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Μέρος 1

H κατασκευή του εργατικού κινήματος



Και οι δύο πλάνες, που προαναφέραμε, ήταν στοιχεία της ιστορίας που το εργατικό κίνημα,

μέσω των ηγετών και των θεωρητικών του, έλεγε στον εαυτό του. Η πρώτη πλάνη, η θεώρηση

της ιστορίας ως μιας διαδικασίας σταδίων και διαρκούς προόδου, ήταν ένα προϊόν της αστικής

σκέψης του 19ου αιώνα, από τον Ράνκε στον Κομτ και μετά στον Σπένσερ, και μια άποψη

που αποδείχτηκε ιδιαίτερα ελκυστική στις επίσημες “γραφές” του εργατικού κινήματος. Ο

Κάουτσκυ, ο Μπερνστάιν, ο Πλεχάνοφ όπως και ο Λένιν, η Λούξεμπουργκ και ο Λούκατς,

όλοι ενθαρρύνονταν από την ιδέα ότι η επανάστασή τους κληρονόμησε την “μπαγκέτα” από

μια προηγούμενη, την λεγόμενη “αστική επανάσταση”, την οποία είδαν σαν το αναπόφευκτο

αποτέλεσμα της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και της ανερχόμενης ισχύος μιας

αστικής τάξης των πόλεων. Ακόμα και ο ίδιος ο Μαρξ, σε πρώιμα γραπτά του, συνυπέγραφε

αυτή την άποψη των αναπόφευκτων σταδίων αλλά, όπως θα δούμε στην συνέχεια, στον επίλογο

του παρόντος άρθρου στην ενότητα: “Η ιδέα του Εργατικού Κινήματος”, την απέρριψε, σε

μεταγενέστερα γραπτά του σχετικά με την ρωσική αγροτική κοινότητα, γνωστή ωςΜιρ (στμ.

Δείτε την υποσημείωση ??, σελ. ??).

Στην παρούσα ενότητα, δείχνουμε ότι ο “ύστερος” Μαρξ είχε δίκιο αποκηρύσσοντας την προ-

οπτική των σταδίων, που ο ίδιος είχε διατυπώσει. Με εξαίρεση την Αγγλία, ο καπιταλισμός

δεν αναπτύχθηκε in nuce1 εντός του παλιού καθεστώτος· οι ευρωπαϊκές αστικές επαναστάσεις,

όταν, και όπου, έλαβαν χώρα, δεν ήταν καθόλου αστικές, στην πραγματικότητα.2 Αντίθετα,

θεμελιώθηκαν, ως επί το πλείστον, στις εσωτερικές εντάσεις του παλιού καθεστώτος, με άλλα

λόγια πρωτευόντως σε έναν διαρκή ανταγωνισμό ανάμεσα στους αγρότες και τις ελίτ, που

αποσπούσαν πρόσοδο από την εργασία των αγροτών και, δευτερευόντως, σε ανταγωνισμούς

ανάμεσα σε διάφορες φράξιες των ελίτ, που μάχονταν για κυριαρχία. Όπως θα δούμε, αυτές οι

ελίτ προσπάθησαν να εκσυγχρονιστούν οι ίδιες, ανταποκρινόμενες στην έλευση της καπιταλιστι-

κής ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) και στον στρατιωτικό επεκτατισμό, που συνδεόταν

με την ανάπτυξη αυτή. Αυτό οδήγησε, τελικά, σε προσπάθειες θέσμισης, μέσω διαταγμάτων,

καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων στην ηπειρωτική Ευρώπη.3

Δεν ισχυριζόμαστε ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη απέτυχε να συμβεί σε περιοχές εκτός τουΗΒκαι

των ΗΠΑ. Πρόκεται, μόνο, για το γεγονός ότι η πολιτική επανάσταση που συνοδεύει, υποτίθεται,

την οικονομική δεν έλαβε χώρα στο ευρωπαϊκό έδαφος. Έτσι, η θεμελίωση φιλελεύθερων

κανόνων - με εξασφαλίσεις για το καθολικό δικαίωμαψήφου (μόνο για τους άνδρες), τις ατομικές

ελευθερίες και την διακυβέρνηση μέσω νόμων, που συζητιούνταν στο κοινοβούλιο - δεν ήταν

εγγυημένη. Αντίθετα, το παλιό καθεστώς, με το σύστημα προνομίων που είχε, κατάφερε να

διατηρηθεί, σε μεγάλο βαθμό, παράλληλα με την συνεχιζόμενη καπιταλιστική ανάπτυξη. Τα

1 Στμ. κυριολεκτικά “σε κέλυφος”. Σημαίνει και “με λίγα λόγια” (in a nutshell) αλλά, εδώ, έχει τη έννοια του

εμβρυακού σταδίου.
2 O Neil Davidson έχει προσπαθήσει να διασώσει την έννοια των αστικών επαναστάσεων, απορρίπτοντας τον

(τώρα ευρέως απορριφθέντα) ισχυρισμό ότι οι επαναστάσεις αυτές καθοδηγήθηκαν από μια αστική επιδίωξη για

την διάδοση της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ισχυρίζεται, αντίθετα, ότι, χωρίς να είναι απαραίτητα στις προθέσεις

τους, οδήγησαν στη δημιουργία κρατών που “προήγαγαν την καπιταλιστική ανάπτυξη”. Αυτό ισχύει, ίσως, για τις

λεγόμενες “παθητικές επαναστάσεις” (Ιταλία, Γερμανία, Ιαπωνία) αλλά δεν αληθεύει για την κλασσική περίπτωση,

την Γαλλική επανάσταση, η οποία ενοποίησε τα δικαιώματα γαιοκτησίας των αγροτών και το φορολογικό κράτος.

Δείτε: Davidson, “How Revolutionary Were the Bourgeois Revolutions?” (Haymarket 2012).
3 Στμ. Σχόλιο περί της επαναστατικότητας των αστικών επαναστάσεων και την παραγωγική και πολιτική

διάστασή τους.
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προνόμια των ελίτ θα καταργούνταν μόνον εκεί που η εργατική τάξη ολοκλήρωσε τα πολιτικά

καθήκοντα που δεν είχε ολοκληρώσει η αστική τάξη. Αυτό ήταν το κοινωνικό πλαίσιο της

ανάδυσης του εργατικού κινήματος, καθώς και της ανάπτυξης των σοσιαλιστικών και αναρχικών

προοπτικών. To εργατικό κίνημα έπρεπε να παλέψει για να υπάρξει σε έναν κόσμο στον οποίον,

τόσο οι ελίτ των παλιών καθεστώτων όσο και η αγροτιά, παρέμεναν ισχυρές δυνάμεις.4

Μια μη-μετάβαση

Σύμφωνα με την, προηγουμένως κυρίαρχη, θεώρηση της ιστορίας βάσει σταδίων, η άνοδος

του απολυταρχικού κράτους ήταν, ήδη, ένα σύμπτωμα της μετάβασης στον καπιταλισμό που

ήταν, υποτίθεται, σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Ευρώπη, κατά τις αρχές των νεώτερων χρόνων. Οι

πόλεις μεγενθύνονταν με την εμπορική δραστηριότητα των αστών· οι αστικές επαναστάσεις

του 1789 και του 1848 σηματοδοτούν, υποτίθεται, την άνοδο της αστικής τάξης στην πολιτική

εξουσία. Στην πραγματικότητα, όμως, οι αγροτικές επαναστάσεις στην καρδιά των σύγχρονων

επαναστάσεων - που εκτείνονται στους αιώνες από το 1789 μέχρι την δεκαετία του 1960 - δεν

οδήγησαν στην πολιτική ισχυροποίηση του κεφαλαίου· συνέχισαν, μάλλον, την ταξική πάλη μέσα

στοπλαίσιο το παλιού καθεστώτος.Οι αγροτικές κοινότητες αγωνίζονταν για νααπελευθερωθούν

από την κυριαρχία των φεουδαρχών γαιοκτημόνων. Το αποτέλεσμα, όμως, αυτής της πάλης “δεν

θα ήταν η μετάβαση στον καπιταλισμό αλλά η ενδυνάμωση των προ-καπιταλιστικών σχέσεων

ιδιοκτησίας”.5 Οι αγροτικές εξεγέρσεις είχαν σαν στόχο την ενδυνάμωση της αντίστασης των

κοινοτήτων τους σε όλες τις μορφές εκμετάλλευσης - τόσο τις καπιταλιστικές όσο και τις μη-

καπιταλιστικές.

Οι αγρότες μπορούσαν να συνεχίσουν να υπάρχουν χωρίς γαιοκτήμονες γιατί ήταν ήδη συγ-

κροτημένοι σε μια κοινότητα: είχαν “άμεση πρόσβαση στους παράγοντες της παραγωγής - γη,

εργαλεία, και εργασία - ικανά και επαρκή για να τους δώσουν την δυνατότητα να συντηρηθούν

χωρίς την ανάγκη να προσφύγουν στην αγορά”.6 Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η αφαίρεση της

εξωτερικής κυριαρχίας από τους γαιοκτήμονες δεν θα οδηγούσε τους αγρότες στις καπιταλιστι-

κές κοινωνικές σχέσεις. Για να συμβεί αυτό θα έπρεπε να διαλυθούν οι κοινότητές τους, κάτι

που ήταν, όμως, πολύ δύσκολο να γίνει. Αφενός οι αγροτικές κοινότητες δεν αυτο-διαλύονταν

και, αφετέρου, μάχονταν πεισματικά απέναντι στις προσπάθειες αποχωρισμού τους από τη

γη. Συνεπώς, οι αγρότες - όπως κάθε άλλος μη-καπιταλιστικός κοινωνικός σχηματισμός - δεν

συναρμόζονται απαραίτητα στις αγορές. Δεν υπάρχει μια ιστορικά αναπόφευκτη τάση για την

4H στασιμότητα αυτού που η TC έχει αποκαλέσει “τυπική υπαγωγή” της κοινωνίας, έπαιξε έναν κομβικό ρόλο

στον καθορισμό της μορφής που πήρε το εργατικό κίνημα. Σε αντίθεση με την TC, όμως, δεν πιστεύουμε ότι αυτή

η φάση τελείωσε με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακόμα και στην Ευρώπη, η αναδόμηση των

κοινωνικών σχέσεων, πάνω σε καπιταλιστικές κατευθύνσεις, συνεχίστηκε και στην περίοδο μετά τον Δεύτερο

Παγκόσμιο Πόλεμο.
5 Robert Brenner, “Property and Progress: Where Adam SmithWentWrong” στο Chris Wickham, ed., “Marxist

History-Writing for the Twenty-First Century” (British Academy 2007), σελ.89. Οφείλουμε πάρα πολλά στην θέση

του Brenner, σχετικά με την ιστορική αφετηρία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Δείτε T. H. Aston και C. H.

E. Philpin, eds., “The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-industrial

Europe” (Cambridge 1987).
6 Brenner, “Property and Progress”, σελ. 63.
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προλεταριοποίηση του παγκόσμιου πληθυσμού.

Αν και σημαντική, σαν ένα βήμα προς τον σχηματισμό του σύγχρονου κράτους, η ανάδυση της

απολυταρχίας στην ηπειρωτική Ευρώπη συνδέεται μόνο έμμεσα (ετμ.) με την μετάβαση στον

καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Η απολυταρχία αναδύθηκε επειδή, στον απόηχο της Μαύρης

Πανώλης,7 οι αγροτικές κοινότητες στην περιοχή αυτή ήταν ισχυρότερες. Για τους φεουδάρχες

γαιοκτήμονες ήταν δύσκολο να αποσπάσουν ενοίκιο από τους αγρότες: “υποφέροντας από

τα μειωμένα έσοδα, οι τοπικοί γαιοκτήμονες ήταν, συχνά, πολύ αδύναμοι για να αντισταθούν

στα επεκτατικά σχέδια των μεγάλων ανταγωνιστών αρχόντων, μοναρχών και πριγκήπων, που

επεξέτειναν την εδαφική τους δικαιοδοσία σε βάρος [των τοπικών γαιοκτημόνων]”.8 Στην βάση

αυτή, το απολυταρχικό κράτος μπόρεσε να συγκεντροποιήσει την δραστηριότητα της συλλο-

γής των ενοικίων των γαιοκτημόνων σαν κρατική φορολόγηση (αν και μόνο μέσω μιας πολύ

συγκρουσιακής διαδικασίας, που έστρεφε την μια ελίτ εναντίον της άλλης). Κατά συνέπεια,

ο πλούτος των απολυταρχικών κρατών κερδήθηκε ξεζουμίζοντας, ακόμα περισσότερο, τους

αγρότες. Η όποια ανάπτυξη του εμπορίου έλαβε χώρα στο πλαίσιο αυτό, αντανακλούσε, απλά,

πανάρχαιους κύκλους ανάπτυξης και παρακμής των πόλεων. Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία

αυτή έθεσε τις βάσεις γι’ αυτό που θα γινόταν το σύγχρονο κράτος, δεν υπήρξε κάποια μετάβαση

στον συγκεκριμένα καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής που να ήταν, απαραίτητα, συνέπεια αυτών

των εξελίξεων.

Η δύναμη των παλιών καθεστώτων παρέμενε, αναλόγως, ένα σταθερό γνώρισμα του τοπίου

και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Έξω από την δυτική Ευρώπη, όμως, αυτό δεν συνέβαινε

επειδή οι αγρότες ισχυροποιούνταν αλλά, μάλλον, επειδή οι κοινότητές τους ήταν αδύναμες.

Στην Ανατολική Ευρώπη, της οποίας οι περιοχές είχαν αποικιστεί πιο πρόσφατα, οι γαιοκτήμονες

διατηρούσαν έναν αυστηρό έλεγχο πάνω στους αγρότες. Ακόμα και στον απόηχο της Μαύρης

Πανώλης, μπορούσαν να κρατούν τους αγρότες σε συνθήκες δουλείας, σε μερικές περιπτώ-

σεις ακόμα και μέχρι τον εικοστό αιώνα, χωρίς να έχουν την ανάγκη συγκεντροποίησης της

απόσπασης των προσόδων τους.

Και εκτός της Ευρώπης, τι συνέβαινε; Ο Μαρξ περίμενε ότι η ευρωπαϊκή αποικιοκρατία θα

7ΗΜαύρη Πανώλη (Μαύρος Θάνατος) ήταν μια από τις πιο εξοντωτικές πανδημίες στην ανθρώπινη ιστορία,

προκαλώντας τον θάνατο - ανάλογα με τις εκτιμήσεις - 75 έως 200 εκατομμυρίων ανθρώπων, με κορύφωση στην

Ευρώπη το διάστημα 1346–1353. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την αιτιολογία της πανδημίας, με επικρατέστερη

αυτήν που την αποδίδει στο παθογόνο μικρόβιο Yersinia pestis, το οποίο προκάλεσε, πιθανόν, διάφορες μορφές

πανώλης. Εικάζεται ότι η ασθένεια εμφανίστηκε στις άνυδρες πεδιάδες της Κεντρικής Ασίας για να φτάσει στην

Ευρώπη μέσω του Δρόμου του Μεταξιού, φτάνοντας, αρχικά, στην Κριμαία το 1346. Από εκεί, διαδόθηκε στη

Μεσόγειο και σε όλη την Ευρώπη, πιθανότατα από τους ψύλλους των ποντικιών, που ήταν τακτικοί “επιβάτες” των

εμπορικών πλοίων. Η πανδημία εξολόθρευσε το 30–60% του συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης και εκτιμάται ότι

μείωσε, συνολικά, τον παγκόσμιο πληθυσμό από τα 450 στα 350 με 375 εκατομμύρια τον 14ο αιώνα. Ο παγκόσμιος

πληθυσμός δεν ανέκαμψε στα προ της επιδημίας επίπεδα παρά μόνο τον 17ο αιώνα. Η επιδημία επανεμφανιζόταν

περιστασιακά στην Ευρώπη ακόμα και μέχρι τον 19ο αιώνα και προκάλεσε μια σειρά θρησκευτικών, κοινωνικών

και οικονομικών ανατροπών, επιταχύνοντας ριζικές αλλαγές στην μεσαιωνική ευρωπαϊκή κοινωνία. Οι γενιές

μετά το 1348 δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν τα κοινωνικά και πολιτιστικά κεκτημένα του 13ου αιώνα. Η μεγάλη

απώλεια πληθυσμού προκάλεσε ευρεία κοινωνική αναδιοργάνωση. Η ερήμωση πολλών περιοχών επέτρεψε σε ένα

μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού την πρόσβασησε αγροκτήματα και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Οι μισθοί

στις πόλεις ανέβηκαν, ενώ η αγορά των αγροτικών μισθώσεων κατέρρεε. Η εμφανής άνοδος του κόστους εργασίας,

επέφερε τη σταδιακή μηχανοποίηση της. Έτσι ο Ύστερος Μεσαίωνας εξελίχθηκε σε μια εποχή εντυπωσιακών

τεχνικών καινοτομιών, όπως για παράδειγμα η εφεύρεση της τυπογραφίας.
8 ό.π., σελ. 92.
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έφερνε τον καπιταλισμό στον υπόλοιπο κόσμο.9 Παρ’ όλα αυτά, οι αποικιακές διοικήσεις, ακόμα

και μέχρι τις δεκαετίες του 1920 και 1930, κατέληγαν, απλά, να επανενδυναμώνουν, ποικιλοτρό-

πως, τις τοπικές ελίτ που κυριαρχούσαν πάνω σε διάφορες αγροτικές κοινωνίες. Όπου αυτές οι

ελίτ δεν υπήρχαν, για παράδειγμα σε μέρη της υπο-Σαχάριας Αφρικής, οι αποικιακές δυνάμεις

έχρισαν διάφορα άτομα ως “φυλάρχους”, κατασκευάζοντας, αρκετές φορές, αυτόν τον ρόλο από

το μηδέν.10 Ο στόχος της αποικιοκρατίας δεν ήταν η προλεταριοποίηση του πληθυσμού και η

αρχικοποίηση, κατά αυτόν τον τρόπο, μιας μετάβασης σε πλήρως καπιταλιστικές κοινωνικές

σχέσεις. Αντίθετα, ο στόχος ήταν να επανενδυναμωθούν οι υπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις στην

ύπαιθρο - καθηλώνοντας τους “ιθαγενείς” και προλεταριοποιώντας τους, εν μέρει, αργότερα -

ώστε να εξασφαλιστούν ο αναγκαίος χώρος και η εργασία για περιορισμένα σχέδια εξόρυξης

πόρων.

Ανάπτυξη και ύστερη ανάπτυξη

Ήταν μόνο στην Αγγλία που οι καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις προέκυψαν, από το παλιό

καθεστώς, ως μια μη αναμενόμενη εξέλιξη. Εκεί, η ταξική πάλη είχε, στο πλαίσιο αυτό, ένα

καινοφανές αποτέλεσμα. Μετά τον Μαύρο Θάνατο, ισχυρές αγροτικές κοινότητες κέρδισαν την

τυπική ελευθερία τους· αλλά και, οι καλά οργανωμένοι, γαιοκτήμονες εξασφάλισαν το δικαίωμα

να χρεώνουν με ενοίκιο την γη που καλλιεργούσαν οι αγρότες. Με αυτόν τον τρόπο, οι τελευταίοι

βρέθηκαν να εξαρτώνται, για πρώτη φορά, από την αγορά. Στη συνέχεια, ακολούθησε μια

αληθινή επανάσταση, σηματοδοτούμενη από την σύμπτυξη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και

την υιοθέτηση νέων τεχνικών, καθώς και την αύξηση του καταμερισμού εργασίας στην ύπαιθρο.

Η παραγωγικότητα της γεωργίας αυξήθηκε και αυτό, με τη σειρά του, ενίσχυσε την δημογραφική

ανάπτυξη και την αστικοποίηση. Δεν είχε καμμιά σχέση με αυτό που συνέβαινε οπουδήποτε

αλλού στην Ευρώπη, ή, ακόμα, και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο.

Αυτό το καπιταλιστικό σχήμα ανάπτυξης διόγκωσε την στρατιωτική ισχύ του κράτους στην

Βρετανία. Η ανισορροπία ισχύος που προέκυψε στην Ευρώπη οδήγησε σε μια λογική εδαφικών

κατακτήσεων, μέσω της οποίας η Βρετανική Αυτοκρατορία θα καταλάμβανε, τελικά, το ένα

τέταρτο της ξηράς της Γης. Σε απάντηση, τα απολυταρχικά κράτη της ηπειρωτικής Ευρώπης

προσπάθησαν (και απέτυχαν) να εξορθολογίσουν τις αυτοκρατορίες τους, οδηγώντας σε δημο-

σιονομικές και κοινωνικές κρίσεις, η πιο φημισμένη, από τις οποίες, ήταν αυτή που οδήγησε

στην Γαλλική Επανάσταση. Για τις ελίτ εκτός Βρετανίας, λοιπόν, η καθεστωτική αλλαγή εμφανί-

στηκε ως μια πολιτική αναγκαιότητα (ετμ.). Διαφορετικά, θα υστερούσαν ακόμα περισσότερο

στρατιωτικά από την Βρετανία, όπως αποδείχτηκε στην πορεία των Ναπολεόντειων πολέμων. Οι

ελίτ έπρεπε να βρουν πώς θα εισήγαγαν καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις μέσω του πολιτικού

9 “Είναι αλήθεια ότι η Αγγλία κινήθηκε στο να προκαλέσει μια κοινωνική επανάσταση [στην Ινδία] από τα

απεχθέστερα κίνητρα” αλλά “όποια κι αν είναι τα εγκλήματα της Αγγλίας, ήταν το ασυνείδητο εργαλείο της ιστορίας,

στην πρόκληση αυτής της επανάστασης”. Μαρξ: “The British Rule in India”, New-York Daily Tribune, 25 Ιουνίου

1853.
10 Στμ. Στο αγγλικό πρωτότυπο “inventing this role out of whole cloth”. Ο ιδιωματισμός “out of whole cloth”

σημαίνει ακριβώς: “μια εντελώς καινούρια κατασκευή, χωρίς ιστορία και χωρίς να βασίζεται σε κάτι άλλο”, από το

https://en.wiktionary.org/wiki/whole_cloth.
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σχεδιασμού - και, μάλιστα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα: “ενώ η Βρετανία δεν είχε μια πολιτική

”εκβιομηχάνισης”, οι περισσότερες χώρες είχαν έκτοτε μια στρατηγική για την προσομοίωση της

επιτυχίας της”.11 Αυτή η στρατηγική έγινε γνωστή, τουλάχιστον στην οικονομική βιβλιογραφία,

ως “ύστερη ανάπτυξη”.

Το κομβικό σημείο είναι ότι, τον 19ο αιώνα, η ύστερη ανάπτυξη βασίστηκε σε συμμαχίες ανάμεσα

σε μια τάξη των καπιταλιστών και στις ελίτ του παλιού καθεστώτος: “Σίδηρος και Σίκαλη”.12

Στην πραγματικότητα δεν ήταν, συχνά, καν ξεκάθαρο αν υπήρχε κάποιος διαχωρισμός ανάμεσα

σε αυτές τις δυο τάξεις, από τις οποίες θα μπορούσαν να συναφθούν συμμαχίες: η ανάδυση ενός

αστού ήταν, πολλές φορές, απλά μια μερική αστικοποίηση ενός τμήματος της αριστοκρατίας.

Σε σχέση με την ύστερη ανάπτυξη, “η δεκαετία του 1860 ήταν μια θεμελιώδης συγκυρία. Είδε

τον Αμερικανικό Εμφύλιο πόλεμο, την ενοποίηση της Γερμανίας, την ενοποίηση της Ιταλίας,

την αυτοχειραφέτηση της Ρωσίας και την παλινόρθωση του Meiji13 στην Ιαπωνία”.14 Ενώ, την

δεκαετία του 1860, οι πόλεμοι και οι εσωτερικές συγκρούσεις βοήθησαν στην παγίωση της

ισχύος των ελίτ πάνω στις εδαφικές επικράτειες, ο προστατευτισμός, την δεκαετία του 1870,

δημιούργησε έναν χώρο για εθνική βιομηχανία. Προστάτευσε, επίσης, τους αγρότες από τις

εισαγωγές δημητριακών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ανατολική Ευρώπη.

Κάποιες από τις χώρες, στις οποίες οι ελίτ έπαιξαν παιχνίδια ισχύος σε αυτή τη βάση, μπόρεσαν

να φτάσουν την Βρετανία και, έτσι, να μπουν στην λέσχη των πλούσιων χωρών: “η ηπειρωτική

Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική όχι, μόνο, ξεπέρασαν την Βρετανία στην βιομηχανική παρα-

γωγή, μεταξύ του 1870 και του 1923, αλλά, ολοφάνερα, την ”έπιασαν” και στον τεχνολογικό

ανταγωνισμό”.15 Όμως, η φύση της ύστερης ανάπτυξης καθιστούσε σίγουρο ότι οι ελίτ των

11 Robert Allen: “Global Economic History: A Very Short Introduction” (Oxford UP 2011), σελ. 41 – ένα βιβλίο

πολύ σημαντικότερο από ό,τι υποδηλώνει ο τίτλος του.
12 Στμ. “Ο γάμος του Σιδήρου και της Σίκαλης”: έτσι είναι γνωστός ο συνασπισμός οικονομικών συμφερόντων

στην Γερμανία, ανάμεσα στους ιδιοκτήτες της βαριάς βιομηχανίας και τους γαιοκτήμονες της Ανατολικής Πρωσσίας

(γνωστών ως Junker), με στόχο την προστασία των εσόδων και της ισχύος τους. Δύο γεγονότα, ηΜεγάλη Ύφεση

(1873-1896) και μια ραγδαία αύξηση στην εισαγωγή δημητριακών (στα μέσα της δεκαετίας του 1870), δημιούργησαν

ανασφάλεια στους βιομήχανους άνθρακα και ατσαλιού, καθώς και στους παραγωγούς δημητριακών. Για να επιτευ-

χθεί η προστασία αυτή, το γερμανικό κράτος επέβαλλε το 1879 πολύ υψηλούς δασμούς στην εισαγωγή δημητριακών,

δίνοντας ένα πλεονέκτημα στους γαιοκτήμονες (που εξειδικεύονταν στην παραγωγή, κυρίως, σίκαλης). Η αύξηση

αυτή, όμως, έπληξε τους βιομήχανους καθώς σήμαινε αύξηση του κόστους ζωής για τους εργάτες και, συνεπώς,

εξαναγκασμό των βιομηχάνων να αυξήσουν τους μισθούς. Έτσι, επιβλήθηκαν δασμοί και σε βιομηχανικά προϊόντα

για να ενισχυθεί η εθνική παραγωγή, επιδιώκοντας την επίτευξη μιας “ισορροπίας” ανάμεσα στους αριστοκράτες

και τους βιομήχανους. Η συμμαχία αυτή, και η επιβολή των σχετικών δασμών, αποτέλεσε ένα σημείο καμπής στην

ιστορία των δασμών στην Ευρώπη: οι δεκαετίες, που είχαν προηγηθεί, χαρακτηρίζονταν από απελευθέρωση του

εμπορίου, ενώ την επιβολή αυτών των πολιτικών ακολούθησε μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από την επιστροφή

στον προστατευτισμό.
13 Στμ. ΗΠαλινόρθωση του Meiji, γνωστή επίσης ως Επανάσταση, Ανανέωση, Μεταρρύθμιση του Meiji, ήταν

μια αλυσίδα γεγονότων που επανέφεραν, το 1868, την αυτοκρατορική εξουσία στην Ιαπωνία, υπό τον Αυτοκράτορα

Meiji. Αν και υπήρχαν αυτοκράτορες και πριν την Παλινόρθωση, τα γεγονότα αυτά αποκατέστησαν πρακτικές

δυνατότητες και παγίωσαν το πολιτικό σύστημα υπό τον Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας. Οι στόχοι της παλινορθωμένης

κυβέρνησης διατυπώθηκαν από τον νέο Αυτοκράτορα στον Όρκο της Χάρτας [Charter Oath]. Η Παλινόρθωση

οδήγησε σε τεράστιες αλλαγές στην πολιτική και κοινωνική δομή της Ιαπωνίας, διαρκώντας καθόλη την περίοδο

Edo (αποκαλούμενη, συχνά, ύστερη Tokugawa shogunate) και μέχρι την αρχή της περιόδου Meiji (από το 1868

μέχρι το 1912) και ήταν υπεύθυνη για την ανάδυση της Ιαπωνίας ως ενός εκσυχγρονισμένου έθνους στις αρχές του

εικοστού αιώνα.
14 Goldner: “Communism is the Material Human Community”.
15 Allen, “Global Economic History”, σελ. 43. Όπως θα δούμε, η Ρωσία και η Ιαπωνία απέτυχαν να φτάσουν την

Βρετανία, μέσω της διαδικασίας της “ύστερης ανάπτυξης”. Γι’ αυτές, αυτό θα γινόταν μόνο μέσω μιας τεράστιας-
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παλιών καθεστώτων, και ο αγροτικός πληθυσμός, διατηρούνταν. Στην ηπειρωτική Ευρώπη

“η εκβιομηχάνιση αποδείχτηκε συμβατή με την διατήρηση μιας, σταθερά περιχαρακωμένης,

αγροτικής άρχουσας τάξης και ενός δυναστικού κράτους, με μια συντηρητική και στρατοκρατική

σφραγίδα. Συνέβη χωρίς την καταστροφή της αγροτιάς ως τάξης και επέτρεψε την ανάδυση

ευημερούντων αγροτικών στρωμάτων που παρήγαγαν για την αγορά”.16 Το παλιό καθεστώς

άρχισε να παρακμάζει στην Ευρώπη μόνο μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην

συνέχεια, αφού επέστρεψε χωλαίνοντας στην σκηνή, αποδεκατίστηκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο

Πόλεμο: οι ελίτ του παλιού καθεστώτος εκκαθαρίστηκαν, εν τέλει, μόνο από τον Κόκκινο Στρατό,

ο οποίος - έχοντας ήδη εξολοθρεύσει τον Τσάρο και την Ρώσικη αριστοκρατία, κατά τον (ρωσικό)

Εμφύλιο πόλεμο - άνοιξε (με το τέλος του Δευτέρου ΠΠ) ένα μονοπάτι σφαγής, σε ολόκληρο τον

δρόμο μέχρι την Πρωσία, την καρδιά του παλιού καθεστώτος στην Κεντρική Ευρώπη.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και τότε, το παλιό καθεστώς διατηρήθηκε στον υπόλοιπο κόσμο, ενδυνα-

μωνόμενο, μέσα από συμμαχίες με άλλες τάξεις, στα αντι-αποικιοκρατικά κινήματα των μέσων

του εικοστού αιώνα. Χωρίς έναν διεθνή πόλεμο (στην κλίμακα των Παγκοσμίων Πολέμων) ο

οποίος, πιθανόν, θα μπορούσε να ενοποιήσει έθνη και να ενισχύσει τα χέρια των υπέρμαχων

της ανάπτυξης, η εκδίωξη αυτών των ελίτ αποδείχτηκε δύσκολη. Το καθήκον αυτό έγινε ακόμα

δυσκολότερο στο παγκόσμιο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων: οι ΗΠΑ φοβούνταν πως

οποιαδήποτε προσπάθεια, για έναν πραγματικό αναδασμό της γης, θα οδηγούσε, αναπόφευκτα,

σε κομμουνιστική επανάσταση και σε περιφερειακή μετάδοσή της. Και όντως, εκεί που οι ελίτ

δεν ηττήθηκαν από μια κομμουνιστική επανάσταση, κατάφεραν να διατηρήσουν μεγάλο μέρος

του ελέγχου, τόσο της πολιτικής όσο και της οικονομίας. Ισχύει, ακόμα και σήμερα, ότι πολλές

εθνικές οικονομίες, σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, ελέγχονται από μερικές μεγάλες οικογένειες

και τους ακoλούθους τους.

Η διατήρηση της αγροτιάς

Ήταν στο πλαίσιο της “επιμονής του παλιού καθεστώτος” που δημιουργήθηκαν, αρχικά, οι

νέες βιομηχανικές πόλεις στην ηπειρωτική Ευρώπη, κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.17 Σε

κάποια μέρη, οι πόλεις αναδύθηκαν από τον μετασχηματισμό των μεσαιωνικών πόλεων· αλλού

ξεφύτρωσαν αστικά συγκροτήματα εκεί που υπήρχαν μόνο χωριά. Εν πάσει περιπτώσει, με το

τέλος του 19ου αιώνα, η ταχύτητα της αστικοποίησης δεν έχει προηγούμενο. Αυτό ήταν αλήθεια

παρά το γεγονός ότι, σε όλη αυτή την περίοδο, παρέμενε ένας πολύ σημαντικός πληθυσμός αγρο-

τών. Αγρότες συνέρρεαν στις πόλεις, από μεγάλες “δεξαμενές” στην ύπαιθρο - σε μικρά ρεύματα

ή σαν “χείμαρος” - είτε επειδή είχαν χάσει τη γη τους, λόγω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων,

είτε επειδή, εξαιτίας της δημογραφικής ανάπτυξης, οι γονείς δεν είχαν αρκετή γη να μοιράσουν

μεταξύ όλων των απογόνων.18

ώθησης εκβιομηχάνισης και, μόνο, κατά τις δεκαετίες στα μέσα του εικοστού αιώνα.
16 Tom Kemp: “Industrialisation in Nineteenth Century Europe” (Routledge 2014), σελ. 104
17 Για την καλύτερη ανάλυση αυτού του φαινομένου δείτε: Arno Mayer: The Persistence of the Old Regime,

(Pantheon, 1981).
18 Είναι σημαντικό να σημειώσουμε, εδώ, ότι η δημογραφική ανάπτυξη, μέσα στις ίδιες τις πόλεις, ξεπέρασε την

μετανάστευση, ως κύρια πηγή της αστικής ανάπτυξης, μόνο με τις παρεμβάσεις στο σύστημα δημόσιας υγιεινής και
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Παρ’ όλα αυτά, οι άνθρωποι δεν εξωθούνταν μόνο προς τις πόλεις· ελκύονταν, επίσης, από αυτές.

Οι πόλεις πρoσέφεραν μια πραγματική, αν και μερική, χειραφέτηση από την πατριαρχία της

υπαίθρου, από τον νόμο του πατέρα και τον νόμο του γαιοκτήμονα. H πλήρης εξάρτηση των

παιδιών από τους πατεράδες βασιζόταν στο γεγονός ότι η γη - και όχι η εργασία - αποτελούσε τον

περιοριστικό παραγωγικό παράγοντα στις αγροτικές περιοχές και, συνεπώς, και την πραγματική

πηγή κοινωνικού πλούτου. Οι άντρες έπρεπε να κληρονομήσουν γη από τους γονείς τους ή να

την αποκτήσουν με τους πόρους των γονιών τους· ανάλογα, για να μπορέσουν να παντρευτούν,

οι γυναίκες χρειάζονταν προίκα που μόνο οι γονείς τους μπορούσαν να παράσχουν. Αυτή ήταν η

πηγή μιας δεσποτικής πατριαρχικής εξουσίας: τα παιδιά δεν μπορούσαν να πάρουν αποφάσεις

για τις ίδιες τις ζωές τους. Δεν είχαν την “πολυτέλεια” να εκνευρίζουν τους πατεράδες τους.

Η προοπτική της εύρεσης δουλειάς σε μια κοντινή πόλη διέκοψε αυτή την πανάρχαια σχέση:

η αυτονομία των νέων κερδήθηκε μέσω του μισθού (ετμ.). Με την έννοια αυτή, οι καπιταλι-

στικές κοινωνικές σχέσεις επεξέτειναν ένα, ήδη υπάρχον, γνώρισμα των μεσαιωνικών πόλεων

οριοθετώντας μια ζώνη σχετικής ελευθερίας, μέσα σε έναν κόσμο περιορισμών (ετμ.).

Η ελευθερία αυτή, όμως, εξασφαλιζόταν μόνο μέσα σε μια κατάσταση εξαιρετικού κινδύνου.

Οι εγκαταστάσεις στις οποίες εργάζονταν οι προλετάριοι κατασκευάζονταν πολύ βιαστικά. Οι

δουλειές τους απαιτούσαν να χειρίζονται θανάσιμα επικίνδυνο εξοπλισμό, με ελάχιστο φρέσκο

αέρα ή (φυσικό) φως. Οι καπιταλιστές ανακάλυψαν ότι δεν χρειαζόταν να ανησυχούν για τις

συνθήκες δουλειάς που παρείχαν. Νεαροί προλετάριοι, άσχετα από το πόσο κακές ήταν αυτές οι

συνθήκες, νεοφερμένοι, πολύ συχνά, από την ύπαιθρο εξακολουθούσαν να κάνουν ουρές για

να δουλέψουν· κάποιες φορές, μάχονταν γι’ αυτό. Αλληλοεξοντωτικές συγκρούσεις ξέσπαγαν

ανάμεσα σε αγρότες, που έφταναν από διαφορετικά χωριά, μιλώντας αμοιβαία ακατάλληπτες

διαλέκτους μιας εθνικής γλώσσας ή ολωσδιόλου διαφορετικές γλώσσες. Οι καπιταλιστές έστρε-

φαν τους εργάτες τον έναν εναντίον του άλλου, ώστε να εξασφαλίζουν χαμηλούς μισθούς και

μια πειθήνια εργατική δύναμη. Το ίδιο είδος συγκρούσεων και εσωτερικής διαμάχης προέκυψε,

τότε, και στα μέρη που κατοικούσαν προλετάριοι.

Σε αυτόν τον παράξενο, καινούριο κόσμο, στρωμένο με βάσανα, οι προλεταριακές ελευθερίες

δημιούργησαν ανοίγματα για αυτοκαταστροφή: “αν στο τέλος της εβδομάδας είχαν περισσέψει

αρκετά στον εργάτη ώστε να μπορέσει να ξεχάσει, για λίγες ώρες, την κόλαση που είχε ζήσει,

μεθώντας μεφτηνό αλκοόλ, αυτό ήταν το περισσότερο που μπορούσε να πετύχει. Ηαναπόφευκτη

συνέπεια μιας τέτοιας κατάστασης ήταν τεράστια άυξηση στην πορνεία, τον αλκοολισμό και το

έγκλημα”.19 Τα νοικοκυριά ήταν πάντα ένα βήμα από την ζητιανιά και, συνεπώς, μπορούσαν να

εξωθηθούν στην επαιτεία, το μικροέγκλημα ή την πορνεία, όταν κάποιο από τα μέλη τους έπεφτε

στον αλκοολισμό.20 Στην καινούρια βιομηχανική πόλη ήταν εύκολο να πέσει κανείς κάτω και

δύσκολο να σηκωθεί. Αυτό ίσχυε ακόμα περισσότερο στον βαθμό που η μετακίνηση στην πόλη

σήμαινε και την αποκοπή των δεσμών υποστήριξης, που υπήρχαν στις αγροτικές κοινότητες.

Και, φυσικά, οι καπιταλιστές δεν επρόκειτο να βοηθήσουν τους εργάτες να επιβιώσουν: κάτω

τις καινοτομίες της ιατρικής, κατά το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα.
19 Rocker, “Anarcho-Syndicalism: Theory and Practice - An Introduction to a Subject which the Spanish War

has brought into Overwhelming Prominence” [1937], (AK Press 2004).
20Η ιδέα ότι η φτώχεια έσπρωχνε τις προλετάριες, ενάντια στην θέλησή τους, στην πορνεία ήταν ένα από τα

βασικά θέματα της σοσιαλιστικής λογοτεχνίας του ύστερου 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.
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από συνθήκες καπιταλιστικού ανταγωνισμού και μιας υπερπροσφοράς εργασίας, οι εργοδότες

δεν είχαν την πολυτέλεια να ενδιαφέρονται αν ένας οποιοσδήποτε συγκεκριμένος εργάτης ή

οικογένεια επιβίωνε.

Αυτό ήταν αναμενόμενο: άλλωστε η εργατική τάξη θα μπορούσε να χειραφετηθεί μόνο από

τους ίδιους τους εργάτες.21 Παρ’ όλα αυτά, αντίθετα με το αφήγημα του εργατικού κινήματος, η

ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων δεν έτεινε να ενδυναμώνει την εργατική τάξη, γεννώντας

τον συλλογικό εργάτη. Το εργατικό κίνημα υπέθετε ότι αυτός ο συλλογικός εργάτης θα ήταν

ένα δευτερεύον προϊόν του εργοστασίου: θα σφράγιζε την καθολική του μορφή στα θύματα

(του εργοστασίου), εξαϋλώνοντας τις σχέσεις τους με το παρελθόν (που παρέμεναν, τριγύρω

τους, με την μορφή των χωριών, στα όρια των πόλεων)· η τάξη-καθεαυτήν θα γινόταν τότε τάξη-

διεαυτήν. Αυτό, όμως, δεν συνέβη αυτόματα. Οι περισσότεροι εργάτες δεν ήταν καν εργάτες στα

εργοστάσια. Και σε κάθε περίπτωση, όσοι εργάζονταν σε εργοστάσια ήταν, συχνά, διαιρεμένοι

όχι, μόνο, με βάση την ειδίκευσή τους αλλά και με βάση τη θέση τους στον καταμερισμό της

εργασίας, την θρησκεία ή τα έθιμά τους. Πολλοί δεν μιλούσαν καν την ίδια γλώσσα! Στερούμενοι

μια βάση αλληλεγγύης, οι προλετάριοι δυσκολεύονταν να πείσουν τους συναδέλφους τους να

ρισκάρουν τις δουλειές τους για το κοινό καλό, κατεβαίνοντας σε απεργία. Η εργατική τάξη

ήταν μια τάξη που έτεινε να εκφράζει τον εαυτό της όχι μέσα από απεργίες αλλά προκαλώντας

ταραχές.

Η ανθεκτικότητα των ελίτ του παλιού καθεστώτος

Περιοδικές εκρήξεις τέτοιων ταραχών στις πόλεις, οδήγησαν σε αυτό που έγινε γνωστό ως το

“κοινωνικό ζήτημα”. Τι ήθελαν οι εργάτες; Και τι χρειαζόταν για να κατευναστούν; Στην πραγ-

ματικότητα, αρχικά, φαινόταν ότι δεν χρειαζόταν καν να κατευναστούν: καθώς οι καπιταλιστές

αύξαιναν την παραγωγή, η δύναμή τους πάνω στους εργάτες απλά αυξανόταν. Επιπλέον, όταν

οι προλετάριοι εξεγείρονταν, η τάξη των ιδιοκτητών ανακάλυψε ότι αρκούσε να καλέσει τον

στρατό και την αστυνομία για να χτυπήσει ή να πυροβολήσει τους εργάτες για διατάραξη της

ειρήνης. Απέναντι σε αυτές τις κατασταλτικές παρεμβάσεις, οι προλετάριοι είχαν πολύ λίγα

μέσα, στα οποία μπορούσαν να καταφύγουν.

Έπρεπε να οργανωθούν. Σύμφωνα με αυτό, που έγινε η κυρίαρχη επαναστατική θεωρία, οι

εργάτες χρειάζονταν να οργανωθούν για να κερδίσουν δικαιώματα που θα τους βοηθούσαν

να επεκτείνουν τους αγώνες τους. Χρειάζονταν το δικαίωμα της συνάθροισης και του τύπου.

Χρειάζονταν να αναγκάσουν τον στρατό και την αστυνομία να παραμείνουν ουδέτεροι στην

ταξική πάλη.22, 23 Για να τα αποκτήσουν όλα αυτά - συνεχίζει η θεωρία - οι εργάτες χρειάζον-

ταν δύναμη στο πολιτικό επίπεδο: χρειάζονταν να κερδίσουν το δικαίωμα της ψήφου. Σε αυτή

21 Αν και, στην πραγματικότητα, η πρώιμη εργατική νομοθεσία κερδήθηκε όχι από τους εργάτες αλλά, μάλλον,

από ομάδες επιθεωρητών εργοστασίων και τους υποστηρικτές τους στην κυβέρνηση.
22 Αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν είχαν τίποτα να κάνουν με τον ρεφορμισμό - την αντίληψη ότι οι εργάτες θα

μπορούσαν να γίνουν πλήρη και ισότιμα μέλη της καπιταλιστικής πολιτείας ώστε, τελικά, η επανάσταση να μην

είναι αναγκαία. Αντίθετα, αυτές οι μεταρρυθμίσεις θεωρούνταν ουσιώδη όπλα στον επερχόμενο ταξικό πόλεμο.
23 Στμ. Παρεμπιπτόντως, εξαιρετικός ορισμός του ρεφορμισμού.
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τη βάση, έπρεπε να δημιούργησουν ένα κόμμα της τάξης που θα ανταγωνιζόταν για εξουσία

στις εθνικές εκλογές. Αυτή η πολιτική προοπτική ενισχυόταν, σχεδόν παντού, από την απουσία

οποιωνδήποτε εναλλακτικών: “Ενώ οι απεργίες που προσανατολίζονταν στην επέκταση του

δικαιώματος ψήφου ήταν επιτυχημένες στο Βέλγιο και τη Σουηδία, η χρήση της μαζικής απερ-

γίας για οικονομικούς σκοπούς κατέληγε, σχεδόν πάντα, σε πολιτική καταστροφή: στο Βέλγιο

το 1902...στη Σουηδία το 1909...στη Γαλλία το 1920...στην Νορβηγία το 1921...στην Μεγάλη

Βρετανία το 1926...Όλες αυτές οι απεργίες ηττήθηκαν· και, στον απόηχό τους, τα συνδικάτα

αποδεκατίστηκαν και επιβλήθηκαν αντιδραστικές νομοθεσίες”.24

Το πρόβλημα για τους εργάτες, στην προσπάθειά τους να ακολούθησουν την κοινοβουλετική οδό,

ήταν ότι το παλιό καθεστώς ήλεγχε την πολιτική. Η κατώτερη τάξη “υπετίθετο ότι δεν μπορούσε

να μοιράζεται...τα προνόμια των ολοκληρωμένων ανθρωπίνων πλασμάτων” που συγκροτούσαν

την ελίτ.25 Στην οπτική αυτή υπήρχε μια υλική βάση: οι ελίτ φοβούνταν ότι αναγνωρίζοντας τις

κατώτερες τάξεις ως ίσες, έστω και τυπικά, θα υπονόμευαν την βάση της εξουσίας τους στην

ύπαιθρο. Η εξουσία αυτή δεν βασιζόταν στην επιτυχία στις ελεύθερες αγορές αλλά, μάλλον,

στον αυστηρό έλεγχο της πρόσβασης σε περιορισμένους πόρους - περιλαμβανομένων των

δικαιωμάτων να κατέχει κανείς γη, να εξορρύσει, να κόβει δέντρα ή να βόσκει ζώα σε αυτή την

γη - όλα αυτά καθορίζονταν από προνόμια των ελίτ.26

Αποδείχτηκε ότι η αστική τάξη στην Ευρώπη δεν εκτόπισε αυτές τις ελίτ, όπως περίμενε το ερ-

γατικό κίνημα. Αντίθετα, οι εργοστασιάρχες μεγάλωσαν μέσα στο παλιό καθεστώς αποκτώντας,

συχνά, τίτλους ευγενείας. Στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, η τάξη

των ιδιοκτητών κατέφυγε τόσο στα προνόμια όσο και στην φιλελεύθερη οικονομία. Σε αυτή την

οπτική υπήρχε, επίσης, μια υλική βάση: οι καπιταλιστές ωφελούνταν από την έλλειψη ελευθε-

ρίας των εργατών. Ειδικότερα στην γεωργία και την εξόρρυξη πρώτων υλών, που στόχευαν στις

διεθνείς αγορές, οι εργοδότες δεν χρειάζονταν, προκειμένου να κερδίζουν, να έχουν οι εργάτες

πλήρη ελευθερία. Οι ιδιοκτήτες των φυτειών, που ασχολούνταν με την παραγωγή κάθε είδους

πρώτων υλών και αγροτικών προϊόντων, κέρδιζαν υπερβολικά από την απασχόληση σκλάβων.

Στις ρωσικές στέππες, τα προς εξαγωγή δημητριακά παράγονταν από ημι-δουλοπάροικους.

Έτσι, η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν οδήγησε αυτόματα στην διπλή ελευθερία (ετμ.) που ο Μαρξ

είχε περιγράψει ως το θεμέλιό της: οι εργάτες δεν μεταμορφώθηκαν σε, τυπικά, ελεύθερους

πωλητές ενός εμπορεύματος οι οποίοι συνέβαινε, ταυτόχρονα, να μην έχουν ελεύθερη πρόσβαση

στα μέσα παραγωγής. Μερικοί, μόνον, εργάτες απέκτησαν το οικονομικό δικαίωμα να πουλούν

ελεύθερα την εργατική τους δύναμη· ακόμα λιγότεροι κέρδισαν τα πολιτικά δικαιώματα της

ισοπολιτείας.

Το παλιό καθεστώς μόνο περιφρόνηση έδειχνε στις εκκλήσεις των εργατών για πλήρη οικονομική

και πολιτική ισότητα, ισχυριζόμενο ότι δεν τις άξιζαν, καθώς στερούνταν τον αυτοέλεγχο και την

ανεξαρτησία που έρχονται με την κατοχή ιδιοκτησίας. Αντίθετα, στις προλεταριακές γειτονιές

24 Adam Przeworski, “Capitalism and Social Democracy” (Cambridge 1985), σελ. 12.
25 G.M. Tamás, “Telling the Truth about Class”, στο Socialist Register, τομ. 42, 2006, διαθέσιμο στο

grundrisse.net
26 “Καμμιά κυβέρνηση που κυριαρχούνταν από τους γαιοκτήμονες δεν θα ψήφιζε με ευχαρίστηση την αφαίρεση

του καθεστώτος της ιδιοκτησίας της γης, και διαφόρων άλλων προνομίων, χωρίς ισχυρή πίεση από άλλες κοινωνικο-

πολιτικές ομάδες”. Russell King, “Land Reform: A World Survey”, (Westview 1977), σελ. 9–10.
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ήταν διαδεδομένες κάθε λογής αντισυμβατικές και εκστατικές μορφές θρησκευτικότητας. Μεθυ-

σμένοι ζητιάνευαν στον δρόμο ενώ, στα λιμάνια και τα δημόσια πάρκα, η προλεταριακή πορνεία

και η αντρική ομοφυλοφιλία ενοχλούσαν τις εκλεπτυσμένες ευαισθησίες. Αυτές οι ανάρμοστες

συμπεριφορές έγιναν αντικείμενο αποκαλύψεων στις εφημερίδες· οι ελίτ χάζευαν και γελούσαν

με την ανομία και την ένδεια της προλεταριακής ζωής. Πολιτικά σκεπτόμενοι προλετάριοι μπο-

ρούσαν να δουν ότι αυτά ήταν προβλήματα όχι, απλά, για την εικόνα τους αλλά, επίσης, και για

την δυνατότητά τους να οργανωθούν: πώς θα μπορούσαν οι εργάτες να κερδίσουν το δικαίωμα

της ψήφου - πόσο, μάλλον, να καταργήσουν την ταξική κοινωνία - αν δεν μπορούσαν να βάλουν

μια τάξη στα ίδια τα σπίτιά τους;

Η επιβεβαίωση μιας ταξικής ταυτότητας

Για να καταργήσουν την ταξική κοινωνία, οι εργάτες χρειάζονταν να κερδίσουν μεταρρυθμίσεις

και για να το κάνουν αυτό έπρεπε, πρώτα, να εμφανίσουν τους εαυτούς τους ως ικανούς και

άξιους να κατέχουν εξουσία. Η δυσκολία που αντιμετώπιζαν ήταν διπλή. Στις πόλεις έπρεπε να

εγκλιματιστούν σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες ζωής. Προερχόμενοι από διαφορετικά χωριά (και

έχοντας τόσο διαφορετικές εμπειρίες), έπρεπε να ανακαλύψουν πώς θα οργανωθούν συλλογικά.

Εν τω μεταξύ, σε μόλις συγκροτημένα φιλελεύθερα κράτη, οι εργάτες αντιμετώπιζαν το μίσος

όσων ήταν σε καλύτερη κοινωνική θέση, οι οποίοι έψαχναν οποιαδήποτε δικαιολογία για να

τους αποκλείσουν από την κοινωνία των πολιτών. Σαν απάντηση σε αυτά τα προβλήματα, το

εργατικό κίνημα αυτο-συγκροτήθηκε ως ένα Σχέδιο: οι προλετάριοι θα μάχονταν για το δικαίωμά

τους να υπάρχουν. Θα έδειχναν ότι υπάρχει αξιοπρέπεια και τιμή στο να είναι κανείς εργάτης·

ότι η εργατική κουλτούρα ήταν ανώτερη από την κουλτούρα άλλων κοινωνικών τάξεων. Ο

Έρικ Χοσμπάουμ υποδηλώνει ότι “κανένας όρος δεν είναι πιο δύσκολο να αναλυθεί από την

”ευπρέπεια” της εργατικής τάξης των μέσων του 19ου αιώνα γιατί εξέφραζε, ταυτόχρονα, την

διείσδυση των αξιών και των προτύπων της μεσαίας τάξης αλλά και τις αντιλήψεις χωρίς τις

οποίες θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η αυτοεκτίμηση της εργατικής τάξης και θα ήταν

αδύνατη η οικοδόμηση ενός κινήματος συλλογικής πάλης: νηφαλιότητα, αυτοθυσία, η αναβολή

της ικανοποίησης”.27 Αυτή η έννοια ευπρέπειας ωρίμασε, στην συνέχεια, στα πιο επεξεργασμένα

προγράμματα και σχέδια του εργατικού κινήματος του ύστερου 19ου και των αρχών του 20ου

αιώνα, σε όλες τις μορφές τους: σαν σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά κόμματα, σαν αναρχικές

ενώσεις και κάθε είδους επαναστατικές δυνάμεις.

Η υποστήριξη της διεκδίκησης των εργατών στον σεβασμό ήταν ένα όραμα για το πεπρωμένο

τους με πέντε δόγματα:

(1) Οι εργάτες έχτιζαν έναν καινούριο κόσμο με τα δικά τους χέρια. (2) Σε αυτόν, τον νέο κόσμο,

οι εργάτες ήταν η μόνη κοινωνική ομάδα που αύξανε· όλες οι άλλες, συμπεριλαμβανομένης της

αστικής τάξης, συρρικνώνονταν. (3) Οι εργάτες δεν γίνονταν, απλά, η πλειοψηφία του πληθυ-

σμού· θα γίνονταν, επίσης, μια συμπαγής μάζα, ο συλλογικός εργάτης, που είχε εκπαιδευτεί στα

27Έρικ Χομπσμπάουμ, “H Εποχή του κεφαλαίου, 1848–1875”, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ),

1994, σελ.224.
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εργοστάσια να δρα σε συντονισμό με τις μηχανές. (4) Ήταν, συνεπώς, η μόνη κοινωνική ομάδα

ικανή να διαχειριστεί τον καινούριο κόσμο, σε συμφωνία με την εσωτερική της λογική: χωρίς

καμμιά ιεραρχία εντολέων και εντολοδόχων και χωρίς τον ανορθολογισμό των διακυμάνσεων

της αγοράς αλλά, μάλλον, με έναν όλο και πιο λεπτά επεξεργασμένο καταμερισμό της εργασίας.

(5) Οι εργάτες αποδείκνυαν ότι αυτό το όραμα είναι αληθινό καθώς η τάξη πραγμάτωνε αυτό που

ήταν η ίδια, σε μια διαδικασία κατάκτησης της εξουσίας, η επίτευξη της οποίας θα καθιστούσε

εφικτή την κατάργηση της ταξικής κοινωνίας φέρνοντας, έτσι, ένα τέλος στην προϊστορία του

ανθρώπινου είδους.28

Αυτό το όραμα δεν ήταν κάτι που εμφυτεύτηκε απ’ έξω, μετασχηματίζοντας ένα ρεφορμιστικό

κίνημα σε επαναστατικό. Για να συγκεντρώσουν την θέληση, που απαιτούν η ανάληψη ρίσκων

και η πραγματοποίηση θυσιών, οι εργάτες έπρεπε να πιστεύουν σε έναν καλύτερο κόσμο που

ήταν, ήδη, στην διαδικασία πραγμάτωσής του. Η νίκη ήταν, υποτίθεται, εγγυημένη: ήταν μια

ιστορική αναγκαιότητα αλλά, παραδόξως, και ένα πολιτικό σχέδιο. Ήταν, ακριβώς, η απλότητα

αυτών των αξιωμάτων, η άμεση απήχησή τους, που εξηγεί την εκθετική αύξηση του κινήματος

στα χρόνια μεταξύ του 1875 και 1921.

Όπως σημειώσαμε, παραπάνω, στην καρδιά του εργατίστικου οράματος βρίσκεται μια μυθική

φιγούρα: ο συλλογικός εργάτης - η τάξη διεαυτήν-και-καθεαυτήν, η τάξη ως ενωμένη και γνω-

ρίζουσα την ενότητά της, γεννημένη μέσα στον χώρο του εργοστασίου. Ο συλλογικός εργάτης

προϋπετίθετο στην οργάνωση των εργατών και ετίθετο από την προσπάθεια οργάνωσης. Αλλά,

σε μεγάλο βαθμό, ο συλλογικός εργάτης δεν υπήρχε έξω από τις προσπάθειες του κινήματος να

τον κατασκευάσει.29, 30 Οι θεωρητικοί του εργατικού κινήματος δεν θα παραδέχονταν ποτέ ότι

αυτό ήταν αλήθεια. Μιλούσαν για το σύστημα του εργοστασίου σαν αυτό να προερχόταν από το

μέλλον: η ανάπτυξή του ήταν, υποτίθεται, μια συνέπεια της “προοδευτικής κοινωνικοποίησης

της διαδικασίας παραγωγής” που δημιουργούσε τα “σπέρματα της μελλοντικής κοινωνικής

τάξης”.31 Αναμενόταν, επίσης, ότι το κοινωνικοποιημένο σύστημα του εργοστασίου θα προετοί-

μαζε τους εργάτες για μια σοσιαλιστική εμπειρία, μετασχηματίζοντάς τους από ένα ετερόκλητο

σύνολο εργατικών τάξεων σε μια ενοποιημένη μαχητική δύναμη - το βιομηχανικό προλεταριάτο

- εκπαιδευμένο στoν χώρο του εργοστασίου.32

28 Αυτό το τελευταίο αξίωμα εξέφραζε, κάποιες φορές, μιαν επιθυμία να καταστεί η εργατική τάξη η μοναδική

τάξη· άλλες φορές, πάλι, εξέφραζε μια επιθυμία για την κατάργηση όλων των τάξεων και την δραματική μείωση

του χρόνου εργασίας (δείτε τον Επίλογο, σελ. ??).
29Ηψευδής συνείδηση κρυβόταν, υποτίθεται, εντός της τάξης αλλά η ψευδής συνείδηση ήταν μια ψευδής έννοια.
30 Στμ. Η αυτο-προϋπόθεση του συλλογικού εργάτη, ως διαλεκτική διαδικασία της μορφοποίησης του προλετα-

ριάτου ως εργατικού κινήματος, απαιτεί επιπλέον ανάλυση.
31 Ρόζα Λούξεμπουργκ: “Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση” (1900), στο “The Essential Rosa Luxemburg”

(Haymarket 2008), σελ. 45. ελλ. εκδ. Κοροτζή, 1984.
32 Στμ. Στο πρωτότυπο: factory floor και, συχνά, shopfloor: το μέρος του εργοστασίου ή του εργαστηρίου όπου

δουλεύουν οι εργάτες. Χρησιμοποιείται, ιδιαίτερα, για να διακρίνει το τμήμα του εργοστασίου όπου γίνεται η

παραγωγή από αυτό των διοικητικών υπηρεσιών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η φράση “κάποιος δουλεύει στο shopfloor”

είναι ένας μεταφορικός τρόπος για να ειπωθεί ότι ανήκει στην εργατική τάξη. Αποδίδουμε τον όρο ως χώρο δουλειάς

ή, κάποιες φορές, και εργαστήριο. Σχετικά με το shopfloor, λοιπόν, εν είδει γρίφου: “Ο Μαρξ, ο Βέμπερ και ο

Ντυρκαίμ ανασταίνονται και στέλνονται σε ένα σύγχρονο εργοστάσιο αυτοκινήτων. Εκεί βλέπουν εργάτες να

βρίσκονται δίπλα στις γραμμές συναρμολόγησης, εκτελώντας τις εργασίες, που τους έχουν ανατεθεί. Πάνω από τον

χώρο δουλειάς του εργοστασίου βρίσκονται γραφεία, από τα οποία οι προϊστάμενοι, και ο ιδιοκτήτης, παρατηρούν

τους εργάτες, μέσα από μεγάλα γυάλινα παράθυρα. Αν οι τρεις μεγάλοι θεωρητικοί ερωτούνταν να μοιραστούν

τις σκέψεις τους πάνω σε αυτό το, υπέροχα σύγχρονο και αποτελεσματικό, σύστημα, τι πιστεύετε ότι θα έλεγαν”;
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Στην πραγματικότητα, αυτός ο μετασχηματισμός δεν συνέβη αυτόματα. Το σύστημα του εργοστα-

σίου δεν ήταν ένας χρονοταξιδιώτης από το μέλλον. Ήταν η μορφή που απέκτησε η παραγωγή

στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες και, ως τέτοιο, εξέφραζε όχι την “πραγματική

ενότητα” ενός επερχόμενου αλλά, μάλλον, την ενότητα-στον-διαχωρισμό, του παρόντος κόσμου.

To σύστημα του εργοστασίου δεν έτεινε, καθαυτό, να ενοποιήσει το εργατικό δυναμικό με έναν

τρόπο που θα ήταν προς όφελος των αγωνιζόμενων εργατών - ή, τουλάχιστον, δεν έκανε απο-

κλειστικά αυτό. Η καπιταλιστική ανάπτυξη μπορεί να διέλυσε κάποιες από τις προϋπάρχουσες

διαφορές ανάμεσα στους εργάτες αλλά επανενδυνάμωσε ή δημιούργησε καινούριες διαιρέσεις,

ειδικότερα αυτές που αναδύονταν από τον καταμερισμό της εργασίας (με άλλα λόγια, αυτές που

σχετίζονταν, κυρίως, με την ειδίκευση, αλλά και τις διαιρέσεις καθηκόντων με βάση την “φυλή”,

το φύλο καθώς και την αρχαιότητα (στη δουλειά), την γλώσσα, την περιοχή καταγωγής κ.λπ.).

Εν τω μεταξύ, έξω από τις πύλες των εργοστασίων, οι εργάτες συνέχιζαν να συγκρούονται μεταξύ

τους. Έπρεπε να φροντίζουν τους εαυτούς τους αλλά και τους συγγενείς τους: “Η ομοιότητα

της ταξικής θέσης δεν καταλήγει απαραίτητα στην αλληλεγγύη καθώς τα συμφέροντα, που

μοιράζονται οι εργάτες, είναι ακριβώς αυτά που τους τοποθετούν σε θέση ανταγωνισμού μεταξύ

τους κυρίως ”ρίχνοντας“ τους μισθούς, αναζητώντας μια θέση απασχόλησης”.33 Με δεδομένο ότι

δεν υπήρχαν ποτέ αρκετές δουλειές για όλους (η ύπαρξη ενός πλεονάζοντος πληθυσμού ήταν ένα

δομικό γνώρισμα των κοινωνιών, που οικοδομήθηκαν πάνω στην καπιταλιστική εκμετάλλευση),

δεσμοί (πίστης, αφοσίωσης), με βάση την θρησκεία, την “φυλή” και το “έθνος”, έδιναν την

δυνατότητα σε κάποιους εργάτες να αποκτούν προβάδισμα, σε βάρος των άλλων. Στον βαθμό

που οι εργάτες δεν ήταν οργανωμένοι, ήδη, σε μια ταξική βάση - και δεν υπήρχε κάποια, δεδομένη

από πριν, δομική αναγκαιότητα για να οργανωθούν σε μια τέτοια βάση - είχαν πραγματικό

συμφέρον να διατηρήσουν την ατομικότητά τους καθώς και τους, πέραν της τάξης, δεσμούς

τους.

Aυτό ήταν το συνονθύλευμα στο οποίο ρίχτηκε το εργατικό κίνημα. Το κίνημα ενθάρρυνε τους

εργάτες να ξεχάσουν την ιδιαιτερότητά τους και οτιδήποτε ερχόταν, υποτίθεται, από το πα-

ρελθόν. Οι εργάτες έπρεπε να στρέψουν το βλέμμα τους στο μέλλον· έπρεπε να συγχωνευτούν

ενεργά στη γενικότητα του συλλογικού εργάτη. Εδώ, ήταν η ουσία του εργατικού κινήματος.

Συνδικάτα και εργατικές λέσχες (ή όμιλοι) καθώς και κοινωνικές οργανώσεις, έφεραν τους

προλετάριους μαζί στην βάση του επαγγέλματος, της γειτονιάς ή των συνηθειών. Με τον τρόπο

αυτό, “συρράφθηκε”, από όλες αυτές τις τοπικές οργανώσεις, ένα γενικό συμφέρον των εργα-

τών. Τα σοσιαλδημοκρατικά και κομμουνιστικά κόμματα καθώς και οι αναρχικές ομοσπονδίες

υποστασιοποίησαν τον συλλογικό εργάτη σε ένα εθνικό επίπεδο.

Οι οργανώσεις αυτές δεν θα είχαν πετύχει στα καθήκοντά τους αν δεν στηρίζονταν, την ίδια

στιγμή, σε μια επιβεβαιώσιμη ταξική ταυτότητα. Στον βαθμό που έκαναν θυσίες στο όνομα του

εργατικού κινήματος, οι εργάτες δεν ενεργούσαν, γενικά, για τα άμεσα συμφέροντά τους. Το να

πει κανείς ότι οι εργάτες επιβεβαίωναν μια κοινή ταυτότητα σημαίνει ότι το κίνημα πέτυχε να

τους πείσει να αναστείλουν τα συμφέροντά τους, ως μεμονωμένοι πωλητές σε μια ανταγωνιστική

αγορά εργασίας και, αντίθετα, να ενεργήσουν κινούμενοι από μια δέσμευση στο συλλογικό

Δανεισμένο από το: https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20111009110902AAlCwTe.
33 Przeworski, “Capitalism and Social Democracy”, σελ. 20.
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πρόταγμα του εργατικού κινήματος.

Στον βαθμό που οι εργάτες επιθυμούσαν να πιστέψουν ότι η επίδειξη αλληλεγγύης ήταν ηθικά

αναγκαία, μπορούσαν να πραγματώσουν - μερικά και σπασμωδικά - το σλόγκαν ότι “ένα πλήγμα

σε έναν από μας είναι ένα πλήγμα σε όλους μας”. Αυτή η φράση δεν περιέγραφε ποτέ μια

προϋπάρχουσα αλήθεια για την εργατική τάξη· ήταν, αντίθετα, μια ηθική προσταγή. Στον βαθμό,

όμως, που οι εργάτες αποδέχονταν αυτή την προσταγή, τα συμφέροντά τους ως μεμονωμένα

άτομα, άρχισαν να αλλάζουν: απλοποιήθηκαν, περιορίστηκαν ή και επανακαθορίστηκαν εντελώς

αλλά και, εν μέρει, ικανοποιήθηκαν.34 Με αυτά τα μέσα, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους εργάτες

“σίγασε” αλλά μόνο στον βαθμό που, η κοινή ηθική και ταυτότητα, μπορούσαν να διατηρηθούν.

Με αυτή την έννοια, το εργατικό κίνημα ήταν ένα εργαλείο, μια αστική μηχανή, που έδενε τους

εργάτες μαζί και τους κρατούσε έτσι.35 Αυτό το “δέσιμο” δεν συνέβαινε μόνο στα εργοστάσια:

“Αυτό παρέμεινε μια από τις μακροβιότερες παραγνωρίσεις της Αριστεράς: τα

”εργατικά κινήματα” υποδήλωναν έναν σοσιαλισμό που άρχιζε από τους χώρους

δουλειάς, επικεντρωνόταν στις απεργίες και είχε σαν ”φορείς” τους μαχητικούς

εργαζόμενους άντρες· παρ’ όλα αυτά, τα εν λόγω κινήματα είχαν, στην πραγματι-

κότητα, ευρύτερα θεμέλια, απαιτώντας, επίσης, τις προσπάθειες των γυναικών στα

νοικοκυριά, τις γειτονιές και τους δρόμους”.36

Ο συλλογικός εργάτης “συρράφθηκε” στις πόλεις, μέσα από μια σειρά δημοφιλών εργατικών

οργανώσεων: εργατικές “τράπεζες αποταμίευσης, ταμεία σύνταξης και υγείας, εφημερίδες,

εξωσχολικές λαϊκές ακαδημίες, λέσχες εργαζόμενων, βιβλιοθήκες, χορωδίες, μπάντες πνευστών,

τυπικοί διανοούμενοι,37 τραγούδια, νουβέλες, φιλοσοφικές πραγματείες, έγκριτα περιοδικά,38

μπροσούρες, καλά οχυρωμένες τοπικές κυβερνήσεις, λέσχες εγκράτειας - όλα με τα δικά τους

ήθη, τρόπους και στυλ”.39 Με αυτά τα μέσα, οι προλετάριοι έφτασαν να ξεχάσουν αν είναι από

την Κορσική ή από την Λυών· έγιναν εργάτες.Η τάξη έφτασε να υπάρχει σαν μια αφηρημένη

ταυτότητα, την οποία μπορούσε κανείς να επιβεβαιώσει, από την οποία μπορούσε να αντλεί

αξιοπρέπεια και περηφάνεια.

Με αυτόν τον τρόπο, το εργατικό κίνημα έλυσε τα προβλήματα εγκλιματισμού της συνεχούς

34 Δείτε το παράρτημα αυτού του μέρους, σελ. 29, στην συνέχεια.
35 Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν μια, μερική μόνο, εξαίρεση σε αυτή την ιστορία. Τα γνωρίσματα που την ξεχωρίζουν

είναι (1) η πρώιμη επίτευξη του καθολικού δικαιώματος ψήφου για τους άντρες, και (2) το βιομηχανικό εργατικό

δυναμικό δημιουργήθηκε όχι από την αγροτική της περιφέρεια αλλά από αυτήν της Ευρώπης. Ο Ένγκελς, σε μια

επιστολή του στον Weydemeyer, συνέλαβε το κλειδί και στα δυο φαινόμενα, γράφοντας για την “ευκολία, με την

οποία, ο πλεονάζων πληθυσμός στις ΗΠΑ διοχετεύεται στις φάρμες”. Ελεύθερη γη στην μεθόριο (εκκαθαρισμένη,

εθνικά, από τους αρχικούς κατοίκους της) πυροδότησε την μεγαλύτερη, μεταξύ ωκεανών, μετανάστευση στην

ανθρώπινη ιστορία. Οι πολιτείες επεξέτειναν το δικαίωμαψήφου σε όλους τους άντρες, για να προσελκύσουν αυτούς

τους μετανάστες (ενώ οι γυναίκες, και οι ελεύθεροι μαύροι, αποκλείστηκαν από αυτό). Στις ΗΠΑ, δημιουργήθηκαν,

πολύ γρήγορα, αστικοί πολιτικοί μηχανισμοί, για να διαχειριστούν την λευκή ανδρική ψήφο, σύμφωνα με την

εθνική, θρησκευτική και τοπική καταγωγή. Αυτές οι δομές διαταράχθηκαν μόνο στην δεκαετία του 1920, όταν η

στρόφιγγα της μετανάστευσης έκλεισε και η αμερικανική βιομηχανία άρχισε για πρώτη φορά να “τραβάει” από την

δική της αγροτική ενδοχώρα. Ήταν μόνο σε αυτή την περίοδο, από το 1932 μέχρι το 1974, που οι ΗΠΑ έφτασαν να

προσεγγίσουν μια Ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία.
36 Geoff Eley, “Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 1850–2000” (Oxford 2002), σελ. 58.
37 Στμ. στο πρωτότυπο engagé intellectuals.
38 Στμ. στο πρωτότυπο learned journals.
39 Tamás, “Telling the Truth about Class”.
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ροής καινούριων μεταναστών από την ύπαιθρο στις πόλεις, προσδίδοντάς τους σεβασμό και

αξιοπρέπεια. Ο σεβασμός αυτός περιελάμβανε τρεις λειτουργίες: (1) το κίνημα διέδωσε και-

νούριους κώδικες συμπεριφοράς, είτε ιδιοποιούμενο από την αστική κουλτούρα είτε σε ευθεία

αντίθεση με αυτήν (ετερόφυλες οικογενειακές νόρμες, εγκράτεια), (2) το κίνημα παρείχε μια

αίσθηση κοινότητας, βοηθώντας τους εργάτες να ξεπεράσουν την κοινωνική αποδιάρθρωση

και τον εκτοπισμό που περιελάμβανε η μετανάστευση στις πόλεις. Οι κοινοτικές οργανώσεις

επανενδυνάμωναν τους νέους κώδικες, φροντίζοντας, ταυτόχρονα, για τις πνευματικές ανάγκες

των μελών τους. Και (3) το κίνημα οικοδομούσε θεσμούς, που υποστήριζαν τους αγώνες των

εργατών, για τον μετασχηματισμό της υλικής τους κατάστασης - και απέτρεπαν άτομα ή οικογέ-

νειες από το να ξεπέσουν στην ανυποληψία και την απαξίωση (τα συνδικάτα και τα κόμματα

πάλευαν όχι, μόνο, για καλύτερους μισθούς και συνθήκες αλλά, επίσης, για παρεμβάσεις στην

δημόσια υγεία, σχήματα πρόνοιας, πρόνοια για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς κοκ.).

Οι δύο πρώτες λειτουργίες υποστήριζαν και την τρίτη, η οποία ήταν αυτή που έφερνε την τάξη

σε σύγκρουση με το νομικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής. Οι εργάτες υποχρεώνονταν να

παλέψουν “ενάντια στον θρόνο και την εκκλησία40 για το καθολικό δικαίωμα ψήφου, για το

δικαίωμα να οργανώνονται και να απεργούν”.41 Ήταν απαραίτητο να ριψοκινδυνεύουν και να

κάνουν θυσίες αλλά, και τα δύο, μπορούσαν, τώρα, να δικαιολογούνται μέσα από την αυτο-

κατανόηση του κινήματος - ως μιας ηθικής κοινότητας, που αγωνιζόταν να θεμελιώσει ένα

καλύτερο κόσμο, με οδηγούς τα φώτα της ορθολογικής παραγωγής και της ισότιμης κατανομής.

Το παρελθόν στο παρόν

Στην πραγματικότητα, αυτή η ηθική κοινότητα ήταν μια ad hoc κατασκευή, υποστηριζόμενη

από ένα όμορφο όνειρο. Απείχε πολύ από μια συμπαγή πραγματικότητα: “Ό,τι, από μια σκοπιά,

έμοιαζε σαν μια συγκέντρωση ανδρών και γυναικών σε μια μοναδική ”εργατική τάξη”, μπορούσε

να ειδωθεί, από μια άλλη, σαν μια γιγαντιαία σκέδαση των θραυσμάτων των κοινωνιών, μια

διασπορά42 παλιών και νέων κοινοτήτων”.43 Οι εργάτες διατηρούσαν ή συντηρούσαν τους δε-

σμούς τους με το παρελθόν και το έκαναν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Παραδοσιακές

συντεχνίες τεχνιτών στην “σκιά” των συνδικάτων, εθνικές και θρησκευτικές ομάδες σχηματίζον-

ταν στις καινούριες πόλεις ενώ οι περισσότεροι, από τους καινούριους εργάτες, διατηρούσαν

δεσμούς με τις αγροτικές οικογένειές τους.

Ενώ οι εργάτες δεν ξεχνούσαν εύκολα τους δεσμούς τους με τις παλιές κοινότητες, οι ακτιβιστές

του κινήματος έβλεπαν αυτούς τους δεσμούς, όλο και περισσότερο, σαν ένα εμπόδιο: “η παγκό-

σμια ιστορία δεν μπορεί να γυρίσει πίσω”, διακήρυσσε το Γερμανικό Συνδικάτο Μεταλλεργατών

DMV, “για χάρη των τροχιστών μαχαιριών” και της νοοτροπίας τεχνίτη που είχαν.44 Σε πολλές

περιπτώσεις, όμως, η κουλτούρα αλληλεγγύης, που προσπαθούσαν να οικοδόμησουν αυτοί

40 Στμ. Στο πρωτότυπο altar, η Αγία Τράπεζα.
41 ό.π.
42 Στμ. Στο πρωτότυπο: diaspora.
43Έρικ Χομπσμπάουμ, “Η Εποχή των Αυτοκρατοριών”, ΜΙΕΤ, 2000, σελ. 119.
44 Αναφέρεται στο: Geoff Eley, “Forging Democracy”, σελ. 78.

28



οι ακτιβιστές, στηριζόταν, ακριβώς, σε τέτοια “απομεινάρια”, σφυρηλατημένα μέσα από τις

εμπειρίες των αγροτών και των τεχνιτών. Η ιδέα για το αξιοσέβαστο της εργασίας - που θα

έπρεπε κανείς να ταυτίζει με την ουσία του - ήταν, η ίδια, μια κληρονομιά από τους τεχνίτες. Το

κίνημα προσπάθησε να μεταφέρει τους δεσμούς των τεχνιτών εργατών στον “εργάτη-μάζα” με,

άλλα λόγια, στους ημι-ειδικευμένους εργάτες στα εργοστάσια, που θα έπρεπε, υποτίθεται, να

ταυτίζονται με την τάξη σαν ολότητα αρνούμενοι, ταυτόχρονα, κάθε προσπάθεια να διατηρήσουν

τα συγκεκριμένα επαγγέλματά τους.

Η αντίσταση στο σχέδιο του εργατικού κινήματος εκδηλωνόταν, συχνά, σε αυτήν τη βάση· έτσι

άνοιξε μια σύγκρουση ανάμεσα στην τάξη και τις οργανώσεις της. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτοί

που αναλάμβαναν τις πιο μαχητικές ενέργειες ήταν εργάτες που αντιστέκονταν στην ενσωμά-

τωσή τους στην γενίκευση του συλλογικού εργάτη. Σε πολλά μέρη το πιο ριζοσπαστικό ρεύμα του

εργατικού κινήματος σχετιζόταν - αντίθετα από την κυρίαρχη θεωρία των Σοσιαλδημοκρατών

- με μια υπεράσπιση της αυτονομίας των εργαστηρίων, με, άλλα λόγια, με το δικαίωμα των

εργατών να παίρνουν αποφάσεις σχετικά με την οργάνωση της παραγωγής ακόμα και όταν

αυτές οι αποφάσεις επιβράδυναν την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Η σύγκρουση

ήταν εμφανής σε ραγδαία αναπτυσσόμενες πόλεις όπως το Solingen, στην δυτική Γερμανία:

“Εκεί που ομάδες, όπως οι τροχιστές μαχαιροπήρουνων του Solingen, ήταν προσκολλημένες

στα παλιότερα ιδεώδη μιας τοπικά ριζωμένης συνεταιριστικής κοινοπολιτείας, βασισμένης στην

αυτονομία των τεχνιτών, οι νέοι καθοδηγητές της DMV (δηλαδή, οι καθοδηγητές του Γερμα-

νικού Συνδικάτου Μετάλλου) εκθείαζαν την τεχνολογική πρόοδο, την μαζική βελτίωση των

υλικών συνθηκών και έναν βιομηχανικό συνδικαλισμό κατάλληλο για τις δομές ενός, συνεχώς,

εξορθολογιζόμενου καπιταλισμού”.45 Σοσιαλιστές και κομμουνιστές δεν έβλεπαν ότι οι εργάτες

μπορούσαν να ταυτίζονται με την δουλειά τους, ως αυτό που καθόριζε ποιοι ήταν πραγματικά,

μόνο στον βαθμό που είχαν έναν λόγο στον καθορισμό του πώς γινόταν η παραγωγή. Από τη

στιγμή που αυτό το δικαίωμα και η αντίστοιχη εμπειρία του εξαφανίζονταν, το ίδιο συνέβαινε

και με την εργατική τους ταυτότητα.

Παράρτημα σχετικά με το λούμπεν προλεταριάτο

Έχουμε αναφερθεί αλλού στον πλεονάζοντα πληθυσμό ως την ακραία έκφραση της αντιφατικής

δυναμικής του κεφαλαίου.46 Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στον πλεονάζοντα πληθυσμό και το

λούμπεν προλεταριάτο;47 Είναι το ίδιο και το αυτό; Παρ’ όλο που οΜαρξ αναπτύσσει εκτενώς τη

θέση του για τον πλεονάζοντα πληθυσμό στοΚεφάλαιο, δεν αναφέρεται, στο έργο αυτό, καθόλου

στο λούμπεν προλεταριάτο· χρησιμοποιεί την έκφραση μόνο στα πολιτικά του γραπτά. Γιατί

45 ό.π., σελ. 78–79.
46 “Αθλιότητα και Χρέος”, Endnotes 2, φίλοι του κεραυνοβόλου κομμουνισμού, 2015
47 Στμ. Λούμπεν προλεταριάτο, Lumpenproletariat: όρος που, αρχικά, εισήχθη από τον Μαρξ για να περιγράψει

το στρώμα εκείνο της εργατικής τάξης που δεν είναι πιθανόν να αποκτήσει ποτέ ταξική συνείδηση και, συνεπώς,

έχει απωλεσθεί ως προς μια χρήσιμη κοινωνικά παραγωγή ή δεν έχει καμμιά χρησιμότητα για την επαναστατική

πάλη ή είναι, ακόμα, και εμπόδιο στην πραγματοποίηση μιας αταξικής κοινωνίας. Η λέξη προέρχεται από την

γερμανική λέξη Lumpenproletarier, που σημαίνει, κυριολεκτικά, “ουτιδανός”, “αχρείος”, “αγύρτης” καθώς και

“κουρελής”, “ράκος”.
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έγινε ο όρος “λούμπεν” τόσο δημοφιλές αντικείμενο, μεταξύ των επαναστατών, στην διάρκεια

του εικοστού αιώνα;

Όπως αποδείχτηκε, το “λούμπεν προλεταριάτο” ήταν μια κομβική κατηγορία για το εργατικό

κίνημα, ιδιαίτερα για τους Μαρξιστές, τόσο στην σοσιαλδημοκρατική όσο και την μπολσεβίκικη

εκδοχή. Οι Μαρξιστές αναθεμάτιζαν, πάντα, αυτούς που θεωρούσαν λούμπεν προλετάριους

και αναρχικούς, σε βαθμό που αυτές οι δύο κατηγορίες να συγχέονται. Σύμφωνα με την Ρόζα

Λούξεμπουργκ, στο “Η Γενική Απεργία”: “Ο αναρχισμός έχει γίνει στην Ρωσική Επανάσταση

(του 1905) όχι η θεωρία του μαχόμενου προλεταριάτου αλλά το ιδεολογικό σήμα κατατεθέν του

αντεπαναστατικού λούμπεν προλεταριάτου το οποίο, σαν ένα κοπάδι καρχαρίες, μαζεύτηκε στα

απόνερα του θωρηκτού της επανάστασης”.48

Ποιοι ήταν αυτοί οι λούμπεν προλετάριοι που κήρυσσαν την αναρχία; Οι προσπάθειες να διατυ-

πωθεί αυτό ρητά έπαιρναν, συνήθως, την μορφή όχι δομικών αναλύσεων αλλά, μάλλον, μακρο-

σκελών καταλόγων από ύπουλους και σκοτεινούς χαρακτήρες, κατάλογων που κατέρρεαν στον

εαυτό τους με μια μανιώδη ασυνέπεια. Αυτή είναι η παραδειγματική συζήτηση του λούμπεν προ-

λεταριάτου από τον Μαρξ στην “18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη”: “Με το πρόσχημα

της θεμελίωσης μιας αγαθής κοιωνίας, το λούμπεν προλεταριάτο του Παρισιού οργανώθηκε

σε μυστικές σέκτες, κάθε μια καθοδηγούμενη από πράκτορες του Βοναπάρτη”. Αυτά τα λούμ-

πεν στοιχεία απαρτίζονταν, υποτίθεται, “από αλήτες, απολυμένους στρατιώτες και κατάδικους,

σκλάβους που δραπέτευσαν από τις γαλέρες, απατεώνες, τσαρλατάνους, lazzaroni,49 πορτο-

φολάδες, ταχυδακτυλουργoύς, νταβατζήδες, ιδιοκτήτες οίκων ανοχής, αχθοφόρους, λόγιους,

πλανόδιους οργανοπαίκτες,50 ρακοσυλλέκτες, τροχιστές μαχαιριών, γανωματήδες, ζητιάνους -

με λίγα λόγια, ολόκληρη αυτή η απροσδιόριστη, αποσυντεθιμένη μάζα, πεταγμένη από δω κι

από κει, που οι Γάλλοι αποκαλούν ”emphμποέμ” (la bohéme)”.51 Υπάρχει κάποια αλήθεια σε

αυτή την παρανοϊκή φαντασίωση; Μοιράζονται, όντως, ένα κοινό, αντεπαναστατικό, συμφέρον

οι φυγάδες κατάδικοι και οι πλανόδιοι μουσικοί με τους ζητιάνους που τους διακρίνει από την

μάζα των εργατών, οι οποίοι είναι, προφανώς, επαναστάτες από τη φύση τους; Το να σκέφτεται

κανείς κάτι τέτοιο είναι παράλογο.

To λούμπεν προλεταριάτο ήταν ένα φάντασμα που στοίχειωνε το εργατικό κίνημα. Αν το κίνημα

αυτό συγκροτούσε τον εαυτό του ως το κίνημα για την αξιοπρέπεια των εργατών, τότε, ο λούμπεν

ήταν η φιγούρα του αναξιοπρεπούς, απαξιωμένου εργάτη (ή, ακριβέστερα, ο λούμπεν ήταν

μια από τις κλασσικές παραστάσεις του). Όλες οι προσπάθειες του κινήματος να προσδώσουν

αξιοπρέπεια στην τάξη υπονομεύονταν, υποτίθεται, από αυτές τις έκλυτες φιγούρες: μεθυσμένοι

που τραγουδούσαν στους δρόμους, μικροεγκληματίες και πόρνες. Οι αναφορές, σχετικά με το

λούμπεν προλεταριάτο, κατέγραφαν, απλά, αυτό που ήταν αλήθεια: ήταν δύσκολο να πείσει

κανείς τους εργάτες να οργανωθούν σαν εργάτες καθώς, ως επί το πλείστον, δεν ενδιαφέρονταν

48 Ρόζα Λούξεμπουργκ, “Η Γενική Απεργία” (1906), στο “The Essential Rosa Luxemburg” (Haymarket 2008),

σελ. 114 - στμ. στα ελληνικά: “Μαζική Απεργία, Κόμμα, Συνδικάτα”, εκδ. Εργατική Δημοκρατία, 1997.
49 Στμ. Οι αργόσχολοι άστεγοι της Νάπολης που επιβίωναν με περιστασιακές δουλειές ή την επαιτεία. Ονομά-

στηκαν έτσι απο το όνομα του νοσοκομείου του Αγ. Λαζάρου που χρησίμευε ως καταφύγιό τους.
50 Στμ. Στο πρωτότυπο: organ grinders, μια μουσική καινοτομία από καλλιτέχνες δρόμου του 19ου και των

αρχών του 20ου αιώνα, που αναφέρεται σε έναν οργανοπαίκτη οργάνου του δρόμου ή λατέρνας [barrel organ].
51Μαρξ, “Η18ηΜπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη”, (MECW 10), σελ. 198. - στμ. ελληνική έκδοση: Σύγχρονη

Εποχή, 2012.
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για τον σοσιαλισμό: “οι περισσότεροι φτωχοί και, ιδιαίτερα, οι πολύ φτωχοί, δεν σκέφτονταν ούτε

συμπεριφέρονταν σαν ”προλετάριοι”, ούτε πίστευαν ότι οι οργανώσεις, και οι τρόποι δράσης,

του κινήματος, είχαν οποιαδήποτε εφαρμογή ή σχέση με τους ίδιους”.52 Στον ελεύθερο χρόνο

τους θα πήγαιναν, μάλλον, στις παμπ, από το να τραγουδούν εργατικά τραγούδια.

Στην φιγούρα του λούμπεν, ανακαλύπτουμε την σκοτεινή (αντεστραμμένη) πλευρά της επιβε-

βαίωσης της εργατικής τάξης. Ήταν ένα μόνιμο μίσος για την τάξη. Οι εργάτες έβλεπαν τους

εαυτούς τους σαν να προέρχονται από έναν βρωμερό βάλτο: “Την εποχή της αρχής της σύγ-

χρονης βιομηχανίας, ο όρος προλετάριος υπονοούσε τον απόλυτο εκφυλισμό. Και υπάρχουν,

ακόμα, άνθρωποι που πιστεύουν ότι αυτό εξακολουθεί να ισχύει”.53 Επιπλέον, ο καπιταλισμός

προσπαθούσε να στείλει τους εργάτες πίσω στον βόρβορο. Συνεπώς, η τάση παραγωγής κρίσεων

στον καπιταλισμό μπορούσε να τελειώσει μόνο με έναν, από τους εξής δύο τρόπους: ή με την

νίκη της εργατικής τάξης ή με την “λουμπενοποίησή” της.

52Έρικ Χομπσμπάουμ: “Η Εποχή των Αυτοκρατοριών”, ΜΙΕΤ, 2000, σελ. 140.
53 Κάουτσκυ: “Η Ταξική Πάλη” (1892), κεφάλαιο 5, διαθέσιμο στον ιστότοποmarxists.org.
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