődjeikkel, a 
szakképzett, szervezett, büszke munkásöntudattal rendelkező 
munkásokkal, már távolról sem akarták a gyárakban leélni az életüket, 
hogy a korban használt nyelvvel éljünk: „a munkásöntudat átugrásával 
proletáröntudatra tettek szert”. 

Más országokban, mindenekelőtt Franciaországban is bebizonyosodott 
1968-ban, hogy az „új munkásosztály” kreatív forradalmisága: 
legenda. A lázadó erőt, mind Olaszországban, mind Franciaországban 
a nagyon is régi munkásosztály jelentette – kiegészülve a diákok 



tömegével. De még az egyetemen is hasonló volt a helyzet: az 
„alkalmazott tudományos” vagy mérnöki karok (ahol az új, 
szakképzett munkások, technikusok képzése folyt) alig mozdultak a 
korban, a technológiai objektivitás társadalomkritikai bírálata 
megmaradt a bölcsész-hallgatók tudásának.  

Vogliamo tutto 

Az eddig sem békés sztrájkok 1969 őszére mindennapos 
összecsapásokká változtak, ahogy a Magyarországon is ismert, „A 
munkásosztály a paradicsomba megy” édes-bús film egy jelenetében 
látjuk a gyárban kihelyezett molinót: „Agnelli, l’Indocina ce l’hai 
nell’officina” („Agnelli, megkapod Indokínát a gyáraidban”). Az 
egyre erőszakosabb sztrájkok, tüntetések nem csak intenzitásukkal 
tértek el a hatvanas évek mozgalmaitól, hanem tartalmukban is. Vagy 
másképpen: éppen azért voltak ilyen erőszakosak (szabotázsok, gatto 
selvaggio, a termelés blokádja, nyílt utcai összecsapások) mert nem 
valamiféle bérharcok voltak, hanem magához a munkához való, 
finoman szólva konfliktusos viszonyt fejezték ki – mindezt persze 
remekül kiegészítette az ellenkultúra hozzájárulása a munkásfiatalok 
világképéhez (a nagy könyv erről: Nanni Balestrini: Vogliamo tutto). 

Egyszóval: 1969 igen forró volt, valódi gerilla-mozgalom bontakozott 
ki a gyárakban a főnökök autoritarizmusa és az egész gyári fegyelem 
ellen. Az operaismo által a gyakorlatból teoretizált „rifiuto del 
lavoro”, a bérmunka, a munkáslét visszautasítása tömeges és egyre 
terjedő jelenséggé vált. A mozgalom nem a klasszikus cél, a termelés 
feletti munkásirányítás felé irányult, hanem maga a „gyári rend” ellen. 
A tömegmunkások hadat üzentek a munkások közti hierarchiának is 
(„a szükségleteink ugyanazok, le a bérhierarchiával!”), amely 
értelemszerűen mérsékelten nyerte el a szakmunkásokat tömörítő 
kommunista szakszervezet, a CGIL tetszését. Egyébként is, szemben 
Franciaországgal, ahol a CGT tulajdonképpen végig kontrollálta 68-
ban a gyárakon belüli eseményeket, Olaszországban a munkásoknak 
sikerült kezükbe venni a harcaik konkrét irányítását („siamo tutti 
delegati”): a szakszervezeti sejtek helyett a munkások delegátusai 
játszották a legfontosabb szerepet.  



A milánói Pirelli-üzemben létrejött első CUB (Comitato Unitario di 
Base) terjedő gyakorlattá lett szerte az országban, tagjai elsősorban a 
frissen rekrutált fiatal munkások közül kerültek ki és a „communisti di 
fabbrica”, az üzemi kommunisták köréből. Másrészről igen lényeges 
volt, hogy ezek a comitato-k nyitottak voltak, bárki résztvehetett 
bennük, nem csak a gyár munkásai. Kezdtek létrejönni azok a 
kapcsolódási pontok, amelyek összekötötték a munkáslázadásokat a 
diákokkal vagy egyszerűen a gyárat körbevevő városokkal, és az 
ottani ellenállási mozgalmakkal. 

A FIAT-gyárban zajló küzdelmek, egyrészt a cég mérete, másrészt a 
munkaszervezési kérdéseket érintő modell-szerepe, harmadrészt 
persze az Agnelli család politikai-társadalmi súlya (a Szenátustól a La 
Stampa című napilapig) különleges, szimbolikus jelentőséggel bírtak – 
de a jelenség kiterjedt az egész országra. A dolog azért itt volt a 
legtipikusabb: a központi, Mirafiori-üzemben mintegy 50.000 munkás 
dolgozott, 60 százalékuk frissen Délről felkerült, szakképzetlen 
munkás volt. A hihetetlen ütemű gazdasági fejlődéssel egy kevésbé 
bírta a lépést még a FIAT-gyár és a par excellence munkásváros, 
Torinó is: az üzem egyre kevésbé számított valamiféle privilegizált 
helynek, a városban pedig egyre égetőbbé váltak a lakhatási, 
közlekedési és szociális problémák. Az operaio massa nem csak 
felnőttkorba lépett, hanem lassan kitekingetett az üzemekből is: 
mindez hatalmas lökést adott a halódó diákmozgalomnak. Először 
Torinóban jöttek létre munkás-diák gyűlések (a diákok szótárában a 
„Putyilov-gyárban”: Mirafiori, Lingotto, Rivalta…), ahol a konkrét 
megélhetési ügyek kerültek előtérbe és a kollektív harc kérdései. 
Sokat lendített a dolgon, hogy a munkások és a diákok tulajdonképpen 
ugyanahhoz a korosztályhoz tartoztak, sok tekintetben azonos 
társadalmi osztályhoz (a diákok szülei még munkások voltak) is, 
ahogy egy korabeli visszaemlékezés idéz egy déli munkást ezekről az 
diákokkal való összejövetelekről:  

„Cazzo, nincs mit veszítenem, elmegyek, megnézem miről beszélnek 
azok a marhák.” 

Mint említettem nagyon lényeges volt ebben a „találkozásban” az 
operaismo szerepe: egyrészt az operaismo szociológiai előszobája 



lehetővé tette, hogy ezek a diákok ne csak rácsodálkozzanak a 
munkások valóságára, hanem nagyjából tudják is, hogy miről 
beszélnek, másrészt az operaismo második generációja (az elsőből, a 
Classe Operaia-ból csak Toni Negri maradt a fronton), vagy az 
operaismo-n felnőtt diákok/munkások nyújtják ennek a találkozásnak 
a „szervező személyzetét”. Bizonyos szempontból ez is „élcsapat” 
volt: de élcsapat, amely sikerrel járt, míg az újbalos csoportok 
mindegyike elbukott, nekik sikerült vagy egy évtizeddel kitolni a 
munkásosztály küzdelmeit, egyszerűen azért mert ők tudtak valami 
nyújtani a harcban álló proletariátus számára. 

A program tulajdonképpen a konkrétnak az általánoshoz való kötése 
volt: azaz a bérkövetelésektől (ennek kissé teoretikusabb változatát 
hívták politikai bérnek, „salario politico”, a korban: azaz a munkabér 
elszakítását a termelékenységtől, független változóként, mint 
kizárólag a politikai küzdelmek, az osztályharc következményeként 
való kezelését a tőkés rendszerben, melyhez Keynes egy ilyetén való 
olvasata volt a teoretikus alap) a rabszolgamunka eltörléséig, vagy 
éppen az osztályharc terepének a kiszélesítésig, „a gyárból a 
társadalomig”. Persze már a korban is nyilvánvaló volt, hogy 
munkásharcok politikai perspektívája számot kell vessen a munkások 
konkrét követeléseivel – de nem azonos vele. A cél inkább az volt, 
hogy a konkrét követelések valamiféle politikai jelentést kapjanak, 
leginkább azáltal, hogy megkérdőjelezik a tőkés irányító hatalmát az 
üzemekben.  

Hirtelen nyilvánvalóvá vált, hogy ez a hatalom csupán erőviszonyok 
függvénye – és ezek az erőviszonyok megváltoztathatóak. A tőke 
dominanciája a munkásokon megrendült és ez nem valamiféle 
ideológia vagy akár osztálytudat kérdése volt, hanem magukból a 
gyárakon belüli harcokból következett, magában a termelésben ingott 
meg ez a dominancia. 

A tömegmunkás (amely mikor megjelent a történelem színpadán el 
kell ismerni, nem volt valami szép látvány…l. erről Sciascia, Fava 
sötét regényeit) a tőkés fejlődés legfontosabb előrevivő 
fogaskerekéből (végül is a fordizmust/taylorizmust sok tekintetben a 
„szervezett szakmunkás” és a klasszikus munkásmozgalom letörésére 



találták fel), a marxi elvont munka megszemélyesítőjéből a rendszert 
megkérdőjelező antagonizmus főszereplőjévé lett. A totális 
elidegenedésből totális társadalmon kívüliség alakult ki a operaio 
massa alakjában.  

Ennek a programnak a megvalósulása azonban igencsak távolodni 
látszott egy idő után: az önszerveződő CUB-k lassan megmutatták a 
határaikat, ahogy a munkásharcok társadalmiasításának a lehetőségei 
is (júliusban a munkások kitörtek a gyáraikból és felgyújtották a 
„Corso Traiano”-t, a FIAT gyár székházát – de dologból nem sok 
minden következett). A fentebb említett „szervező személyzet” (azaz 
az operaismo-ból, a munkások mozgalmai és diákmozgalom politizált 
részéből, a marginalizálódott marxista-leninista csoportokból kikerült 
„élcsapat”) levonta a következtetést a dolgokból: egy forradalmi 
szervezet nélkül a munkásautonómia vissza fog ütni magára a 
tömegmunkásra a tőke ellentámadásának idején. A nagy kérdéssé a 
forró ősz politikai kifutásának biztosítása vált. 

Le bombe dei padroni 

Mielőtt azonban erre rátérnénk, szólnunk kell röviden arról a 
társadalmi klímáról, amely alapvetően meghatározta a korszakot, és 
mint olvasóink jól tudják, az olasz hetvenes éveket is.  

Noha Olaszországban a politikai erőszak korábban is része volt az 
osztályantagonizmusnak (1947 és 1967 között mintegy 90 tüntető 
vagy sztrájkoló munkás halt meg az összecsapásokban, a sebesültek 
száma 800 körül volt, a letartóztatottaké 80.000), de 1968-1969 után 
kétségkívül új szakasz kezdődik. Ennek a hátterében egyrészt az 
antifasiszta fegyveres ellenállás hagyománya és az osztályharc 
fegyveres tradíciói (és a kettő együtt szétválaszthatatlanul, ahogy a 
szép szlogen mondja: „il 25 Aprile [az antifasiszta győzelem napja] è 
nata una puttana, la Repubblica italiana…la Resistenza è rossa non è 
democristina”) álltak. Másrészről a szélsőjobb, a fasiszták jelenléte az 
utcákon, a városokban, a politikában, az egyetemeken értelemszerűen 
tovább élezte a szituációt (mint szintén ismeretes, Olaszországban a 
fasizmus bukása után lényegében semmiféle a hadsereget, az 
adminisztrációt, a rendőrséget, a titkosszolgálatokat, a tőkéseket érintő 



„tisztogatásra” nem került sor, még a fasiszta MSI is teljesen legális 
párt volt). 

Még fontosabb, hogy magában a gyárakban is lezajlik egy „kulturális 
forradalom” (Paolo Virno): a sztrájkok erőszakossága, mely révén erőt 
mutattak fel a tőkésekkel, az üzemvezetőkkel, a kisfőnökökkel 
szemben, aligha volt tagadható. 

A klíma „elviselhetetlen” volt a gyárakban, ahogy a burzsoá újságok 
írták, amin azt értették, hogy a hangulat fenyegető volt a tulajdonosok, 
de a sztrájktörő kisfőnökök és munkások számára is. Ekkor ez 
maguknak a munkásoknak az ügye volt, nem volt szükségük 
valamiféle specializált szervezetre a politikai  erőszak bizonyos 
formáihoz.  

Nem kétséges, hogy a rendőrség és a fasiszták sem voltak szentek: a 
korabeli  „forró ősz” mérlege mintegy 10.000 perbe fogott (7.000 
munkás, 3.000 diák) volt. Teljesen más volt a helyzet Itáliában, mint 
Franciaországban, ahol a teátrális szavak, pózok és szövegek illetve a 
tettek között igen nagy volt az eltérés. De ez még az a szakasz, amikor 
az erőszak vagy mintegy spontánul találja meg célpontját (rendőrség, 
fasiszta aktivisták…), vagy a gyári kereteken belül marad (főnökök, 
áruló szakszervezeti vezetők…) – a későbbi korszakra jellemző 
jelenség, azaz az államhatalom reprezentánsai (bírák, ügyészek, 
politikusok…) elleni fegyveres támadásra itt még nincsen példa.  

Már a „forró ősz” során új elemek tűnnek fel (a rendőri 
tömegerőszakon túl) az állam erre adott válaszában: a fasiszta 
szervezetek, milíciák felhasználása a munkások elleni küzdelemben, a 
titkosszolgálatok közvetlen bevonása az osztályharcba, törvényhozási 
aktusok (különleges törvények), médiahadjáratok (az állami médiák 
mellett különösen a Corriere della Sera volt az olasz „Bild-Zeitung”), 
a vörösök utáni hajsza a gyárakban és így tovább.  

A koronát minderre a hírhedt milánói Piazza Fontana merénylet tette 
fel 1969 decemberében, ahol az olasz állam titkosszolgálata egy 
bombával 16 embert ölt meg. Mindezt az elkövetkezendő években 
pályaudvarok, vonatok, más közösségi terek elleni bombatámadások 
követték (csak a halálos áldozatok száma száz körüli tehető), az állami 



titkosszolgálatok és a fasiszta szervezetek harmonikus 
együttműködésben. Akkoriban keveseknek tűnt fel (az olasz 
szituacionisták ezek közé tartoztak, pamfletjük, „Il Reichstag 
bruca?”, veszi először komolyan szemügyre, hogy mi is igazából a 
strategia della tensione), hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy a 
merényletet az anarchistákra akarták fogni (a korabeli klímára 
jellemző, hogy az egyik letartóztatott anarchista „kiesett a rendőrség 
ablakán”, az esetnél jelen levő vizsgálóbírót pedig nem sokkal később 
lelőtték az utcán…), hanem arról, hogy az állam kijátssza az utolsó 
kártyáját, amely elválasztotta a polgárháborútól.  

Az állam meséje alighanem nem véletlenül volt ilyen átlátszó: a 
fasiszta veszély képét nyújtotta a mérsékelt baloldaliak számára, az 
anarchista veszélyét a jobboldal részére, hogy elleplezze kik ellen 
indult meg a valódi offenzíva: a harcban álló proletariátussal szemben. 

Mindenesetre a dolog egy évtizeden át inkább kontraproduktív volt 
még az állam/tőkések számára is: egy valódi strukturális-kulturális 
ellentét alakult ki a munkások (majd később más társadalmi 
szereplők) és a burzsoá állam között. Az „ólomévek” egy állandósult, 
alacsony intenzitású polgárháborút jelentettek, természetesen nem 
csupán a politikai erőszak elkülönült, speciális formáit. 

Nem véletlen, hogy az első menetet tulajdonképpen megnyerte a 
harcban álló proletariátus: az olasz állam nem kis részben a tőkések 
nyomására 1970 májusában elfogadta a Statuto dei Lavoratori-t, 
amely komoly szociális intézkedéseket, a szakszervezeti, 
„munkavállalói” jogok kiterjesztését hozta magával. Azonban 
Franciaországgal szemben a két fél ellenségeskedése már 
megfékezhetetlen volt ilyen aktusokkal: a radikalitás beépült a 
munkások egy jó részének a kultúrájába, egy valódi kulturális 
forradalom zajlott le. Nagyon régóta először fordult elő, hogy a 
proletariátus egy része kívül került „a fehér ember civilizációján”.  

Akik ennek az antagonizmusnak politikai formát kívántak adni így 
teljesen más helyzetben voltak, mint a franciaországi gauchiste 
szervezetek: közelebb is álltak a húszas évek elejének 
ultrabaloldalához, mint egy klasszikus újbaloldali „csoportocskához”. 
    



A modern KAPD 

A kezdetek itt is Torinóba vezetnek minket, a helyi La Classe című 
lap körül tömörült operaistákhoz (Sergio Bologna nevét érdemes 
megjegyezni, talán ő az egész kor legszimpatikusabb szereplője és 
okos teoretikus is mellesleg) és a FIAT gyár munkás-diák tanácsához, 
amely 1969 júliusában megszervezi az „üzemi avantgárdok országos 
tanácskozását”: itt jött létre a két híres-neves „parlamenten kívüli 
csoport”, a Potere Operaio (PotOp) és a Lotta Continua (LC). A 
politikai kifutás azért is vált éles kérdéssé, mert a PCI némi hezitálás 
után („meglovagolni a tigrist”) 1969 márciusi kongresszusán végül a 
diákmozgalmak „elejtése” mellett döntött.   

Túl a regionális jellemzőkön (a PotOp venetói volt és római 
leginkább, a LC toszkán és torinói), a fő különség abban állt talán, 
hogy a Potere Operaio teroetikusan jóval kidolgozottabb programot 
képviselt és keményebben leninista volt, mint a libertáriusabb, 
spontaneistább Lotta Continua. 

Ezek a csoportok mélyen benne voltak az ellenálló munkáskultúrában 
(és persze a diákmozgalmakban), ez hatalmas a különbség 
Franciaországhoz képest: csak egy példával élve, 1969 novemberében 
100.000 fémmunkás tüntet Róma utcáin a Potere Operaio lapja 
főszerkesztőjének letartóztatása ellen (az ok az újság címlapja volt: 
„Si alla violenza proletaria!”)…De nem is az olasz partini 
„társadalmi bázisa” az érdekes, noha ez is egyedülálló az újbaloldal 
korában, hanem inkább a szerep, amit ezek a szervezetek játszanak: 
Franciaországban sok tekintetben ezek a gauchiste csoportok mintegy 
a leninizmus utolsó hajtásai, amelyek 1968-ban már szinte semmilyen 
szerepet sem játszanak (a mainstream történetírás egyik jellemző 
tájékozatlansága, hogy 68-cal kapcsolatban „maoistákat” vagy 
„trockistákat” emlegetnek – a korban mindenki tudta, hogy a felkelés 
éppen ellenük is tört ki…), az hetvenes években pedig önmaguk 
paródiái csupán (még a legkomolyabb párt, az LCR is nagyon távol 
van egy igazi, klasszikus trockista párttól).  

Addig Olaszországban ezek a pártok a lehető legszorosabb kötődtek 
az operaismo teóriájához, a munkásbázishoz, jelen vannak a 
legkülönbözőbb CUB-ben, diák-munkás csoportokban, aligha túlzás 



azt állítani, hogy ők adnak tartalmat és mondanivalót (a rifiuto del 
lavoro-tól a salario politico-ig) a harcban álló proletariátusnak. Ahogy 
a Biennio Rosso alatt a helyzet jobban emlékeztetett 1919/20-ra, mint 
a francia 1968-ra, úgy hasonlítottak ezek a pártok inkább mondjuk a 
híres-neves KAPD5-re, mint valamely francia csoportocskára (és más 
részről: ezért hasonlít a Brigate Rosse jobban az Volante Rossa6-ra, 
mint a Rote Armee Fraktionra….).    

Az 1968/69-es két vörös év (Biennio Rosso) során sok tekintetben 
maguk a munkásharcok mutattak utat a politikai kifutást keresők 
számára is: a PCI számára ez az „állam elfoglalását” jelentette, 
munkáshegemóniát a történelmi blokkban (persze a Párt 
irányításával), maguk a tömegmunkások számára a gyári munka végét 
(ebből lesz a hetvenes közepére az Autonomia Operaia), a 
szélsőbaloldali pártok számára pedig a munkáshatalmat (potere 
operaio), azaz szakítást a legalitással. 

Mint említettük, Olaszországban ekkoriban nem történt meg a 
teoretikus-gyakorlati szakítás a proletár-elméletként értett 
kommunizmussal, amelynek az is lett a következménye, hogy ezek a 
jóval tradícionálisabb szélsőbaloldali szervezetek természetszerűen 
vetették fel a leninizmus alapkérdését: az államhoz és a politikai 
hatalomhoz való viszonyt. Ezen szervezetek számára az erőszak 
kérdése a legkevésbé sem volt tabu: maguk is mélyen benne voltak a 
kommunista tradícióban, a politikai erőszakot (itt a politikai 
erőszakkal összefüggő kérdéseket csak a legszükségesebb formában 
említem – egy külön részben szeretnék visszatérni a témára) 
szükséges eszköznek látták a hatalom megingatására.  

Ráadásul az állam a fentebb leírt körülmények között szinte 
automatikusan vesztette el erőszakmonopóliumát. 

Az LC szótárában ez a „város elfoglalását” („Prendiamorci la città!”) 
jelentette, a PotOp esetében pedig a „felkelést”. Az LC inkább 
defenzív jellegű erőszakban gondolkodott: a fasizmus elleni fellépés 
itt már persze szélesebb értelmet kap, fasizmusnak tekintették a 

                                                 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Workers%27_Party_of_Germany 
6 https://it.wikipedia.org/wiki/Volante_Rossa_%22Martiri_Partigiani%22 



gyárakban uralkodó despotizmust, sőt magát a szélsőjobboldallal 
összefonódott államhatalmat is.  PotOp inkább offenzív jellegű volt, 
ahogy egy tagjuk fogalmazott később:  

„A politikai programban az erőszakos szakítás a legalitással egy 
másfajta hatalom igenlését jelentette: a jelszavak, mint ’foglaljuk el a 
várost’, vagy ’felkelés’ jól összefoglalják ezt az elkerülhetetlennek, ha 
nem is azonnalinak tekintett perspektívát. Magam is dicsőítettem az 
erőszakot, mert hittem szükségességében. Ez egy mód volt arra, hogy 
kifejezzük a radikalitásunkat. Gyűlöltem ezt a társadalmat, ma is 
gyűlölöm, ebben semmi sem változott. Az erőszak éppen ez volt: 
kívül lenni a társadalmon, szemben állni vele”. 

Végeredményében a PotOp taktikája abban állt, hogy centralizálni és 
radikalizálni kívánta a meglevő mintegy spontán módon kialakult 
antagonizmusokat és egy állam ellenes felkeléssé alakítani azokat. 
Mindez persze a gyakorlatban meglehetősen szerény, visszafogott és 
főleg reaktív alakot öltött: lényegében a tüntetéseken, sztrájkokban, 
foglalásokban a rendőri repressziónak való ellenállásról volt szó. 

A PotOp radikális türelmetlensége leginkább abból fakadt, hogy 
szemben az optmista LC-vel, a „forró ősz” lecsitulása után igen 
kevéssé derűlátóan figyelték az eseményeket. Ebből fakadt az egyre 
hangsúlyosabbá való leninizmusuk is (ezt ellenezvén hagyta ott a 
pártot Sergio Bologna, vagy éppen a később nagy szerepet játszó 
„Bifo” Berardi is): a főleg Negri által teoretizált „offenzív stratégia” 
nagyban emlékeztett Lukács gondolataira a „proletaritáus természetes 
letargiájáról” (1921. március), amelyből csak az élcsapat 
radikalizmusa tudja kirántani. A gyári harcok defenzív jellegűnek 
ítéltetettek, a küzdelem fő terepévé a politika vált, fő aktorává pedig a 
párt.  

Tulajdonképpen már az operaismo kezdetei óta megoldatlan 
kérdésnek számított a politikai szervezet problémája (mint előző 
írásunkban szóltunk róla, az első generáció nagy része a PCI-be való 
visszatéréssel próbálta ezt megoldani, mások éppen a Potere Operaio-
val), azonban ekkor megtörténik a szakítás az eredeti operaismo 
legfontosabb teoretikus újdonságával is. Azzal a gondolattal, hogy a 
politikai program mindig az osztály konkrét cselekvéséshez kötött. 



Mint látni fogjuk a későbbiekben, Negri megoldása mindenre az lesz, 
hogy végül nem csak a leninizmust hagyja maga mögött, hanem a 
klasszikus munkásosztályt is – de ez már a következő írásunk témája 
lesz.  

Mindenestre lassan nyilvánvaló vált, hogy a mutatis mutandis 
bolsevik szerveződési modell a lehető legkevésbé egyeztethető össze a 
munkások ellenállási- és harci gyakorlatával, a III. Internacionálé 
szervezeti sémáinak az átvétele inkább a probléma részének bizonyult, 
mint a megoldásnak. 

Sok tekintetben a PotOp és az LC nem voltak mások, mint a 
leninizmus egy speciális formájának utolsó állomásai, az operaismo 
teoretikus alapjain (vagy másképpen: inkább a diákmozgalmak 
dekompozíciójának volt egy speciálisan olasz, tradicionális, proletár-
típusú állomása, mint valami valóban újnak a kezdete). Mindenesetre 
a két szervezet látta ezt a legtisztábban ezt a zsákutcát: a PotOp és a 
LC volt tagjainak nagy része a hetvenes évek második felének 
autonóm mozgalmában (főszabály szerint a PotOp volt tagjai inkább a 
szervezettebb Autonomia Operaia-ban, az LC aktivistái az ezerarcú 
A/autonomia-ban) játszott fontos szerepet.    

Mindazonáltal a partini radikalizálódása inkább válságtünet volt: 
válasz a tömegmunkások harcainak lassú kifulladására és persze a 
fokozódó állami represszióra. A szakszervezeteknek sikerült 
pacifikálni a CUB-kat, nem véletlen, hogy a PotOp elkezdett 
kitekingetni a klasszikus munkásosztály-központúságból más 
társadalmi csoportok irányába (ennek lesz a nagy teoretikusa Toni 
Negri), míg a Lotta Continua némileg ingadozva a fokozódó 
radikalitás és a választási út között, végül inkább az utóbbit 
választotta.     

Igazából úgy tűnt, hogy mindennek vége van. 

Aztán 1973 tavaszán vörös zászlók lengtek Mirafiori felett, a 
„szükségletek (később a vágyak) forradalma” kikerült a gyárakból az 
utcákba, a városokba, a munkások harcából valódi egzisztenciális, 
kulturális, társadalmi forradalom keveredett. 



Porca puttana, még csak most kezdődött a tánc. 

 

Szabotálni a társadalmat, amely szabotálja életünket – Az olasz 
hosszú ’68, negyedik rész 

 
 

„Avete scelto la guerra, ebbene, che guerra sia” 

Minden visszaemlékezés megegyezik abban, hogy példátlanul 
lelkesítő korszak volt ez, „a tudat mély és viharos átalakulása”, egy új 
élet keresése: azonnal és minden rendelkezésre álló eszközzel, a 
„kommunizmus a mindennapokban”, szubverzív aktivitások 
számtalan formája az üzemektől az iskolákon és utcákon át a városok 
felszabadult területéig: szabotálása annak a társadalomnak, amely 
szabotálja az életünket. 

Hát igen: Olaszországban a hetvenes évek elején-közepén valami 
teljesen más, valami teljesen új kezdődött el. 

Az előző részben részletesen szóltunk az operaio massa nagy 
korszakáról. A korról, amikor a tömegmunkások teljes 
elidegenedéséből társadalmon kívüliség lett – ráadásul mindez a 
mozgalom politizált részében szervezett, kreatív formát öltött. A maga 
nemében szép korszak volt: amikor egy gramm emberség sincs a 
termelésben, akkor az egész „emberi jelleg” a harcban, az 
ellenállásban fejezte ki önmagát, amikor a társadalmiság utolsó eleme 
is eltűnt a munkából, akkor minden szociabilitás a harcban és a 
mozgalomban jelent meg, a termelésen kívül és ellenében, a 
szabotázsban, a gyári munka és fegyelem visszautasításában… 

Ott született újjá az élet, ahol a leginkább tagadott volt: a futószalag 
mellett, a gyárban, amely embertelen lágerből a viták, a szabadság, az 
ellenállás, a közösségiség helyévé vált. 



Ez volt a „munka elutasítása”, a rifiuto del lavoro és az 
„osztálykompozíció” („ahogy a munkaerőből munkásosztály lesz”) 
radikálisan új formája. 

A hetvenes évek elejére ez a mozgalom kifulladni látszott, az 1973-as 
kollektív szerződések – ezek a pár évente elfogadott megegyezések a 
munkaadók, az állam és a szakszervezetek között adták meg sok 
tekintetben a munkásharcok ritmusát – körüli csetepaték elég gyorsan 
megoldódtak: a tulajdonosok a viszonylagos nyugalom érdekében 
lényegében mindenben engedtek a szakszervezeteknek. Úgy tűnt, az 
osztálybékét nem fenyegeti semmi. 

1973 márciusában azonban a FIAT Mirafiori üzemében robbant a 
bomba: a többnyire fiatal munkások elfoglalták az üzemet, lezárták a 
kapuit, vörös zászlókat tűztek ki – meglepve még kollégáikat is. A 
„vörös kendősök” (fazzoletti rossi) elbarikádozták az üzemet, ahonnan 
kiseperték (spazzolate) a kisfőnököket, de a sztrájktörő munkásokat is. 

Jelszavaik? Nem valának. 

Követeléseik? Nincsenek. 

Se béremelés, se proletárdiktatúra, se szocializmus. 

Mirafiorival jelképesen beköszöntött a lassan az egész országra 
kiterjedő mozgalom, eljött az Autonomia ideje: autonómia a 
burzsoázia törvényeitől, a csereérték hatalmától, a tőkés időtől, a 
termelékenységtől…Az új szereplő, a „marginalizált fiatal 
proletariátus” (emarginati) számára a rifiuto del lavoro a gyári munka 
visszautasításából világnézetté vált, a tőkés társadalom egyfajta 
olvasatává. Mindez, mint később látni fogjuk, sok tekintetben 
szembefordítja az Autonomiát a munkásmozgalommal is. 

Az írásunk előző részében emlegetett album di famiglia korszakának 
is vége van: a tradicionális munkásmozgalom számára ennek az új 
mozgalomnak még a nyelve is többé-kevésbé érthetetlen7. Nem 

                                                 
7 Kevesen vették észre, hogy mindez nyelvi fordulatot is jelentett – Umberto Eco közéjük 
tartozott (más kérdés, hogy a dolgot végeredményében valamiféle szemiotikai jelenségnek 
tartotta, ez éles vitát okozott a mozgalom egyik legfontosabb teoretikusával, „Bifo” 



egyszerűen „szélsőségesnek” számítanak a szemükben (mint a 
hetvenes évek elejének lázadó munkásai és a partini), hiszen nincs is 
olyan közös univerzum immár, amelynek a szélén helyezkednének el. 
Persze az olasz „hosszú 68”legfontosabb jelemzője, azaz a réginek és 
az újnak példátlanul érdekes és explozív keveredése, nem tűnt el 
teljesen: a bérmunka társadalmát visszautasító olasz fiatalok nem 
„bohém művészek” voltak, hanem munkáslányok és munkásfiúk. 

Valódi antropológiai változás jött létre egy egész generáció életében – 
gyökeresen átalakult a munkához, az emberi viszonyokhoz, a 
családhoz, a nemiséghez, a testhez, magához az élethez való viszony. 
Ez jóval, de jóval mélyebb társadalmi kívülállással járt együtt, mint a 
francia 1968: már az olasz Biennio Rosso eltérő karakteréből is az 
következett, hogy Olaszországban nincs olyan kategória, hogy „volt 
68-as értelmiségi”, az olasz 68-asok Mario Trontival szólván, „nem 
politikailag korrektek, hanem korrekten politizáltak”. A hetvenes évek 
lázadói pedig szinte kivétel nélkül megmaradtak „marginálisnak” – 
néha tragikus módokon is: drogok, öngyilkosságok, öncéllá váló 
fegyveres harc (ami, mint jól tudjuk, alig különbözött a 
kollektív/mozgalmi/offenzív öngyilkosságtól). 

Minden visszaemlékezés megegyezik abban, hogy példátlanul 
lelkesítő korszak volt ez, „a tudat mély és viharos átalakulása”, egy új 
élet keresése, azonnal és minden rendelkezésre álló eszközzel. A 
„kommunizmus a mindennapokban”, szubverzív aktivitások 
számtalan formája az üzemektől az iskolákon, az utcákon át a városok 
felszabadult területéig: szabotálása annak a társadalomnak, amely 
szabotálja az életünket. 
                                                                                                                                                         
Berardival). A korban indiani metropolitani névvel illették ezt a lázadó „fiatal proletariátust”, 
egyrészt bizonyos külsőségek miatt, másrészt mert a tüntetéseken, sztrájkokban, 
foglalásokban gyakran értelmetlen „csatakiáltásokat” hallattak, üvöltöztek, kiáltoztak. 
Nyilván nem bolondok voltak, hanem ezzel akarták kifejezni, hogy nincs semmi 
mondanivalójuk a társadalom számára – legalábbis annak nyelvén semmiképpen sem. Eco 
egyenesen italo-indiano-nak nevezte a jelenséget, és felhívta a figyelmet, hogy ugyanaz a 
társadalom, amíg a művészetben-kultúrában kapott szerepet ez az „érthetetlen” nyelv, addig 
tökéletesen érteni vélte azt – azonban amint a tömegek szájából hangzik el, egyszerű 
őrültségnek tartja. Más szavakkal: ugyanaz a kultúrát kedvelő ember, aki mosolyog a 
múzeumba tévedt burzsoán, hogy mit sem ért a háromszemű nőt ábrázoló képből, mikor 
szembe kerül egy generációval, amely többek között háromszemű nőn keresztül fejezi ki 
magát, hirtelen egy kukkot sem ért az egészből. Azaz: ami elfogadható és megérthető volt, 
mint művészet, vagy mint absztrakt utópia, érthetetlenné válik, amint kilép magába az életbe. 



A „város bevétele” után immár az élet – a szexualitás, a család, a 
társadalmi reprodukció – visszavétele: amiről szó van, az egészen 
egyszerűen a boldogság kollektív keresése. A lázadás mint a 
magatartások lázadása, a polgárháború kiterjesztése a mindennapokra, 
hiszen a kapitalizmus „főhadiszállása” már nem „az állam szívében” 
vagy a termelésben található, hanem mindenhol, az ezernyi különböző 
tevékenységformára épülő szabad közösségek, kommunák hálózata, 
melyek keresztbe metszik a fennálló társadalmat, mert ezeknek az 
életformáknak időre és térre van szüksége, hogy valódi gyakorlatokká 
váljanak, a diffúz autonómiák rendszere, ami ma is stratégiai kérdés. 

Hát igen: Olaszországban a hetvenes évek elején-közepén valami 
teljesen más, valami teljesen új kezdődött el. 

1968 ötvenedik évfordulója alkalmából az olasz „hosszú ’68” 
történetére szeretnénk ráirányítani a figyelmet, ez ugyanis pontosan 
érzékelteti, hogy 1968 nem „életmódforradalom”, hanem valódi 
proletármozgalom, a hierarchia elleni átgondolt lázadás volt. 

Az Autonomia Operaia 

Mirafiorival, vagy persze szélesebb értelemben a munkások autonóm 
mozgalmaival (Comitati autonomi operai) a helyzet a gyárakban is 
alapvetően változott meg. Bolognában tartották 1973 tavaszán a 
Comitati autonomi operai országos „kongresszusát”. Itt jött létre az 
üzemi autonóm munkásszervezetek és a különböző szélsőbaloldali 
csoportok (elsősorban a Potere Operaio) „egyesüléséből” az 
Autonomia Operaia (vagy „Autonomia Organizzata”), azaz a 
hetvenes évek autonóm mozgalmának a szervezett proletárszárnya. 

Mi volt hát maga az Autonomia operaia? „Az ’Autonomia operaia’ 
mindenekelőtt a tömegek spontán cselekvése, melynek a harc és a 
szervezet olyan tudatos képességévé kell válnia, mely révén az osztály 
saját maga határozza meg fejlődési irányát; függetlenül, autonóm 
módon a tőke dominanciájától, sőt, nyílt és hangsúlyozott módon 
éppen vele szemben. 

Autonóm módon az osztály hagyományos szervezeteivel szemben is, 
melyek ma nem javasolnak más alternatívát, mint az alávetettségét a 



tőke érdekeinek… Céljainkban, szükségleteinkben, a harcunk 
gyakorlatában már fel kell tűnnie életünk és az új társadalmi 
viszonyok előképeinek, melyek felé haladunk, és amelyekre alapozni 
akarjuk a jövő társadalmát.” (Comitati Autonomi Operai di Roma, 
1976) 

A hatvanas évek elejétől a frontvonalban levő operaio massa, a 
tömegmunkás, a szakképzetlen gyári proletár hegemón helyzete 
megszűnt a hetvenes évek közepétől fokozódó társadalmi harcokban. 
A dolog furcsa paradoxona, hogy az operaio massa nem szenvedett 
vereséget, sőt, sok tekintetben a munkásmozgalom utolsó sikereit 
aratta a Statutoval, érdekeinek valóban társadalmi szintre emelésével, 
a politikai-ideológia-kulturális harcban elért szép sikerekkel és így 
tovább. A tőke válasza minderre az élő munka szerepének a 
csökkentése volt a termelésben, ami hosszútávon természetesen 
aláásta a fizikai munkások politikai-társadalmi erejét is. 

Ez persze nemzetközi jelenség volt (az automatizálás, később az 
informatizálás egyre csökkentették az élő emberi munka jelentőségét a 
termelési folyamatban), de mindez Itáliában nem volt független a 
hatvanas-hetvenes évek osztályantagonizmusától sem: sok tekintetben 
az operaio massa itt fizette meg kombativitásának árát. 

Ma már, a tőkés rekonstrukció, a neoliberális ellenforradalom másik 
oldaláról jól látszik persze, hogy a tömegmunkások harca nem egy új 
korszak hajnala volt, hanem valaminek (a munkásmozgalomnak) az 
utolsó nagy (legalábbis az utolsó offenzív) csatája. 

A tőke ellentámadása: a délről jött munkások felvételének 
megszüntetése, elbocsájtásuk (erre a nagy találmány az ún. Cassa 
integrazione volt, azaz az állam által fizetett „technikai 
munkanélküliség”, amellyel meg lehetett szabadulni az üzem 
legharcosabb elemeitől) kiszervezésük, a lassan megjelenő tényleges 
munkanélküliség, a szakszervezetek ellentámadása, a történelmi 
kompromisszum, (compromesso storico), azaz a PCI részvétele a 
„kapitalizmus konszolidálásában”: az amúgy is lendületüket veszett 
munkásharcok nyakába zuhant az egész tőkés gépezet. Ezek a harcok 
nem szűntek meg – csupán a jelentőségük és dinamikájuk változott 
meg.  



Az operaio massa hegemón szerepét nem az „ipari tartaléksereg” 
ingatta hát meg, hanem a tőkés rekonstrukció, amely túl az 
automatizáláson a termelés átstrukturálódása révén (nagyvállalatok 
termelésének kihelyezése, decentralizáció, a szolgáltató szektor 
súlyának megnövekedése stb.) új szereplőket is hozott, nem csak a 
termelésbe, de a harcokba is: nőket, fiatalokat, képzettebb 
munkásokat. Bizonyos szempontból, mintegy „dialektikusan”, az 
operaio massa „terméke” ez az új generáció, amelyben a rifituo del 
lavoro valóban megtalálja igazi hordozóját: egyrészt a hatvanas évek 
forró harcainak kondenzációja mindez, másrészről az élő munka 
szerepének visszaszorulása illúzióvá tette a „munkahelyek 
megvédését” is. 

Kis túlzással azt mondhatnánk, hogy igazi szerencse volt, hogy nem is 
akart senki dolgozni. Sergio Bologna említi valahol némi iróniával, 
hogy a mai fiatalok harcolnak a prekariátus ellen, míg szüleik a 
hetvenes években „prekárok” akartak lenni…A tőke számára az 
operaio massa visszaszorítása nem volt a legnagyobb ötlet: a 
gyárakba került új generáció 1968/69-ben szocializálódott, és ha a 
gyári tömegmunkás nem volt ideális munkaerő, mit mondhatnánk 
ezekről a fiatalokról, akik meglehetősen explicit módon voltak 
„aszociálisak”. 

Még csak nem is ellenhatalomról volt már szó, hanem valódi 
ellentársadalomról – a radikális feminizmus a legjellemzőbb alakja 
ennek a mozgalomnak, a maga új vágyaival és szükségleteivel, a 
minden régi modellnek hadat üzenő nyelvével, a valódi kulturális 
forradalom akarásával. Már nem egy ellenállási, akár forradalmi 
mozgalomnak politikai kifutásáról volt szó, hanem ennek az ellen-
társadalmiságnak egyre élesebb artikulációjáról. 

„Egy lépés előre, két lépés hátra” 

Mindeközben, tekintettel elsősorban a nemzetközi viszonyokra (Chile 
eltiprása; a római amerikai nagykövet barátságos nyilatkozata, 
miszerint „az Egyesült Államok nem fogja tétlenül nézni a 
kommunisták hatalomra jutását Olaszországban”; a nagyon 
szociáldemokrata Helmut Schmidt „egészségügyi kordont” akart 
vonni a vörös Olaszország köré stb.), az Olasz Kommunista Párt (PCI) 



levonta a következtetést: a munkásharcokból a lehető leggyorsabban 
ki kell hozni politikailag a maximumot. 

Ez azonban nem a bármely értelemben vett „szocializmus” 
kialakításának a megkezdését jelentette, hanem még egy választási 
győzelem esetén is egyfajta kompromisszumot a munka és a tőke 
között: a magántulajdon, a tőkés rendszer fenntartása mellett a tőkés 
rekonstrukciónak olyan jellegű lefolytatását, ahol az újra megtalált 
egyensúly a munkások, pontosabban a dolgozó osztályok érdekeinek 
figyelembevételével jön létre. 

Ez volt a már említett, híres compromesso storico – lényegében 1973-
tól. Ahogy az olasz szituacionista Gianfranco Sanguinetti, egy olasz 
tőkés (”Censor”) álneve alatt írta nagyszerű pamfletjében: 
„Olaszországban már egyedül csak a kommunisták lehetnek képesek 
megmenteni a kapitalizmust”(„Rapporto veridico sulla ultima 
possibilità di salvare il capitalismo in Italia”, 1975). 

Mindenesetre a PCI döntése, azaz, hogy politikai hatalomra, illetve a 
politikai hatalomból való részesedésre váltja a munkásantagonizmust, 
bezárta a kaput a különböző szélsőbaloldali csoportok előtt is, 
amelyek szintén politikai, bár persze más tartalmú kifutást kerestek 
ugyanerre. Ezek a csoportok vagy feloszlottak, vagy érdektelenségbe 
süllyedtek: az olasz politikai újbaloldali korszak a hetvenes évek 
második felére véget ért. 

Másrészről (ahogy Negri írja szép cikkében: „un passo avanti e due 
indietro”) a mozgalom mintegy „megelőzte” ezeket a csoportokat: 
utóbbiaknak nem volt igazából mit hozzátenni az immár társadalmi 
méretűvé váló harcokhoz. Ezek a harcok megteremtették a maguk 
szervezeti modelljét (az autonómiát), a „mi a teendőre?” maguk adták 
meg a választ. A Potere Operaio már 1973-ban hivatalosan is 
kimondta feloszlását és csatlakozását „Mirafiori pártjához”, azaz 
feloldódását az Autonomia mozgalmában (a Lotta Continua még pár 
évig létezett, a tagság többsége azonban igen korán ugyanezt a döntést 
hozta meg8. 

                                                 
8 Más szervezetekhez hasonlóan cselekedtek (a milánói Gruppo Grasmci talán a leghíresebb, 
amely a legalaposabb kritikáját végezte el a korban a leninizmusnak). A mozgalom 



Ez a három nagy változás – a politikai út bezáródása, a „forradalmi 
alany” megváltozása és a mozgalom szubjektív karakterének 
radikalizálódása – hozta létre tulajdonképpen a hetvenes években a 
már jelző nélküli Autonomia nevű, nem is szervezetet, hanem inkább 
jelenséget. Az Autonomia mozgalmában eltűnt a különbség a 
mozgalmi aktivitás és a magánélet, a taktika és a stratégia, a párt és a 
mozgalom, a politika és a vágyak gyakorlati megélése között: a 
mozgalom „egysége” a gyakorlatban valósult meg. 

Maga a „mozgalom” nem más, mint ezeknek a felszabadítási 
aktusoknak a tapasztalattá válása: hordozója, az „osztály”, a fiatal 
proletariátus, nem a termelésben keresi többé a helyét, hanem a 
bérmunkán túli világ megvalósulási lehetőségeit kutatja a 
gyakorlatban. Az osztály fogalma többé nem szociológiai vagy 
gazdasági, hanem eminensen politikai: a proletariátus nem az többé, 
amely értéket termel, hanem amely felszabadítja az életet – az 
Autonomia területének fokozatos szélesítése révén. 

Az állammal való összeütközés terepe is a mindennapi életre 
helyeződött át: sok tekintetben pontosan ez okozta az erőszak 
szintjének megállíthatatlan emelkedését is, hiszen minél szélesebb 
értelművé vált a „kommunizmus megélése a mindennapokban”, annál 
erőszakosabbak lettek az államhatalommal való konfliktusok is. 

Mindez alapvetően változtatta meg a harcok, az ellenállás szubjektív 
karakterét is: vége a munkásmozgalmi nyelvezetnek (legalábbis a 
legklasszikusabbnak: a forradalmi szubjektum azért még itt is a 
marginalizált proletariátus, de itt a proletár nem szociológia kategória, 
hanem politikai), éppúgy, mint a gyárnak, a harc terepének, vagy a 
leninizmusnak mint szervezeti modellnek és mint a hatalom 
megragadását előtérbe helyező politikai programnak. 

„Pagheremo quello che paga Agnelli!” 
                                                                                                                                                         
centrumának a munkás Torinóból a valódi nagyvárosi Milánóba áthelyeződése szimbolikus 
jelentőséggel is bírt persze: a legfontosabb újság a korban a szintén milánói Rosso, amely 
főleg a volt PotOp autonomista szárnya tagjaiból állt. Ez a lap nyitott először és teoretikusan a 
legszínvonalasabban a klasszikus munkásosztálytól a különböző „marginálisok”, a termeléstől 
a reprodukció problémái felé. A korban az AO rádióadói még fontosabbak voltak: az Onda 
Rossa Rómában, a Sherwood Padovában, a Rosso Milánóban, a Senza Tregua (ez újság is) 
szintén Rómában, a Primo Maggio Torinóban. 



A következő év (1974) folyamán megérkeztek Olaszországba is a 
megszorítások és a meglóduló infláció – a tőkések és az állam a 
következő években lényegében elinflálták a munkásharcok során 
kiküzdött béremeléseket, ez az oka a nagyon gyenge lírának, amelyre 
még emlékezhetünk az euró előtti időkből. Ahogy mondani szokás, a 
„megélhetési költségek” emelkedtek (azaz nőtt a szegénység), a 
megszorítások érintették a legelemibb szükségleteket is (lakbér, 
tömegközlekedés, villany, élelmiszerek) – azonban Olaszországban 
mindezt az erejével tisztában levő, és az ellenállás nem egy „illegális” 
formáját is régóta magáénak érző munkásosztály nem kívánta tétlenül 
nézni. 

Torinóban a Rivalta munkásai nem voltak hajlandóak többé fizetni a 
buszokon (a buszsofőrök pedig nem voltak hajlandóak ezért nem 
felvenni őket a megállókban), Milánó külvárosaiban az ingázó 
munkások (pendolari) a legjobb eszközt választották, a vasúti sínek 
blokádját, hogy felhívják a figyelmet bizonyos alapigazságokra: 
„ingyen, kényelmesen és gyorsan akarunk utazni; azt akarjuk, hogy a 
munkaidőbe számítassék bele a munkahelyre való eljutás ideje is, és 
fizessék ezt is a tőkések. A munkába jutás ideje a munkaidő része: mi 
azt akarjuk, hogy jusson időnk magunkra is.” 

A római ENEL (a villamos művek) autonóm munkásbizottsága a 
rohamosan emelkedő villamosenergia árak miatt azt a javaslatot tette a 
fogyasztóknak, hogy addig ne fizessék a villanyszámlájukat, amíg az 
energiaipari (a tőkések által fizetett) ár töredéke a lakossági áraknak. 
Csatlakoztak más városok is: 1974-re mintegy 300.000 olasz háztartás 
élt a „politikai leárazás” eszközével – az ENEL-ben tevékenykedő 
munkásautonómiák a legtöbb esetben sikerrel akadályozták meg az 
áram kikapcsolását ezekben a háztartásokban (sőt, az első 
bombamerényletek a burzsoá negyedeket ellátó telefonközpontok 
ellen irányultak azokban a városokban, ahol a kikapcsolást nem 
lehetett megakadályozni). 

A leghíresebb mozgalom mégis talán a lakásfoglalóké volt, elsősorban 
Rómában, a San Basilio munkáskerületben. A római lakáshelyzet a 
szokásos nagyvárosi zűrzavar (rohamos urbanizáció-korrupció-
klientelizmus stb.) miatt egyre katasztrofálisabbá vált: már az ötvenes 



évektől megindult a küzdelem a proletariátus lakásproblémáinak 
enyhítésért, amelyet kezdetben a PCI is támogatott (Rómában nem 
lévén sokáig igazi ipari munkásosztály, a Párt a külvárosok szegény 
népére támaszkodott inkább – egyébként igen szép sikerekkel). A 
semmilyen valóságos eredményt el nem érő mozgalom 
radikalizálódott, és már nem csak önkormányzati, hanem 
magánlakásokat is kezdett elfoglalni. 

Az észak-keleti San Basilio negyedben 1974 szeptemberében 
valóságos utcai harcok törtek ki a rendőrség és a lakásfoglalók között, 
a L’Unità (a PCI lapja) ekkor már „veszélyes marginálisokról” 
beszélt, de a valóság nem ez volt: nagyon is a munkásosztály tagjai 
foglalták el az üresen álló lakásokat és harcoltak a rohamrendőrök 
ellen. 

A mozgalom kiterjedt lassan az egész országra (főleg Nápoly és 
Milánó volt a másik két központ): itt nem a más nyugati 
nagyvárosokra jellemző squat-jelenségről volt szó, hanem tömeges 
mozgalomról, amely nem csak lakásfoglalásokban merült ki, hanem 
például a lakbér, a közüzemi számlák nem fizetésében is (egyre több 
város falain jelent meg a falfelirat: „ne felejtsd el nem befizetni a 
számláidat!”…). 

A hetvenes évek közepére a lakbérek 20 százalékát „felejtették el 
befizetni” – ami egyértelműen arra utalt, hogy a mozgalom „politikai 
szintre emelkedett”. 

A hatalmas infláció miatt egyre szegényedő proletariátus olyan 
jelenségekből is kivette a részét, amely eddig valóban csak a 
„marginálisok” területe volt: ilyenek voltak például a „politikai 
bevásárlások vagy leárazások”, ahol az emberek egyszerűen bementek 
a boltokba, nem vagy kevesebbet fizettek a „vásárolt” árucikkekért (ez 
a témája Dario Fo egyik leghíresebb darabjának is: Non Si Paga! Non 
Si Paga! „Nem kell fizetni”). Ahogy a Collettivo Autonomo Operiao 
di Via dei Volsci (Róma) fogalmazott: „a politikai bevásárlások nem 
köztörvényes bűncselekmények, hanem a proletariátus 
igazságszolgáltatása. Ezek a bevásárlások részét képezik azoknak a 
harcoknak, melyet a munkásosztály folytat a városnegyedekben az 



áremelkedések, az iskolában a szelekció és a gyárakban a fokozódó 
munkaritmus ellen.” 

Kezdetben ezek a harcok közvetlen összeköttetésben álltak a gyári 
mozgalmakkal, gyakran a helyi CUB (munkásbizottság) döntötte el 
„az ingyenességet” (sőt a milánói Alfa Romeo gyár szakszervezete 
még saját buszjegyet is nyomtatott…), azaz a harcok valóban a 
gyárakból terjedtek a városok irányába. 

A városokba, ahol a „marginalizáltaknak”, a fiatal proletariátus 
tömegeinek aligha kellett már példát mutatni a lázadás különböző 
formáiból. Itt kitörni a válságból nem azt jelentette, hogy „meghúzni 
nadrágszíjat”, hanem a kitörést ebből a nyomorult életből. A 
kilátástalan helyzetben levő ifjúság („a padokon lődörgők”) elkezdett 
épületeket elfoglalni – az ezzel járó élénk kulturális élettel, kreatív 
undergrounddal. 

A normális élettől való megfosztásból született egy újfajta élet igénye, 
amely lassan valódi tömegmozgalommá vált: „a padoktól a szociális 
központokig”, ahogy a korban mondták, ún. ifjú proletariátus körök 
(circoli del proletariato giovenile) jöttek létre szerte az országban. A 
régi partini, főleg a Lotta Continua megmaradt hívei adnak némi 
„szervezeti” hátteret, elsősorban „Re Nudo”-kör egy ellenkulturális 
hálót, újságokkal, folyóiratokkal, koncertekkel, kiadókkal, 
könyvesboltokkal, rádiókkal és még millió dologgal. 

Mindez a társadalmi konfliktusok olyan szintjéhez vezetett, melyet 
Európa nem látott a második világháború vége óta. Hiszen 
nyilvánvaló volt, hogy az élet visszahódítása állandó offenzívát 
jelentett – és állandó összecsapást a rendőrséggel. 

A leghíresebb 1976 decemberében a milánói Scala megtámadása, ahol 
az „idióta Zeffirelli valami hülyeségét” játszották éppen – a dolog 
vége egész éjszakán át tartó véres harc lett a rendőrséggel (és a 
milánói mozgalom vége: az autonómok” központja Bologna lesz, és 
persze Róma). 

A Circoli (Milánó) egyik szövege fogalmaz ekképpen: „nem kívánunk 
többé gettóban élni, passzívan elfogadni az elidegenedést, amelyre ez 



a város kényszerít minket, marginalizáltnak lenni, távol tartva az 
élettől, szar melókba, szar lakásba és passzivitásba kényszerítve: ez 
így nem mehet tovább. Kezükbe vesszük az életünket”. Vagy: „Fiatal 
bűnöző barátaink. A burzsoá újságok a következőket fogják mondani 
rólunk: nem akarunk dolgozni, drogosok vagyunk, bűnözők, 
erőszakosak, könnyű erkölcsűek, rosszul öltözött hippik, erőszakos 
feministák. Vizsgáljuk meg egyenként, mivel vádolnak minket. Sajnos, 
minden vád igaz”. 

De persze a dologban a nagy újdonság mégiscsak az volt, hogy az 
autonómok sohasem választották el egymástól a kreativitást, a 
szórakozást, a mindennapok szabad életformáit és a politikát. Ezzel 
szemben teljesen szeparálódtak a tőkés rendszer mindennapjaitól: 
ennek a szeparációnak a kollektív aktusa az Autonomia óta híres 
SEPAR/AZIONE, majd ennek általánossá válása révén, maga a 
kommunizmus: ”a vágyak gyakorlása, amely szubverzívvá válik, 
amint kollektívvá lesz”.  
 
 
„A kommunizmus a programunk” – az olasz „hosszú 68”, ötödik 
rész 
 
 

A hetvenes évek Itáliájában előtűntek olyan termékei a tőkés 
rekonstrukciónak, akik nem kívánták többé passzívan nézni, hogy mi 
történik velük: áruházi eladók, akiknek végleg az arcukra fagyott a 
kötelező mosoly, tanárok, akik nem találják meg önmagukat a 
szellemi proletárok szerepében, képzett technikusok, akik miután nagy 
áldozatokat hoztak a képzésükért, unalmas, lélekölő munkakörökben 
vegetálnak, fiatal munkások, akik igen gyorsan rájönnek, hogy 
életvitelük és vágyaik összeegyeztethetetlenek a gyári munkával. 

Bizonyos szempontból megváltozott az események iránya is: nem a 
diákok mentek a gyárakba, hogy osztályharcot tanuljanak a 
munkásoktól, hanem a munkások léptek ki a városokba, hogy részt 
vegyenek, immár a termelésen kívül az ellenállás milliónyi 
formájában. 



A munkásosztálytól vissza a diffúz proletariátusba, hiszen semmi sem 
írta (és persze írja elő), hogy utóbbi mindig a munkásosztály 
történelmi-kulturális alakját veszi fel, ahogy a XIX. század végétől a 
XX. század hetvenes évekig történt. Ahogy a mai ultrabaloldalon 
mondani szokás9: „Ma már világosan látszik: a munkásosztály csak a 
proletariátus – a tiszta tagadás osztálya – ideiglenes állomásozási 
helye volt. A proletariátus vagy kommunista, vagy nem létezik.”  

Hát a hetvenes évek második felének Olaszországáról annyit biztosan 
állíthatunk: a proletariátus létezett. 

Orgasmo della mente 

Ahogy a tőkés rendszer egyre totálisabbá vált, az élet egyre több 
területét hódította meg, amikor a kapitalizmus már nemcsak a 
termelést határozta meg, hanem a mindennapokat is, úgy vált egyre 
egyértelműbbé magában a gyakorlatban, hogy a rendszernek való 
ellenállás már nem lehetséges kizárólag az üzemekben. 

Magát a gyárat is egy ellenséges környezet veszi körül: a város. Az 
Autonomia operaianak, a Munkás Autonómia mozgalmának ez volt a 
teoretikus és gyakorlati kulcskérdése: hogyan lehetséges hatékony 
támadást indítani ezen ellenséges környezet ellen? A gyakorlatban és 
persze teoretikusan is: hogyan lehet a munkás- és városi harcoknak 
politikai és intellektuális kifutást találni? 

A gyakorlati válasz erre a kor szótárában az „autonómia”, azaz 
milliónyi kis, egyre szaporodó ellenállási góc, módszer, csoport, az 
„autonómia területei” (area dell’Autonomia). Ebben már a 
munkásosztálynak mint szociológiai csoportnak semmilyen kitüntetett 
szerepe sincsen, a proletariátus nem más immár, mint szubverzív 
életformák kollektív megélése, a harcos élcsapat, amely proletár, de 
nem a termelésben betöltött hely, hanem az életformája alapján. 

„Visszafoglalni a várost azt jelenti, hogy újra megtaláljuk a 
proletariátus egységét, nem csupán a tőkés termeléssel szemben, 
hanem a kollektív erő értelmében, amely célul tűzi ki a 

                                                 
9 bloom0101.org/wp-content/uploads/2014/10/Tout-a-failli-vive-le-communisme.pdf 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjisdfFtszfAhXysIsKHW32APQQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fbloom0101.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2FTout-a-failli-vive-le-communisme.pdf&usg=AOvVaw2iqX1kY-FzXR8BDpRuew6-


szükségletektől megszabadult, egészséges, a boldogsághoz vezető 
kommunista társadalmi életet, amely szemben áll az élettől elszakadt 
ökonomista koncepcióval, amely szerint az osztályharc vagy a politika 
elszakított a mindennapi élettől, noha a tömegek legalább annyi 
fontosságot, ha nem többet tulajdonítanak az életüknek, mint a 
munkájuknak”. (Lotta Continua, 1975) 

A korszakban mindenki számára egyértelmű volt, hogy a program és a 
gyakorlat (mely itt egy és ugyanaz) koherenciája nem lehetséges 
anélkül, hogy legalábbis végiggondolnák a politikai erőszak, az 
államhatalommal szemben álló ellentársadalom megvédésnek és 
offenzív kiszélesítésének kérdését. Ez nem csak elméleti probléma 
volt természetesen: az erőszak egyre terjedt, bizonyos tevékenységek 
(foglalások, a különböző kisajátítások, „a politikai ár” stb.) révén az 
illegális akciók mind szélesebb körűvé váltak – mindenki tudta, hogy 
háború van: opportunizmus lett volna ezt figyelmen kívül hagyni. 

A nagy kérdés az volt, hogy mindez megmarad a mozgalom keretein 
belül, vagy erre specializálódott szervezetek terepe lesz-e, ennek 
minden következményével. Nem az erőszak igenlése vagy 
visszautasítása volt a döntő (szinte senki sem „vetette el az 
erőszakot”), nem is az alkalmazott akciók természete (gyakran egy 
összecsapás a rendőrséggel erőszakosabb volt, mint mondjuk a 
Brigate Rosse, a Vörös Brigádok első akciói), hanem hogy ez az 
erőszak a mozgalomtól elkülönült, specializált, a tagjaitól teljes 
illegalitást követelő szervezetben zajlik-e (mint éppen a Moretti10-féle 
Brigate kis sejtjei), vagy megmaradt a mozgalom integráns részének. 
A kettő között ég és föld volt a különbség – erről később lesz még szó. 

A munkásosztály helyett a „marginálisok” vagy a „fiatal 
proletariátus”; a Munkás Autonómia (Autonomia operaia) helyett 
immár a jelző nélküli diffúz Autonómia (vagy még inkább a kisbetűs 
autonómiák milliárdjai); a termelés helyett magában a városban 
„vörös bázisok” létrehozatala; a szociális követelések helyett a 
„,kommunizmus újrafeltalálása a mindennapokban”, a 
legkülönbözőbb szubverzív életformákban, amelyek keresztbe-kasul 
(vö. „transversalité”, az Autonomia „Guattari és Deleuze a 
                                                 
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Moretti 



gyakorlatban”) hasítják a társadalmat; a tőkés rendszer által kiosztott 
szubjektivitások helyett a kommunista életmódok megélése a 
gyakorlatban. És mindez valahogyan szervezett formában, ráadásul 
rendszerellenes, offenzív tartalommal (kisajátítások, foglalások, 
szabotázsok, viták, saját bölcsődék, óvodák, közösségi házak, rádiók, 
az információ gerillái, egy új nyelv, koncertek, bulik, orgiák, 
„orgasmo della mente”…). A „szükségletek követelése” (azaz a 
bérharc) helyett a vágyak kielégítése, mindig szigorúan a gyakorlatra 
alapozva… hát igen. 

Végül is az Autonomia nem volt más, mint egy-egy ilyen „szabad 
terület” (area) immár a nagyvárosban, főleg az utcákon és a tereken, 
ahol a cél a metropolisz tőkés rendszer által rajzolt topográfiájának 
szétverése: a város visszahódítása. Az autonómia területei, ahol a 
társadalom legkülönbözőbb tagjai nemcsak magát a tőkét pusztítják el, 
hanem vele együtt azt is, amit a tőke csinált belőlük… Az autonómia 
politikai szervezte („pártja”) sem más, mint „egy olyan életforma, 
amely egybeesik saját politikai formájával”. 

Az operaio sociale 

Az új helyzet teoretikus leírása a többek között Toni Negri által 
létrehozott Potere operaio (PotOp, Munkás hatalom) csoport 
környékéről indult ki, kezdetben igen klasszikus módon: nem tűnt 
többé olyan bizonyosnak, hogy mindig a gyári munkások lesznek a 
lázadás élcsapata, maguk az üzemi mozgalmak pedig defenzív 
jellegűnek ítéltettek – minderre a válasz kezdetben a leninizmus, és a 
párt mint élcsapat ismert szervezeti megoldása volt. Egy lépéssel 
tovább lépve a PotOp kiszélesíteni kívánta az operaio massa 
(tömegmunkás) kategóriáját a munkanélküliekkel (már a tőkés 
rekonstrukció idején járunk): a tőkés rendszer átalakulásával az 
osztálykompozíció szerkezete változott meg, a tömegmunkás nem 
feltétlenül a gyári, fizikai munkát végző proletár. 

Egyébként a PotOp találmánya volt a „mindenkinek járó alapbér” is, 
persze kissé más indoklással, mint manapság: a cél a munka és a bér 
elválasztása volt egymástól, azaz a proletárok szükségleteinek 
kielégítése a tőke logikáján kívül, és perspektivikusan: annak 
ellenében. Ma már, a későbbi fejleményeket ismerve nagy 



előrelátásukról tanúskodik a tény, hogy a legfontosabb kérdésnek a 
munkások és a munkanélküliek közti egység biztosítását tartották 
akkoriban. 

Végül éppen ez, a proletariátus politikai egységének a keresése vezette 
Toni Negrit a kérdés komolyabb végiggondolásához, melyből a kor 
elméleti alapvetése („a termelés logikájának kikerülése a gyárakból és 
totálissá válása”), a Grundrisse11 tőkés termelés „tendenciájáról” szóló 
gondolatai, és az operaismo tradíciói („osztálykompozíció” mint – az 
immár totálissá váló – termelési feltételek és az osztály politikai 
aktivitásának egymáshoz kötése) révén megszületett az operaio 
sociale kategóriája. Maga a kategória az operaismo nagy non-
konformistájának, Romano Alquatinak volt a találmánya, aki 
lényegében a szellemi munka fokozódó proletarizálódásának és 
tömegesedésének az eredményét írta le – Negri azonban ennél jóval 
tovább megy. 

Számára a tőkés rendszer „tendenciája” a korban a munka tőkének 
való teljes (reális) alávetése, amely meg is fosztja a munkát minden 
kreativitástól, örömforrástól a munkások számára, akik ezáltal meg is 
szabadulnak a munkavégzéshez való bármely érzelmi kötődéstől. Ez 
hozza létre a tömegmunkás alakját, amelynek a harcai, és sok 
tekintetben ezeknek a harcoknak a sikere (magasabb bérek, a 
munkaidő csökkenése, gyengébb gyári fegyelem stb.), válságba 
taszították az ún. tervező államot (l. Crisi dello Stato-piano12, 1972). 
Az utóbbi erre a válságra a tőkés rendszer restrukturálásával válaszolt, 
melynek a fő célpontja éppen a tömegmunkás alakjában testet öltő 
osztálykompozíció szétzúzása volt. 

A tőkés fejlődés tendenciája lerombolta ugyan a tömegmunkást (és 
ellenállási potenciáljának jó részét: a gyári munkás konzervatívvá vált, 
harcai érdekvédelemmé), de az absztrakt munka egész társadalomra 
való kiterjedése csak növelte az ellenállás erejét. A munkásosztály 
ugyan válságba került, de a proletariátus szétterjedt az egész 
társadalomban (az operaismo klasszikus tétele volt, hogy a munka 
absztrakciója és társadalmiasulása párhuzamban jár egymással) – a 
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12 https://www.autistici.org/operaismo/Autonomi3/libri/crisi%20dello%20stato-piano.html 



tőkés rendszer diffúzzá váló struktúrája diffúzzá teszi az ellenállást is, 
de nem szünteti meg, inkább kiterjeszti a társadalom teljes szövetére. 
Ez a jelenség a tőkés rekonstrukcióval, a bérmunka viszony 
általánossá válásával kiterjed az egész társadalomra, egy új szereplőt 
hoz létre: ez az operaio sociale, az egész társadalomra kiterjedő gyár 
(„fabbrica sociale”) proletárja. 

Most először fordult elő, hogy a tőke rekonstrukciója nem elsöpörte az 
ellenállást (mint az ipari proletariátus létrejöttével az artisanat, a 
„kézművesek” anarcho-szindikalizmusát, vagy a fordizmussal a 
klasszikus szakmunkások szocializmusát), hanem megerősítette, mert 
nem megosztotta az osztályt, hanem egységesítette. Negri számára 
erre a bizonyíték éppen az osztályharc kiszélesedése (a gyárakból a 
városokba) és folyamatos, megállíthatatlan radikalizálódása: az 
operaio sociale számára a tőkés viszonyok egyszerűen irreálisak – a 
hetvenesek évek Olaszországának lázadó mozgalmai azt mutatták 
meg, hogy az osztályharc fő terepét a proletárok támadása jelenti a 
társadalmi gazdagság tőkés felhalmozási modelljével szemben (l. 
Partito operaio contro il lavoro, 1974). 

Ez a kisajátítások, foglalások és persze a bérmunka visszautasításának 
az igazi értelme, a kreativitás a proletariátus újratermelődésének 
szolgálatába állt, az antagonizmus a tőke logikája és az új osztály 
között csak élesedhet: az osztály politikai rekompozíciója csak és 
kizárólag magában az osztályharcban jöhet létre. 

A harc terepe a város, a mindennapi élet, de a fő ellenséggé maga az 
államhatalom vált, amely immár nem más, mint a „kollektív tőkés 
irányító szerve”. A jóléti állam (a tervező állam: stato-piano) bukása 
azt hozta magával, hogy immár az állam csak a tőke eszköze (mint 
mások munkája felett való rendelkezés), az értéktöbblet politikai 
kisajátításának aktora. Az automatizálás ebben a logikában hasonló 
szerepet játszik mint egy korszakkal ezelőtt a fordizmus/taylorizmus – 
minden korszaknak megvan a maga antagonizmusa: a II. 
Internacionálé korában ez a termelés kollektív volta és a kapitalista 
magántulajdon, a III. Internacionálé alapítása és a hatvanas évek 
között a tömegmunkás és a tervező állam között feszült. 



A hetvenes évek közepén az új munkásszubjektum és a 
„kommunizmus akarása”, illetve az egész társadalomra kiterjedő 
üzem-forma és ennek tőkés logikával való irányítása áll szemben 
antagonisztikusan egymással. Az állam maga a tőke (a tőkés termelés 
politikai fenntartója, hiszen a dolog már irracionális: az érték többé 
nem mér semmit, maga az élőmunka elveszti a jelentőségét az 
árutermelés társadalmi mechanizmusában13), az értéktörvény 
egyszerűen a munkásosztály feletti parancsolási jog, politikai hatalom: 
nincs olyan osztályharc, amely ne közvetlenül az állam ellen 
irányulna, az antagonizmus a termelési viszonyok és a termelőerők 
között az állam és a társadalmiasult termelés új proletár erői közti 
ellentét (l. Proletari e Stato, 1976).  

A „Stato-impresa” (a válságállam) nem véletlenül olyan erőszakos az 
új proletariátussal szemben: erőszakos, mert irracionális, többé 
semmiféle „progresszív elem” sem található meg fennállásában, 
csupán a csereérték uralmának kétségbeesett fenntartásáról van szó 
olyan társadalmi viszonyok között, ahol erre semmiféle szükség sem 
lenne. A dolog persze nem veszélytelen, ahogy Negri írja: „A 
forradalom ellen mindig találtak egy Kornyilovot – és nem 
mondhatnánk, hogy mindig legyőzték”. 

Magához a profithoz való viszony, azaz annak lehetősége, hogy a 
tervező állam jobban elossza a megtermelt hasznot, megszűnt 
relevánsnak lenni a tömegmunkás harcaival és a rá adott tőkés 
reakcióval – ma a harc a legtisztábban politikai: a harc az állam mint a 
termelés tőkés irányításának politikai formája ellen zajlik. Amikor a 
munka tőkés értéktermelésnek való alávetése teljessé válik és az 
élőmunka egyre társadalmiasultabb, akkor az átmenet a tömegmunkás 
alakjától az operaio socialeig a szükségletek egy új horizontját14 is 

                                                 
13 Itt most erre nem térhetünk ki részletesen, de mindennek az alapja Negri forradalmi 
Grundrisse olvasata, főleg e gondolaté: [a termelés magas fokú automatizáltságának szintjén 
a] „munkás a termelési folyamat mellé lép, és a termelési folyamat puszta felügyelője és 
regulátora lesz”. Ebből Negri szerint az következik, hogy „a tőke nem tudja a munkást 
kizsákmányolni, csak a munkások és az alkalmazottak közötti kooperáció lehet a 
kizsákmányolás tárgya”. 
14 Heller Ágnes La teoria dei bisogni in Marx (Feltrinelli, 1974) c. könyve alighanem az egész 
korszak legolvasottabb filozófiai munkája volt Olaszországban (több tízezer példányban adták 
el). A műről a mai Heller filozófiája történetében úgy emlékezik meg „mint nem túl érdekes 



jelenti. Bérharc helyett immár „auto-valorizzazione”, azaz a 
proletariátus olyan értékteremtése, amely a tőkés rendszer logikáján 
kívül történik meg. Vagy ahogy Nanni Balestrini nagy könyvében 
(„Gli Invisibili”, ez az alapregény a korszakhoz) írta: „közvetlen 
használati értéket adni mindannak, amelynek ma csak csereértéke 
van”. 

A proletariátus új politikai kompozíciója jött létre: ebben a totális 
alávetettségben és a szükségletek új formájában születik a politikai 
lázadás, amely egyedül biztosít egységet az új proletariátus, a fiatal 
marginálisok, az operaio sociale, vagy nevezzük bárhogy alakjának. 
A csereértékkel szemben fellép a kreativitás, a tőkés béklyótól 
megszabadult munka, mint a felszabadulás eszköze, a szükségletek 
diktatúráját felváltja a harc, ahol a proletariátus, az élő munka 
hordozója kisajátítja a termelőerőket. 

Minőségi ugrás tehát mindez a tömegmunkás harcaihoz képest: itt az 
„osztálytudat” kérdése tulajdonképpen fel sem merül, a tudat-kérdése 
tulajdonképpen a gyakorlati aktivitásnak valamiféle absztrakciója 
csupán, itt nincs „közvetítés”: a kommunizmus itt és most van – nem 
holnap. A szubjektumról és a forradalomról szóló teória lényegében 
állandóan változik, a forradalmi szubjektummal együtt alakul – míg az 
operaismo egy már létrejött formát vizsgált (a tömegmunkást), itt az 
operaio sociale létének egyetlen bizonyítéka tulajdonképpen az 
antagonisztikus harc, amelyet a tőkével (az állammal) szemben 
folytat. Negri operaio sociale-ja lényegében az operaio masse 
kaptafájára jött létre, egy másik korszakban: teoretikus vonzerejét a 
dolognak alig lehetett tagadni, de komoly gondot okozott, hogy meg 
volt fosztva utóbbi legfontosabb karakterjegyétől, attól a szoros 
kapcsolattól, amely fennállt a kizsákmányolás technikai feltételei és az 
osztály politikai cselekvése között (ez volt a composizione di classe). 

Végeredményében az operaio sociale teoretikus létére is persze csak 
maga a társadalmi gyakorlat lehet bizonyíték – amikor ez a bizonyíték 
létezik. Az operaio sociale lényegében egy karakterjeggyel 
rendelkezett: ő volt az absztrakt munka „megtestesítője”. Ha az 
                                                                                                                                                         
könyvről”. Az ellenben érdekes, hogy a világhíres filozófus azokról a műveiről világhíres, 
melyeket ma már nem tart érdekesnek… 



„absztrakt munka” többé már nem értendő másként mint puszta 
politikai hatalomként, „parancsolóként” a munkások felett, akkor az 
osztály politikai kompozíciója könnyen egyenlővé válhat az 
államnak/tőkének való erőszakos ellenállás gyakorlatával. Mindez 
veszélyesen közel vitte a teóriát a „megvaduló” Brigate Rosse-hoz 
(noha Negri minden gyakorlati, kulturális, intellektuális, szempontból 
távolt állt tőlük) – és egyre távolabb a klasszikus munkásosztálytól. 

Mindkettőért súlyos árat kellett fizetni. 

Le due società 

Mint láthatjuk ez a kor valóban más volt, tényleg mintha ezer éve lett 
volna – míg ma a tőkés struktúraváltásra, a neoliberalizmusra a válasz 
a „munkahelyek megvédése akár a bérek csökkentése révén is”, addig 
a korban a reakció a kisajátítások és a munkaidő minimum drasztikus 
csökkentése voltak… Legalábbis az Autonomia mozgalmát illetően. 
És ez a „legalábbis” tragikus következményekkel járt. 

Hiszen noha 1976 környékén a klasszikus munkásharcok is 
felélednek, de ezek már vereségre ítéltettek. Egyrészt magának a tőkés 
rendszernek tendenciái miatt ezek a konzervatív küzdelmek nem 
diadalmaskodhattak többé, másrészt a PCI és szakszervezete, a CGIL 
immár egyértelműen a „szükséges áldozatok”, a megszorítások 
politikája mellé állt, maga is részt vett a sztrájkolók elleni 
hadjáratokban, elbocsájtásuk kikényszerítésében, a „passzív sztrájk” 
(a munkahelyről való gyakori hiányzások) elleni harcban és így 
tovább. A kor emblematikussá vált küzdelme, a lombardiai Inocenti 
gyár munkásaink harcai jól mutatták egy korszak végét: a British 
Leyland tulajdonában levő cég a sztrájkok letörésére kitűnően 
használta fel a termelés decentralizációját és racionalizációját, 
miközben a CGIL és a PCI helyi szervezetei közvetlenül is részt 
vettek a legintranzigensebb munkások elbocsájtásában. 

Az operaio sociale mint kategória annyiban illúziónak bizonyult, 
hogy szó sem volt arról, hogy az absztrakt munka társadalmiasulása 
egyszerűen egységesítené a harcokat, és sohasem látott politikai 
potenciállal szerelné fel a proletariátust. Az operaismo klasszikusabb 
teoretikusai (mint elsősorban Sergio Bologna és nagy könyve: La 



Tribù delle talpe, 1978.) alighanem joggal hívták fel a figyelmet arra, 
hogy valóban igaz lehet, hogy a munkásosztály politikai kompozíciója 
megváltozott az üzemekben, de semmiképpen sem abban az irányban, 
ahogy Negri feltételezte. 

A harc az üzemekben belül a jobboldali és a baloldali munkaosztály 
között zajlott immár, ahol a reformisták éppen visszaszerezték a 
gyárakon belüli hegemóniát, és megszabadultak a baloldali munkások 
jó részétől. Nem egy új korszak hajnalán vagyunk, de nem is a 
tömegmunkás valamiféle új politikai képletének születésénél: hanem a 
reformizmus győzelménél, súlyos hiba volt lebecsülni a PCI és a 
CGIL befolyását a munkásosztály jó részére. Figyelmeztető jelekből 
volt szép számmal: a római CAO (Comitati autonomi operai, 
munkástanácsok) rácsapta az ajtót a Rosso (az Autonomia egyik lapja) 
csapatára, hogy „azok nem törődnek a termelésben folyó 
munkásharcokkal, csak a reprodukcióra fordítják a figyelmüket”. 
Adriano Sofri, a Lotta egyik vezetője pedig „elárultátok a 
munkásosztályt!” felkiáltással dörgött a volt PotOp-os elvtársak felé. 

Ez nyilván túlzás volt, de azért nem teljesen. És mindebben alapvető 
szerepet játszott a PCI taktikája, melynek elméleti alapvetését az 
operaismo első generációjának egyik nagy alakja, Alberto Asor Rosa 
végezte el. A ”kettős társadalom” (Le due società, 1977) teóriája egy 
olyan új modern társadalmat írt le, ahol a legfontosabb törésvonal nem 
a munka és a tőke között áll fenn, hanem a „garantáltak” (kis 
egyszerűsítéssel: az állandó munkahellyel bírók) és a „nem-
garantáltak”, a prekariátus között. A PCI számára az operaio sociale a 
válság terméke, a munkásosztály hanyatlásáé, sorsa az izoláció, a 
marginalizáció, a társadalmi gettó-lét. Az emarginatit nem lehetett 
egyszerűen „diáklázadókként”, „munkakerülő hippikként” leírni, 
hiszen Olaszországban ez egy igazi tömegjelenség volt – nem lehetett 
nem észrevenni, hogy ez egy társadalmi réteg. 

Ez azért nagyban különbözött a jó öreg „pasolinizmustól” (melynek 
egyébként éppen Astor Rosa volt a nagy kritikusa a hatvanas évek 
elején), amely ma is(mét) hódít a baloldalon („a burzsoá, 
papafiacskája diákok és a melós rendőrfiúk összecsapásában mi a 
rendőrök oldalán állunk”). Ez az elmélet elismeri, hogy a 



„marginálisok”, a második társadalom tagjai is „prolik”, csak éppen 
mindösszesen „válságtünetnek” látja őket, céljaikkal nem ért egyet, 
hiszen az államot nem lerombolni kell, hanem átalakítani, azaz a 
„szélsőségesek” tévednek: a demokratikus és szociális átalakulás 
továbbra is lehetséges. Másrészről ezek a marginálisok valójában 
antikommunisták: szemben a 68-asokkal már nem csak a 
munkásmozgalom hivatalos, ortodox szervezeteit támadják, hanem 
azok tagjait is. 

Ez mérsékelten volt igaz, de az új, „jobboldali”, a tőkés kereteket 
elfogadó, defenzív munkásmozgalom bizony nem csak a PCI 
teoretikusai fejében létezett. (Egyébiránt innen indul, és ezért a 
„nyugati kommunista pártok lassú hanyatlása” nevű jelenség, 
természetesen nem a Szovjetunió bukásától, ahogy a „politológusok” 
szeretik mesélni.) A „kettős társadalom” olyan politikai, kulturális, 
egzisztenciális ellentéteket rejtett magában, melyek összecsapása igen 
kemény harcnak bizonyult: immár sok tekintetben a klasszikus 
munkásosztály és az Autonomia között is. 

Közben mindkét fél: az állam és az Autonomia is rohant az 
elkerülhetetlen összeütközés felé. Az állam számára az egyetlen 
megoldás a represszió maradt (amelyet immár a PCI és a történelmi 
kompromisszum (compromesso storico) áldásával és részvételével 
folytathattak), az Autonomia logikájából pedig aligha következhetett 
más, mint, ha nem is a frontális összeütközés, de az erőszak 
intenzitásának lassú de biztos növekedése (ahol már egyre kevésbé 
számíthattak a klasszikus munkásosztály segítségére). 

Ez az összecsapás volt „1977”, a vörös jacquerie, az utolsó 
kommunista forradalom tündöklése és bukása.  
 
 
Reszkessetek, a boszorkák visszatértek! – Az olasz „hosszú 68”, 
hatodik rész 
 
 

Az Autonomia feminista mozgalma (a „boszorkák”, ahogy magukat 
nevezték: „tremate, tremate, le streghe son tornate”...) az egyik 



legjelentősebb esemény volt a korszakban: a test és a gazdaság, az 
ingyenesség és a bérmunka, az öntudat és az elidegenedett politika, a 
mulatság és az aktivista macsóság, a vágy erotizmusa és a repetitív 
szex, a szabad orgazmus és a fallokrata rabszolgaság, az érzelmi 
közösség és a család közti szakítás a feminizmust tette az 
Autonomia mint életforma igazságának legfontosabb hordozójává. 

Ahogy írásunk előző részben hosszasan meséltünk róla, 
Olaszországban az 1975-1976-os években a „szubjektív társadalmon 
kívüliség” egyre tömegesebb formát öltő, a tőkés társadalom 
teljességétől való kollektív szeparációvá alakult át. 

Ez a kollektív erő folyamatosan kihívta maga ellen a tőkés rendszert, 
egyszerűen azzal, hogy más temporalitás szerint élt, és a rendszeren 
kívül álló területeket hozott létre: a kommunizmus megkezdődött a 
mindennapokban a „viselkedések felkelésével”, az Autonómia 
polgárháborújának legkeményebb fegyverével, a szükségletek 
lerombolásával és a vágyak kollektív felszabadításával. 

A hetvenes évek közepétől a társadalmi ellenállás terepe áthelyeződött 
a gyárakból a városokba, a szükségletektől a vágyak irányába, a 
szocializmustól a kommunizmusba, a megfagyott identitásoktól az élet 
felé, amelyet nem ismerünk még, hiszen elnyomott és elfojtott… 

Az állam destabilizálása, a társadalmi hierarchiák felrúgása elvezetett 
egy határhoz, ahol a kommunizmus akarása már a nyílt felkelés képét 
öltötte magára. Ez is a separ/azione: a polgárháború a 
mindennapokban, a „magánéletben” – azaz pontosabban szólva, 
leszámolás a baloldal által is probléma nélkül elfogadott 
szétválasztással a „magán-” és a „közélet” között, ebben a harcban 
nincs többé helye a politikától elválasztott „civil társadalomnak”, 
bármit is jelentsen az. 

Éppen attól kellett megszabadulni, hogy besorolhatók legyenek 
valahová: a munkásautonómia nem (csak) azt jelentette, hogy 
megszabadultak a szakszervezeti vezetők uralmától, hanem azt, hogy 
megszabadultak a munkás léttől. A feminizmus nem arról szólt, hogy 
„büszke nőkké” váltak, hanem arról, hogy megszabadultak a tőkés 
társadalom rájuk kényszerített „nő” fogalmától… és így tovább. A 



„Mozgalom” (a nagybetűs Movimento) szeparálódásának fontos 
összetevője volt a „deszubjektivizáció” is: kioltása mindennek, ami a 
tőkés civilizációhoz köthette az Autonomia híveit, nincs többé 
munkás, diák, munkanélküli, értelmiségi, de „mozgalmár”, és persze 
férfi vagy nő sem („se zsidó, se görög” – csak tréfálunk, vagy nem): 
offenzív visszavonulás ez a tőke által kényszerített szerepektől. 

A már említett ifjú proletariátus körök (Circoli del Proletariato 
Giovenile, ahol a feketemunkából vagy a kisvállalkozások által 
nyújtott éhbérből élő fiatalok, a diák-munkások és a munkás-diákok, a 
munkanélküliek, a prekárok és semmire sem jó drogos hippik, a füstös 
manzárdszobák lakói, a nők, akiknek elegük lett abból, hogy áldozatos 
munkájukat a kosztpénzzel fizessék meg, összejöttek és szövögették a 
terveket – mindez félelmetes erővé vált. Az indiánok kitörni készültek 
a rezervátumukból. 

Az 1969-es „Mindent akarni”-ból (Vogliamo tutto) a hetvenes évek 
második felére Prendiamo tutto lett az indiánok kiásták a csatabárdot: 
semmi sem követeltek, ellenben hajlamosak voltak mindent azonnal 
elvenni. A Mozgalom nem más, mint ezeknek az egymással 
konvergáló frontvonalaknak valamiféle egysége – amely egy 
pillanatban az intenzitás olyan fokát éri el, hogy a „viselkedések 
felkeléséből” valódi forradalom válik. 

Az 1976-ban újraéledt üzemi munkásharcok lassan nyilvánvalóvá 
tették, hogy a separ/azione nem csak a tőkés társadalom 
viszonylatában igaz, hanem a klasszikus munkásosztály egy részével 
szemben is. A szakadék, amely elválasztotta a klasszikus 
munkásosztályt a termelésben való részvételt elutasító fiatal 
proletariátus jó részétől, a gyáron kívüli mozgalmak hatására is, 
elképesztő tempóban szélesedett. (Utóbbiak számára egyre kevésbé 
volt összeegyeztethető az életmódjuk és a gyári munka: egyszerűen 
lassan megszűntek termelőerőnek lenni.) 

És éppen ez a szakadék volt az, ahol a PCI és a CGIL15, a kommunista 
párt és szakszervezete meg tudta vetni a lábát, felsorakoztatva 
csapatait immár teljesen nyíltan az Autonomia ellenében. Írásunk 
                                                 
15 https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_General_Confederation_of_Labour 



megelőző részében szóltunk a PCI álláspontját meghatározó teóriáról, 
a kettős társadalomról szóló elméletről, amely szembeállította 
egymással a termelőket és a marginálisokat. 

Ma már látszik, hogy ez nem is azért volt tévedés, mert ez a 
szembenállás nem létezett (persze hogy létezett, bizonyos 
szempontból, ahogy persze megszelídülve, de létezik ma is: a 
munkásosztály nagyobbik része a jobboldalra szavaz, a „második 
társadalom”, a diákok, az értelmiségiek, a nagyvárosi „marginálisok”, 
pedig a „szélső” baloldalra). Hanem egyrészt azért, mert lassan a 
második társadalom lett a többség, másrészt a „garantáltaknak” egy 
idő után maga a PCI sem tudott garantálni az égvilágon semmit, még 
tisztes vereséget sem… 

Lassan nyilvánvalóvá vált az is, hogy a tőkés rekonstrukcióval, a 
technológiai fejlődéssel (az élőmunka szerepének lassú, de máig 
megállíthatatlan visszaszorításával) az üzemeken belüli erőviszonyok 
véglegesen megváltoztak. Egy 1977-es sztrájk összehasonlíthatatlan 
volt mondjuk egy 1972-essel – a tőkés rekonstrukció elleni felkelés 
utolsó töltényeit a gyárakban a Vörös Brigádok eresztik a kisfőnökök, 
az áruló szakszervezeti vezetők lábába… 

De ez már inkább a reménytelenség utolsó, dühödt kitörése. Az 
üzemeken kívül azonban minden másképp volt (megváltozott a harc 
központja is: a nagy homogén munkásnépességgel rendelkező Torino, 
vagy bizonyos fokig Milánó helyett, a szolgáltató szektor, a 
kisvállalkozások, az egyetemi ifjúság bázisának számító Róma, 
Bologna, Padova stb. lesznek a felkelés centrumai): a „barbár hordák” 
lassan magukat a városközpontokat fenyegették, a robbanás 
elkerülhetetlennek látszott. 

Köpünk Hegelre 

De előbb még szólnunk szükséges valamiről, hiszen az Autonomia 
feminista mozgalma (a „boszorkák”, ahogy magukat nevezték: 
„tremate, tremate, le streghe son tornate”...) az egyik legjelentősebb 
esemény volt a korban: a test és a gazdaság, az ingyenesség és a 
bérmunka, az öntudat és az elidegenedett politika, a mulatság és az 
aktivista macsóság, a vágy erotizmusa és a repetitív szex, a szabad 



orgazmus és a fallokrata rabszolgaság, az érzelmi közösség és a család 
közti szakítás a feminizmust tette az Autonomia mint életforma 
igazságának legfontosabb hordozójává. 

Az Autonomia feminista mozgalma, mely gyökeresen különbözött a 
demokratikus feminizmustól, valódi forradalom volt a forradalomban. 
A hetvenes évek közepére létrejött feminizmus nem valamiféle 
következménye volt a nőket érintő emberi jogi harcok sikereinek 
(válás, abortusz, a házasságon belüli erőszak büntethetősége), sőt 
maga is hangsúlyosan „jog-ellenes” karakterű volt. 

„A ’ne hidd, hogy jogaid vannak’, azt akarja mondani, hogy ne hidd, 
hogy védelmet kaphatsz az engedelmességedért cserébe, mert 
évezredek óta így is, úgy is engedelmeskedsz anélkül, hogy bármit is 
kapnál érte; ne hidd azt, hogy ki tudsz bontakozni egy olyan 
társadalomban, amely a kizárásodra épül: ha jogokat adnak neked, azt 
azért teszik, hogy hagyd magad normalizálni, hogy immár az ellenség 
integrálni tudjon téged a maga szája íze szerint” (Libreria delle donne: 
Non credere di avere dei diritti, 1987). 

De ez a feminizmus nem is a hatvanas-hetvenes évek diák-, munkás- 
társadalmi mozgalmaiból érkezett. Autonóm volt, ami itt azt is jelenti, 
hogy autonóm volt ezektől a mozgalmaktól is: egy új történetet, egy új 
szubjektumot, új, egészen kivételesen radikális, harci formát és 
tartalmat jelentett – maga a Mozgalom, az Autonomia csak valamiféle 
kedvező környezetet jelentett számára, ahol a feminizmus végre új 
formát ölthetett, átalakítva természetesen magát a környezetet is, 
amelyben létrejött. 

Már a hatvanas évektől egyértelművé vált (az autonóm feminizmus 
születése talán 1966 és a Demau, „Demistificazione 
dell’autoritarismo patriarcale”, alapító kiáltványa), hogy ez a 
feminizmus nem egyszerűen a férfiuralom mint a társadalom egy 
specifikus jelensége ellen harcol, hanem azon társadalom ellen, amely 
ezt lehetővé teszi. Nem a „női kérdés” megoldásáról volt szó, hanem a 
társadalmi rend megkérdőjelezéséről (vagy másképpen: nem a „női 
kérdés” az, amely problémát okoz a társadalom számára, hanem a 
társadalom az, amely problémát jelent a nőknek). 



Mindennek a hetvenes évektől a ”háztartási munkáért fizetett bér” 
követelése adott új lendületet – de ez a követelés csak kiindulópont 
volt, ahonnan fel lehetett robbantani a női alávetettség rendszerét, a 
férfi uralmát, elsősorban a családban. 

Ez volt az alapja egy jóval szélesebb követelésnek: „mi nők, azzal, 
hogy megfizettetjük a háztartási munka árát, képesek vagyunk arra, 
hogy új frontot nyissunk az állam elleni harcban, amely már minden 
egyes háztartás érint.” (Donne all’attacco, Trieszt, 1975).  

Mint láthatjuk, ez a megközelítés erősen operaista volt (egy speciális 
kérdésre fókuszálva: a háztartás munkásnőire (le operaie della casa), 
azaz egyenesen vezetett a „politikai bértől” a munka elutasítása 
(rifiuto del lavoro), azaz a bérmunka társadalmának megkérdőjelezése 
felé. Nem csak a feminizmus „megújításáról” volt szó, hanem egészen 
példátlan radikalitásról, valódi kulturális forradalomról (annak igazi, 
azaz „az egész civilizációt érintő” értelmében): 

„Köpünk Hegelre. Az osztályharc mint forradalmi teória az úr és a 
szolga dialektikájára épült, amely kizárta a nőket. Megkérdőjelezzük a 
proletárdiktatúra és a szocializmus koncepcióját (…). A férfi ereje 
abban áll, hogy azonosítja magát a kultúrával, a miénk abban, hogy 
megkérdőjelezzük azt. (…) Ez a világ nem fog összeomlani csak akkor, 
ha a férfi megszabadul attól a pszichikai egyensúlytól, amelyet a mi 
alárendeltségünk garantál számára” (Carla Lonzi: Sputiamo su Hegel, 
Rivolta femminile, 1970). 

A hetvenes évek elején jöttek létre az első autonóm feminista 
csoportok, lapok (a Sottosoprat mindenképpen érdemes ismerni a 
korból), melyeknek az alapvető aktivitásuk ún. önismereti csoportok 
létrehozása volt. 

Szemben azonban az amerikai vagy francia hasonló tapasztalatokkal, 
ezeknek a csoportoknak igen kevés köze volt a pszichoanalízishez, és 
annál több egy közös, kollektív életmódkísérletnek megalapozásához. 
Kezdetben ez a férfiaktól való szeparációt is jelentette, melynek meg 
volt az az előnye, hogy a férfiakat el kezdte érdekelni miről beszélnek 
a nők „egymás között”. 



Később ezek a kísérletek, a lázadók nők mozgalmai, találkozván a 
fiatal proletariátus más dolgaival, a foglalásokkal, a kisajátításokkal, 
az ellenkultúra világával, a bérmunka előli fejvesztett meneküléssel 
példátlanul robbanékony elegyet alkottak. 

A feminizmus azzal, hogy aláásta a férfi-nő hierarchia rendszerét, 
mintegy megfertőzte a Mozgalom más területeit is, és megmutatta, 
hogy lehet más módokon is együtt élni, mint ahogy a patriarchális 
társadalom előírja nekünk – megmutatta legalábbis azoknak a nőknek 
és férfiaknak, akik saját szubverzív tapasztalataikra támaszkodván 
kívánták átalakítani az életüket. 

A hetvenes évek közepétől a feminizmus robbanása (kiadók, rádiók, 
könyvesboltok, közösségi helyek….) gyökeresen átalakította magát az 
Autonomia mozgalmát is: nem csak a gyakorlatát (egyszer és 
mindenkorra véget ért a még a korabeli szélsőbaloldalra is jellemző 
macsóság16), hanem elveit is: „a test, a szexualitás, a pszichoanalízis 
tematikája elborította az üzemi közösségeket, a foglalt házakat, az 
ellenkultúra tereit és csoportjait, a Mozgalom minden szegmensét.” 

Ahogy a nagy Lea Melandri írta: 1975 volt a „női 68”. 

A robbanásközeli állapot egyik gyújtóeleme tehát mindenképpen az 
autonóm feminizmus volt, amely révén az is egyértelművé vált, hogy 
az állam főhadiszállása immár nem az üzemekben van, de nem is a 
kormánypalotákban, hanem mindenhol. 

                                                 
16 A nagy szimbolikus támadás a Lotta Continua 1976-as, utolsó kongresszusán történt meg, 
ahol a nők példátlanul éles kirohanást intézek a vezetők, az aktivisták, de a munkások ellen is, 
akik „bűzlenek a macsóságtól”. Az autonóm feminizmus valódi színvallásra kényszerítette 
magát a Mozgalom tagjait is: túl az autonómián a társadalomtól, magától az osztálytól, a tőke 
által ránk kényszerített szubjektivitásoktól – de autonómia bizonyos szempontból magunktól 
is, a bennünk rejlő elnyomótól mint a legalapvetőbb ellenforradalmi struktúra (a férfi-nő 
hierarchia) megtestesítőjétől… Vagy persze mindebben a kulturális forradalomban fontos 
szerepet játszott a korabeli homoszexuális mozgalom (Fuori!, Fronte Unitario Omosessuale 
Rivoluzionario Italiano) szintúgy: „a transzszexualitás visszahódítása egyidejű lesz az 
elidegenítő és elidegenedett bérmunka társadalmának végével: a homoszexuálisok és a nők 
harca elengedhetetlen a kommunista forradalom győzelméhez” (Mario Mieli: Elementi di 
critica omosessuale, 1977). Ha belegondolunk, hogy mára ebből a két mozgalomból a Femen 
lett, a női kvóta és a melegek házassága, szembeötlő korunk félelmetes regressziója. 



„Tüzet nyitni a főhadiszállásra” pedig azt jelenti, hogy 
kormányozhatatlanná, irányíthatatlanná válni a termelő munka és a 
szexuális normák társadalma számára, megtörni a hierarchiák uralmát 
a termelésben éppúgy, mint a reprodukcióban, a gyárakban és a 
városokban nem kevésbé, mint a háztartásokban és a családokban – az 
elnyomás láncai szétszakíthatóak, de nem egy (még ha az a 
leggyöngébb is) láncszem megtámadásával, hanem mintegy 
körkörösen, szimultán rohammal az életünket gyarmatosító uralom 
minden formája ellenében. 

Ez a roham „1977” története. 

 

Végezetül a földre csapódott az égbolt – az olasz „hosszú 68”, 
hetedik rész 

 

Ha az 1977-es Mozgalmat úgy hívjuk, hogy 1977-es Mozgalom, az 
azért van, mert a mozgalom így nevezte önmagát. Mások a korszakot 
máshogy hívják, többnyire „óloméveknek”. A hatvanas-hetvenes évek 
„újbaloldaláról” szóló hivatalos történetírás egyik legfényesebb 
ideológiai diadala az olasz Autonomia-mozgalom valóságának, 
teoretikus jelentőségének igen sikeres elhallgatása. Másrészről ez 
azért jól mutatja, hogy ezt a mozgalmat (legtöbbször: „Autonomia”, 
„Autonomia operaia” (Munkás Autonómia) vagy „Movimento 1977”) 
éppen radikalizmusa révén nem lehetett a nagy progresszista, liberális 
demokrata 68-elbeszélésbe beilleszteni. 

De már a korban is szinte egyedülálló történelmi jelenség volt a 
Mozgalom: szent hajszára szövetkezett e kísérlet ellen nem csak a 
pápa, de az államhatalom minden szerve, a titkosszolgálatoktól a 
rendőrségig és a hadseregig, minden párt, minden politikus, minden 
újság és minden média. 

Mindenki, cazzo, mindenki. 

A mao-dadaizmus 



Olaszországban, szemben más nyugati országokkal, mindenekelőtt az 
Egyesült Államokkal, az ellenkultúra (sex’n’drugs’n’rock’n’roll) 
hamar az autonóm mozgalom keretében találta meg önmaga 
legfontosabb kifejezési terepét. Ebben nyilvánvalóan meghatározó 
szerepet játszott a hatvanas-hetvenes évek kulturális öröksége, ez az 
igen magas szinten politizált ellenálló ifjúság minden probléma nélkül 
egyesítette a gyakorlatában a szexuális felszabadulást és a 
patriarchális társadalom elvetését, a könnyű drogokat és a bérmunka 
visszautasítását, a koncerteket és az utcai összecsapásokat vagy a 
vadsztrájkokat. 

A Mozgalomban volt valami végtelenül vonzó: kreatív volt, népi, az 
ünnep, a mulatság, a zene, a drogok, az orgia17 éppúgy fontos részét 
képezték (a jó öreg Bahtyin alighanem elégedett lett volna, hogy 
létezik még ilyesmi), mint a foglalások, a tüntetések, a demonstrációk. 

A mozgalom „kreatív szárnya”, a bolognai A/traverso című lap és 
mindenekelőtt Franco „Bifo” Berardi a Mozgalom teóriáját a hetvenes 
évek francia filozófiájában keresték és alighanem találták is meg. A 
vágygépezetek (machines désirantes), a libidinális ökonómia 
(économie libidinale), a hatalom mikrofizikája (microphysique du 
pouvoir), a szimbolikus csere (échange symbolique) ésatöbbi 
Olaszországban találkozott a valósággal: azaz kisajátításokkal, az 
autonóm módon élő fiatalok csoportjaival, a lázadó nőkkel, a gyárakat 
elhagyó munkásokkal, az iskolákat kerülő diákokkal… 

Bifo Berardi számára a hetvenes évekkel új korszak kezdődött meg: 

a kommunizmus többé nem a szükségletek egy formája, amely 
válaszra vár, hanem a felszabadulás lehetősége, melyet éppen a tőkés 
rendszer tendenciái tettek lehetségessé. A technológiai fejlődés, az 
                                                 
17 1976 nyarán rendezték a Parco Lambroban a Proletariato Giovenile nagy zenei-alternatív 
fesztiválját. A majd 100 000 ember részvételével zajló több napos rendezvény valami 
irgalmatlan orgiába, vad, eszement karneválba torkollott, ahol kijött a mozgalom minden 
erénye és minden hibája (a kreativitás, a lázadás, a nyomorból fakadó erőszak és 
törvényenkívüliség…). A „Parco Lambro” után nyilvánvalóvá vált sokak számára, hogy az 
orgia éppúgy gettó, mint a gyár, a városi hinterland, vagy éppen a mozgalomtól elszakadt 
politikai erőszak. A represszió hatására a vágyak megélésből valamiféle önpusztító hajlam 
lesz: a felszabadulás útja nem ezeknek a hajlamoknak a megélése, hanem a vágyak 
felszabadítása, ami nem lehetséges gettókban. 



automatizálás lehetővé tették a munkaidő csökkentését, ezzel a 
kreativitás felszabadítását, a cél többé nem a „gépek szocialista 
működtetése”, hanem az elidegenedett munka felszámolása. A 
felszabadulás többé nem egyszerűen a szükségletek kielégítése, hanem 
a vágyak felszabadítása, életünk, testünk, időnk visszaszerzése – 
amely immár „technikailag” lehetséges. 

Ennek a lehetségességnek az aktora a „fiatal proletariátus”, amely 
persze magában hordozza a hatvanas évek harcainak hagyományait, 
de harcai mára a bérmunka társadalmából kifelé mutatnak. Ez a 
küzdelem nem lesz békés, hacsak az autonómia erői nem vonulnak 
vissza valamiféle önigazgató gettókba, de a harc eszköze nem az állam 
szívére támadó fegyveres erő, hanem az állam represszív 
megnyilvánulásai elleni állandó küzdelem, „körkörös harc”. 

Az értéktermelés rendszere talán sokáig fennmarad még, de ez nem 
jelenti azt, hogy a kommunizmus csupán csak a jövőre vonatkozó cél: 
a kommunizmus ott van már a jelenben is, mint a tőkés rendszer belső 
ellentmondása, mint az autonóm szubjektumok felszabadulási 
folyamata. 

Ez az ellentmondás leküzdhetetlen és egyre radikálisabb formákban 
tör felszínre, hiszen az autonómia és a tőke tendenciája az élő munka 
csökkentésére tulajdonképpen egymás motorjai, azonban az 
autonómia kommunizmusa a tőke dominanciájának állandó 
megkérdőjelezését jelenti – a mindennapokban. 

Az állammal, a bérmunka társadalmával való összeütközés nem 
frontális, inkább transzverzális: korunkban nem valódi forradalmiság 
a csupán politikai aktivizmus, ahogy nem elégedhetünk meg a lázadó 
szubjektum alakjának istenítésével sem – hiszen ez utóbbi csupán a 
tőkés rendszer negatív oldala. 

Ezt a formát még nagyrészt maga a hatalom szőtte: az antiproduktív 
viselkedések, a társadalom dezorganizációjára való törekvés gyakran 
újraszövi a hatalom hálóját, a tőke realitását úgy élvén meg mint 
fájdalmas, de túlhaladhatatlan világot. 



Ezt a valóságot inkább transzverzálisan tudjuk lerombolni, a 
különböző ellentmondásain keresztül: itt, a gyakorlatban jön létre az 
új osztályösszetétel, ahol az osztály mint szubjektum önmagát 
definiálja szükségletei, vágyai, egzisztenciális és kulturális 
gyakorlatai, materiális feltételei újradefiniálása révén. 

A szubjektum mintegy transzverzálisan bejárja „az alap és a 
felépítmény” minden szintjét az osztály rekompozíciója során, amely 
csak úgy lehet forradalmi, ha ezeket a szinteket anélkül alakítja át, 
hogy egymástól szeparálná őket. 

Az autonóm mozgalom nagy fóruma az A/traverso volt („giornale 
dell’autonomia”), az ellenkultúrának a Zut („foglio di agitazione 
dadista”), és mindkettőnek a legendás bolognai rádióadó, a Radio 
Alice. A Radio Alice, amelynek sikerült az irónia éles fegyverével 
sokkolni a vörös bolognai burzsoázia legnagyobb részét: ahol a 
nyelvhasználat maga is a kollektív mulatság, a rend, az 
előreláthatóság, az egyértelmű jelentés kihívója lett – többé nem 
controinformazione-ról volt szó (azaz a burzsoázia, egyébként szép 
számú, hazugságainak leleplezéséről), hanem egyrészt igazságainak 
széttöréséről, másrészt az információ áramlásának szabotázsáról, azaz 
a tőkés rendszer egy neuralgikus pontjának a megtámadásáról. 

Leplezni, hogy a hatalom diskurzusában természetesnek tartott dolgok 
abszurdak és embertelenek: a rend nyelve (és a nyelvi rend) ezt fejezi 
ki és konszolidálja. Ez ellen a legjobb nyelvi stratégia az irónia, a 
hiperbolisztikus, szinte kiáltványszerű stílus és így tovább – de nem 
valamiféle absztrakt nyelvi szabadosságról van szó, hanem arról, hogy 
a proletariátus megtalálta és kisajátította a saját nyelvét. 

A Mozgalom és a nyelve kölcsönösen feltételezi egymást, mint 
írásunk előző részében szóltunk róla, egyedül Umberto Ecónak tűnt 
fel, hogy valamiféle új valóság jött létre a nyelvben (az italo-indiano). 
De Eco számára mindez csupán szemiotikai kérdés volt, alig vette 
észre mögötte a valóságot18: egy új társadalmi szubjektum 
                                                 
18 Végül persze Ecónak lett „igaza”: a kreativitást, a művészetet, meg persze a forradalmat is 
elsöpörte a technológiai-információs forradalom és a tőke rekonstrukciója. Nyilvánvalóvá lett, 
hogy „nem összekeverendő egy nagy tömegünnep a Téli Palota elfoglalásáról, a Téli Palota 
elfoglalásával”. 



megszületését, amely nem csak a nyelvet alakítja át, hanem magát a 
valóságot. (Egészen elképesztő kulturális robbanás is volt a 
Mozgalom: 1977-ben 69 „autonóm” lap jelent meg, mintegy 300 000 
példányban, olyan helyeken is, mint Catanzaro, Pero, Brugheria… a 
Mozgalomhoz tartozásukat egyszerűen a stílusukról meg lehetett 
ismerni). 

Ez volt a célja (az alighanem némi öniróniával) mao-dadaizmusnak 
nevezett jelenségnek a korban: a klasszikus avantgárd legnagyobb 
hiányossága az volt, hogy elválasztotta egymástól a művészetet és a 
„valódi életet”, a művészeti alkotást és a forradalmi aktivitást, a 
művészet lerombolását és a tőkés világ megsemmisítését. Ez az 
avantgárd nem tudott „eljutni a tömegekhez”, csak a lehető legritkább 
esetben, vagy gyakran a Párt közvetítése révén (mint a LEF, a 
Linkskurve, a szürrealizmus…). 

Nem sikerült nyelv és forradalom, élet és művészet szeparációjának 
meghaladása, mert röviden szólva „a dada nem volt proletár, a 
proletárok pedig nem voltak dadaisták”, az osztályviszonyok és a 
kulturális, antropológia feltételek megváltoztatása nem járt párban. 
Ekkor hiányoztak a tömegessé váló avantgárdnak a materiális alapjai, 
ma, a szellemi munka tömeges proletarizációjával ez alapvetően 
változott meg: létrejött a legszolidabb szervezeti bázis, a bérmunka és 
a teljesítményelv visszautasítását magával hozó, szinte antropológiai 
átalakulás, amely érintette a nyelvet, a kódokat, a cselekvési módokat, 
a gesztusokat.… 

Ez persze hadüzenet volt a kommunista párt (PCI) történelmi 
kompromisszuma19 másik oldalának, a „kulturális konszenzusnak” is, 
ahogy A/traverso fogalmazott a konszenzus, azaz a demokratikus 
konformizmus és az autonóm kulturális robbanás kapcsolatáról: a 
kulturális konszenzus „fehér propaganda a fekete gettókban”. 

Ahogy lenni szokott, a minden szempontból a csúcson levő Párt ekkor 
vesztette el a kulturális hegemóniát Olaszországban – egyszer és 
mindenkorra. 

                                                 
19 https://it.wikipedia.org/wiki/Compromesso_storico 



És miért maoizmus? Mao gondolta minden „avantgárd” alapvető 
funkciójának, hogy a tömegekben megtalálható elveket, 
gyakorlatokat, tapasztalatokat mintegy összegyűjtse, szintetizálja, 
teoretizálja, majd átnyújtsa őket ismét a tömegeknek, akik a 
harcaikban használják ezeket az absztrakciókat, amivel persze ismét 
megújítják őket és így tovább. 

Itt a maoizmus nem más, mint a tömegekben meglevő vágyak, 
szükségletek, tendenciák megértése és szintetizálása. A mao-
dadaizmus maga a gyakorlat, amely informál. Nem az életről való 
beszéd, hanem maga az élet. 

De egy idő után a tőkés rendszerrel szembe állított tapasztalatok 
aggregációja már nem elégséges. És most Majakovszkij nem lesz 
egyedül, ez alkalommal „Majakovszkij nem öli meg magát: kis 
browningjának jobb dolga akad” (Bifo: Chi ha ucciso Majakovskij?, 
1977). 

Végezetül a földbe csapódott az égbolt 

Végül is a nagy év valamikor 1976 vége felé indul el – Palermóból, 
azaz jellemzően a „no future” Délről, míg 1968-69 inkább északi volt. 
A szikra a hírhedtté vált ún. Malfatti-rendelet volt, amely lényegben 
vissza kívánta venni az egyetemistáktól az 1968-as harcok 
eredményeit, és hosszú távon meg akarta szabadítani az egyetemeket a 
„plebstől”, azaz az engedetlen diák-munkásoktól, munkás-diákoktól. 

Maga a tény, hogy az események az egyetemeken törtek ki 
végeredményében majdhogynem a véletlen műve (annyiban nem, 
hogy „sok fiatal volt ott egy helyen”) – a dolognak semmi köze 
sincsen már az „1968-os diáklázadásokhoz”. Senki nem akart itt már 
az egyetemektől semmit (még a kritikai egyetem sem jöhetett szóba: a 
Mozgalomtól a „radikális reformizmus” a lehető legtávolabb állt) – 
hacsak nem lerombolni azokat.  

 

Olaszországban nincs „Vincennes”, menedék a balos professzorok és 
diákok számára, Toni Negri vagy Paolo Virno börtönbe kerültek, nem 



katedrára, mint Deleuze vagy Foucault: „1977” jobban hasonlít már 
egy gettólázadásra mint „1968-ra”. 

Másrészről a Mozgalom alapvető jellemzője volt, hogy sikerült 
„deszubjektivizálni” önmagát, elkerülni azt, hogy a politikai 
gazdaságtan kategóriájával le lehessen írni magát a mozgalmat vagy a 
tagjait: a Movimento nem volt sem diákok műve, sem munkásoké – a 
bárkik („qualunque” – Agamben)20 lettek itt valakik. 

A képlet viszonylag egyszerű volt: a bérmunka visszautasítása = az 
iskola visszautasítása. Mindezt kiegészítette a gimnazisták egyre 
terjedő mozgalma, azokon a helyeken, ahol a Mozgalom erős volt, az 
igazgatók 1976 környékén már nem nagyon igazgattak semmit. 

Az egyetemi mozgalom hamar országossá terebélyesedett, 
egyetemfoglalásokkal, tüntetésekkel, egyre erőszakosabb 
összecsapásokkal – ez arra vezette a kormányt, hogy februárban 
minden tüntetést betiltson, majd rendőrökkel vegye körbe a római La 
Sapienza egyetemet. 

Ezzel megkezdődött „1977” 

Rómában és más egyetemeken egy eddig teljesen ismeretlen 
konstelláció jött létre: az elfoglalt épületekben megjelentek az 
egyetemmel semmilyen kapcsolatban nem álló „marginális” fiatalok, 
munkások, a „nagyvárosi indiánok” – maga az egyetem csupán apropó 
volt, vagy éppen a főhadiszállás, ahol létrejöttek a tőkés rendszernek 
és az államnak való ellenállás „vörös bázisai”. 

Az „indiánok” leginkább az Autonomia „kreatív szárnyából” érkező 
fiatalok voltak, akiknek pont annyi közük volt a szélsőbaloldali 
csoportokhoz, vagy a diákmozgalmak aktivistáihoz, mint a 

                                                 
20 Erre most itt nem térhetünk ki, de az Autonomia történelmi tapasztalata a mai ultrabaloldal 
legfontosabb hagyománya. L. erről: „Meghalt a szélsőbaloldal, éljen az ultrabaloldal!” A 
közvetlenül az Autonomiától eredő mai kommunizmus-kép (Giorgio Agamben „eljövendő 
közössége”,” la comunità che viene”) is gyökeresen különbözik a „mindenki képességei 
szerint, mindenkinek szükségletei szerint” nevezetű őrülettől. A kommunizmus nem egy 
eszme vagy egy program, hanem egy végtelenül gyakorlati kérdés: sokszínű, vidám, a külső 
kényszerektől megszabadult emberek érzelmi közössége, az életformák, identitások állandó 
változása és játéka, a vágyak megélése és még ezernyi más… 



kereszténydemokráciához: a nagyon komoly tömeggyűléseket, 
bizottságokat a mozgalmi élet tradicionális formáit Geronimo népe 
(„Apaches, Cheyennes, Sioux, Mohicani, siamo tutti Indiani 
Metropolitani”) egyszerűen kiröhögte, és a gyilkos irónia fegyverével 
győzte le. Az autonómok első nagyon komoly „kongresszusát” február 
végén Rómában az indiani és a feministák lényegében szétverték, 
hasonló sorsra jutott Milánóban az Avanguardia Operaia 
kongresszusa is: a hivatásos aktivisták kora véget ért. 

Az auditóriumokban táncoltak, az utcákon énekeltek, a tereken 
drámajátékok folytak, a Mozgalom szinte a delírium állapotába került: 
diákok iskola, nők család, munkások gyár, fiatalok munka, 
homoszexuálisok szégyen nélkül. A forradalom leginkább 
antropológiai változás volt a használt nyelvben, a gesztusokban, a 
mindennapi élet millió interakciójában. 

Február közepén aztán az égbolt sötétedésnek indult. Az immár többé-
kevésbé hatalmon levő PCI (tartózkodó szavazataival támogatta a 
kisebbségi kereszténydemokrata kormány megszorítási politikáját és a 
repressziót: a rendkívüli törvényeket stb.) egyre aggodalmasabban 
figyelte a Mozgalom megállíthatatlannak tűnő terjedését – elhatározta, 
hogy rendet csinál, elsőként a kommunista polgármester irányította 
Rómában. 

A rendcsinálás első lépése a szakszervezeti (CGIL) vezető, Luciano 
Lama látogatása volt szakszervezeti munkások és PCI aktivisták élén 
az egyetemre, hogy „dialógust kezdeményezzen” a diákokkal. A dolog 
egyértelmű provokáció volt (főleg botokkal, vascsövekkel 
felfegyverzett „aktivisták” élén) – az egyetemet elfoglalva tartók 
próbálták humorral kezelni a helyzetet („Az irónia fegyverével 
fogadjuk a Tibetből érkező Lamát”, „Lama, nessuno l’ama”, „Túl sok 
ütést kaptunk gyermekkorunkban, ezért van, hogy mindannyian 
gyilkosokká váltunk”, „Provokátorok vagyunk, szélhámosok: csak 
Lama és Cossiga [a korabeli kereszténydemokrata belügyminiszter] az 
igazi kommunisták”), de egyértelművé tették, hogy nem fogják tűrni, 
hogy a PCI/CGIL rendőrt játsszon az egyetemen. 

Nem megyünk bele a részletekbe, a dologból meglehetős verekedés 
lett, harcok a campuson belül, végül az „indiánok” kiverték az 



egyetemről a párt és a szakszervezet aktivistáit, Lamának is 
menekülnie kellett: „ma az indiánok kiásták a csatabárdot, válaszul a 
sápadt arcú Lama támadására, és kikiáltották az állandó boldogság 
állapotát”. 

A kommunista válasz sem késett: a parlament már másnap elfogadta a 
rendkívüli törvények egy újabb csomagját, amely előirányozta az 
autonómok közösségi tereinek azonnal bezárását. A „kettős 
társadalom” két oldala, a megszorítások szocializmusa és a vágyak 
kommunizmusa, és (mint hányszor már a világtörténelemben!) a 
proletárok és a munkásmozgalmi szervezetek között a szakadék 
áthidalhatatlanná vált. 

A Mozgalom számára a PCI egy szintre került az állammal és a 
fasisztákkal, míg a kommunista párt értelmiségijei neosquadrismóval 
diciannoveismóval („19-esek”, lényegében kispolgári fasiszták), 
vádolták az autonómokat, Berlinguer pedig híres beszédében 
egyszerűen untorellinek (pestisesnek) nevezte a Mozgalom tagjait. 

La guerra fu dichiarata 

Nincs módunk itt részletekbe menően leírni az eseményeket, de 
olvasóink nagyjából el is tudják képzelni: szerte Itáliában folytatódtak 
az egyetemfoglalások, az összecsapások, az autonómok a rendőrség, a 
fasiszták és a PCI között (a Párt elkezdett adatokat is gyűjteni a 
Mozgalom tagjairól, amelyeket majd a rendőrség fog felhasználni a 
bukás utáni letartóztatásokkor; a L’Unità-ban névvel és címmel 
vádoltak autonóm újságírókat a lázadás szításával, a PCI munkásai 
megtapsolták a La Sapienzát erőszakkal kiürítő rendőröket…) – 
bizony előkerültek fegyverek immár az autonómok oldalán is. 

A legforróbb helyzet március elejére Bolognában alakult ki – amely 
város amúgy is az összecsapások szimbolikus helyévé vált. A „vörös” 
Bologna egyszerre volt az eurokommunizmus és a compromesso 
storico kirakatvárosa, ahol remekül megfértek egymással a PCI-
munkások és a belváros progresszív burzsoái és butiktulajdonosai. De 
volt egy „második város is”, mintegy 70 000 diákkal és a külvárosi 
marginálisokkal, akik nagy része fuori sede volt, akik nehezen fizették 
ki a gazdag és őket többé-kevésbé meg is vető város nyomasztó 



lakbéreit, a még nyomasztóbb egyetemi menzákon étkeztek, 
végletekig kizsákmányolt és alulfizetett munkákat végeztek a 
burzsoázia kisvállalkozásaiban – és akik egy valódi ellentársadalmat 
hoztak létre a Mozgalom keretében. 

Csak egy szikra kellett egy ilyen környezetben, ilyen légkörben. A 
következő tüntetésen, március 11-én, egy csendőr lelőtte Franceso 
Lorussót, a Lotta közismert aktivistáját. A helyi Radio Alice bejelenti 
a hírt: a város utcáit több tízezernyi autonóm foglalja el, több napos 
utcai harcok kezdődnek. Végül a kommunista polgármester a hadsereg 
segítségét kéri: Bolognát ellepik a tankok, mint Budapestet vagy 
Prágát. 

„Bologna vörös, de a szégyentől” – hirdették a város falai. Bologna 
sok tekintetben szimbólum volt: tankok a disszidencia ellen, a 
proletariátust legyőzik, miközben a munkásosztály nem mozdul. 

Itt lett a legegyértelműbb, hogy mire képes a ”demokratikus 
konszenzus”, ha komoly kihívás éri, itt hullott le a lepel, hogy nem 
demokrácia és a represszió állnak egymással szemben, hanem a 
tőkések demokráciája represszív. 

Március közepén a lassan valóságos felkelés képét öltő események 
ellepik az egész országot – az epicentrum immár Róma, ahová (a 
betiltás ellenére megtartott) tüntetésre az egész országból érkeznek a 
Mozgalom tagjai. Újabb összecsapások törnek ki – ismét lövések is 
dördülnek, mindkét oldalról. A következő hónapokban az utcai harcok 
szinte állandóvá váltak (főleg Rómában és Milánóban), de szerte az 
országban blokád alatt voltak az egyetemek és számos gimnázium is. 

Nehéz tisztességes választ adni arra a kérdésre, hogy vajon a 
Mozgalom tagjai igazán akarták-e ezt a felkelést (felkelésen nem egy 
nagy eseményt értettek, inkább az összecsapások fokozódó terjedését 
és eszkalációját). Kétségtelen tény, hogy 1977 tavaszára a Mozgalom 
nem egy szárnyában eluralkodott a „most vagy soha”21 hangulat, az is 
                                                 
21 A legforróbb helyzet Milánóban volt, ahol maga a Mozgalom legaktívabb szárnya is igen 
közel állt a leninizmussal nem teljesen szakító csoportokhoz. A Rosso március végén olyan 
címlappal jelent meg, ahol a képen puskákkal, pisztolyokkal, vascsövekkel felfegyverzett 
autonómok voltak a láthatóak a következő szöveggel: „Avete pagato caro…non avete pagato 



kétségbevonhatatlan, hogy az a tény, hogy nem sikerült a Mozgalom 
mellé állítani a klasszikus munkásosztályt (leszámítva néhány gyárat, 
ahol az Autonomia Operaia különösen erős volt) fokozta a kételyeket 
az idősebb generáció körében, és ahogy már lenni szokott, a fiatalok 
között éppen ellenkezőleg: az államhatalommal való mielőbbi 
közvetlen összecsapás felé irányította őket. 

Mindenesetre a dologból semmiképpen sem lehetett jól kijönni: május 
elején elindultak az első „terrorellenes” hadjáratok, azaz a Mozgalom 
tagjainak letartóztatása, kommunikációs csatornáik betiltása, 
ellehetetlenítése, közösségi tereik bezárása, házkutatások a 
kiadóikban, könyvesboltjaikban és így tovább (egy időre még azokat 
az ügyvédeket is lecsukták, akik az Autonomia tagjait védték…). 
Ezután már inkább az lett a kérdés, hogy hogyan lehet lényegében az 
illegalitásban fenntartani a Mozgalom aktivitásának egy minimumát, 
miközben az állami represszió egyre aggasztóbb méreteket öltött. 

Az olasz „hosszú 68”, az a történelemben is szinte példátlan, másfél 
évtizedig tartó „rendkívüli állapot”, lassan a végéhez közeledett. És 
nem mi győztünk.  
 
 
Mert ki mondta, hogy lehetetlen? – az olasz „hosszú 68”, nyolcadik 
rész 
 
 

Az Olasz Kommunista Párt és a kereszténydemokraták „történelmi 
kompromisszuma” (compromesso storico) gettóba és marginalitásba 
szorította a Mozgalmat, ahogy az előző részben írtuk, és az állami 
represszió éppen azt vette el, amire leginkább szüksége lett volna: az 
időt, hogy az ellenállás életmód-tapasztalatai meggyökereződjenek, 
                                                                                                                                                         
tutto!”. A vezércikk sem volt valami békés, főleg a kommunistáknak címezve: „Piszkos, 
tudatlan csirkefogók, akik úgy gyűjtik a szavazatot, mint a maffia: védik a boltosokat, 
szervezik a rendőrszakszervezeteket, megosztják a proletárokat és a munkásokat… Mit 
mondhatnánk? A proletár igazságszolgáltatás nem fog késlekedni, hogy lesújtson ezekre az új 
Noskékra, ezekre a polgármesterekre [Zangheri, Bologna], akik tankokat küldenek a diákokra, 
ezekre a képviselőkre és vezetőkre, akik alig titkolják, hogy a burzsoázia legelmaradottabb 
részéhez tartoznak, akik az Ellenállásban szerzett szánalmas kis érdemrendjeikkel takarják el 
a szemüket, hogy ne lássák mi folyik itt.” 



hogy a felmerülő kérdések legalábbis magasabb szinten 
tudatosodjanak. 

A Mozgalom rohant az állammal való antagonisztikus összeütközés 
felé, olyan sebességgel, hogy még tagjai sem voltak többé képesek 
megfékezni. Bizonyos szempontból skizofrén helyzet volt: hogyan 
lehetne megtartani a Mozgalom gazdagságát és kreativitását anélkül, 
hogy mindez végzetes, nyílt összecsapáshoz vezessen? 

A talán megoldhatatlan központi probléma az volt, hogyan lehetne ezt 
a végtelen sokszínűséget, a Normák alóli felszabadulás számtalan 
szökési útvonalát valamiféle egységes támadássá átváltoztatni a 
rendszer ellen – természetesen mindenféle centralizált szervezet 
nélkül. Senki sem tudta erre a választ. 

A Mozgalom dinamikája mindenesetre az egyre gazdagabb, 
kreatívabb életmód-tapasztalatok és a militarizáció párhuzamos 
fokozódása felé vezetett – egyszerre az expanzió és a radikalizáció 
irányába. Az intézményellenes szélsőségesség és a vágyak 
emancipatív megélése a kezdetek kezdetétől kéz a kézben járt: 
„1977”, a forradalom, a felkelés alighanem elkerülhetetlen volt. 

Ahogy a csúcspontnak számító 1977-es év (mely valódi jacquerie 
volt, igazi vörös zászlós rendkívüli állapot) végén írták a „nagyvárosi 
indiánok” egyik kiáltványukban: 

„Nem maradunk tovább a rezervátumaikban! Ez az év végre a 
mulatság és a háború jegyében fog telni. A mulatságéban: mert 
szükségünk van rá, hogy együtt legyünk, hogy érezzük egymás 
melegségét, hogy megtaláljuk a kollektív vágyunkat a harcra, 
önmagunk és a világ megváltoztatására, hogy legyőzzük a 
reménytelenséget, és megvalósítsuk álmainkat. De a harcéban is, mert 
nem vagyunk hajlandók a tőkéseknek áldozni az életünket és 
képzeletünket. Az arcukba akarjuk üvölteni reménynélküliségünket és 
életörömünket!” (Circoli giovenili, Róma, 1977). 

Mindenképpen szólnunk kell itt pár szót a politikai erőszak kérdéséről. 
Először is: talán jószándékú, de mindenképpen téves azt állítani, hogy 
a korabeli, az autonómok által kifejtett erőszak mindösszesen reakció 



lett volna az állami és félállami fasizmusra. Ez nem igaz, mindenki 
tisztában volt vele, hogy egy új korszak jött el a hetvenes években, az 
Autonomiára nem volt jellemző, hogy „forradalmat akart volna 
forradalom nélkül”, mindenki tudta, mindkét oldalon, hogy a helyzet 
már-már polgárháborús. 

De, és ez nagyon lényeges, ez igen távolt állt a Vörös Brigádok-féle 
szélsőbaloldali fegyveres ellenállástól: az Autonomia esetében a harc 
minden formája (így akár a fegyveres harc is) alá volt vetve egy 
életformának: a fegyveres harc sosem lehet szeparált ettől, hiszen 
akkor az egész dolog az értelmét veszíti – jellemző volt, hogy 
sokaknak nem is a fegyverek jelentették a gondot, hanem leginkább az 
illegalitás, azaz a Mozgalom „élő”, kreatív részéből való kiszakadás. 

Másrészről gyökeresen eltért az államról alkotott definíciójuk is a 
Brigate-től, mint láthattuk: ők távolról sem gondolták azt, hogy „az 
állam főhadiszállását” fegyverrel el lehetne vagy el kellene foglalni. 
Az Autonómiának is voltak fegyveres tagjai, talán többé-kevésbé 
„saját” fegyveres szervezete is (többek között a Prima Linea), de ez 
sosem volt elkülönült magától a mozgalomtól, valamiféle belső 
avantgárd volt, amely a fegyveres harcot mindig a többi küzdelem 
dinamikájában értékelte, mint a „mozgalom ereje szintjének jelenlegi 
kifejeződését”. 

Az Autonomia fegyvereseire volt jellemző, hogy mindig hangsúlyosan 
mutatták, hogy van nálunk fegyver a tüntetéseken (azaz legtöbbször 
pisztolyt formáztak kezükből): éppen azért, hogy ne kelljen 
használniuk….Mindazonáltal a háború, amit az állam és a Brigate 
akart, a lehető legtávolabb volt a Mozgalom céljaitól, valóságától, 
gondolataitól, stílusától, kreativitásától, vágyaitól – a háború, az 
„ólomévek”  a Mozgalom bukásának oka és következménye is volt 
egyszerre. 

A feszítő problémák megoldására végül 1977 szeptemberében 
Bolognában tartották az Autonomia országos „kongresszusát”, 
mintegy százezer autonóm jelenlétében. A dolog hatalmas népi ünnep 
volt, napokig tartó állandó mulatság és vita, utcaszínház és 
nagygyűlés, ahol ott voltak a torinói melósok, a nápolyi 
munkanélküliek, a római marginálisok, a milánói indiánok, a német 



autonómok és a francia filozófusok (Sartre, Foucault, Deleuze, 
Guattari, Barthes stb. írt alá közösen egy nyilatkozatot – a szöveg nem 
túl érdekes vagy eredeti, tulajdonképpen a „represszió elleni” 
felhívás). 

A helyszínre érkező külföldiek, akik arra voltak kíváncsiak, mi az 
isten folyik Itáliában, meglepődve állapították meg, hogy nyoma sincs 
„terrornak” vagy „óloméveknek”, ellenben jelen volt pár tízezer 
ember, aki egyszerűen élvezte, hogy együtt lehet. De ez már 
Mozgalom utolsó nagy ünnepe volt: Bolognában sem sikerült 
megoldani az ellentmondást, hogy egy ilyen ezerszínű mozgalomnak 
hogyan lehetne valamiféle „politikai” kifutást találni. 

A konkrét ügyeket illetően sem volt távolról sem egyetértés. Sokan a 
nyílt felkelés felé húztak volna; a „kreatívok” elkeseredetten próbálták 
védeni az álláspontot, hogy ez az út a Mozgalom halálához fog 
vezetni, próbálják meg inkább megvédeni és mélyíteni, ami már 
létezik, azaz az évek során létrehozott új életmódokat, innen Bifo 
bizarrnak tűnő cikke a korból („A Forradalom véget ért. Győztünk”): 

„Amíg a XX. század forradalmi mozgalmai azt gondolták, hogy 
megdönthetik és meghaladhatják a kapitalista rendszert, addig az 
autonóm mozgalom lefektette az alapjait a társadalmi emancipáció új 
koncepciójának. (…) A munka megszüntetése a fejlődés objektív 
tendenciájává vált, melyet a technológia és a társadalmi tudás 
rendszere tett kézzelfogható lehetőséggé. Ez már túlmutat egy XX. 
századi politikai forradalmi modellen, ezért: a forradalom 
befejeződött. (…) De mit jelent az, hogy ’győztünk’? Egy olyan 
mentális struktúra kialakulását, amely révén létrejöttek azok a 
feltételek, melyek keretében, kollektív, tudatos cselekvés révén, 
megkezdtük a munka meghaladásának folyamatát. Ez a folyamat a 
modern technológia hatalmas átalakulása és a technológia-
tudományos tudás a termelésnek való totális alávetettsége segítségével 
lehetővé teszi az emberi munka helyettesítését, és a munka mint az 
emberi aktivitás modellje, megszüntetését. („La rivoluzione è finita, 
abbiamo vinto”, A/traverso, Bologna, 1977. június). Megint mások 
(mint a Rosso, a Senza Tregua, a Primo Maggio) próbáltak visszatérni 
egy felújított operaismo-hoz, azaz a munkásosztályhoz. 



Do you remember the counterrevolution? 

Tulajdonképpen az első két megoldásnak valamiféle negatív formája 
jött létre az elkövetkezendő egy-két évben: a Mozgalom szétesett 
kisebb „bandákra”, csoportokra, amelyek kétségbeesetten küzdöttek a 
túlélésért, és „szemet szemért” harcoltak az állami represszió ellen – a 
valamiféle közös stratégia hiányából irgalmatlan kupleráj lett, 
ahonnan egyenes út vezetett a valódi fegyveres erőszak felé. Sokan ezt 
az utat választották inkább, mint az önfeladást, a beilleszkedést a 
társadalomba – az igazi „ólomévek” a Mozgalom bukása után 
következtek el. 

A Moro-ügy (amely révén a Brigate frontális összeütközést akart 
kiprovokálni az a állammal – mindez nem csak hogy sosem szerepelt 
a Mozgalom céljai között, hanem kimondottan ellentétben állt vele) 
tette fel a koronát minderre. A hírhedt Calogero-teoréma („kiüríteni az 
akváriumot, hogy megfogjuk a halakat”, azaz a Mozgalom mint a 
Brigate „politikai szárnya”, a Mozgalom értelmiségijei, mint a Brigate 
„teoretikusai” stb.) értelmében mindenki „terroristának” számított, aki 
bármilyen formában is ellenállt vagy részt vett a Mozgalomban. 

Az utcák kiürültek, a börtönök megteltek, az Olasz Kommunista Párt 
(PCI) és szakszervezete, a CGIL boszorkányüldözést indított a 
gyárakban is az autonómokkal szemben (akik nem tartják be a 
„munkahelyi békés együttélés szabályait”: „Liquidarnosc”, mondták 
a korban megvetően a CGIL-ről). A legendákkal ellentétben a Brigate 
a Moro-ügy után népszerűbb volt, mint valaha a teljesen 
kétségbeesett, hitet vesztett, az állami represszió által üldözött fiatalok 
körében. 

Új, kisebb fegyveres szervezetek is alakultak (Proletari armati per il 
comunismo, Squadre armate proletarie, Formazioni comuniste 
combattenti…) – mindenki a immár öncéllá vált erőszak ördögi 
körében találta magát. Az állam válasza a represszió fokozása volt, 
immár az egész Mozgalommal szemben: a bebörtönzésekkel éppen azt 
az erőt likvidálta, amely egyedül fékezhette volna meg az öncéllá vált 
politikai erőszakot. Hatalmas árat (több száz halott) követelt ez az 
állami stratégia (szubverzió = ”terrorizmus”), hogy sikerüljön a 
Mozgalmat eltaposni. 



Néhány hónap alatt, 1979 és 1980 fordulóján a Mozgalom 
gyakorlatilag megsemmisült: legjobbjai vagy börtönben voltak, vagy 
az illegalitásban fegyverrel a kezükben (vagy már nem voltak az élők 
sorában). 

Több ezer embert börtönöztek be (40 000 elítélő bírósági döntés 
született, 15 ezren járták meg legalább letartóztatásban a börtönt, 4 
ezer letöltendő börtönbüntetést szabtak ki, több száz tagot 
kényszerítettek emigrációba, több tucatot öltek meg (csak a 
tüntetéseken, 1976 és 1978 között 130 ember halt meg).  

De még ennél is többet számított, hogy egy egész generáció22 vált 
idegenné a társadalom számára – sokan egészen tragikus módon: 1976 
és 1978 között a heroinfogyasztók száma meghétszereződött 
Olaszországban, példátlanul megnőtt az öngyilkosságok száma is. 

Negri ’horror vacui’-ról beszél a Mozgalom bukása és a represszió 
harapófogójába került generáció kapcsán, a nagy ürességről, amely a 
hetvenes évek színes, felemelő és felszabadító közösségi tapasztalata 
után elöntött egy generációt. (Ahogy persze a vereség tudata is, Negri 
javasolta, hogy a padovai egyetem23 homlokzatán cseréljék ki a 
feliratot: „Universa universis patavina servitudo” – a „libertas” 
helyett persze). De az olyan pótlékok is, mint a rap (a Public Ennemy 
– Fight the Power klipjében a Black Panthers tagjai táncolnak!), a 
punk vagy az ultra’ (nem véletlen, hogy az ultra’ szülőhazája a 
                                                 

22 Bizonyos szempontból alighanem az Autonomia félelmetes ereje, örökségének súlya és 
vereségének mértéke tette Olaszországot ilyen bizarr hellyé a nyolcvanas évek elejétől fogva. 
Eltűnt sok minden (a közösség, a politika, a közélet iránti szenvedély) – máshol is, de nem 
ilyen radikálisan: a „szar is le van szarva” mentalitása, amelyet mi Kelet-Európában úgy 
ismerünk, mint a tenyerünket, az olaszoktól sem idegen. Az Autonomia megmutatta, hogy mi 
lenne lehetséges – nem véletlen, hogy a bukás után olyan erős volt a kiábrándultság, amely 
(mint általában) előbb-utóbb közömbösséghez, majd regresszióhoz vezetett. Ha 
belegondolunk, Itália következő két évtizede Andreotti, Bettino Craxi és Berlusconi jegyében 
telt – ennél kevés országban volt lejjebb a kontinens nyugati felében. Talán sehol. És talán ez 
az oka a mai olasz katasztrófának is: míg más országok, ahol a antifasizmus nemzeti tradíció 
is (Görögország, Spanyolország, Portugália, Franciaország tán a határeset) egészen jól 
ellenállnak a mostani fasiszta hullámnak, a Bella ciao Itáliájából nem sok maradt (illetve 
maradt mint kulturális zárvány – de hát az meg van máshol is). 

 
23 https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Padua 



hetvenes évek végének Olaszországa; l. erről hosszabb 
tanulmányunkat24) mind a „hosszú 68”, azaz a forradalmi remények 
utániak. 

Az Autonomia nagy öröksége egy olyan kulturális hegemóniának 
megteremtése, amely nem a közvéleményben vagy a kultúrában 
gyökereződik, hanem magában a társadalmi gyakorlatokban, a 
kifejezésmódoktól, a kifejezések tartalmán át, az ellenállás különböző 
formáiig. A Mozgalom igazi rémálom volt a tőkés rend híveinek: talán 
nem is az időben és térben mégiscsak korlátozott valósága, hanem a 
tény, hogy a dolog lehetséges. 

Az Autonomia azért áll hozzánk ilyen közel, mert először vette 
komolyan szemügyre az összefüggést, amely az autonóm szubjektum 
létrejötte, a bérmunka visszautasítása és a munka társadalmának a 
vége mint a tőke belső tendenciája között fennáll. Azt a helyzetet, 
hogy a bérmunka történelmi kategória volt, amely lassan 
történelemmé válik. 

Az Autonomia tette egyértelművé, hogy a kommunizmus nem 
program vagy cél: a kommunizmus egy folyamat, amely itt és most 
történik. A forradalom nem csak lehetséges, hanem szükséges is. 

A vágyak felszabadítása, a munkahelyek forradalma, a munkaidő 
radikális csökkentése, a foglalások, a kisajátítások, a feminizmus 
kulturális forradalma, az élet átalakítása, olyan életmódok tömegessé 
válása, melyek tagadták az élet bérmunkává való alacsonyítását, a test 
árucikké alakítását, a kommunikáció hierarchizált modelljét, a 
kompetenciákat és teljesítményeket… mindez sok tekintetben jóval 
veszélyesebb volt a tőkés rendszer számára, mint a fegyveres harc. 

Mai világunk éppen az a tragédia, amely a Mozgalom bukásából 
származott, a tőkés rekonstrukció kora, amely kriminalizálta az 
ellenállást, marginalizálta az ellentmondásokat, és normalizálta a rossz 
közérzetet a tőke világában. 

                                                 
24 www.replika.hu/system/files/archivum/replika_62-09_balazs_1.pdf 
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A vereség totális volt, senkinek se legyenek kételyei. (Negri téved: 
semmi jele annak, hogy az egyéni kognitív teljesítmények valamilyen 
demokratikus és kollektív tudássá állnak össze, melyekből mintegy 
automatikusan megszülethet az önszerveződő, szabad és 
kizsákmányolás-mentes társadalom; „68” baloldali bírálói meg nem 
értenek az egészből egy kukkot se.) 

Az autonómiából az egyéni vállalkozás istenítése lett, a bérmunka 
drasztikus csökkentéséből életünk teljességének alávetése az 
értéktermelés logikájának, a kultúra kemény kritikájából a mindent 
elárasztó kulturálatlanság, tudatlanság és cinizmus. 

A bérmunka visszautasításának kollektív tapasztalatai, a tőkés 
társadalmon való kívülállás gyakorlati módozatai szinte bumerángként 
csapódtak vissza a vereség után: automatizáció, rekonstrukció, 
munkanélküliség, flexibilitás, prekariátus, a munkásosztály vége… 

A „tendencia” végpontja nem a bérmunka utolsó órái lettek (vagy a 
munka „de-esszencializálódása”), hanem az egyre kevesebb munkán 
alapuló munkatársadalom bizarr, rémisztő valósága. 

Az osztály autonómiájából a tőke flexibilitása lett – de ez persze a 
Mozgalom vereségéből következett, nem magának a létének a 
következménye volt (ahogy egészen félretájékozott ember hiszik „68” 
és a neoliberalizmus kapcsolatáról). 

Egyedül az Autonomia volt a tőkés rekonstrukció szintjén, a 
Mozgalom volt a posztfordizmus másik, negatív, rebellis oldala, az 
egyetlen lehetséges válasz a tőke offenzívájára, az egyedüli alternatív 
út (a jóléti állam védelmezői azért tűnnek olyan végtelenül maradinak 
már vagy harminc éve, mert végtelenül maradiak): a tőke új korszaka 
tulajdonképpen nem más, mint a ’77-es mozgalom tökéletes ellentétbe 
való fordítása. 

Nem véletlen, hogy az Autonomia bukása hozta el szép jelenkorunkat: 
a „két társadalom” teóriája, amely a ’77-es mozgalom idején úgy tűnt 
fel, mint valamiféle szélsőséges sematizáció, a nyolcvanas évek 
elejére egy tömegjelenség pontos leírása lett: több százezernyi „nem 



garantált” fiatal, több millió alulfoglalkoztatott jelentette a társadalmi 
gazdagság – sehol nem reprezentált – gerincét. 

A nagyvárosok labirintusaiban mindeközben a csend, a magány és a 
tehetetlenség honolt. A sorozatgyártott politikusok szájából 
ugyanazok a jelentés nélküli szavak ömlöttek a televíziók 
képernyőjén. Elkezdődtek a nyolcvanas évek. 

A cinizmus, az opportunizmus és a félelem évei. 

És még nem is szóltunk arról, mi történt azóta. 

Mi a megemlékezés kötelességét talán elvégeztük itt, ahogy mondani 
szokás: „mítoszok és minden nosztalgia nélkül, kivéve azt a 
nosztalgiát, melyet jövő iránt érzünk”. 

Mert türelmes olvasóink sose feledjék: „Settantasette, la rivoluzione 
che viene”. Hetvenhét, az eljövendő forradalom. 

1977 nem más, mint az emléke annak, ami az osztályharc következő 
epizódja lehet. 
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	„Stato, padroni, fate attenzione…” – Az olasz hosszú ’68, 
	első rész
	Az operaismo nem egyet lép a munkásosztálytól távolodóban, hanem éppen ellenkezőleg: egyet lép a munkásosztály felé  –  és ad ezzel az egész olasz hatvanas-hetvenes éveknek egy egészen különleges karaktert.
	Az operaismo minden teoretikus útkeresése ellenére egy igen praktikus mozgalom maradt: lényegében nem volt más, mint a korabeli gyakorlati harcok teóriája.
	célja nem a világ megértése volt, hanem teoretikus segítség azoknak, akik meg akarják változatni azt.
	 „Marx Detroitban”
	a technológiai haladás, a termelési viszonyok megváltozása nem semleges-racionális jelenség, hanem eszköz a tőke kezében a munkások alávetésére, a termelés „tudományos fordulata” (ez tkp. a taylorizmus), a gépek kapitalista használata kulcsmomentum az „gyárbéli despotizmus” megértésében.

	„1905 Olaszországban”
	A FIAT-gyár (mely még többször lesz a lázadás központja a hatvanas-hetvenes években) munkásai, elsősorban a frissen felvett déli fiatalok, árulással vádolták az igen előnytelen munkahelyi szerződést aláíró szakszervezetüket és megtámadták téren fekvő székházát.
	nem a tőke szerkezeti változásaira reagál az osztályharc, hanem az osztályharcra a tőke. Azaz: maga a munkásosztály a történelem motorja. A gazdasági „törvények”  pedig politikai harcok eredői csupán.
	A munkások, az élő tőke reális alvetettsége a halott tőkének azzal a következménnyel jár, hogy a munkás semmiféle örömet, elégedettséget nem talál többé a munkájában.  Egyetlen, de annál hatalmasabb eszköz van a munkásosztály kezében az ez ellen való küzdelemben: a bérmunka visszautasítása, kiszállni az értéktermelés rendszeréből.

	 „Lenin Angliában”
	ők nem a munkáslét, a munkástudat felmagasztalásában látták az osztálynak való hűség bizonyítékát, hanem éppen ellenkezőleg: annak belátásában és beláttatásában, hogy a munkáslét szörnyűség.
	A totális rendszer elleni felkelés is „1968”, már sok tekintetben a munkásmozgalmon túli „totális lázadás”, melyet ’68 jobb- és baloldali ellenfelei valamiféle „életmód-forradalomként” értenek félre.
	Az olasz második Biennio Rosso (1968-69) „anomáliája” éppen ebben áll, hogy míg máshol „68” antiautoritárius és antiproletár volt, addig Olaszországban a „virággyerekek” és a „munkás barbár hordák” (Mario Tronti) együtt „csinálják” a két vörös évet.


	Contro l’Università
	A Trentói egyetem volt a rés az olasz klasszikus egyetemi rendszeren: az első egyetem volt, ahova technikumokból is be lehetett kerülni (azaz nem csak a Pierinók, a gazdag papa fiacskái kerülhettek be), és diplomát lehetett szerezni szociológiából. Renato Curcio (később: Brigate Rosse) fogalmazott emígyen: „megbocsájthatatlan hibáját, hogy behozta az egyetemre az osztályszármazásunk súlyát, drágán fizette meg a rendszer”.
	Azonban mindezt az elsősorban az operaismo döntő hatását mutató speciális karakterjegyek igen különlegessé tették.
	(Mauro Rostagno: Notte sulle lotte studentesche, Trento). 
	(Guido Vitale: Contro l’Università, Torinó).
	A diák, az egyetemi hallgató, nem más mint a munkásosztály „képzésben levő része”, „formálódó munkaerő”, a szellemi munka elidegenedésének tárgya.
	Számukra az egyetem legkevésbé az emancipáció útja, a munkásosztályt pedig nem megismerni kívánják, mint Franciaországban valamiféle mitikus képződményt, hanem a lehető legjobban ismerik, mint tömegmunkást a mindennapjaikból, a teoretikus leírását pedig az operaismo-ból.
	„Signor padrone ci siam svegliati, e questa volta si dà battaglia,e questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi.Vedi il crumiro che se la squaglia, senti il silenzio nelle officine,forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai”
	(La Ballata della FIAT, 1970)

	Már szóltunk az operaio massaról mint a hatvanas évek Olaszországa osztálykompozíciójának új jelenségéről. A hatvanas évek másról sem szóltak mint a tömegmunkások harcairól, akik szemben elődjeikkel, a szakképzett, szervezett, büszke munkásöntudattal rendelkező munkásokkal, már távolról sem akarták a gyárakban leélni az életüket, hogy a korban használt nyelvvel éljünk: „a munkásöntudat átugrásával proletáröntudatra tettek szert”.



	Vogliamo tutto
	A milánói Pirelli-üzemben létrejött első CUB (Comitato Unitario di Base) terjedő gyakorlattá lett szerte az országban, tagjai elsősorban a frissen rekrutált fiatal munkások közül kerültek ki és a „communisti di fabbrica”, az üzemi kommunisták köréből. Másrészről igen lényeges volt, hogy ezek a comitato-k nyitottak voltak, bárki résztvehetett bennük, nem csak a gyár munkásai. Kezdtek létrejönni azok a kapcsolódási pontok, amelyek összekötötték a munkáslázadásokat a diákokkal vagy egyszerűen a gyárat körbevevő városokkal, és az ottani ellenállási mozgalmakkal.
	Hirtelen nyilvánvalóvá vált, hogy ez a hatalom csupán erőviszonyok függvénye – és ezek az erőviszonyok megváltoztathatóak. A tőke dominanciája a munkásokon megrendült és ez nem valamiféle ideológia vagy akár osztálytudat kérdése volt, hanem magukból a gyárakon belüli harcokból következett, magában a termelésben ingott meg ez a dominancia.

	Le bombe dei padroni
	Még fontosabb, hogy magában a gyárakban is lezajlik egy „kulturális forradalom” (Paolo Virno): a sztrájkok erőszakossága, mely révén erőt mutattak fel a tőkésekkel, az üzemvezetőkkel, a kisfőnökökkel szemben, aligha volt tagadható.
	Az állam meséje alighanem nem véletlenül volt ilyen átlátszó: a fasiszta veszély képét nyújtotta a mérsékelt baloldaliak számára, az anarchista veszélyét a jobboldal részére, hogy elleplezze kik ellen indult meg a valódi offenzíva: a harcban álló proletariátussal szemben.

	A modern KAPD
	Túl a regionális jellemzőkön (a PotOp venetói volt és római leginkább, a LC toszkán és torinói), a fő különség abban állt talán, hogy a Potere Operaio teroetikusan jóval kidolgozottabb programot képviselt és keményebben leninista volt, mint a libertáriusabb, spontaneistább Lotta Continua.
	Az 1968/69-es két vörös év (Biennio Rosso) során sok tekintetben maguk a munkásharcok mutattak utat a politikai kifutást keresők számára is: a PCI számára ez az „állam elfoglalását” jelentette, munkáshegemóniát a történelmi blokkban (persze a Párt irányításával), maguk a tömegmunkások számára a gyári munka végét (ebből lesz a hetvenes közepére az Autonomia Operaia), a szélsőbaloldali pártok számára pedig a munkáshatalmat (potere operaio), azaz szakítást a legalitással.
	Ráadásul az állam a fentebb leírt körülmények között szinte automatikusan vesztette el erőszakmonopóliumát.
	Mindenestre lassan nyilvánvaló vált, hogy a mutatis mutandis bolsevik szerveződési modell a lehető legkevésbé egyeztethető össze a munkások ellenállási- és harci gyakorlatával, a III. Internacionálé szervezeti sémáinak az átvétele inkább a probléma részének bizonyult, mint a megoldásnak.
	Igazából úgy tűnt, hogy mindennek vége van.
	„Avete scelto la guerra, ebbene, che guerra sia”
	Ott született újjá az élet, ahol a leginkább tagadott volt: a futószalag mellett, a gyárban, amely embertelen lágerből a viták, a szabadság, az ellenállás, a közösségiség helyévé vált.
	Minden visszaemlékezés megegyezik abban, hogy példátlanul lelkesítő korszak volt ez, „a tudat mély és viharos átalakulása”, egy új élet keresése, azonnal és minden rendelkezésre álló eszközzel. A „kommunizmus a mindennapokban”, szubverzív aktivitások számtalan formája az üzemektől az iskolákon, az utcákon át a városok felszabadult területéig: szabotálása annak a társadalomnak, amely szabotálja az életünket.


	Az Autonomia Operaia
	Ma már, a tőkés rekonstrukció, a neoliberális ellenforradalom másik oldaláról jól látszik persze, hogy a tömegmunkások harca nem egy új korszak hajnala volt, hanem valaminek (a munkásmozgalomnak) az utolsó nagy (legalábbis az utolsó offenzív) csatája.

	„Egy lépés előre, két lépés hátra”
	Az állammal való összeütközés terepe is a mindennapi életre helyeződött át: sok tekintetben pontosan ez okozta az erőszak szintjének megállíthatatlan emelkedését is, hiszen minél szélesebb értelművé vált a „kommunizmus megélése a mindennapokban”, annál erőszakosabbak lettek az államhatalommal való konfliktusok is.

	„Pagheremo quello che paga Agnelli!”
	A mozgalom kiterjedt lassan az egész országra (főleg Nápoly és Milánó volt a másik két központ): itt nem a más nyugati nagyvárosokra jellemző squat-jelenségről volt szó, hanem tömeges mozgalomról, amely nem csak lakásfoglalásokban merült ki, hanem például a lakbér, a közüzemi számlák nem fizetésében is (egyre több város falain jelent meg a falfelirat: „ne felejtsd el nem befizetni a számláidat!”…).
	Mindez a társadalmi konfliktusok olyan szintjéhez vezetett, melyet Európa nem látott a második világháború vége óta. Hiszen nyilvánvaló volt, hogy az élet visszahódítása állandó offenzívát jelentett – és állandó összecsapást a rendőrséggel.
	Bizonyos szempontból megváltozott az események iránya is: nem a diákok mentek a gyárakba, hogy osztályharcot tanuljanak a munkásoktól, hanem a munkások léptek ki a városokba, hogy részt vegyenek, immár a termelésen kívül az ellenállás milliónyi formájában.

	Orgasmo della mente
	Az operaio sociale
	Le due società
	A hetvenes évek közepétől a társadalmi ellenállás terepe áthelyeződött a gyárakból a városokba, a szükségletektől a vágyak irányába, a szocializmustól a kommunizmusba, a megfagyott identitásoktól az élet felé, amelyet nem ismerünk még, hiszen elnyomott és elfojtott…
	Az 1969-es „Mindent akarni”-ból (Vogliamo tutto) a hetvenes évek második felére Prendiamo tutto lett az indiánok kiásták a csatabárdot: semmi sem követeltek, ellenben hajlamosak voltak mindent azonnal elvenni. A Mozgalom nem más, mint ezeknek az egymással konvergáló frontvonalaknak valamiféle egysége – amely egy pillanatban az intenzitás olyan fokát éri el, hogy a „viselkedések felkeléséből” valódi forradalom válik.

	Köpünk Hegelre
	Mindennek a hetvenes évektől a ”háztartási munkáért fizetett bér” követelése adott új lendületet – de ez a követelés csak kiindulópont volt, ahonnan fel lehetett robbantani a női alávetettség rendszerét, a férfi uralmát, elsősorban a családban.

	A mao-dadaizmus
	a kommunizmus többé nem a szükségletek egy formája, amely válaszra vár, hanem a felszabadulás lehetősége, melyet éppen a tőkés rendszer tendenciái tettek lehetségessé. A technológiai fejlődés, az automatizálás lehetővé tették a munkaidő csökkentését, ezzel a kreativitás felszabadítását, a cél többé nem a „gépek szocialista működtetése”, hanem az elidegenedett munka felszámolása. A felszabadulás többé nem egyszerűen a szükségletek kielégítése, hanem a vágyak felszabadítása, életünk, testünk, időnk visszaszerzése – amely immár „technikailag” lehetséges.
	Az értéktermelés rendszere talán sokáig fennmarad még, de ez nem jelenti azt, hogy a kommunizmus csupán csak a jövőre vonatkozó cél: a kommunizmus ott van már a jelenben is, mint a tőkés rendszer belső ellentmondása, mint az autonóm szubjektumok felszabadulási folyamata.
	Ezt a valóságot inkább transzverzálisan tudjuk lerombolni, a különböző ellentmondásain keresztül: itt, a gyakorlatban jön létre az új osztályösszetétel, ahol az osztály mint szubjektum önmagát definiálja szükségletei, vágyai, egzisztenciális és kulturális gyakorlatai, materiális feltételei újradefiniálása révén.
	Itt a maoizmus nem más, mint a tömegekben meglevő vágyak, szükségletek, tendenciák megértése és szintetizálása. A mao-dadaizmus maga a gyakorlat, amely informál. Nem az életről való beszéd, hanem maga az élet.

	Végezetül a földbe csapódott az égbolt
	Ezzel megkezdődött „1977”
	Az auditóriumokban táncoltak, az utcákon énekeltek, a tereken drámajátékok folytak, a Mozgalom szinte a delírium állapotába került: diákok iskola, nők család, munkások gyár, fiatalok munka, homoszexuálisok szégyen nélkül. A forradalom leginkább antropológiai változás volt a használt nyelvben, a gesztusokban, a mindennapi élet millió interakciójában.

	La guerra fu dichiarata
	Itt lett a legegyértelműbb, hogy mire képes a ”demokratikus konszenzus”, ha komoly kihívás éri, itt hullott le a lepel, hogy nem demokrácia és a represszió állnak egymással szemben, hanem a tőkések demokráciája represszív.
	A talán megoldhatatlan központi probléma az volt, hogyan lehetne ezt a végtelen sokszínűséget, a Normák alóli felszabadulás számtalan szökési útvonalát valamiféle egységes támadássá átváltoztatni a rendszer ellen – természetesen mindenféle centralizált szervezet nélkül. Senki sem tudta erre a választ.

	Do you remember the counterrevolution?
	Néhány hónap alatt, 1979 és 1980 fordulóján a Mozgalom gyakorlatilag megsemmisült: legjobbjai vagy börtönben voltak, vagy az illegalitásban fegyverrel a kezükben (vagy már nem voltak az élők sorában).
	Az Autonomia nagy öröksége egy olyan kulturális hegemóniának megteremtése, amely nem a közvéleményben vagy a kultúrában gyökereződik, hanem magában a társadalmi gyakorlatokban, a kifejezésmódoktól, a kifejezések tartalmán át, az ellenállás különböző formáiig. A Mozgalom igazi rémálom volt a tőkés rend híveinek: talán nem is az időben és térben mégiscsak korlátozott valósága, hanem a tény, hogy a dolog lehetséges.
	A bérmunka visszautasításának kollektív tapasztalatai, a tőkés társadalmon való kívülállás gyakorlati módozatai szinte bumerángként csapódtak vissza a vereség után: automatizáció, rekonstrukció, munkanélküliség, flexibilitás, prekariátus, a munkásosztály vége…
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