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Μέρος 3

Ο κατακερματισμός του εργατικού

κινήματος



Οι εργάτες πίστευαν ότι, αν έπαιρναν μέρος στην τρομακτική πορεία της προόδου, η “προκρού-

στεια κλίνη” της ιστορίας θα εξαφάνιζε τους αντιπάλους τους. Η ανάπτυξη του βιομηχανικού

πολιτισμού θα τους προωθούσε σε μια θέση ισχύος. Ήταν, οπωσδήποτε, αληθές ότι στις δεκαε-

τίες πρίν από τον Μεγάλο Πόλεμο οι τάσεις έμοιαζαν να κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση.

Στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, οι εργάτες συνέρρεαν μαζικά σε οργανώσεις που είχαν

οικοδομηθεί γύρω από μια επιβεβαιώσιμη εργατική ταυτότητα. Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα

έφτασαν από κόμματα που προσήλκυαν μερικές χιλιάδες ψήφων - σαν μειοψηφικοί μηχανισμοί,

εντός του εργατικού κινήματος - να συγκεντρώνουν εκατομμύρια ψήφους, αποτελώντας την

κύρια γραμμή του κινήματος.

Εν τω μεταξύ, σε κάποιες χώρες, η συμμετοχή στα συνδικάτα αυξήθηκε κατακόρυφα: “Μέχρι το

1913, και σε σχέση με τα τέλη της δεκαετίας του 1880, τα Βρετανικά συνδικάτα είχαν προσθέσει

στα μέλη τους σχεδόν 3,4 εκατομμύρια μέλη, τα Γερμανικά λίγο κάτω από τα 3,8 εκατομμύρια

και τα Γαλλικά σχεδόν 900.000 εργάτες. Τα συνδικάτα είχαν, επιτέλους, εισβάλλει στους εργο-

στασιακούς χώρους όπως και στα εργοτάξια, τα ανθρακωρυχεία και τα μικρά εργαστήρια όπου

είχαν, ήδη, μια παρουσία”.1 Η τάξη είχε γίνει μια υπολογίσιμη δύναμη, και το ήξερε.

Η πεποίθηση των επαναστατών ότι οι τάσεις θα συνέχιζαν να κινούνται προς όφελός τους είχε

“ιεροποιηθεί” στην πολιτική της αποχής. Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έγιναν τα μεγαλύτερα

κόμματα στα κοινοβούλια, ακόμα και αν δεν είχαν την απόλυτη πλειοψηφία· απείχαν, όμως,

από την συμμετοχή στις κυβερνήσεις. Αρνούνταν να συγκυβερνούν με τους εχθρούς τους, περι-

μένοντας, αντίθετα, υπομονετικά να φτάσει η στιγμή που θα πλειοψηφούσαν: “Αυτή η πολιτική

της αποχής υποδήλωνε μια τεράστια εμπιστοσύνη στο μέλλον, μιαν ακλόνητη πεποίθηση στην

αναπόφευκτη πλειοψηφία της εργατικής τάξης και την διαρκώς αυξανόμενη υποστήριξή της

στον σοσιαλισμό”.2 Αυτό το αναπόφευκτο, όμως, δεν πραγματώθηκε ποτέ.

Τα εξωτερικά όρια του εργατικού κινήματος

Οι βιομηχανικοί εργάτες δεν έγιναν ποτέ η πλειοψηφία της κοινωνίας: “Ακόμα και όταν η εργασία

στη βιομηχανία έφτασε στην μεγαλύτερη έκτασή της, μια μακροπρόθεση αναδιάρθρωση έστρεφε

την απασχόληση προς υπαλληλικές και άλλες δουλειές στον τομέα των υπηρεσιών”.3 Αυτό ήταν

το εξωτερικό όριο του κινήματος: πάντα ήταν πολύ νωρίς για το εργατικό κίνημα και, όταν δεν

ήταν πολύ νωρίς, ήταν πολύ αργά.

Ήταν πολύ νωρίς επειδή το παλιό καθεστώς διατηρούνταν, σε όλες τις μορφές του, παρά την

αυξανόμενη δύναμη της βιομηχανικής εργατικής τάξης. Στα τέλη του 19ου αιώνα, “ήταν αδιαμ-

φισβήτητο ότι, εκτός από την Μεγάλη Βρετανία, το προλεταριάτο δεν ήταν - οι σοσιαλιστές

ισχυρίζονταν με εμπιστοσύνη, ”όχι ακόμα” - με κανέναν τρόπο η πλειοψηφία του πληθυσμού”.4

Ηστάσιμη ανάπτυξη της εργατικής τάξης αντανακλώταν στην πεισματική διατήρηση του αγροτι-

1 Eley: “Forging Democracy”, σελ. 75.
2 ό.π., σελ. 83.
3 ό.π., σελ. 48.
4Έρικ Χομσμπάουμ: “Η Εποχή του Κεφαλαίου”, MIET, 1994, σελ. 136.
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κού πληθυσμού στην επαρχία και στην επίμονη αντοχή των τεχνιτών και των μικρομαγαζατόρων

στις πόλεις. Αντανακλώταν, επίσης, στα εμφανή ποσοτικά όρια στην ανάπτυξη του κινήματος:

τα συνδικάτα απείχαν πολύ από το να οργανώνουν την πλειοψηφία του πληθυσμού· τα εκλογικά

ποσοστά των Σοσιαλδημοκρατών παρέμεναν κάτω από το 51%. Κοιτώντας αυτά τα ποσοστά, τα

κόμματα απόφάσισαν να περιμένουν. Και όντως περίμεναν, ακόμα και σε εκείνες τις στιγμές,

που η (εργατική) τάξη “κλωτσούσε” και προσπαθούσε να ανατρέψει τους “καβαλάρηδές” της. Η

ιστορία θα ακολουθούσε, υποτίθεται, τον δρόμο της - αυτό ήταν εγγυημένο. Η ιστορία, όμως,

πήρε μιαν απροσδόκητη τροπή.

Από την στιγμή, σχεδόν, που το παλιό καθεστώς εκκαθαρίστηκε, η ημι-ειδικευμένη βιομηχανική

εργατική τάξη σταμάτησε νααναπτύσσεται, περνώντας σε μια παρακμή χωρίς τέλος, αρχικά μόνο

ως ποσοστό, σε σχέση με το συνολικό εργατικό δυναμικό, αλλά, στην συνέχεια, στις δεκαετίες

του 1980 και 1990 και σε όλες, σχεδόν, τις χώρες υψηλού εισοδήματος και σε απόλυτα μεγέθη.

Σαν αποτέλεσμα, οι βιομηχανικοί εργάτες δεν αποτέλεσαν ποτέ, στο μέγιστο, περισσότερο

από το 40-45% του συνολικού εργατικού δυναμικού.5 Μια αυξανόμενη μάζα εργαζόμενων στις

υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα, άρχισε να επεκτείνεται δίπλα στους βιομηχανικούς εργάτες, για

να τους ξεπεράσει σε μέγεθος ως το μεγαλύτερο τμήμα του εργατικού δυναμικού.6 Ανάλογα,

πολλοί κάτοικοι στις πόλεις βρήκαν, τελικά, δουλειά στον δημόσιο τομέα - δημόσιοι υπάλληλοι,

δάσκαλοι κ.λπ. - ή, σε άλλες περιπτώσεις, ζούσαν χωρίς μεροκάματο ή κανονικό μισθό: φοιτητές,

κάτοχοι επιδομάτων κ.λπ. Όλες αυτές οι ομάδες θα “κατέληγαν”, υποτίθεται, στο προλεταριάτο

αλλά, αντίθετα, το προλεταριάτο “κατέληξε” σε αυτές.

Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι, όλο και μεγαλύτερο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού, εξαρ-

τιώταν, πλέον, από το μεροκάματο. Στο μεγαλύτερο ποσοστό του, όμως, αυτός ο πληθυσμός που

κέρδιζε έναν μισθό δεν έβρισκε δουλειά στη βιομηχανία. Η παρουσία εργοστασίων σε κάποια

μέρη δεν προμήνυε την παρουσία τους παντού: “Ο δυναμισμός απαιτούσε στην πραγματικότητα

οπισθοδρόμηση σε [μια] διαλεκτική της εξάρτησης”.7 Η επιτυχία του εργατικού κινήματος - σε

μικρές πόλεις, με μια συγκεκριμένη βιομηχανία, ή σε βιομηχανικές πόλεις - δεν ήταν η πραγμα-

τοποίηση του μέλλοντος στο παρόν. Η συνύπαρξη μαζικών εργοστασίων και μικροεπιχειρήσεων

δεν ήταν ένα “σφάλμα” αλλά, μάλλον, ένα μόνιμο χαρακτηριστικό του συστήματος.

Οι βαθύτεροι λόγοι, όμως, για την επίμονη διατήρηση της μη-πλειοψηφίας των εργατών, πρέπει

να βρεθούν στους “νόμους κίνησης” της δυναμικής του κεφαλαίου. Η ουσία, εδώ, είναι ότι το

κεφάλαιο αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάμεις με, και μέσω μιας, τεράστιας αύξησης της παρα-

γωγικότητας της εργασίας. Αυτό έχει αντιφατικά αποτελέσματα σε σχέση με τις ανάγκες ζήτησης

εργασίας: η αυξανόμενη παραγωγή προκαλεί την αύξηση της απασχόλησης· η αυξανόμενη πα-

ραγωγικότητα προκαλεί την συρρίκνωσή της. Η ισορροπία, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, καθορίζει

την αύξηση της ζήτησης εργασίας. Στο απόγειο της εκβιομηχάνισης, η παραγωγικότητα της

εργασίας αυξήθηκε γρήγορα. Όμως, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε ακόμα γρηγορότερα,

με αποτέλεσμα η απασχόληση στην βιομηχανία να επεκταθεί. Όπως διερευνούμε στην συνέχεια,

5 Σε πολλές χώρες, αυτό το μέγιστο ήταν πολύ χαμηλότερο, γύρω στο 30–35% του εργατικού δυναμικού.
6 Για τον ειδικό χαρκτήρα της εργασίας στις υπηρεσίες δείτε, στην συνέχεια, την ενότητα 5.2 (Μετατοπίσεις σε

τομείς της παραγωγής).
7 Geoff Eley, Forging Democracy, σελ. 48.
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η συνολική αυτή σχέση αντιστράφηκε στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα: οι ρυθμοί αύξησης

της παραγωγής έγιναν χαμηλότεροι από τους ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας (ετμ.)·

ως εκ τούτου, η απασχόληση στην βιομηχανία άρχισε σταθερά να μειώνεται. Ακόμα και στην

προηγούμενη περίοδο, όμως, η ισορροπία ανάμεσα στην αύξηση της παραγωγής και στην αύξηση

της παραγωγικότητας δημιουργούσε πραγματικά όρια στην ισχύ των εργατών.

Η απασχόληση σε πολλές απο τις βιομηχανίες αιχμής της περιόδου πριν από τον Πρώτο ΠΠ

- όπως η υφαντουργία και η βιομηχανία ατσαλιού - στις οποίες οι εργάτες ειχαν κατακτήσει

και τα περισσότερα οφέλη - έπαψε να συμβαδίζει με την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού,

μετά τον Πρώτο ΠΠ. Κάποιες βιομηχανίες, μάλιστα, απέλυαν περισσότερους εργάτες από όσους

προσελάμβαναν. Εν τω μεταξύ, νέοι τομείς, όπως αυτοί των καταναλωτικών αγαθών και η

αυτοκινητοβιομηχανία, σήκωσαν κάποιο από το βάρος της δημιουργίας απασχόλησης στην βιο-

μηχανία· τα συνδικάτα χρειάστηκαν, όμως, πολύ χρόνο για να οργανωθούν σε αυτούς. Επιπλέον,

η επέκταση αυτών των βιομηχανιών, καθώς είχαν ξεκινήσει με ένα υψηλό επίπεδο εκμηχάνισης,

αύξαινε σε μικρότερο βαθμό την απασχόληση, σε σύγκριση με την ανάπτυξη παλιότερων βιομη-

χανιών, πχ. στα μέσα και στα τέλη του 19ου αιώνα. Εδώ εντοπίζεται το φαινόμενο της “έκρηξης”

της τεχνολογίας και της σχετικής πτώσης στην ζήτηση εργασίας, που ο Μαρξ, στον πρώτο τόμο

του “Κεφαλαίου”, είχε προσδιορίσει ως την αυξανόμενη οργανική σύνθεση του κεφαλαίου.8

Σε όλες τις χώρες, το ποσοστό της απασχόλησης στην βιομηχανία παρέμενε πεισματικά κάτω

από τον δείκτη του 50%, που απαιτείτο για την επίτευξη μιας πλειοψηφίας. Ακόμα και στις πιο

εκβιομηχανισμένες χώρες (όπως το ΗΒ και η Γερμανία), δεν ξεπέρασε το 45%.

Τα εσωτερικά όρια του εργατικού κινήματος

Εξωτερικά όρια έθεταν “σύνορα” στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος, περιορίζοντας το

μέγεθος της σύνθεσής (των μελών) του. Το κίνημα αντιμετώπιζε, όμως, και εσωτερικά όρια: ένα

τμήμα, μόνο, του προλεταριάτου ταυτίστηκε με το πρόγραμμα του εργατικού κινήματος. Αυτό

συνέβαινε επειδή πολλοί προλετάριοι έθεταν τις μη-ταξικές ταυτότητές τους - οργανωμένοι,

κυρίως, γύρω από την φυλή και το έθνος αλλά και, δευτερευόντως, γύρω από το φύλο, τις

δεξιότητες και το επάγγελμα - πάνω από την ταξική ταυτότητα. Έβλεπαν τα συμφέροντά τους

να συνδυάζονται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το ποια ταυτότητα προτιμούσαν.

Το να μιλήσει κανείς, με αυτόν τον τρόπο, για “ταξική ταυτότητα”, θα έμοιαζε, στους θεωρητικούς

του εργατικού κινήματος, ως ένα είδος “αντίφασης όρων”. Είδαν την ταυτότητα και την τάξη

σαν αντιτιθέμενες έννοιες. Η τάξη ήταν, υποτίθεται, η ουσία αυτού που είναι οι άνθρωποι·

το να ταυτίζεται κανείς, πρωταρχικά, με την τάξη του, σήμαινε να έχει “ταξική συνείδηση”.

Το να ταυτίζεται με κάτι άλλο σήμαινε να έχει “ψευδή συνείδηση”. Οι μη-ταξικές ταυτότητες

θεωρούνταν ανούσια γνωρίσματα, που διαιρούσαν τους εργάτες και τους έφερναν τον έναν

απέναντι στον άλλον αλλά και απέναντι στα πραγματικά (δηλαδή τα ταξικά) συμφέροντά τους.

Όμως, η οριζόντια πάλη , ανάμεσα σε πολιτικές ομάδες, οργανωμένες γύρω από διαφορετικές

8 Σχετικά με την έννοια αυτή δείτε “Αθλιότητα και Χρέος”, Endnotes 2, φίλοι του κεραυνοβόλου κομμουνισμού,

2015.
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ταυτότητες, γινόταν αντιληπτή σαν μια “κάθετη” πάλη, ανάμεσα σε μια κατηγορία-βάθους -

την ουσία της τάξης - και μια ποικιλία επιφανειακών κατηγοριών, μόνον από το εσωτερικό του

εργατικού κινήματος9 (ετμ.).

Η εργατική ταυτότητα μπορούσε να λειτουργεί σαν μια κατηγορία-βάθους επειδή έμοιαζε να

είναι ταυτόχρονα και ειδική και καθολική10 (ετμ.). Η ειδική ταυτότητα ήταν αυτή του ημι-

ειδικευμένου, αρσενικού βιομηχανικού εργάτη: “Η εργατική τάξη ταυτιζόταν πολύ εύκολα με

την μισθωτή σχέση σε μια καθαρή μορφή: ο αυθεντικός εργάτης, ο αληθινός προλετάριος,

ήταν ο εργοστασιακός εργάτης” και, ειδικότερα, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, ο αρσενικός

εργοστασιακός εργάτης.11 Το κίνημα δεν αγνοούσε τις γυναίκες, αν και συχνά θεωρούσε τις

ανάγκες τους δευτερεύουσες: μεταξύ των εργατών, η “Καταγωγή της Ατομικής Ιδιοκτησίας, της

Οικογένειας και του Κράτους” του Ένγκελς, και το “Women and Socialism”, του Αυγούστου

Μπέμπελ,12 ήταν πιο δημοφιλή από το “Κεφάλαιο” του Μαρξ. Οι γυναίκες δούλευαν, φυσικά, σε

εργοστάσια, ιδιαίτερα στην ελαφρά βιομηχανία (υφαντουργία, συναρμολόγηση ηλεκτρονικών)

και ήταν, συχνά, πολύ σημαντικά πρόσωπα στην οργάνωση του κινήματος.

Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούσε να ισχύει ότι η ιδιαίτερη ταυτότητα του ημι-ειδικευμένου, αρσε-

νικού εργάτη θεωρούνταν να έχει μια καθολική σημασία: ήταν, μόνον, ως βιομηχανική εργατική

τάξη, που η τάξη προσέγγιζε τον συλλογικό εργάτη, την τάξη διευατήν-και-καθεαυτήν. Αυτή

η σημασία δεν ήταν, μόνο, πολιτική. Στην διάρκεια της ανόδου του εργατικού κινήματος, φαι-

νόταν ότι όλες οι μη-ταξικές ταυτότητες - ακόμα και το φύλο, στον βαθμό που λειτουργούσε

διαχωρίζοντας συγκεκριμένα καθήκοντα σε αντρικές και γυναικείες δουλειές - διαλύονταν στον

τεράστιο στρατό των ημι-ειδικευμένων εργοστασιακών εργατών.

Οι θεωρητικοί του εργατικού κινήματος είδαν τον συλλογικό εργάτη να αναδύεται από τα σπλά-

χνα του εργοστασίου, και οραματίστηκαν την επέκταση αυτής της δυναμικής σε ολόκληρη την

κοινωνία. Εξαιτίας της διαίρεσης της εργασίας, και της απο-ειδίκευσης του εργάτη, το είδος της

δουλειάς, που οι εργάτες του εργοστασίου περίμεναν να κάνουν, γινόταν όλο και πιο “ανταλλά-

ξιμο”. Οι ίδιοι, οι εργάτες, θα γίνονταν “ανταλλάξιμοι”, καθώς μετακινούνταν από βιομηχανία

σε βιομηχανία, σύμφωνα με μια διαρκώς μεταβαλλόμενη ζήτηση για εργασία και προϊόντα. Επι-

πλέον, στα εργοστάσια οι εργάτες θα αναγκάζονταν να δουλεύουν με άλλα μέλη της τάξης τους,

ανεξάρτητα από “φυλή”, φύλο, εθνικότητα κ.λπ. Υπήρχε η πεποίθηση ότι οι καπιταλιστές θα

συγκέντρωναν κάθε λογής εργάτες στα τεράστια συμπλέγματά τους: το καπιταλιστικό συμφέρον

για την παραγωγή κέρδους θα υπερκέραζε κάθε μη-επικερδή προκατάληψη στις προσλήψεις

και τις απολύσεις, εξαναγκάζοντας και τους εργάτες να κάνουν το ίδιο. Σαν αποτέλεσμα, τα

κλαδικά συμφέροντα των εργατών θα “βραχυκυκλώνονταν”. Εδώ τα στερεά εξαερώνονταν, τα

όσια βεβηλώνονταν.

Στην πραγματικότητα, η ομογενοποίηση, που φαινόταν να λαμβάνει χώρα στο εργοστάσιο,

ήταν μόνο μερική. Οι εργάτες γίνονταν ανταλλάξιμα μέρη μιας γιγαντιαίας μηχανής· όμως, η

9 Στμ. Εδώ χρειάζεται μια επεξήγηση των εννοιών “οριζόντια” και “κάθετη” πάλη.
10 Στμ. Αφορμή για σκέψη πάνω στις κατηγορίες του particular και του universal και της διαλεκτικής τους. Δες

και Ράντης “Ρεαλισμός και νομιναλισμός στη διαλεκτική”.
11 Geoff Eley: “Forging Democracy”, σελ. 51
12 Στμ. εκδόθηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά το 1894, με τον τίτλο “Γυνή και Κοινωνισμός”.
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μηχανή αυτή έγινε, τελικά, εξαιρετικά πολύπλοκη. Αυτό, με τη σειρά του, δημιούργησε πολλές

ευκαιρίες για να στραφούν διαφορετικές ομάδες η μία εναντίον της άλλης. Στα εργοστάσια

αυτοκινήτων, στις ΗΠΑ, οι μαύροι εργάτες συγκεντρώνονταν στα χυτήρια, την πιο βρώμικη

δουλειά. Οι εργάτες από την νότια Ιταλία κατέληξαν, επίσης, να διαχωρίζονται από τους βόρειους

Ιταλούς, στα εργοστάσια του Τορίνο και του Μιλάνο. Ένας τέτοιος διαχωρισμός μπορεί να

φαίνεται αναποτελεσματικός για τους εργοδότες, καθώς περιορίζει την δεξαμενή των δυνάμει

εργατών στα διάφοραπόστα. Αλλά, όσο οι σχετικοί πληθυσμοί είναι αρκετά μεγάλοι, οι εργοδότες

έχουν την δυνατότητα να κατατμούν την αγορά εργασίας και να χαμηλώνουν τους μισθούς. Αν

μπορούσαν να δημιουργηθούν διαφοροποιημένα σύνολα συμφερόντων ανάμεσα στους εργάτες,

από εσωτερικές διαιρέσεις εντός του εργοστασίου (όπως με την Τογιοτο-ποίηση), τόσο το

καλλίτερο. Οι καπιταλιστές ήταν ικανοποιημένοι με το να παραμένει ο εργατικός πληθυσμός

διαφοροποιημένος και ασύμμετρος με κάθε τρόπο, ιδιαίτερα αν αυτό υπονόμευε τις προσπάθειες

των εργατών για οργάνωση.

Με δεδομένο ότι η προσδοκόμενη ομογενοποίηση του ημι-ειδικευμένου εργατικού δυναμικού

δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί πλήρως, η προσπάθεια επιβολής της, με άλλα μέσα, έγινε

μέρος των καθηκόντων του εργατικού κινήματος. Όπως είδαμε, προηγουμένως, η οργάνωση

σήμαινε μιαν επιβεβαιώσιμη ταυτότητα, μιαν εικόνα του αξιοσέβαστου και της αξιοπρέπειας της

εργατικής τάξης. Όταν οι εργάτες απέτυχαν να ταιριάξουν στο καλούπι αυτό, οι πρωτοπόροι του

εργατικού κινήματος έγιναν πρωτοπόροι του αυτο-μετασχηματισμού. Το εργατικό κίνημα ήταν

μια σέκτα - με DIY, “κανονικές”13 ευαισθησίες, ένα συγκεκριμένο στυλ ντυσίματος κ.λπ.14, 15

Παρ’ όλα αυτά, τα “κατηγορήματα” του αξιοπρεπούς εργάτη (αρσενικός, πειθαρχημένος, άθεος,

εκφράζοντας μια δίψα για επιστημονική γνώση και πολιτική εκπαίδευση κ.λπ.) αντλούνταν,

συχνά, κατ’ αναλογία των αξιών της αστικής κοινωνίας. “Οι ακτιβιστές του κόμματος ήθελαν

να διάγουν άξιες, έντιμες, ηθικές, μετριοπαθείς και πειθαρχημένες ζωές: από την μια, για να

δίνουν ένα καλό παράδειγμα στους εργάτες, που δεν ήταν ακόμα οργανωμένοι· και, από την

άλλη, για να δείχνουν στην αστική κοινωνία ότι κάποιος ήταν ικανός για όλα τα καθήκοντα, ότι

άξιζε καλής αντιμετώπισης και σεβασμού”.16 Με άλλα λόγια, οι ακτιβιστές του κόμματος ήταν

συχνά “ξενέρωτοι”.17

13 Στμ. Στο πρωτότυπο straight-edge.
14 Δείτε την σημασία του Μεθοδισμού για το αγγλικό εργατικό κίνημα. Η ποτοαπαγόρευση ήταν κεντρικό μέρος

του πολιτικού προγράμματος του αρχικού Εργατικού Κόμματος, υπό τον Keir Hardie.
15 Στμ. Μεθοδισμός: Χριστιανικό Προτεσταντικό κίνημα, μέσα στο οποίο εντάσσονται διάφορες εκκλησίες που

αριθμούν, συνολικά, περίπου 70 εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο. Ο Μεθοδισμός βρίσκει τις ρίζες του στο

αναζωπυρωτικό κίνημα της Αγγλικανικής εκκλησίας, υπό τον Τζον Γουέσλεϋ, ο οποίος επιδίωξε, αρχικά, απλά

μια μεταρρύθμιση εντός της Αγγλικανικής εκκλησίας, μέσω της επιστροφής στο Ευαγγέλιο. Όμως, το κίνημα

εξαπλώθηκε και, σύντομα, ένας σημαντικός αριθμός Αγγλικανών κληρικών έγιναν Μεθοδιστές. Χάρις στην έντονη

ιεραποστολική δραστηριότητα, εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Βρετανική Αυτοκρατορία, τις ΗΠΑ και ολόκληρο τον

κόσμο. Οι πρώτοι Μεθοδιστές προέρχονταν από όλα τα κοινωνικά στρώματα, συμπεριλαμβανομένης της αριστοκρα-

τίας. Όμως, οι Μεθοδιστές ιεροκήρυκες μετέφεραν το μήνυμά τους ιδιαίτερα στους εργάτες και τους εγκληματίες

που, εκείνη την περίοδο (μέσα του 18ου αιώνα) έμεναν, συνήθως, εκτός των οργανωμένων θρησκειών. Έτσι, η

εκκλησία των Μεθοδιστών άσκησε ιδιαίτερη επίδραση στις πρώτες δεκαετίες της διαμόρφωσης της εργατικής

τάξης (1760-1820) στην Βρετανία. Στις ΗΠΑ, έγινε η θρησκεία πολλών σκλάβων οι οποίοι, αργότερα, δημιούργησαν

“εκκλησίες μαύρων”, σύμφωνα με την Μεθοδιστική παράδοση. Πηγή:Wikipedia.
16 Eley: “Forging Democracy”, σελ. 82.
17 To κίνημα ήταν αντίθετο σε όλες τις μορφές της καθιερωμένης “λαϊκής” κουλτούρας που μόλις εμφανίζονταν,

εκείνη την περίοδο, καθώς η κουλτούρα αυτή κρατούσε τους προλετάριους στο σπίτι, παρά στον δρόμο, όπου ήταν

επιρρεπείς σε “από του άμβωνος” κηρύγματα και “παραινέσεις” να πάρουν μέρος σε σοσιαλιστικές ή αναρχικές
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Είναι εύκολο να σημειώσουμε ότι υπήρχαν πολλοί εργάτες, στους οποίους μια τέτοια αυτο-

γνωσία δεν μπορούσε να έχει απήχηση. Το εσωτερικό όριο του εργατικού κινήματος ήταν το όριο

της ικανότητας των εργατών να ταυτοποιούνται σαν εργάτες, να επιβεβαιώνουν αυτή την ταυτό-

τητα σαν κάτι θετικό αλλά, ακόμα περισσότερο από αυτό, σαν κάτι ουσιώδες, κάτι που καθόριζε

θεμελιακά το ποιοι είναι. Αυτό σημαίνει ότι το εργατικό κίνημα περιελάμβανε, πάντα, μόνο

ένα μέρος της εργατικής τάξης. Έξω από αυτό έμεναν, πάντα, “οι προληπτικοί και θεοσεβείς,

οι σεξουλικά παρεκβατικοί, οι επιπόλαιοι νέοι, οι εθνοτικά διαφορετικοί και άλλες περιθωριο-

ποιημένες μειονότητες, καθώς και η ”άγρια” εργατική τάξη των ποινικών υποκουλτουρών, των

ευκαιριακών αγορών εργασίας και των φτωχών μεταναστών”.18 Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να

αναδυθούν πολιτικές φράξιες, οι οποίες προσπάθησαν να απευθυνθούν στους εργάτες στην

βάση κάποιων από τις ταυτότητες, που το εργατικό κίνημα άφηνε απ’ έξω. Το κίνημα βρέθηκε,

έτσι, να ανταγωνίζεται με τα εθνικιστικά, Χριστιανικά ή Καθολικά κόμματα. Παρ’ όλα αυτά,

στην εποχή του εργατικού κινήματος, ίσχυε, πάντα, ότι αυτές οι φράξιες ανακάλυπταν πως

έπρεπε να προσδιορίζονται σε σχέση με την εργατική ταυτότητα, για να μπορούν να έχουν την

οποιαδήποτε επίδραση. Το εργατικό κίνημα ηγεμόνευε το πολιτικό πεδίο (ακόμα και αν αυτό

γινόταν από το περιθώριο της επίσημης πολιτικής).

Στρατηγικές γύρω από τα όρια

Ως απάντηση στο εξωτερικό του όριο, το εργατικό κίνημα ανέπτυξε αποκλίνουσες στρατηγικές.

Πώς θα μπορούσαν οι εργάτες να ξεπεράσουν αυτά το όριο και να γίνουν η πλειοψηφία της

κοινωνίας; Εκ των υστέρων, μπορούμε να δούμε το όριο σαν ένα απόλυτο φράγμα· αυτή η

εκτίμηση, όμως, ήταν αδύνατο να γίνει κατά τη διάρκεια της εκβιομηχάνισης. Για τους εργάτες

φαινόταν πιθανό ότι, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, η εκβιομηχάνιση θα ακολουθούσε την

πορεία της ή ότι, με διάφορα μέσα, οι παραγωγικές δυνάμεις θα επεκτείνονταν, αυξάνοντας,

έτσι, το μέγεθος και την ενότητα του προλεταριάτου. Φυσικά, εκείνοι, που πιστευαν ότι το σχέδιο

του εργατικού κινήματος, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, δεν θα πραγματωνόταν ποτέ, απλά

εγκατέλειψαν το κίνημα, ακολουθώντας την μια ή την άλλη ουτοπική τάση, που εξαφανίστηκε

στην ιστορία, ή εγκαταλείποντας, εντελώς, την πολιτική.

Για αυτούς που έμειναν, το εξωτερικό όριο παρουσιαζόταν σαν ένα σύνολο από στρατηγικά

διλήμματα. Αυτές οι διαμάχες αφορούσαν, κυρίως, τις μορφές πάλης, σε αντίθεση με το περιεχό-

μενό της: (1) την μορφή της επανάστασης - εξέγερση ή η κάλπη; (2) την μορφή της οργάνωσης

- άμεση δράση ή κοινοβουλευτική και συνδικαλιστική εκπροσώπηση; και (3) την μορφή του

κράτους - εργαλείο των αρχουσών τάξεων ή ένα ουδέτερο όργανο, που αντανακλά την ισορροπία

των ταξικών δυνάμεων;

Σε κάθε περίπτωση, η ουσία για μας είναι να κατανοήσουμε ότι οι κύριες διαμάχες στρατηγικής

αναδύθηκαν από τα ιδιαίτερα όρια που αντιμετώπισε το κίνημα (ετμ.). Οι δικές μας στρατηγικές

συνελεύσεις. Η επιτυχία διαδεδομένων μορφών διασκέδασης - πάνω απ’ όλα το σινεμά, το ραδιόφωνο και η

τηλεόραση - εξηγεί, σε μεγάλο βαθμό, τον τελικό θάνατο εκείνων των μορφών ζωής, πάνω στις οποίες βασιζόταν η

επιβεβαίωση της εργατικής ταυτότητας.
18 Eley: “Forging Democracy”, σελ. 83.
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αντιπαραθέσεις, στην εποχή μας, σχετίζονται με τα όρια που αντιμετωπίζουμε ή θα αντιμετωπί-

σουμε, όρια που είναι, μάλλον, διαφορετικά (αυτή η διαίσθηση δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι

υπονοεί, πεσιμιστικά, πως τα όριά μας θα καταλήξουν, επίσης, να γίνουν αξεπέραστα εμπόδια).

Οποιαδήποτε προσπάθεια να επανα-ενεργοποιήσουμε τον στρατηγικό ορίζοντα του εργατικού

κινήματος, σήμερα, ή βασίζεται σε μια λανθασμένη ανάγνωση μιας ομοιότητας ανάμεσα σε

εποχές ή, διαφορετικά, είναι ένα λεπτεπίλεπτο και δύσκολο άλμα πάνω από το χάσμα του χρόνου,

άλμα που το ξέρει ότι είναι τέτοιο.19

Το δωμάτιο αναμονής

Από τα δεξιά του εργατικού κινήματος, οι Σοσιαλδημοκράτες ήταν αναγκασμένοι να αντιμετω-

πίσουν τα γεγονότα. Περίμεναν να φτάσει το “πλήρωμα του χρόνου” γι’ αυτούς αλλά, παντού,

χτυπούσαν “ταβάνι” όσον αφορά τα εκλογικά ποσοστά, που ήταν, συχνά, κάτω από το 51%.

Αποφάσισαν πως έπρεπε να προετοιμαστούν για τον μακρύ δρόμο μπροστά τους. Αυτό σήμαινε,

ειδικότερα, ότι έπρεπε να διατηρούν τα μέλη τους υπό έλεγχο όταν αυτά προσπαθούσαν να

δράσουν βεβιασμένα και απερίσκεπτα, θέτοντας, πολύ πρώιμα, σε κίνδυνο τις κατακτήσεις της

οργάνωσης, σε ένα “τεστ δύναμης”.20 Οι Σοσιαλδημοκράτες (και, αργότερα, τα κομμουνιστικά

κόμματα) είχαν, πάντα, σαν κίνητρο αυτόν τον φόβο του “πολύ πρώιμου”. Αντί να δράσουν

βεβιασμένα, θα περίμεναν υπομονετικά για την κατάλληλη στιγμή, μετριάζοντας τις απαιτήσεις

τους συμμαχώντας με άλλες τάξεις. Στο παρελθόν, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα ήταν αρκετά

ισχυρά για να έχουν ένα μερίδιο στην εξουσία αλλά δεν το έπαιρναν, με βάση την πολιτική της

αποχής. Τώρα, μπορούσαν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν την ισχύ που είχαν: ήταν η ώρα να

κάνουν συμβιβασμούς, να κλείσουν συμφωνίες.

Ήταν αυτή η τάση συμβιβασμού που δίχασε το εργατικό κίνημα. Για πολλούς εργάτες, η εγκα-

τάλειψη της πολιτικής της αποχής και η σύναψη συμμαχιών ήταν μια “προδοσία” που σηματο-

δοτούσε, συγκεκριμένα, τις διαβρωτικές επιρροές άλλων τάξεων (μικροαστοί διανοούμενοι), ή

συγκεκριμένων προνομιούχων, προ-ιμπεριαλιστικών τμημάτων της εργατικής τάξης (της ερ-

γατικής αριστοκρατίας). Στην πραγματικότητα, αυτή η στροφή, μέσα στην Σοσιαλδημοκρατία,

είχε πιο πεζές ρίζες. Εκ πρώτης όψεως, ήταν ο μόνος τρόπος να δώσουν στους ψηφοφόρους κάτι

για να πανηγυρίσουν, από τη στιγμή που τα εκλογικά ποσοστά σταμάτησαν να αυξάνονται τόσο

γρήγορα. Και, δεύτερον, και σημαντικότερο, από τη στιγμή που έβλεπαν ότι δεν μπορούσαν να

φτάσουν την κρίσιμη αριθμητική πλειοψηφία στηριζόμενοι μόνο στους εργάτες, είχε νόημα να

αρχίσουν να ψάχνουν για ψηφοφόρους αλλού: οι σοσιαλιστές έπρεπε να “επιλέξουν ανάμεσα

σε ένα κόμμα ομοιογενές στην ταξική του απήχηση αλλά καταδικασμένο σε αέναες εκλογικές

ήττες, και σε ένα κόμμα που παλεύει για την εκλογική επιτυχία, με το κόστος της αποδυνάμω-

19 Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι λέμε πως όλες οι τακτικές και τα στρατηγικά εργαλεία αυτού του κινήματος είναι

ομοιόμορφα και απόλυτα ετοιμοθάνατα. Τα συνδικάτα εξακολουθούν να υπάρχουν και, προφανώς, ταυτότητες και

τακτικές, που διαμορφώθηκαν σε μια προηγούμενη εποχή, μπορούν ακόμα να ενεργοποιηθούν σε συγκεκριμένες

περιπτώσεις. Είναι φανερό, όμως, ότι αυτά τα συγκεκριμένα παραδείγματα δεν μπορούν, πλέον, να εισαχθούν σε

ένα μεγάλης κλίμακας αφήγημα, στην άλλη άκρη του οποίου βρίσκεται κάποιο είδος εργατικής κοινωνίας, στην

οποία θα φτάσουμε είτε μέσω μεταρρυθμίσεων είτε μέσω επανάστασης.
20 Ο Άντον Πάνεκουκ συζήτησε τις διαμάχες, σχετικά με αυτή την φράση, στο “Μαρξιστική Θεωρία και Επανα-

στατικές Τακτικές”, 1912.
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σης του ταξικού του χαρακτήρα”.21 Σταδιακά, όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα επέλεξαν,

όλο και περισσότερο, το δεύτερο. Ο “λαός” έτεινε να αντικαθιστά την εργατική τάξη (αν και

η σοσιαλδημοκρατική ρητορική έτεινε, επίσης, να επιστρέφει πίσω, σε κρίσιμες στιγμές) και

με την νίκη, επί του παλιού καθεστώτος, να είναι μέσα στις δυνατότητες, η δημοκρατία έγινε

ένας αυτοσκοπός. Οι σοσιαλιστές αφαίρεσαν οποιαδήποτε αναφορά στην βία και, τελικά, στην

επανάσταση, με σκοπό να καθιερωθούν στο κοινοβούλιο, οπλιζόμενοι με υπομονή για τον μακρύ

δρόμο μπροστά.

Το πρόβλημα είναι ότι η απεύθυνση στον λαό απαιτεί “εκπτώσεις” του προγράμματος.22, 23 Το

διευρυμένο εκλογικό σώμα των μικρομαγαζατόρων, των αγροτών κοκ., βίωνε τα προβλήματα του

εκσυγχρονισμού με διαφορετικούς τρόπους που ήταν δύσκολο να “συναθροιστούν”. Τα κόμματα

έγιναν “δοχεία” για ένα σύνολο από συντεχνιακά συμφέροντα που συνδέονταν, περισσότερο, από

πολιτικούς ελιγμούς, παρά από εσωτερική συνοχή. Οι Σοσιαλδημοκράτες ήταν υποχρεωμένοι να

μάχονται, για τον χώρο του κέντρου, με άλλα κόμματα, εθνικιστικά και θρησκευτικά: “καθώς η

ταύτιση με την τάξη [γινόταν] λιγότερο προεξέχουσα, τα σοσιαλιστικά κόμματα [έχασαν] την

μοναδική τους απήχηση στους εργάτες”.24 Έτσι, ακόμα και με ένα διευρυμένο εκλογικό σώμα,

εξακολουθούσαν να πασχίζουν να πετύχουν την άπιαστη πλειοψηφία του 51%.

Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα δικαιολογούσαν, αρχικά, τον ρεφορμισμό τους ισχυριζόμενα ότι

ο καιρός δεν ήταν ακόμα ώριμος· αλλά, από την δεκαετία του 1950 και μετά, εγκατέλειψαν στα-

διακά την ιδέα της κοινωνικοποίησης των μέσων παραγωγής εντελώς. Έφτασαν να μην βλέπουν

αυτό το σημείο απαραίτητα σαν υποχώρηση. Και αυτό γιατί για πολλούς σοσιαλδημοκράτες ένα

κόμμα της εργατικής τάξης στο πηδάλιο της κοινωνίας είναι σοσιαλισμός ή, τουλάχιστον, ό,τι έχει

απομείνει από την ιδέα αυτή: το κράτος οργανώνει όλες τις δραστηριότητες της εργατικής τάξης

όχι μέσω των ξεχωριστών συμφερόντων των εργατών ως εργατών, σε διαφορετικά εργοστάσια

ή τομείς, αλλά ως ολότητας, ως ο συλλογικός εργάτης, που, στην συνέχεια, μεταβιβάζει εντολές

στους διαφορετικούς τομείς. Από αυτή την σκοπιά, ο κόσμος των εργατών δεν είναι ένα μακρινό

όνειρο αλλά μια πραγματικά υπαρκτή, κοινωνική δημοκρατία.

Οι ρομαντικοί επαναστάτες

Στο κέντρο του εργατικού κινήματος ήταν οι ρομαντικοί επαναστάτες. Ισχυρίζονταν ότι η εξουσία

θα έπρεπε να καταληφθεί τώρα, ακριβώς για να ολοκληρωθεί η μετάβαση που ο καπιταλισμός

21 Adam Przeworski “Social Democracy as a Historical Phenomenon”, NLR I/122, Ιούλιος-Αύγουστος 1980.
22 Δείτε Amadeo Bordiga: “Το επαναστατικό πρόγραμμα της κομμουνιστικής κοινωνίας εξαλείφει όλες τις μορφές

ιδιοκτησίας της γης, των μέσων παραγωγής και των προϊόντων της εργασίας” (Partito Comunista Internazionale,

1957).
23 Στμ. Το International Communist Party (ICP), στα ιταλικά Partito Comunista Internazionale, είναι ένα

διεθνές πολιτικό κόμμα του αριστερού κομμουνισμού που περιγράφεται, συχνά, από εξωτερικούς παρατηρητές ως

Μποντριγκιστικό, εξαιτίας των συνεισφορών του, επί πολλά χρόνια, μέλους του ΑμαντέοΜπορντίγκα. Η ισχυρότερη

του βάση παραμένει η Ιταλία, όπου και ιδρύθηκε, αλλά το κόμμα έχει και κάποια τμήματα σε άλλες χώρες.
24 Przeworski: “Η Σοσιαλδημοκρατία ως Ιστορικό Φαινόμενο”: “Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα δεν διαφέρουν,

πλέον, ποιοτικά από άλλα κόμματα· η αφοσίωση στην τάξη δεν είναι, πλέον, η ισχυρότερη βάση του αυτοπροσδιο-

ρισμού κάποιου. Οι εργάτες βλέπουν τον κόσμο αποτελούμενο από άτομα· βλέπουν τους εαυτούς τους σαν μέλη

συλλογικοτήτων διαφορετικών από την τάξη· συμπεριφέρονται πολιτικά στην βάση μιας θρησκευτικής, εθνοτικής,

τοπικής ή άλλης συνάφειας. Γίνονται Καθολικοί, Νότιοι, Γαλλόφωνοι ή απλά ”πολίτες””.
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απέτυχε να δημιουργήσει. Έτσι, οι Μπολσεβίκοι στην Ρωσία και οι Μαοϊκοί στην Κίνα, έθεσαν

σαν καθήκον τους να διασφαλίσουν ότι η εργατική τάξη θα γινόταν πλειοψηφία σε αντίθεση,

μάλλον, παρά σε συμφωνία, με την καπιταλιστική δυναμική στις “υπανάπτυκτες” χώρες τους.

Για να πετύχουν αυτόν τον σκοπό, οι εργάτες έπρεπε να ολοκληρώσουν την αστική επανάσταση

στην θέση μιας αδύναμης και δουλοπρεπούς αστικής τάξης.

Αναλαμβάνοντας αυτό το καθήκον, οι επαναστάτες στις φτωχές χώρες ήρθαν αντιμέτωποι με

ένα πραγματικό πρόβλημα. Εξαιτίας της συνεχιζόμενης καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Δύση,

το τεχνολογικό μέτωπο συνέχιζε να κινείται προς τα μπροστά. Γινόταν όλο και πιο δύσκολο να

το προλάβει κανείς. Δεν ήταν, πια, εφικτό να φτάσει κανείς την τεχνολογική πρωτοπορία στην

Δύση με την βοήθεια του “Αμερικανικού Συστήματος”. Το να επιτραπεί στις δυτικές βιομηχανίες

να αναπτυχθούν σε αυτή τη βάση θα απαιτούσε, απλά, πολύ χρόνο: το “συμβάδισμα” θα έπαιρνε,

μάλλον, εκατοντάδες χρόνια, παρά μερικές δεκαετίες.25 Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο μόνος

τρόπος για εξέλιξη ήταν η πλήρης αναστολή της λογικής της αγοράς. Όλες οι υποδομές, και

το σταθερό κεφάλαιο, έπρεπε να δημιουργηθούν μονομιάς. Οι τιμές έπρεπε να διογκωθούν,

τεχνητά, στο προσδοκόμενο μελλοντικό επίπεδο, ένα επίπεδο που δεν μπορούσε πραγματικά να

επιτευχθεί μέχρι να οικοδομηθεί, λίγο πολύ, στο σύνολό του, το διασυνδεδεμένο βιομηχανικό

σύστημα. Αυτή η ίδια η σύνθετη βιομηχανική στρατηγική ονομάστηκε “εκβιομηχάνιση μεγάλης-

ώθησης”.26 Ήταν εφικτή μόνο σε χώρες στις οποίες ήταν αποδεκτές ακραίες μορφές σχεδιασμού.

Ο Yevgeni Preobrazhensky27 ανακάλυψε, ουσιαστικά, αυτή την ραγδαία εκβιομηχάνιση, βασιζό-

μενος στην ανάλυσή του για τα σχήματα αναπαραγωγής του Μαρξ.28 Ανέπτυξε τα ευρήματά

του σε ένα είδος αντι-μαρξιστικού Μαρξισμού: ανάπτυξη του “συμβαδίσματος”,29 μέσω του

κεντρικού σχεδιασμού. Έτσι, αναδύθηκε στο πλαίσιο ενός, υπό δημιουργία, “κομμουνιστικού”

μπλοκ, η φιγούρα του τεχνοκράτη-σχεδιαστή. Όμως, η δημιουργία ενός τεχνοκρατικού κράτους

σχεδιασμού σήμαινε το ξερίζωμα παραδοσιακών αγροτικών σχέσεων, κάτι στο οποίο οι ελίτ των

παλιών καθεστώτων, καθώς και πολλοί αγρότες, θα αντιτίθονταν σφοδρά. Η μαρξιστική “αναπτυ-

ξιολαγνεία” εξαρτιώταν, λοιπόν, από το “ξεφόρτωμα” των παλιών ελίτ και την αναδιοργάνωση

της ζωής στην ύπαιθρο· οι συμβιβασμοί δεν ήταν πλέον επιλογή.

Τελικά, ήταν αυτή η πλευρά της στρατηγικής που θα είχε αποτέλεσμα. Στον εικοστό αιώνα,

μόνο χώρες που εξάλειψαν τις ελίτ των παλιών καθεστώτων μπόρεσαν να “φτάσουν” και να

συμβαδίσουν (με τις αναπτυγμένες χώρες): η Ρωσία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν.30

25 Robert Allen, “Global Economic History”.
26 ό.π.
27 Στμ. Yevgeni Alekseyevich Preobrazhensky: Ρώσος επαναστάτης και οικονομολόγος, μέλος της κυβερνώσας

Κεντρικής Επιτροπής τωνΜπολσεβίκων και του διαδόχου Πανενωσιακού Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι γνωστός

ως η πιο δυνατή φωνή υπέρ της ραγδαίας εκβιομηχάνισης της αγροτικής Ρωσίας μέσω της συγκεντροποίησης της,

υπό κρατική ιδιοκτησία, βαριάς βιομηχανίας. Στενά σχετιζόμενος με τον Τρότσκυ και το κίνημα της Αριστερής

Αντιπολίτευσης, την δεκαετία του 1920, ο Preobrazhensky έπεσε θύμα σκευωρίας της μυστικής αστυνομίας την

δεκαετία του 1930, καταδικαζόμενος, αρχικά, σε διαγραφή από το Κομμουνιστικό Κόμμα και εσωτερική εξορία και,

τελικά, μετά από την επανασύλληψή του, σε θάνατο, το 1937, στην διάρκεια του “Μεγάλου Τρόμου”, δηλαδή των

σταλινικών διώξεων της περιόδου 1936-1938.
28 Δείτε Robert Allen: “FromFarm to Factory: AReinterpretation of the Soviet Industrial Revolution”, Princeton,

2003.
29 Στμ. στο πρωτότυπο catch-up.
30Θα μπορούσαμε, ίσως, να σημειώσουμε εδώ και το εποικιστικό-αποικιακό κράτος του Ισραήλ, το οποίο

εξάλειψε τις τοπικές ελίτ, με έναν διαφορετικό τρόπο.
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Φυσικά, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν μπόρεσαν να επιτύχουν αυτό το αποτέλεσμα

χωρίς να γίνουν κομμουνιστικές, αλλά αυτή η ικανότητά τους είχε απόλυτη σχέση με ένα κύμα

επαναστάσεων που σάρωσαν την Ανατολική και Νοτιανατολική Ασία (τις κύριες τοποθεσίες

νικηφόρων αγροτικών πολέμων) καθώς και με βοήθεια που έλαβαν από τις ΗΠΑ. Εκεί, που

οι ρομαντικοί επαναστάτες δεν πήραν την εξουσία, και οι ελίτ των παλιών καθεστώτων δεν

ανατράπηκαν, στην Ινδία και την Βραζιλία κ.α, η “αναπτυξιολαγνεία” εξώκοιλε. Εκεί, έπρεπε να

γίνει με τον παλιό τρόπο, μέσω του συμβιβασμού και της διαφθοράς, και αυτό, απλά, δεν ήταν

αρκετό.

Σε αυτή την τάση μπορούμε να δούμε τις ακραίες μορφές του παραδόξου του εργατικού κινήμα-

τος.31 Υπό τους Σοσιαλδημοκράτες, η υποστήριξη της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων

σήμαινε, πρωτίστως, την κατασκευή της εικόνας του συλλογικού εργάτη, την έκκληση για πει-

θαρχία και την οικοδόμηση των θεσμών, που θα επέτρεπαν στους εργάτες να προχωρήσουν πιο

μακριά. Με τους ρομαντικούς επαναστάτες, βρίσκουμε το εργατικό κίνημα όχι, απλά, να περιμέ-

νει για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, έχοντας πίστη ότι αυτές θα αναπτυχθούν,

αλλά να τις αναπτύσσει ενεργά, με την σιδερένια πειθαρχία του εργαλείου ενός συγκεντρωτικού

κράτους.32

Αυτοί που θα μπορούσαν να είναι

Τέλος, υπήρχε και η αριστερή πτέρυγα: οι αναρχοσυνδικαλιστές και οι συμβουλιακοί κομμου-

νιστές. Η αριστερά προήλθε από το γεγονός ότι η εργατική τάξη ήταν, ήδη, πλειοψηφία στις

βιομηχανικές πόλεις (ετμ.), όπου είχαν δύναμη οι Σοσιαλδημοκράτες και τα συνδικάτα. Σε αυτό

το στενό πλαίσιο, το εξωτερικό όριο ήταν αόρατο. Για τους εργάτες στις περιοχές αυτές, ήταν

καθαρό ότι ήταν αυτοί που έχτιζαν τον καινούριο κόσμο. Το μόνο που απέμενε ήταν να αποκτή-

σουν τον άμεσο έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας - όχι μέσα από την διαμεσολάβηση του

κράτους, αλλά μέσω των ίδιων των οργανώσεών τους.

Με τον τρόπο αυτό, η Αριστερά απέρριψε το πρόβλημα της “πρόσθεσης” στην τάξη, ώστε να

αποκτήσει την πλειοψηφία του 51% σε εθνικό επίπεδο. Δεν υπήρχε ανάγκη για συμβιβασμούς με

άλλα κόμματα ούτε ανάγκη απεύθυνσης στον λαό, αντί της τάξης. Αυτό εξηγεί τον αυξανόμενα

αντι-κοινοβουλευτικό χαρακτήρα ενός υπολογίσιμου τμήματος του εργατικού κινήματος μετά

το 1900: απέρριψαν το κοινοβούλιο ως τον τόπο όπου αθροίζεται ολόκληρη η χώρα και, με

κάποιο τρόπο, οι εργάτες υπολείπονται. Η αριστερά απέρριψε το πρόβλημα της πραγματικής

πλειοψηφίας - αλλά μόνο προς όφελος πάρα πολλών τοπικών (ετμ.) πλειοψηφιών.

Και αυτό επειδή οι αναρχικοί και η κομμουνιστική αριστερά πίστευαν, περισσότερο από τον καθέ-

ναν, στον συλλογικό εργάτη.33 Έβλεπαν την Γενική Απεργία σαν το “ξύπνημα” ενός κοιμώμενου

31 Το παράδοξο αυτό συζητείται εκτενώς στον Επίλογο, ως η πρωταρχική αντίφαση του εργατικού κινήματος.
32H υποστήριξή τους στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων περιελάμβανε ένα όραμα του κομμουνισμού

ως ενός κόσμου αφθονίας. Θεωρητικά, η διάλυση του κράτους θα συνέβαινε παράλληλα με την διάλυση της τάξης.

Για να φτάσουμε εκεί, όμως, η τάξη θα έπρεπε, κατά παράδοξο τρόπο, να αυξηθεί και να ενδυναμωθεί.
33H Ιταλική αριστερά κάνει λίγο πιο πολύπλοκη αυτή την εικόνα, γιατί δεν απέρριπτε τα συνδικάτα και τα

κόμματα με τον ίδιο τρόπο που τα απέρριπταν οι αναρχοσυνδικαλιστές και η Γερμανο-Ολλανδική αριστερά.

Οι διαμεσολαβήσεις στις οποίες αντιτίθονταν (το μαζικό κόμμα, τα ενιαία μέτωπα, ο αντιφασισμός) ήταν πιο
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γίγαντα, που τραβά δυνατά τα σχοινιά με τα οποία τον έχουν, επιμελώς, δέσει οι “τυπικές” οργα-

νώσεις. Ο συλλογικός εργάτης έπρεπε να ενθαρρυνθεί να αποτινάξει τις διαμεσολαβήσεις που

τον διαιρούσαν, που τον παγίδευαν στα κόμματα και τα συνδικάτα, τα οποία εστίαζαν, μόνιμα,

στον παρόντα κόσμο και στην αποκόμιση οφελών για τους εργάτες, ως πωλητών εμπορευμάτων.

Με αυτή την έννοια, η αριστερά αναγνώρισε, υπόδηλα, ότι η ανάπτυξη των παραγωγικών

δυνάμεων οδηγούσε σε μια διαχωρισμένη κοινωνία. Και, ορθώς, το είδε αυτό ως έργο των ίδιων

των εργατικών οργανώσεων, της προσπάθειάς τους να ενδυναμώσουν την τάξη μέσα από την

ενσωμάτωσή της στο κράτος34 (ετμ.). Η αριστερά άσκησε κριτική στις πραγματικότητες του

εργατικού κινήματος με όρους των δικών της ιδεωδών, βρίσκοντας καταφύγιο ή παρηγοριά στην

λογική των καθαρότερων, πιο επαναστατικών, αναλύσεων του Μαρξ. Αλλά, κάνοντας το αυτό,

προσπάθησε κυρίως να γυρίσει το ρολόι πίσω. Αδυνατούσε να δει ότι δεν μπορούσε να έχει γίνει

αλλιώς: ήταν αδύνατον να οικοδομηθεί ο συλλογικός εργάτης χωρίς, από την μια πλευρά, να

κατανικηθεί το παλιό καθεστώς και χωρίς, από την άλλη, να χτιστεί η δύναμη της τάξης μέσα από

όλες αυτές τις διαφορετικές διαμεσολαβήσεις. Είδαν την Γενική Απεργία σαν μια αποκάλυψη της

αληθινής ουσίας του προλεταριάτου. Αλλά γιατί γίνονταν αυτές οι απεργίες; Στην πλειοψηφία

τους, είτε διεκδικούσαν να διασφαλίσουν πολιτικά δικαιώματα για τα εργατικά κόμματα και τα

συνδικάτα ή, αλλιώς, διεκδικούσαν να διαπραγματευτούν, μάλλον, παρά να ανατρέψουν, τις

σχέσεις ανάμεσα στους εργάτες και τις ηγεσίες τους.

συγκεκριμένες, η διαφωνία τους με την βασική γραμμή του εργατικού κινήματος λιγότερο έκδηλη. Όμως, η κριτική

του Μπορντίγκα στον συμβουλιασμό, θα γινόταν η βάση μιας ρήξης με την ιδεολογία του εργατικού κινήματος

(δείτε τον “Επίλογο”).
34H αριστερά έμεινε πιστή στην πρώιμη περίοδο του εργατικού κινήματος, απορρίπτοντας όχι, μόνο, το κοι-

νοβούλιο αλλά το εργαλείο του κράτους συνολικά, υποστηρίζοντας την αντικατάστασή του από την ομοσπονδία

των εργατών. Ο συλλογικός εργάτης δεν θα συγκροτούσε τον εαυτό του μέσα από τα όργανα του κράτους, μεταβι-

βάζοντας εντολές προς τα κάτω, αλλά από τα κάτω, με έναν αμεσοδημοκρατικό τρόπο. Όμως, το πρόβλημα της

“άθροισης” μετατοπιζόταν τώρα, με αυτόν τον τρόπο, στην σχέση ανάμεσα στις μεμονωμένες παραγωγικές δυνάμεις.

Πώς θα επιλύονταν συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα σε αυτές τις μονάδες; Η αριστερά φανταζόταν μια μαγική

λύση μέσω της άμεσης ανταλλαγής ανάμεσα στις παραγωγικές μονάδες, με το χρήμα να έχει αντικατασταθεί από

“κουπόνια εργασίας” – η εργασία αυτοδιαμεσολαβείται (ετμ.). Αντί της υπέρβασης της αλλοτρίωσης, οραματίστηκαν

μια συρρίκνωση της σφαίρας της.
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