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Μέρος 6

Επίλογος: Η Ιδέα του Εργατικού

Κινήματος



Το πρώτο τεύχος του SIC 1 εκθέτει τον βασικό ιστορικό ισχυρισμό του ρεύματος της κομμουνι-

στικοποίησης. “Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, και τις αρχές αυτής του 1970, μια ολόκληρη

ιστορική περίοδος περιήλθε σε κρίση και έφτασε σε ένα τέλος - η περίοδος κατά την οποία η

επανάσταση είχε συλληφθεί...ως η επιβεβαίωση του προλεταριάτου, η ανύψωσή του στην θέση

της άρχουσας τάξης, η απελευθέρωση της εργασίας και η θέσμιση μιας περιόδου μετάβασης”.2

Iσχυρισμός που αφήνει, όμως, αναπάντητο αυτό που μοιάζει να είναι ένα ουσιώδες ερώτημα: τι

ήταν αυτό προς το οποίο αυτή “η μεταβατική περίοδος”, για την οποία μάχονταν οι επαναστάτες,

αποτελούσε μετάβαση;

Άλλωστε, οι σοσιαλιστές και οι κομμουνιστές, στα τέλη του 19ου και στον 20ο αιώνα, δεν είχαν

θέσει σαν στόχο τους να ανυψώσουν το προλεταριάτο στην θέση μιας καινούριας άρχουσας

τάξης. Ο τελικός τους στόχος ήταν να καταργήσουν όλες τις τάξεις, συμπεριλαμβανομένου του

προλεταριάτου. Αυτός ο στόχος είχε διατυπωθεί στο Πρόγραμμα της Ερφούρτης,3 το 1891, που

έγινε το μοντέλο πολλών επαναστατών σε ολόκληρο τον κόσμο: “Το Γερμανικό Σοσιαλδημο-

κρατικό Κόμμα...δεν αγωνίζεται για καινούρια ταξικά προνόμια και δικαιώματα αλλά για την

κατάργηση της ταξικής κυριαρχίας και των ίδιων των τάξεων”.4 Για την επίτευξη αυτού του

στόχου, το SPD αγωνίστηκε ενάντια “όχι, μόνο, στην εκμετάλλευση και την καταπίεση των

μισθωτών” αλλά, επίσης, ενάντια “σε κάθε τρόπο εκμετάλλευσης και καταπίεσης, ανεξάρτητα

από το αν κατευθύνεται ενάντια σε μια τάξη, ένα κόμμα, ένα φύλο ή μια φυλή”.5, 6 Η εστίαση

1 Στμ. SIC, International Journal for Communisation. “Το Sic είναι μια διεθνής κομμουνιστική ομάδα συζήτησης

και ένα εκδοτικό εγχείρημα που γεννήθηκε το 2009, σε μια περίοδο ενθουσιασμού και έξαρσης, στον απόηχο μιας

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και ενός διεθνούς κύματος ταραχών, κινημάτων και επαναστάσεων. Οι ιδρυτές

του Sic συμμετείχαν, ήδη, σε άλλα περιοδικά – στο Théorie Communiste στην Γαλλία (που αποχώρησε από το

εγχείρημα τον Αύγουστο του 2013), στο αγγλόφωνο Endnotes, στο (ανενεργό τώρα) Blaumachen στην Ελλάδα, στο

Riff-Raff στην Σουηδία – και στο, προγενέστερο, διεθνές περιοδικόMeeting που παρουσίασε τέσσερα τεύχη στα

γαλλικά, ανάμεσα στον Σεπτέμβρη του 2004 και τον Ιούνιο του 2008. Μετά το 2009, και άλλα άτομα και ομάδες

από την Τσεχία (Přátelé komunizace), τις ΗΠΑ, την Ελβετία, την Ελλάδα και την Ισπανία εντάχθηκαν επίσης στην

ομάδα”. Από το “About” στον ιστότοπο: http://sicjournal.org/about.
2 Editorial, SIC 1
3 Στμ. To Πρόγραμμα της Ερφούρτης υιοθετήθηκε από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας (SPD,

Sozialdemokratische Partei Deutschlands) στην διάρκεια του συνεδρίου του στην ομώνυμη πόλη, το 1891. Διαμορ-

φωμένο υπό την πολιτική καθοδήγηση των Έντουαρντ Μπερνστάιν, Αυγούστου Μπέμπελ και Καρλ Κάουτσκυ,

αντικατέστησε το προγενέστερο πρόγραμμα της Γκότα (δείτε σημείωση 61, σελ. 99). Το πρόγραμμα διακήρυξε τον

επικείμενο θάνατο του καπιταλισμού και την αναγκαιότητα της σοσιαλιστικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής.

Το κόμμα σκόπευε να επιδιώξει αυτούς τους στόχους μέσα από την νόμιμη πολιτική δράση, μάλλον, παρά την

επαναστατική δραστηριότητα. Ο Κάουτσκυ επιχειρηματολόγησε ότι επειδή ο καπιταλισμός πρέπει να καταρρεύσει

από την ίδια την φύση του, το άμεσο καθήκον των σοσιαλιστών ήταν να εργαστούν για την βελτίωση των ζωών των

εργατών, παρά για την επανάσταση, η οποία ήταν αναπόφευκτη.
4 “Το Πρόγραμμα της Ερφούρτης” 1891· διαθέσιμο στοmarxists.org.
5 To Πρόγραμμα της Ερφούρτης. Το γεγονός ότι το SPD δεσμεύτηκε να πολεμήσει την καταπίεση εναντίον των

κομμάτων είναι, πιθανόν, μια αναφορά στην ψήφιση των Αντι-σοσιαλιστικών νόμων στην Γερμανία, το 1878, που

περιόριζαν την οργάνωση γύρω από τις σοσιαλδημοκρατικές αρχές.
6 Στμ. Αντι-σοσιαλιστικοί νόμοι (ή Σοσιαλιστικοί νόμοι): στα γερμανικά: Sozialistengesetze· επισήμως: Gesetz

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, που σημαίνει, κατά προσέγγιση: “νόμοι ενάντια

στον δημόσιο κίνδυνο των σοσιαλδημοκρατικών επιδιώξεων”) ήταν μια σειρά διαταγμάτων, το πρώτο εκ των

οποίων ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 1978 από το γερμανικό Reichstag και διήρκεσε μέχρι τον Μάρτιο του 1881,

για να επεκταθεί τέσσερις φορές ακόμα, μέχρι και το 1888. Η νομοθεσία πέρασε μετά από δύο αποτυχημένες

απόπειρες δολοφονίας του Κάιζερ Γουλιέλμου Ι από τους ριζοσπάστες Max Hödel και Dr. Karl Nobiling· είχε σκοπό

να συγκρατήσει την αυξανόμενη δύναμη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD, το οποίο ονομαζόταν τότε SAP -

Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα εργατών), το οποίο κατηγορήθηκε ότι είχε επηρεάσει τους επίδοξους δολοφόνους. Οι

νόμοι δεν έθεσαν, ευθέως, σε απαγόρευση το SPD αλλά στόχευαν να περιορίσουν την οργάνωση με διάφορα μέσα.

Η απαγόρευση οποιασδήποτε ομάδας ή συνάντησης, που οι σκοποί τους ήταν η διάδοση των σοσιαλδημοκρατικών
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μόνο στην μεταβατική περίοδο - στην αποκαλούμενη δικτατορία του προλεταριάτου - σημαίνει

την παράβλεψη της εσώτερης σχέσης αυτής της περιόδου με τον τελικό στόχο - την κατάργηση

της ταξικής κοινωνίας.

Κάποιοι μπορεί να απαντήσουν πως όταν το SPD μιλούσε για την κατάργηση των τάξεων,

εννοούσε κάτι πολύ διαφορετικό, από αυτό που εννοούμε εμείς. Τι εννοούσε το SPD με την

κατάργηση “των ίδιων των τάξεων”; Ο Καρλ Κάουτσκυ, στο σχόλιό του πάνω στοΠρόγραμμα

της Ερφούρτης, που δημοσιεύθηκε το 1892 με τον τίτλο “Η Ταξική Πάλη”, παρέχει το ακόλουθο

διαφωτιστικό σχόλιο: λέει “δεν είναι η απελευθέρωση της εργασίας”, για την οποία αγωνίζονται

οι σοσιαλιστές αλλά, μάλλον, “η απελευθέρωση από την εργασία”.7 Αγωνίζονται για να φέρουν

“στην ανθρωπότητα ελευθερία της ζωής, ελευθερία για την καλλιτεχνική και διανοητική δραστη-

ριότητα”.8 Ο Κάουτσκυ δεν έβλεπε τα σοσιαλιστικά κόμματα ως αγωνιζόμενα να διατηρήσουν ή

να επεκτείνουν έναν, ήδη, γκρίζο κόσμο, έναν κόσμο αποπνικτικής αιθαλομίχλης, έναν κόσμο

πνευματικής και φυσικής εξόντωσης, που ερχόταν ύστερα από χρόνια εργασίας.

Αντίθετα, ο στόχος του σοσιαλισμού ήταν να μειώσει τον ρόλο της εργασίας στις ζωές όλων

των ανθρώπων, να δημιουργήσει χρόνο για άλλες αναζητήσεις. Αυτός ο στόχος δινόταν, ήδη,

στον μείζονα αγώνα των εργατών, την εποχή του Κάουτσκυ, τον αγώνα για την εργάσιμη ημέρα

των οκτώ ωρών: “η πάλη του προλεταριάτου για λιγότερες ώρες (δουλειάς) δεν αποσκοπεί σε

οικονομικά πλεονεκτήματα...ο αγώνας για λιγότερες ώρες (δουλειάς) είναι ένας αγώνας για

ζωή”.9 Κατά την εκτίμηση του Κάουτσκυ, μόνον ο σοσιαλισμός μπορούσε να πραγματοποιήσει

αυτόν τον στόχο. Το πρόγραμμα του κόμματος ισχυριζόταν ότι μόνον ο σοσιαλισμός μπορούσε

να μετασχηματίσει “την σταθερά αυξανόμενη παραγωγικότητα της κοινωνικής εργασίας...από

μια πηγή δυστυχίας και καταπίεσης, σε μια πηγή της μέγιστης ευημερίας και της καθολικής

αρμονικής τελειότητας”.10 Η αύξηση της παραγωγικότητας θεωρούνταν, ευρέως, ως η πηγή της

σύγχρονης δυστυχίας αλλά, επίσης, και ως μια δυνητική απελευθέρωση, που θα δεν θα μπορούσε

να είναι παρά η απελευθέρωση της ανθρωπότητας.

Το όραμα του ίδιου του Κάουτσκυ για μιαν απελευθέρωση, βασισμένη στην παραγωγικότητα,

ήταν ένας κόσμος της τέχνης και της φιλοσοφίας, όχι πολύ διαφορετικός από την αρχαία Αθήνα.

Ενώ, όμως, ο αθηναϊκός πολιτισμός βασιζόταν στην σκλαβιά των ανθρώπων, ο σοσιαλισμός θα

βασιζόταν στην δουλειά των μηχανών: “αυτό που ήταν οι σκλάβοι για τους αρχαίους Αθηναίους,

θα είναι οι μηχανές για τον σύγχρονο άνθρωπο”.11 Έτσι, ο σοσιαλισμός θα πραγματοποιούσε

αρχών, η απαγόρευση των συνδικάτων και το κλείσιμο 45 εφημερίδων είναι παραδείγματα της καταπίεσης.
7 Καρλ Κάουτσκυ, “Η Ταξική Πάλη”, 1892, διαθέσιμο στο http://marxists.org. Θα αναφερόμαστε, στο σημείο

αυτό, συχνά στον Κάουτσκυ, πολύ συχνότερα από ό,τι στον Μαρξ και αυτό γιατί επειδή, ακριβώς, ερμήνευσε τον

Μαρξ για ένα πολύ ευρύτερο ακροατήριο, ο Κάουτσκυ διέγραψε την βασική θεωρητική προοπτική του εργατικού

κινήματος. Στον βαθμό που ο Λένιν, ο Τρότσκυ ή ακόμα και ο Πάνεκουκ, αντιδρούσαν απέναντι στον Κάουτσκυ,

αυτό συνέβαινε, συνήθως, σε μια βάση που μοιράζονταν με αυτόν. Δείτε: Masimo Salvadori: “Karl Kautsky and

the Socialist Revolution”, Verso, 1990· Paul Mattick: “Karl Kautsky: from Marx to Hitler”, 1938 στο: Mattick,

“Anti-Bolshevik Communism”, Merlin Press, 1978· Gilles Dauvé: “The ”Renegade” Kautsky and his Disciple Lenin”,

1977, στο “In Lenin Rediscovered:What Is to Be Done?”. Στο Context (Brill 2006), ο Lars Lih διατύπωσε, πρόσφατα,

ανάλογα επιχειρήματα αν και αντλώντας τα αντίθετα πολιτικά συμπεράσματα.
8 Κάουτσκυ: “Η Ταξική Πάλη”.
9 ό.π.
10 ό.π.
11 ό.π.
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το όνειρο του Αριστοτέλη, ο οποίος φανταζόταν ότι “αν κάθε όργανο μπορούσε να επιτύχει το

ίδιο το έργο του, υπακούοντας ή προβλέποντας την επιθυμία των άλλων, όπως τα αγάλματα του

Δαίδαλου ή οι τρίποδες του Ήφαιστου”12 δεν θα υπήρχε, πλέον, οποιαδήποτε ανάγκη για τον

εξευτελισμό και την υποτίμηση των πολλών ώστε να δημιουργείται ελεύθερος χρόνος για τους

λίγους.13

Η πρωταρχική αντίφαση του εργατικού κινήματος

Ήταν, λοιπόν, ο Κάουτσκυ ο πρώτος θεωρητικός της αντι-εργασίας; Πώς μεταστράφηκε, αυτή

η απελευθερωτική προοπτική, στο αντιθετό της, κατά τον εικοστό αιώνα; Με άλλα λόγια, πώς

η απελευθέρωση από την εργασία έγινε απελευθέρωση της εργασίας; Αυτό που πρέπει να

ανακτήσουμε, εδώ, είναι η πρωταρχική αντίφαση του εργατικού κινήματος. Οι σοσιαλιστές και

οι κομμουνιστές, στα τέλη του 19ου και στον 20ο αιώνα, ήθελαν να καταργήσουν την εργατική

τάξη και, μαζί με αυτήν, την ταξική κοινωνία.Πίστευαν, όμως, ότι αυτή η κατάργηση θαμπορούσε

να επιτευχθεί μόνο μέσα από την καθολικοποίηση της προλεταριακής συνθήκης. Για να μπει

τέλος σε έναν κόσμο σκληρής εργασίας, θα έπρεπε το μεγαλύτερο ποσοστό της ανθρωπότητας

να μετασχηματιστεί σε εργάτες· θα έπρεπε να μάθει να δουλεύει σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες

τεχνικές και τεχνολογίες της παραγωγής.

Σήμερα, το μεγαλύτερο κομμάτι της ανθρωπότητας έχει προλεταριοποιηθεί. Σε ολόκληρο τον

κόσμο, τεράστιες μάζες ανθρώπων πρέπει να πουλάνε την εργασία τους για να αγοράσουν

αυτά που χρειάζονται για να επιβιώσουν. Αυτό αληθεύει, παρά το γεγονός ότι, για πολλούς,

αυτή η προλεταριοποίηση συνέβη χωρίς να συνοδεύεται από μια αντίστοιχη ενσωμάτωση στις

σύγχρονες καπιταλιστικές επιχειρήσεις: ένα μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας εργατικής δύναμης

συγκροτείται από εργάτες χωρίς (κανονική) πρόσβαση στη δουλειά. Είναι προφανές ότι αυτή

η κατάσταση δεν μας έφερε καθόλου πλησιέστερα στο να απελευθερωθούμε από έναν κόσμο

εργασίας. Πραγματικά, είναι δύσκολο να φανταστούμε πώς είναι δυνατόν να σκεφτόταν κανείς

διαφορετικά στο παρελθόν: πώς μπορεί κανείς να επιζητά να καταργήσει την κυριαρχία απλώ-

νοντας μια από τις μορφές της στα πέρατα της γης; Και όμως, αυτή η ιδέα εμψύχωσε μιαν εποχή

επαναστατικών ενεργειών: το πέρασμα σε έναν κόσμο εργατών έγινε καθημερινή προσταγή.

Αυτό εξηγεί γιατί, σχεδόν μισόν αιώνα, μετά την έκδοση του Προγράμματος της Ερφούρτης, ο

Λέον Τρότσκυ μπορούσε να κοιτάζει πίσω, στις παρεμβάσεις του στην ρώσικη ιστορία, σαν να

είχαν δώσει ώθηση στην υλοποίηση του σοσιαλιστικού σχεδίου, παρά τον σταλινικό εφιάλτη που

είχε γίνει η ΕΣΣΔ.14 Πίστευε ότι είχε συμβάλλει στο σχέδιο αυτό όχι επειδή οι Μπολσεβίκοι είχαν

12 Στμ. Αναφορές σε αρχαιοελληνικά αυτόματα. Η λέξη “αυτόματον” είναι Ομηρική. Οι τρίποδες του Ηφαίστου

παρουσιάζονται, από τον Όμηρο, στην Ραψωδία Σ της Ιλιάδας, όπου ο Ήφαιστος - σύμβολο της τεχνολογίας -

κατασκευάζει στο εργαστήρι του τα περίφημα όπλα του Αχιλλέα. Στην αναφορά, από τα Πολιτικά του Αριστοτέλη,

που παραθέτουν, παρακάτω, οι Endnotes, ο φιλόσοφος εξαίρει την τέχνη των αγαλμάτων του Δαίδαλου και την

μοναδική ικανότητά τους να κινούνται από μόνα τους.
13 Αριστοτέλης: “Πολιτικά 1:4”, στο “Complete Works” (Princeton 1984) - στμ. ελλ. έκδ. Ζαχαρόπουλος 1939, μετ.

Π. Λεκατσάς.
14 Στμ. Εξαιρετικά εύστοχο σημείο κριτικής στον τροτσκισμό και τα συναφή. Πώς είναι δυνατόν, πραγματικά, να

θεωρεί κανείς ότι είχε συμβάλλει στην επαναστατική αλλαγή, όταν η πραγματικότητα ήταν αυτή της κυριαρχίας
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μειώσει τον φόρτο εργασίας που εκτελούσαν οι Ρώσοι, αλλά, μάλλον, επειδή τον είχαν αυξήσει:

“ο σοσιαλισμός έχει καταδείξει το δικαίωμά του στην νίκη, όχι στις σελίδες του Κεφαλαίου, αλλά

σε μια βιομηχανική αρένα που περιλαμβάνει το ένα έκτο της επιφάνειας της Γης - όχι στην

γλώσσα της διαλεκτικής, αλλά στην γλώσσα του ατσαλιού, του τσιμέντου και του ηλεκτρισμού”.15

Το μέτρο της επιτυχίας του σοσιαλισμού ήταν μια τεράστια αύξηση στην παραγωγή, όχι μια

μείωση των ωρών εργασίας.

Ήταν σε αυτό το πνεύμα, που ο Τρότσκυ εξήρε, αν και δεν ήταν ο ίδιος που επέβλεψε, τον

πόλεμο ενάντια στους Ρώσους αγρότες - πόλεμο που αναλήφθηκε στην διάρκεια των δράσεων

κολλεκτιβοποίησης, στις αρχές της δεκαετίας του 1930 - ως μια “συμπληρωματική επανάσταση”,

αυτής του 1917.16 Αυτή, η συμπληρωματική επανάσταση, απαιτούνταν καθώς “οι κουλάκοι δεν

επιθυμούσαν να ”αναπτυχθούν” εξελικτικά στον σοσιαλισμό” (ο Τρότσκυ εννοούσε, με αυτό,

ότι οι αγρότες είχαν αρνηθεί την εθελοντική προλεταριοποίηση και, συνεπώς, την υπαγωγή

τους στις επιθυμίες του κεντρικών σχεδιαστών και των τοπικών γραφειοκρατών).17 O Τρότσκυ

είδε μια πληρέστερη προλεταριοποίηση ως ένα αναγκαίο βήμα, πριν γίνει δυνατή οποιαδήποτε

μείωση του εργάσιμου χρόνου.

Πίστευε, πραγματικά, ότι το κατώφλι, πάνω από το οποίο θα μπορούσε να μειωθεί η εργασία,

ήταν μακριά στο μέλλον, ακόμα και στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες: “ένα σοσιαλι-

στικό κράτος, ακόμα και στην Αμερική...δεν θα μπορούσε να προσφέρει στον καθένα όλα όσα

χρειάζεται και, συνεπώς, θα ήταν αναγκασμένο να τον ”τσιγκλά” να δουλεύει όσο το δυνατόν

περισσότερο. Το καθήκον του ”διεγέρτη”, σε αυτές τις συνθήκες, πέφτει αναγκαστικά στο κράτος

το οποίο, με την σειρά του, δεν μπορεί παρά να καταφύγει...στην μέθοδο της πληρωμής της

εργασίας που έχει επεξεργαστεί ο καπιταλισμός”.18 Θα έπρεπε, λοιπόν, για την ώρα να διατηρη-

θεί όχι, μόνο, ένας κόσμος δουλειάς αλλά, επίσης, και ένα σύστημα μισθολογικών αμοιβών!19

Παίρνουμε εδώ τον Τρότσκυ σαν ένα κομβικό παράδειγμα (όχι απαραίτητα αντιπροσωπευτικό,

του φάσματος των σοσιαλιστικών (προ)οπτικών).

Εν πάσει περιπτώσει, η ουσία είναι ότι η επέκταση σε ολόκληρο τον κόσμο του αγγλικού εργο-

στασιακού συστήματος (στην συνέχεια,το αμερικάνικο σύστημα εκτόπισε το αγγλικό) - με τον

τρομακτικό ρυθμό του, το υψηλό ποσοστό εργοστασιακών ατυχημάτων, τις περιοδικές εντατι-

κοποιήσεις του και την συνολική υποταγή των ανθρωπίνων όντων στις ανάγκες της μηχανής -

του σταλινισμού;
15 Λέον Τρότσκυ: “ΗΠροδομένη Επανάσταση”, 1936 (Socialist Alternative 2013), ελλ. έκδοση: Διεθνές Βήμα,

2006.
16 ό.π. σελ. 59.
17 ό.π. σελ. 59.
18 ό.π. σελ. 64.
19Όπως λέει ο Λένιν, “Το σύνολο της κοινωνίας θα έχει γίνει ένα μοναδικό γραφείο και ένα μοναδικό εργο-

στάσιο, με ισότητα εργασίας και πληρωμής”. Β. Λένιν “Κράτος και Επανάσταση”, κεφάλαιο 5, 1917· διαθέσιμο

στοmarxists.org (Στμ. ελλ. έκδοση: Σύγχρονη Εποχή, 2012). Ο Λένιν φαντάζεται αυτό το γραφείο-εργοστάσιο

οργανωμένο σύμφωνα “με τις γραμμές του ταχυδρομείου”, με όλους τους τεχνικούς, καθώς και τους εργάτες, να

λαμβάνουν έναν “μισθό εργάτη”.
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αυτό ήταν το όνειρο πολλών επαναστατών.20, 21

Στην βάση αυτή, είναι εύκολο να δούμε γιατί ο σοσιαλισμός στο, φαινομενικά ατέρμονο, εν-

διάμεσο στάδιο ανάπτυξης, κατέληξε να μην φαίνεται, στα μάτια πολλών ανθρώπων, και τόσο

διαφορετικός από τον καπιταλισμό. Πραγματικά, πολλοί σοσιαλιστές θεωρούσαν ότι έκαναν το

έργο που το κεφάλαιο δεν είχε κάνει ή αρνιόταν να κάνει.Η μη-ολοκλήρωση της καπιταλιστικής

ανάπτυξης εμφανιζόταν, η ίδια, ως ένα κομμουνιστικό πρόβλημα.

Το θεμελιακό τους όραμα

Στο όραμα του μέλλοντος, που διαγραφόταν στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, η ανάπτυξη των

παραγωγικών δυνάμεων θα έφερνε, υποτίθεται, τον παράδεισο στη γη. Όπως είδαμε, οι σοσια-

λιστές προσέβλεπαν σε μια χρονική στιγμή, όχι μακριά στο μέλλον, που οι μηχανές - κινούμενες

από μόνες τους και παράγοντας μιαν αστείρευτη υπεραφθονία22 προϊόντων, σύμφωνα με τους

σχεδιασμούς των επιστημόνων - θα έφερναν ένα τέλος στα βάσανα και, συνεπώς, στην σύγ-

κρουση που γεννιέται από αυτά, σύγκρουση που μετέτρεψε τον άνθρωπο σε λύκο για τους άλλους

ανθρώπους. Η πληρέστερη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων δεν θα έδινε ένα τέλος στα

ανθρώπινα δεινά αμέσως: όλη αυτή η παραγωγική ισχύς θα παρέμενε, ακόμα, συγκεντρωμένη

στα χέρια των καπιταλιστών, που την χρησιμοποιούσαν για τους δικούς τους σκοπούς (εξ’ ου και

η εξαθλίωση των μαζών σε έναν κόσμο αφθονίας). Όμως, “εκτρέφοντας” την ανάπτυξη, αυτό

που παρήγαγαν, “πάνω απ’ όλα”, αυτοί οι καπιταλιστές ήταν τους “ίδιους τους νεκροθάφτες

τους”.23

Εδώ, φτάνουμε σε ένα κομβικό σημείο του εργατίστικου οράματος για το μέλλον, το οποίο

δεν έχουμε θίξει ακόμα. Η πληρέστερη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων αναμενόταν να

προωθήσει τους εργάτες στον ηγετικό ρόλο. Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων ήταν,

ταυτόχρονα, και ο “πολλαπλασιασμός του προλεταριάτου”, η μετατροπή του στην πλειοψηφία

της αστικής κοινωνίας.24 Ακόμα σημαντικότερα, οι προλετάριοι δεν θα γίνονταν, απλά, η πλειο-

ψηφία· μετατρέπονταν επίσης σε μια συμπαγή μάζα: τον Gesamtarbeiter, τον συλλογικό εργάτη.

Το σύστημα του εργοστασίου κυοφορούσε αυτόν τον συλλογικό εργάτη, που γεννιόταν από την

αστική κοινωνία με τέτοιο τρόπο που θα την κατέστρεφε.

Ο Αντόνιο Γκράμσι συνέλαβε αυτό το όραμα όταν, στα χρόνια πριν από την φυλάκισή του,

20 Ο Αντόνιο Γκράμσι όχι, μόνο, έκανε δημοφιλή τον όρο “φορντισμό” αλλά και ταυτίστηκε μαζί του. Ο φορντι-

σμός ήταν το “ανώτατο στάδιο” της κοινωνικοποίησης των μέσων παραγωγής, βασισμένος στην προτεραιότητα

του βιομηχανικού κεφαλαίου και την ανάδυση ενός νέου είδους ηθικής. Τέτοιες ενδείξεις του “νέου ανθρώπου”

μπορούσαν να αναδυθούν στην Αμερική, γιατί οι ΗΠΑστερούνταν των μη-παραγωγικών τάξεων, που συγκροτούσαν

την κοινωνική βάση του φασισμού στην Ευρώπη. Η ηθική έκπτωση, των τελευταίων, ερχόταν σε σύγκρουση με τις

νέες μεθόδους παραγωγής που “απαιτούν μιαν αυστηρή πειθαρχία των σεξουαλικών ενστίκτων και, με αυτήν, μια

ισχυροποίηση της οικογένειας”, Τετράδια φυλακής (International Publishers 1971), σελ. 299.
21 Στμ. Κάποια από τα Τετράδια Φυλακής (πχ. “Ιστορικός Υλισμός”), έχουν εκδοθεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις

Οδυσσέας, 1973.
22 Στμ. Ο όρος στο πρωτότυπο είναι cornucopia που, κυριολεκτικά, αναφέρεται στο μυθικό κέρας της Αμαλθείας.
23Mαρξ και Ένγκελς: “Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο”, 1848 (MECW 6), σελ. 496., ελλ. έκδοση, Θεμέλιο, 2004.
24Μαρξ: “Το Κεφάλαιο”, τομ. 1, (MECW 35) σελ. 609 (μετ. Fowkes.). Δείτε και “Αθλιότητα και Χρέος”, Endnotes

2, για μια πιο εκτενή συζήτηση αυτής της διάσημης γραμμής από τον Μαρξ.
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περιέγραψε τον συλλογικό εργάτη με όρους της ανάπτυξης, στους εργάτες, της “συνείδησης

ότι αποτελούν μιαν οργανική ολότητα, ένα ομοιογενές και συμπαγές σύστημα, που εργαζόμενο

χρήσιμα και ανιδιοτελώς, παράγοντας τον κοινωνικό πλούτο, οπλίζει την κυριαρχία του και

ενεργοποιεί την δύναμη και την ελευθερία του για να δημιουργήσει την ιστορία”.25, 26 Φυσικά,

για να αποκτήσουν συνείδηση του εαυτού τους, ως “οργανικής ολότητας”, οι εργάτες έπρεπε να

εγκαταλείψουν διάφορες ταυτότητες που τους καθιστούσαν “ιδιαίτερους” και σχετίζονταν με

την ειδίκευση, την εθνικότητα, το φύλο κ.λπ. Το να πειστούν να το κάνουν αυτό αποδείχτηκε,

τελικά, δυσκολότερο απ’ όσο υπέθεταν οι σοσιαλιστές.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, όμως, οι εργάτες είχαν εμπιστοσύνη ότι η ιστορία ήταν με το μέρος

τους. Το όραμά τους δεν ήταν στο “αέρα”. Θεμελιωνόταν σε μια εμπειρία του ξεδιπλώματος της

ιστορίας. Η εργατική τάξη μπορούσε να αισθάνεται την ιστορία σαν να ξεδιπλώνεται σε στάδια:

ο παλιός κόσμος γεννά τον καπιταλισμό και ο καπιταλισμός γεννά τον σοσιαλισμό. Η μετάβαση,

μέσω αυτών των σταδίων, μπορούσε να διαβαστεί στο ίδιο το τοπίο, καθώς η ύπαιθρος έδινε

τη θέση της στις πόλεις. Η ίδια διάζευξη μπορούσε να ειδωθεί στην επιφάνεια του βρετανικού

ατσαλιού: μπορούσε κανείς να συγκρίνει την ευθύτητά του με τα παλιά κυρτωμένα εργαλεία.

Τα εργοστάσια στην Αγγλία ήταν, υποτίθεται, το ανώτερο σημείο της ιστορίας. Είχαν διανύσει

την μέγιστη απόσταση σε μια γραμμική τροχιά. Ολόκληρη η Αγγλία μεταμορφωνόταν από τα

εργοστάσια· ολόκληρη η Ευρώπη γινόταν Αγγλία· και ολόκληρος ο κόσμος γινόταν Ευρώπη.

Αυτή η αλληγορική ανάγνωση του αγγλικού εργοστασιακού συστήματος εμπέδωσε μια, ένθερμα

υποστηριζόμενη, πεποίθηση ότι το μέλλον ανήκε στην εργατική τάξη: “Το προλεταριάτο προορι-

ζόταν - και δεν είχε κανείς παρά να κοιτάξει στην βιομηχανική Βρετανία και στα αρχεία των

εθνικών απογραφών, με τα χρόνια - να γίνει η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου”.27 Ήταν αναπό-

φευκτο. Αντίθετα, οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό στρώμα ήταν καταδικασμένο να εξαφανιστεί:

αγρότες, τεχνίτες, μικρο-μαγαζάτορες, κ.λπ. Σε αυτή τη βάση, πολλοί σοσιαλιστές δεν αισθάνον-

ταν την ανάγκη, αρχικά τουλάχιστον, να αντιταχθούν στην αποικιοκρατία ή στην γενοκτονία

πληθυσμών που βρίσκονταν πολύ μακριά, στις αποικιζόμενες χώρες, για να δημιουργηθεί χώρος

για τους Ευρωπαίους. Η ιστορία θα πάταγε αυτούς τους λαούς κάτω από τις μπότες της και θα

συνέχιζε την πορεία της.

Μερικά προβλήματα

Η ιστορία, όμως, βάδισε με έναν διστατικό ρυθμό. H μαρξιστική κατανόησή της αποδείχτηκε

μερικώς, μόνον, ορθή. Δεν μεταμορφώθηκε ολόκληρος ο κόσμος κατ’ εικόναν του αγγλικού

εργοστασίου. Η εκβιομηχάνιση συντελέστηκε σε κάποιες περιοχές· απέτυχε, όμως, σε μεγάλο

βαθμό να γεννήσει τον συλλογικό εργάτη ως μια συμπαγή μάζα. Δώσαμε, παραπάνω, μιαν

25 Aντόνιο Γκράμσι: “Συνδικάτα και Συμβούλια”, 1919. Ο Γκράμσι θεωρούσε ότι το συμβούλιο ήταν η ορθή μορφή

αυτού του συλλογικού εργάτη, καθώς και το σπέρμα μιας μελλοντικής κοινωνίας. Δείτε την ενότητα “Μια προοπτική

που κατέρρευσε”, παρακάτω.
26 Στμ. Το συγκεκριμένο κείμενο του Γκράμσι δημοσιεύτηκε στην “Όρντινε Νουόβο” τον Οκτώβριο του 1919· πε-

ριέχεται στην συλλογή: “Τα εργοστασιακά συμβούλια και το κράτος της εργατικής τάξης”, τόμος Δ’, εκδ. Στοχαστής,

1975.
27Έρικ Χομπσμάουμ: “H εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914”, ΜΙΕΤ, 2000.
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ιστορική ανάλυση αυτών των προβλημάτων. Εδώ, εστιάζουμε στην εσωτερική αντιπαράθεση

ανάμεσα στους σοσιαλιστές και τους κομμουνιστές. Το επίμαχο θέμα ήταν το ερώτημα: θα

οδηγούσε, τελικά, το κεφάλαιο στην ανάδυση μιας εργατικής τάξης, αρκετά πολυάριθμης και

ενωμένης ώστε να καταλάβει και, στην συνέχεια, να καταστρέψει την αστική κοινωνία - και

πόσο γρήγορα;

O Κάουτσκυ έκανε την εμμένεια των ετοιμοθάνατων τάξεων κεντρικό σημείο του σχολίου του

πάνω στο Πρόγραμμα της Ερφούρτης. Παραδέχτηκε ότι υπήρχε, ακόμα, ένα μεγάλο υπόλειμμα

αγροτών, τεχνιτών και μικρο-μαγαζατόρων στην Ευρώπη (για να μην μιλήσουμε, καθόλου, για

τον κόσμο συνολικά, όπου οι τάξεις αυτές ήταν οι επικρατέστερες). Εξήγησε αυτή την πραγμα-

τικότητα ως εξής: στην καπιταλιστική κοινωνία “η ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής

αλυσοδένει τους μικροπαραγωγούς στα, ελλιπώς ανεπτυγμένα, επαγγέλματά τους για πολύ

καιρό αφότου αυτά έχουν πάψει να τους παρέχουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα, ακόμα και αν

επρόκειτο, γινόμενοι μισθωτοί εργάτες, να βελτιώσουν την κατάστασή τους ευθύς εξαρχής”.28

Ουσιαστικά, οι μικροϊδιοκτήτες αρνούνταν να γίνουν μισθωτοί-εργάτες επειδή το να κάνουν

κάτι τέτοιο θα απαιτούσε να υποβάλλουν τους εαυτούς τους στις ανασφάλειες της αγοράς και

τον δεσποτισμό του διευθυντή του εργοστασίου. Μπροστά σε αυτές τις δεινές προοπτικές, οι

μικροϊδιοκτήτες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να διατηρήσουν την αυτονομία τους.

Ο Κάουτσκυ εξακολουθούσε, φυσικά, να πιστεύει ότι αυτοί οι μικροϊδιοκτήτες ήταν καταδικα-

σμένοι. Υπέθεσε, όμως, ότι ο καπιταλισμός θα τους εξαφάνιζε πολύ πιο αργά από ό,τι περίμεναν

ο Μαρξ και ο Ένγκελς. Ο σοσιαλισμός θα έπρεπε, από την στιγμή που είχε επιτευχθεί, να ολο-

κληρώσει την διαδικασία της προλεταριοποίησης. Στον σοσιαλισμό το να είσαι προλετάριος

δεν θα σήμαινε πλέον μια ζωή ανασφάλειας και υποταγής. Για τον λόγο αυτό, ο σοσιαλισμός

θα μπορούσε να δελεάσει, και να πείσει, τους εναπομείναντες μικροϊδιοκτήτες να πάνε στο

εργοστάσιο: θα εγκατέλειπαν, οικειοθελώς, τις μικροϊδιοκτησίες τους για να προσχωρήσουν

στο προλεταριάτο, μειώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τον οικονομικό ανορθολογισμό και

φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον κομμουνισμό. Ο Κάουτσκυ συνέλαβε, με αυτόν τον τρόπο,

την εξίσωση προς τα κάτω του καινούριου κόσμου, ως μια προϋπόθεση για την απορρόφηση του

εναπομείναντος παλιού.

Ο Έντουαρντ Μπερνστάιν ισχυρίστηκε, στην αναθεωρητική (ρεβιζιονιστική) κριτική του, ότι

οι μικροϊδιοκτήτες δεν θα είχαν ποτέ την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτού του είδους τα

σοσιαλιστικά σχήματα. Ο Μπερνστάιν ξεκίνησε, επίσης, από το επιχείρημα ότι, στην πραγμα-

τικότητα, “οι βιομηχανικοί εργάτες είναι παντού η μειοψηφία του πληθυσμού”.29 Στις αρχές

του 20ου αιώνα - ακόμα και στην Γερμανία, μια από τις ηγέτιδες βιομηχανικές δυνάμεις - οι

εναπομείναντες αγρότες, τεχνίτες και μικρομαγαζάτορες ήταν πάρα πολλοί. Οι μισθωτοί εργάτες

στην βιομηχανία, “συμπεριλαμβανομένων και όσων εργάζονταν για τη βιομηχανία στο σπίτι”,

αντιπροσώπευαν μόνο 7 από τα 19 εκατομμύρια των μισθωτών ή, με άλλα λόγια, σχεδόν το 37%

του εργατικού δυναμικού.30 Όντας κάτω από το φράγμα του 50%, ήταν απλά αδύνατον, για την

τάξη, να πετύχει μια πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

28 Κάουτσκυ: “Η Ταξική Πάλη”.
29 E. Μπερνστάιν: “Evolutionary Socialism”, 1899· διαθέσιμο στοmarxists.org.
30 ό.π.
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Ακόμα πιο προβληματικό, για τονΜπερνστάιν, ήταν το γεγονός ότι “αυτοί οι σύγχρονοι μισθωτοί

δεν ήταν μια ομοιογενής μάζα, αποστερημένοι στον ίδιο βαθμό, όσον αφορά την ιδιοκτησία, την

οικογένεια κ.λπ., όπως προβλέπει το Κομμουνιστικό Μανιφέστο”.31 Με άλλα λόγια, το σύστημα

του εργοστασίου δεν οδηγούσε στον συλλογικό εργάτη ως μια ομοιογενή μάζα. Μεταξύ εργατών,

σε διαφορετικές συνθήκες και με διαφορετικές δεξιότητες, μπορεί κανείς να φανταστεί “μια

έντονη, αμοιβαία συμπάθεια”, όμως “υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα...στην κοινωνική

συμπάθεια και την οικονομική αλληλεγγύη”.32 Επιπλέον, το σύστημα του εργοστασίου έτεινε να

εντείνει τις διαιρέσεις ανάμεσα στους εργάτες, όχι να τις μειώνει.

Ο Μπερνστάιν επιχειρηματολόγησε ότι οι σοσιαλιστές θα δυσκολεύονταν πολύ να διατηρήσουν

την ισότητα ανάμεσα στους εργάτες, ακόμα και αν διηύθυναν οι ίδιοι τα εργοστάσια. Γιατί, από

τη στιγμή που ένα εργοστάσιο “αποκτά ένα συγκεκριμένο μέγεθος - που μπορεί, συγκριτικά, να

είναι αρκετά μετριοπαθές - η ισότητα καταλύεται, επειδή η διαφοροποίηση των λειτουργιών

είναι αναγκαία και, μαζί με αυτήν, η υποταγή. Αν εγκαταλειφθεί η ισότητα, τότε αφαιρείται ο

ακρογωνιαίος λίθος του οικοδομήματος και, συν τω χρόνω, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.

Και εμφανίζονται η αποσύνθεση και η μεταστροφή στα συνηθισμένα επιχειρηματικά συμφέ-

ροντα”.33 Η λύση που έδωσε ο Μπερνστάιν στις “αμηχανίες” αυτές, ήταν η πλήρης εγκατάλειψη

του στόχου μιας επαναστατικής μετάβασης στον σοσιαλισμό και η προσπάθεια να βρεθεί ένας

πιο εμπεριεκτικός, φιλελεύθερα-δημοκρατικός δρόμος προς τα μπρος.

Για την επικρατούσα τάση του σοσιαλιστικού κινήματος, δεν ήταν ακόμα η στιγμή να εγκαταλεί-

ψει τον στόχο. Ένα κομμάτι του κινήματος έβγαλε το συμπέρασμα ότι, τώρα, ήταν αναγκαίο να

περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία: θα άφηναν τον καπιταλισμό να ωριμάσει και θα περίμεναν

την περαιτέρω ενσωμάτωση του πληθυσμού στην σύγχρονη βιομηχανική εργατική δύναμη· εν

τω μεταξύ, θα εξακολουθούσαν να οργανώνουν αυτή την εργατική δύναμη σε μια συνειδητοποι-

ημένη, συνεκτική μάζα, με την διαμεσολάβηση των συνδικάτων και των σοσιαλδημοκρατικών

κομμάτων. Για τους ρομαντικούς επανάστάτες, αντίθετα - συμπεριλαμβανομένου του Τρότσκυ -

δεν υπήρχε χρόνος να χαθεί. Η ιστορία είχε τελματώσει, ημι-ολοκληρωμένη. Η επαναστατική

κομμουνιστική Διεθνής θα συγκροτείτο, λοιπόν, πάνω στην απόφαση να απελευθερώσει την δια-

λεκτική της ιστορίας. Αυτό που ήταν, υποτίθεται, ιστορικά αναπόφευκτο, θα γινόταν, τώρα, μια

πράξη της θέλησης.Όλοι προλεταριοποιούνται και, συνεπώς, για να επιτευχθεί ο κομμουνισμός,

θα πρέπει να προλεταριοποιήσουμε τους πάντες!

Άσχετα από την πλευρά στην οποία προσχώρησαν, οι σοσιαλιστές μοιράζονταν αυτή την συνο-

λική προοπτική. Καθώς ψήλωνε ο σωρός από τις κασταστροφές της ιστορίας, τοποθέτησαν την

πίστη τους στην πλήρη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Οι διαμορφωτές της στρατηγικής

του κινήματος είδαν αυτήν την ανάπτυξη και την ισχύ, που θα έφερνε για την τάξη, ως τον

μοναδικό τρόπο για να ξεφύγουν από το προτελευταίο, και να περάσουν στο τελικό στάδιο της

ιστορίας.

31 E. Μπερνστάιν: “Evolutionary Socialism”.
32 ό.π.
33 ό.π.
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Μια προοπτική που κατέρρευσε

Πριν προχωρήσουμε περισσότερο, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αυτό που έχουμε

ονομάσει “πρωταρχική αντίφαση του εργατικού κινήματος” - δηλαδή ότι η γενίκευση μιας

μορφής κυριαρχίας εθεωρείτο το κλειδί για το ξεπέρασμα κάθε κυριαρχίας - αυτο-επιλύθηκε,

τελικά, σε μια προοπτική που κατέρρευσε, συγχωνεύοντας τις δυο πλευρές της αντίφασης. Έτσι,

η καθολικοποίηση της προλεταριακής συνθήκης ταυτίστηκε ευθέως με την κατάργηση της

ταξικής κυριαρχίας, αντί να ειδωθεί ως μια προϋπόθεση της κατάργησης όλων των τάξεων. Στην

πραγματικότητα, αυτή η προοπτική που κατέρρευσε - την οποία μπορούμε να ονομάσουμε ως

“Λασσαλική” - ήταν ηγεμονεύουσα, πριν εκτοπιστεί από το Μαρξιστικό όραμα, και έγινε ξανά

δημοφιλής στα μέσα του εικοστού αιώνα. Ο Λασσαλισμός34 είχε τις ρίζες του στους αμυντικούς

αγώνες των τεχνιτών εργατών ενάντια στην καπιταλιστική εκβιομηχάνιση.

Για τους τεχνίτες, το κεφάλαιο εμφανίστηκε σαν ένα εξωτερικό παράσιτο: οι τεχνίτες έκαναν

την ίδια δουλειά, όπως και πριν, αλλά, αντί να λαμβάνουν όλα τα έσοδα από την πώληση των

προϊόντων της εργασίας τους, έπαιρνανπίσωμόνο έναμέρος, ως μισθό.Έτσι το, σχεδόν καθολικό,

σλόγκαν μεταξύ των αγωνιζόμενων βιοτεχνών ήταν ότι η εργασία δικαιούνταν “ολόκληρο το

προϊόν της”. Οι αγώνες των τεχνιτών δεν σχετίζονταν, μόνο, με την αντίσταση στο “σύστημα

του μισθού”. Οι βιοτέχνες πάλευαν, επίσης, για τον έλεγχο του εργαστηρίου. Aντιστέκονταν

στις προσπάθειες των εργοδοτών για τον εξορθολογισμό της εργασιακής διαδικασίας και την

εισαγωγή τεχνολογικών αλλαγών που θα εξοικονομούσαν εργασία, και θα αύξαιναν την διαίρεσή

της.35

Παρ’ όλο που οι τεχνίτες, τελικά, ηττήθηκαν (αν και η μάχη “τράβηξε” για πολύ καιρό) το όραμά

τους για μια αυτο-διεύθυνση των ειδικευμένων εργατών υιοθετήθηκε για την βιομηχανική

εποχή. Αυτό που οι “ημι-ειδικευμένοι” εργάτες έχασαν σε όρους ειδίκευσης και ελέγχου, το

κέρδισαν σε αριθμητικούς: σχημάτισαν - σε μια έκταση χωρίς προηγούμενο, για οποιοδήποτε

άλλο σύνολο εργατών - μια συμπαγή μάζα σε εργασιακούς χώρους μεγάλης κλίμακας, τα οποία

μπορούσαν να “καταληφθούν”, σαν προπύργια. Οι εργάτες ονειρεύονταν ότι, από την στιγμή που

θα αποκτούσαν τον έλεγχο, θα μπορούσαν να διαχειρίζονται το νεο-εγκαθιδρυμένο “σύστημα

του εργοστασίου” προς όφελος του εργατικού δυναμικού, χωρίς τους καπιταλιστές. Σε όρους

τόσο μισθών, όσο και ελέγχου του χώρου εργασίας, η ταξική σύγκρουση γινόταν αντιληπτή, λίγο-

34 Στμ. Φερντινάντ Λασσάλ: Γερμανο-εβραίος νομικός, φιλόσοφος και σοσιαλιστής πολιτικός ακτιβιστής, ιδρυτής

του διεθνούς-τύπου σοσιαλισμού στην Γερμανία και του SPD. Πήρε μέρος στην επανάσταση του 1848 και οι

ιδέες του - υπό τον όρο λασσαλισμός - ήρθαν σε ισχυρή αντιπαράθεση με αυτές του Μαρξ. Για τον Λασσάλ, το

προλεταριάτο αντιπροσωπεύει την κοινότητα, την αλληλεγγύη και την αμοιβαιότητα των συμφερόντων. Συνεπώς,

το πρόταγμα των εργατών είναι το πρόταγμα της ανθρωπότητας· όταν το προλεταριάτο αποκτήσει την πολιτική

κυριαρχία, θα επικρατήσει ένα υψηλότερο επίπεδο ηθικής, πολιτισμού και επιστήμης, που θα δώσει περαιτέρω

ώθηση στον ανθρώπινο πολιτισμό. Ο Λασσάλ πιστεύει, επίσης, ακολουθώντας τον Χέγκελ - και σε αντίθεση με τον

Μαρξ - ότι το Κράτος είναι όργανο της δικαίου και της δικαιοσύνης. ΟΜαρξ διατηρεί τακτική επαφή με τον Λασσάλ

τις δεκαετίες του 1850 και 1860 και, φαινομενικά, η σχέση τους είναι φιλική. Παρ’ όλα αυτά, σε επιστολές του στον

Ένγκελς, ο Μαρξ έκανε απαξιωτικά και ρατσιστικά σχόλια για τον Λασσάλ, εικάζοντας ότι το σκούρο χρώμα της

επιδερμίδας και τα σγουρά μαλλιά του είναι ενδεικτικά της “καταγωγής του από τους νέγρους, που συμμετείχαν

στην φυγή του Μωυσή από την Αίγυπτο (εκτός αν η μητέρα του ή η γιαγιά του, από την πλευρά του πατέρα του,

είχαν επιμειχθεί με κάποιον νέγρο)” και δηλώνοντας ότι “η φορτικότητα του τύπου θυμίζει αυτήν των νέγρων”.
35 Δείτε David Montgomery: “The Fall of the House of Labour”, (Cambridge 1989).

93



πολύ, ως ένα παιχνίδι “μηδενικού-αθροίσματος”: ήταν τάξη εναντίον τάξης, με την πιθανότητα

ότι η εκμεταλλευόμενη τάξη θα μπορούσε να πάρει “ολόκληρο το προϊόν”, εξαλείφοντας τον

καπιταλιστή.36, 37

Αυτή την Λασσαλική προοπτική, νίκησε ο Μαρξισμός, στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα: η

Μαρξιστική αφήγηση μιας δυναμικής ανάπτυξης της παραγωγικότητας, εκτόπισε την Λασσαλική

ενός, μηδενικού-αθροίσματος, “συναγωνισμού” ανάμεσα στις τάξεις. Παρ’ όλα αυτά, μια ανάλογη

στατική προοπτική αναζωογονήθηκε, αργότερα, στις αρχές του εικοστού αιώνα, πρώτα και κύρια

στο ριζοσπαστικό ρεύμα που ονομάστηκε αναρχο-συνδικαλισμός (γεγονός που δεν σημαίνει ότι

οι (αναρχο)συνδικαλιστές ήταν υπέρ της αγοράς, όπως ο Λασσάλ, αλλά, απλά, ότι έφτασαν να

βλέπουν τον κομμουνισμό σαν ένα είδος εργατικού παραδείσου).

Αυτό το είδος προοπτικής έγινε, επίσης, η de facto, αν όχι και η de jure, θέση των σοσιαλιστών

και των κομμουνιστών σε ολόκληρο το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, μέχρι και τα μέσα της

δεκαετίας του 1960, όταν ο στόχος της πλήρως ή σχεδόν πλήρως αυτοματοποιημένης παραγωγής

- έχοντας ήδη απομακρυνθεί στο βάθος του ορίζοντα - έπεσε, στην πραγματικότητα, κάτω από

αυτόν και εξαφανίστηκε εντελώς από το οπτικό πεδίο.

Με τον τρόπο αυτό, η δυναμική, δοσμένη από την αυξανόμενη παραγωγικότητα, και η τάση

προς την αυτοματοποίηση (τόσο κεντρικά σημεία, για τον Μαρξ και τους σοσιαλιστές του

ύστερου 19ου αιώνα), βγήκε για άλλη μια φορά από την ιστορία. Απέμεινε, μόνον, ο αγώνας

για τον τερματισμό της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Όπως εξήγησε ο Rudolf Rocker: “Για

τους αναρχοσυνδικαλιστές, το συνδικάτο δεν είναι καθόλου ένα απλό μεταβατικό φαινόμενο,

συνυφασμένο με την διάρκεια της καπιταλιστικής κοινωνίας· είναι το σπέρμα της Σοσιαλιστικής

οικονομίας του μέλλοντος, το δημοτικό σχολείο του Σοσιαλισμού γενικά”.38 Εδώ έμπαινε, εντελώς

ρητά, ότι η εργατική τάξη θα ήταν ο κυρίαρχος της κοινωνίας. Η απόκτηση του ελέγχου της

κοινωνίας εγκαινίαζε μια μετάβαση όχι σε έναν κόσμο χωρίς εργασία αλλά, μάλλον, σε ένα

κόσμο των εργατών.

Το “Μια Ιστορία Διαχωρισμού” έχει προσπαθήσει να εξηγήσει γιατί η βασική αντίφαση του

εργατικού κινήματος αυτο-επιλύθηκε σε αυτή την προοπτική που κατέρρευσε. Το κομβικό σημείο

ήταν ότι, για πολύ καιρό, η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων έτεινε να αυξάνει το μέγεθος

της βιομηχανικής εργατικής δύναμης. Ο Κάουτσκυ και οι υπόλοιποι σοσιαλιστές περίμεναν,

36 “[O]ι βιοτέχνες, που σπρώχνονταν προς την βιομηχανία...μπορούσαν να ονειρεύονται μια εκβιομηχάνιση

που θα έστρεφε την πλάτη της στο μεγάλο εργοστάσιο και θα επέστρεφε στο μικρό εργαστήρι και σε μια μικρή

ανεξάρτητη ατομική ιδιοκτησία, απελευθερωμένηαπό τα δεσμά του χρήματος (για παράδειγμα, χάρις στην ελεύθερη

πίστωση á la Προυντόν, ή σε μια Λαϊκή Τράπεζα του Louis Blanc). Αντίθετα, για τον ειδικευμένο εργάτη στην

παραγωγή ηλεκτρισμού ή στην μεταλλοβιομηχανία, για τον μεταλλωρύχο, τον εργάτη των σιδηροδρόμων ή τον

λιμενεργάτη, δεν υπήρχε γυρισμός. Ο Χρυσός Αιώνας του δεν μπορούσε να βρεθεί στο παρελθόν αλλά σε ένα μέλλον

βασισμένο σε γιγάντια εργοστάσια...χωρίς αφεντικά. Η εμπειρία του σε μια, σχετικά, αυτόνομη ομάδα εργασίας,

καθιστούσε λογικό να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να διευθύνει συλλογικά το εργοστάσιο και, με το ίδιο μοντέλο,

ολόκληρη την κοινωνία, την οποία συνελάμβανε ως μια διασύνδεση από εταιρείες που έπρεπε να επανενωθούν

δημοκρατικά, ώστε να απαλλαγούν από την αστική αναρχία”. Ζιλ Ντωβέ και Καρλ Νέσιτς: “Love of Labour? Love

of Labour Lost...”, Endnotes 1, 2008.
37 Στμ. Στην ελληνική έκδοση ως “Προλεταριάτο και Εργασία. Μια ιστορία αγάπης;”, Endnotes 1, φίλοι του

κεραυνοβόλου κομμουνισμού, 2015, από την πρώτη δημοσίευση στο: “Τα Παιδιά της Γαλαρίας”, τεύχος 11, 2005
38 Rudolf Rocker: “Anarcho-Syndicalism: Theory and Practice”, 1938. Η συνοπτική παρουσίαση του αναρχο-

συνδικαλισμού από τον Rocker δεν αναφέρεται στην τεχνολογική αλλαγή που επαυξάνει την παραγωγικότητα.
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όπως και ο Μαρξ, ότι αργά ή γρήγορα θα έφτανε μια δεύτερη φάση βιομηχανικής ανάπτυξης: η

αυξανόμενη παραγωγικότητα θα προκαλούσε, υποτίθεται, μια μείωση στην ζήτηση εργασίας

και, συνεπώς, την αποβολή των εργατών από τον χώρο του εργοστασίου, οδηγώντας σε μια

εκτεταμένη ανεργία. Στην πραγματικότητα, αυτή η δεύτερη φάση δεν έφτασε παρά μόνο την

δεκαετία του 1970. Και όταν, τελικά, έφτασε, αυτό σήμαινε τον όλεθρο του εργατικού κινήματος.

Μια μερική κριτική

Ψάχνοντας στην θεωρητική μας εργαλειοθήκη, ίσως είχαμε μια ροπή να ανακτήσουμε την

ακόλουθη κριτική οπτική. Οι σοσιαλιστές στερούνταν μιας κανονικής θεωρίας της αξίας, καθώς

και της δυνατότητας, και της εσωτερικής τάσης, αυτοκατάργησής της.39 Σύμφωνα με την κριτική

αυτή, το εργατικό κίνημα απέτυχε να συλλάβει μια πραγματική ρήξη με την αξιακή-μορφή.

Κατέληξε, έτσι, να επανενδυναμώσει τις κατηγορίες του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής,

αν μη τι άλλο, την κατηγορία της παραγωγικής εργασίας.40 Ως εκ τούτου, το εργατικό κίνημα

“επιβεβαίωσε το προλεταριάτο”, αντί να το καταργήσει.

Το σφάλμα των θεωρητικών του εργατικού κινήματος ήταν το ακόλουθο. Περιέγραφαν, συχνά,

τις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις με όρους ενός θεμελιώδους ρήγματος: ο διαχωρισμός

των αγροτών από την γη παρήγαγε ένα προλεταριάτο χωρίς ιδιοκτησία. Όμως, η ταξική σχέση

δεν εμπεδώνεται, μόνο, γύρω από ένα θεμελιώδες ρήγμα· επιβεβαιώνει, επίσης, αυτό το ρήγμα

κάθε στιγμή (ετμ.). Ο καπιταλισμός υλοποιεί την ρηγμάτωση της κοινωνικής ύπαρξης ως την

“ενότητα-στον-διαχωρισμό” της κοινωνίας της αγοράς, μια αλληλεξάρτηση όλων από όλους

η οποία, παρ’ όλα αυτά, ανάγει τα άτομα σε απομονωμένα άτομα που αντιμετωπίζουν, το

ένα το άλλο, στον ανταγωνισμό της αγοράς.41 Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα για τους προλετάριους,

καθώς η ίδια η επιβίωσή τους εξαρτάται από τον ανταγωνισμό τους με άλλους προλετάριους

και, συνεπώς, αντιμετωπίζουν τα περισσότερα εμπόδια στην συλλογική τους οργάνωση (όπως

επιχειρηματολογήσαμε και αλλού, δεν είναι η τελική παρακμή της εργατικής ταυτότητας αλλά,

μάλλον, η ανάδυσή της, παρά τα εμπόδια αυτά, που θα πρέπει να εξηγηθεί).42

Η απόσχιση των ανθρωπίνων πλασμάτων από τις ικανότητές τους - η απαλλοτρίωση των “εργα-

τών” ειδωμένη ως προς τα “μέσα παραγωγής”43 - είναι, ταυτόχρονα, ο κοινωνικός διαχωρισμός

των ατόμων μεταξύ τους και ο διαχωρισμός της σφαίρας της παραγωγής από αυτήν της αναπα-

ραγωγής. Είναι, επίσης, ο διαχωρισμός της οικονομίας από την πολιτική.44 Όλα αυτά δίνονται

στα φαινόμενα της εξάρτησης από την αγορά και της ανταλλαγής στην αγορά: αποκοπτόμαστε

39 Για μια ανάγνωση των Endnotes, σε αυτή την γραμμή, δείτε Matthijs Krul: “Endnotes: A Romantic Critique?”,

The North Star, 28 Ιανουαρίου 2014. Για μια κριτική απάντηση δείτε: Atë, “Romantic Fiction: Notes on Krul’s

critique of Endnotes”, στο blog των Endnotes, Φεβρουάριος 2014.
40 Στμ. Η “ιεροποίηση” της εργασίας παραμένει μια από τις βασικές αρχές της Αριστεράς, ακόμα και σήμερα.
41 “O διαχωρισμός είναι, ο ίδιος, ένα οργανικό κομμάτι της ενότητας αυτού του κόσμου”, Γκυ Ντεμπόρ, “Η

Κοινωνία του Θεάματος”, Θέση 7, εκδ. Διεθνής Βιβλιοθήκη, 2000.
42 Στμ. Ξανά για τηναντι-εντροπικότητα του εργατικού κινήματος, της συλλογικής οργάνωσης του προλεταριάτου

εν γένει.
43 Στμ. Στο πρωτότυπο set against. Παραφράζουμε εδώ από την απόδοση του ιδιωματισμού αυτού ως “θέτω κάτι

ως προς κάποιο υπόβαθρο”.
44 Στμ. Η αντι-πολιτική ως κριτική στην πολιτική οικονομία.
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από την φύση, και τους άλλους ανθρώπους, με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδεόμαστε μεταξύ μας,

σχεδόν αποκλειστικά, μέσω της διαμεσολάβησης των αγορών, που επιβλέπονται από τα κράτη.45

Παραμένουμε εξαρτημένοι ο ένας από τον άλλον αλλά με έναν τρόπο που μας κρατά διαχωρισμέ-

νους. Αυτή η πρακτική ενότητα-στον-διαχωρισμό υποστασιοποιείται σε ένα σύνολο ιδεών, που

φτάνουν να μοιάζουν αυτονόητες: “ένα δίκαιο μεροδούλι για ένα δίκαιο μεροκάματο”· “αυτός

που δεν δουλεύει δεν θα τρώει”.

Για να πετύχουμε τον κομμουνισμό, δηλαδή έναν κόσμο στον οποίο η σύνδεση ανάμεσα στο

πόσο “δουλεύει” και πόσο “τρώει” κανείς θα έχει οριστικά διαρραγεί, θα πρέπει να ξεπεραστούν

όλοι αυτοί οι διαχωρισμοί συνολικά. Για το εργατικό κίνημα, μόνον ο αρχικός διαχωρισμός, των

εργατών από τα μέσα παραγωγής, μπήκε ξεκάθαρα σε θέα, ως κάτι που πρέπει να ξεπεραστεί:

ήλπιζαν να το πετύχουν, καταργώντας την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και αν-

τικαθιστώντας την ατομική ανταλλαγή με ένα συγκεντρωτικό σχεδιασμό της παραγωγής και

της διανομής.46 Αντίθετα, το εμπόρευμα - ως “αξία-χρήσης” αλλά όχι ως “ανταλλακτική αξία” -

έμοιαζε να είναι ουδέτερo και διιστορικό· ήταν το ίδιο σε κάθε εποχή. Και τόσο το καλλίτερο,

σκέφτονταν: αν περισσότερο σιτάρι σημαίνει τροφή για όλους, γιατί να μην έχουμε περισσότερο

και για οτιδήποτε άλλο; Αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι.47 Τα εμπορεύματα, στοιβαγμένα σε

μεγάλους σωρούς (“μια τεράστια συλλογή εμπορευμάτων”), θεωρήθηκαν ως η υπέρβαση της

αλλοτρίωσης, όχι η πραγμάτωσή της. Ακόμα σπουδαιότερα, το σύστημα του εργοστασίου - ως η

“εργασιακή διαδικασία” αλλά όχι ως η “διαδικασία δημιουργίας αξίας” - θα έπρεπε να επιβιώ-

σει του τέλους του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Γινόταν κατανοητό ως το θεμέλιο του

σοσιαλισμού, όχι η υλική ενσάρκωση της αφηρημένης κυριαρχίας (ετμ.).

To να αποκαλούμε αυτές τις απόψεις “παραγωγισμό” ή “προοδευτικισμό”48 σημαίνει να επι-

σημαίνουμε την προφάνεια της αποσύνδεσής μας από μια προηγούμενη εποχή. Όμως, κανένα

από αυτά τα δύο επίθετα δεν πρέπει να ληφθεί να σημαίνει πως σκεφτόμαστε, σήμερα, ότι το

όνειρο της απελευθέρωσης των ανθρώπινων πλασμάτων από την ανασφάλεια της ύπαρξής τους

δεν είναι ένα όμορφο όνειρο. Ούτε θα έπρεπε να αμφιβάλλουμε για τις ανθρώπινες ανάγκες,

όσο ανόητες και αν μοιάζουν, που μια τέτοια παραγωγή, υποτίθεται, ότι θα ικανοποιούσε (η

κριτική του καταναλωτισμού είναι, η ίδια, απότοκη του “παραγωγισμού”). Θέλουν, απλώς, να

τονίσουν ότι η ταύτιση της πραγμάτωσης αυτού του ονείρου - ότι “κανένας άνθρωπος δεν θα

πεινάει πλέον”49 - με την επέκταση των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων ή την μαζική

επέκταση του συστήματος του εργοστασίου, δεν είναι απλά ψευδής· εξαιτίας της παγκόσμιας

υπερθέρμανσης του πλανήτη, έχει τώρα την δυναμική να προκαλέσει εξαιρετική βλάβη στην

ανθρωπότητα συνολικά.

Όπως λίγοι μπόρεσαν να δουν έγκαιρα, ο μηχανισμός και τα προϊόντα της καπιταλιστικής

45 Στμ. Εμπορευματοποίηση του κράτους, κρατικοποίηση του εμπορεύματος, πβλ. Z.Π. Βουαγιέ: “Αναφορά στην

κατάσταση των ψευδαισθήσεων στο κόμμα μας και σκέψεις πάνω στην αρχή του κόσμου”, εκδ. Ελεύθερος Τύπος,

1987.
46Οι σοσιαλιστές μιλούσαν, συχνά, για μια μελλοντική στιγμή, όταν θα ξεπερνιόταν ο διαχωρισμός ανάμεσα

στην πνευματική και την χειρωνακτική εργασία, αλλά αυτό το ξεπέρασμα το είδαν σαν ένα τεχνικό ζήτημα.
47 “Όταν οι Ισπανοί αναρχικοί φαντάζονταν την ουτοπία τους, ήταν με όρους ηλεκτρισμού και αυτόματων

μηχανών σκουπιδιών”. Έρικ Χομπσμάουμ, “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914” σελ. 138, ΜΙΕΤ, 2000.
48 Στμ. Αποδίδουμε έτσι τους όρους: productivism και progressivism.
49 Adorno, “Minima Moralia”, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, σελ. 156.
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διαδικασίας παραγωγής δεν ήταν ουδέτερα· αναπαρήγαγαν όλους τους διαχωρισμούς της κα-

πιταλιστικής κοινωνίας.50, 51 Αποτελεί, ίσως, έκπληξη το γεγονός ότι συνεισφορές προς μια

κατεύθυνση κριτικής της ουδετερότητας του συστήματος του εργοστασίου δεν αναδύθηκαν,

εντός του εργατικού κινήματος, παρά μόνο μετά την δεκαετία του 1950 (στα γραπτά των Phil

Singer και Grace Lee Boggs, καθώς και στα γραπτά του Raniero Panzieri και του Κορνήλιου

Καστοριάδη).52

Ανάμεσα στους λίγους που είδαν αυτή την πλευρά των πραγμάτων, σε μια πρωϊμότερη περίοδο,

ήταν ο ίδιος ο Μαρξ. Κάνοντας αναφορά στον Fourier, εξίσωσε τα εργοστάσια με “ηπιότερες

φυλακές”.53 Γιατί το εργοστάσιο είναι η ίδια η ενσάρκωση της καπιταλιστικής κυριαρχίας, του

διαχωρισμού των ανθρωπίνων πλασμάτων από τις ίδιες τις ικανότητές τους και του ενός από τον

άλλον. Είναι η τέλεια υλοποίηση του αναποδογυρισμένου κόσμου του κεφαλαίου, στον οποίον

ο άνθρωπος κυριαρχείται από τα προϊόντα της ίδιας της εργασίας του. Ο Μαρξ απέτυχε να

ολοκληρώσει το Κεφάλαιο, το θεμελιώδες έργο του πάνω σε αυτά τα φαινόμενα της αλλοτρίωσης

και της ενσαρκωμένης κυριαρχίας (ή πραγματικής υπαγωγής). Όμως, και με βάση τον τόμο που

δεν ολοκλήρωσε, είναι δύσκολο να δούμε πώς θα μπορούσαμε να σκεφτούμε το εργοστάσιο να

έχει οποιοδήποτε απελευθερωτικό περιεχόμενο. Στην κριτική της στον Μπερνστάιν, η Ρόζα Λού-

ξεμπουργκ αναγνώρισε το ακόλουθο σημείο: “Είναι μια από τις ιδιομορφίες της καπιταλιστικής

τάξης ότι, εντός της, όλα τα στοιχεία της μελλοντικής κοινωνίας αποκτούν, στην ανάπτυξή τους

αρχικά, μια μορφή που δεν προσεγγίζει τον σοσιαλισμό αλλά, αντίθετα, απομακρύνεται όλο και

περισσότερο από αυτόν”.54

Μια αυτοϋπονομευόμενη τροχιά

Το ότι το εργοστάσιο ήταν αναπόσπαστο μέρος της ενότητας-στον-διαχωρισμό της καπιταλι-

στικής κοινωνίας, έκανε πολύ δύσκολο τον αγώνα του συλλογικού εργάτη για να να υπάρξει.

Παρά τις, περί του αντιθέτου, ρητορικές δηλώσεις, αποδείχτηκε ότι η “πραγματική ενότητα”

των εργατών στα εργοστάσια - σε αντίθεση με την ενότητα-τους-στον-διαχωρισμό - μπορούσε

να επιτευχθεί μόνο μέσα από τις διαμεσολαβήσεις των συνδικάτων και των κομμάτων, καθώς

και των μυριάδων πολιτιστικών τους οργανώσεων (θα έρθουμε, λίγο αργότερα, στα προβλήματα

που σχετίζονται με την ενοποίηση μέσω αυτών των διαμεσολαβήσεων, σε αντιδιαστολή με την

άμεση ενοποίηση στον χώρο δουλειάς του εργοστασίου). Μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα

από αυτήν την κριτική.

50 O Oρθόδοξος Μαρξισμός τείνει να βλέπει την τεχνολογία ως ουδέτερη, μεταξύ εναλλακτικών σοσιαλιστικών

και καπιταλιστικών χρήσεων· παράβαλε το ενδιαφέρον του Λένιν για την επιστημονική διεύθυνση και τον ορισμό

του για τον κομμουνισμό ως “σοβιέτ συν εξηλεκτρισμός”. Στην πραγματικότητα, ο καπιταλιστικός μετασχηματισμός

της εργασιακής διαδικασίας δεν συμβαίνει, απλά, ως ένα μέσο για την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά, επίσης,

και ως ένα μέσο για την αύξηση του ελέγχου πάνω στους εργάτες.
51 Στμ. Ειδικά στην περίοδο των αναδιαρθρώσεων του κεφαλαίου, τα τελευταία 40 χρόνια, μπορούμε να δούμε

όλο και πιο ευδιάκριτα την κατασκευή μιας διηρημένης και πειθήνιας εργατικής τάξης από την σχέση-κεφάλαιο.
52 Paul Romano και Ria Stone: “Ο Αμερικάνος Εργάτης”, εκδ. Κινούμενοι Τόποι, 2014 - και Raniero Panzieri:

“The Capitalist Use of Machinery”, στο Phil Slater ed.: “Outlines of a critique of technology” (Ink Links 1980).
53Μαρξ: Το Κεφάλαιο, τομ.1 (MECW 36), σελ. 533.
54 ΡόζαΛούξεμπουργκ: “Μεταρρύθμιση ήΕπανάσταση” (1900) στο “The Essential Rosa Luxemburg” (Haymarket

2008), σελ. 92. ελλ. έκδ. Κοροτζή, 1984.
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Οι θεωρητικοί του εργατικού κινήματος περίμεναν ότι η ενότητα των εργατών μέσα στους τέσσε-

ρις τοίχους του εργοστασίου θα ανέκοπτε την τάση της καπιταλιστικής κοινωνίας να εξατομικεύει

τους εργάτες και να βάζει τον καθένα απέναντι στους άλλους έξω από το εργοστάσιο (στον

ανταγωνισμό της αγοράς εργασίας και στην απομόνωση της αναπαραγωγής στο νοικοκυριό).

Όμως, η στρατηγική αυτή, φαίνεται πιθανόν, ότι ήταν αποτελεσματική μόνο στις αρχικές φάσεις

της εκβιομηχάνισης, δηλαδή στην διάρκεια των φάσεων που ο Μαρξ αποκαλεί, στο Κεφάλαιο,

φάσεις της “συνεργασίας” και της “μανιφακτούρας”.55

Στην διάρκεια αυτών των φάσεων, οι καπιταλιστές πήραν εργάτες, από πολλά μικρά εργαστήρια,

και τους συγκέντρωσαν σε γιγαντιαία συμπλέγματα, όπου, οι τελευταίοι, είχαν την δυνατότητα

να βλέπουν, και να έχουν την εμπειρία, να δουλεύουν όλοι μαζί, παράγοντας τα υλικά ενός

καινούριου κόσμου. Ήταν σε αυτές τις πρώιμες φάσεις, επομένως, που οι εργάτες φαίνονταν να

είναι η έσχατη πηγή του υλικού πλούτου (όπως δείξαμε, προηγουμένως, απομεινάρια αυτών

των φάσεων έτειναν να διαρκούν επί μακρόν, πολύ περισσότερο από ό,τι περίμενε ο Μαρξ). Ο

Μπερνστάιν παρατήρησε, απορριπτικά, ότι ήταν ακριβώς η “συνεργατική” δουλειά την οποία

σκέφτονταν, συνήθως, οι άνθρωποι, όταν φαντάζονταν την αυτο-πραγμάτωση του συλλογικού

εργάτη: “Αυτό που, συνήθως, καταλαβαίνει κανείς με τον όρο ”συνεταιρική” δουλειά είναι

μόνο μια λανθασμένη απόδοση των πολύ απλών μορφών συνεργατικής δουλειάς, όπως αυτές

εξασκούνται από ομάδες, ομίλους κ.λπ. αδιαφοροποίητων εργατών”.56

Με την έλευση, και την επέκταση, της “βιομηχανίας μεγάλης-κλίμακας”, αυτό το είδος απει-

κόνισης ζει μόνο σαν νοσταλγία.57 Μηχανές, σχεδιασμένες σύμφωνα με την πιο πρόσφατη

επιστημονική γνώση, γίνονται όλο και πιο κεντρικές στην παραγωγική διαδικασία. Το ίδιο το

κέντρο της κοινωνίας μετατοπίζεται: η επιστήμη και ίσως, ακόμα περισσότερο, η μηχανική,

αντικαθιστά την εργασία στην καρδιά της παραγωγικής διαδικασίας, ως η καθοριστική πηγή του

υλικού πλούτου. Πραγματικά, εδώ έγκειται η θεμελιώδης, αυτο-υπονομευτική τάση του καπιτα-

λιστικού τρόπου παραγωγής: η κοινωνική ζωή εξακολουθεί να θεμελιώνεται στην ανταλλαγή

εργασίας· όμως, με την επέκταση και ανάπτυξη της βάσης του σταθερού κεφαλαίου, η εργασία

δεν είναι πλέον το κλειδί στην παραγωγή.58 Ηάμεση ανθρώπινη εργασία παίζει έναν αυξανόμενα

επικουρικό ρόλο στην παραγωγή, έστω και αν η ανταλλαγή ισοδύναμων εξακολουθεί να μετράται

σε όρους του χρόνου εργασίας (ετμ.).

Ηανάπτυξη της βιομηχανίας μεγάλης-κλίμακας εκφράζεται, τελικά, με τηναποβολή των εργατών

από το εργοστάσιο - την αποβιομηχάνιση. Έξω από τις πύλες του εργοστασίου, οι εργάτες

βρίσκουν τους εαυτούς τους να περιπλανιούνται σε μιαν αχανή υποδομή, αυτήν την σύγχρονης

ζωής, που αντανακλά επάνω τους όχι την αυξανόμενη ισχύ τους αλλά, μάλλον, την αδυναμία

τους. Δεν βλέπουν έναν κόσμο, που τον φτιάχνουν οι ίδιοι, αλλά έναν κόσμο πέρα από τον έλεγχό

τους, ίσως πέρα από τον έλεγχο οποιουδήποτε.

Στον βαθμό που τοποθετούσαν την πίστη τους στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων

(και στον βαθμό που οι ίδιοι συνέβαλαν σε αυτήν την ανάπτυξη), οι βιομηχανικοί εργάτες

55Mαρξ: “Το Κεφάλαιο”, τόμ. 1, κεφ. 13 και 14.
56Μπερνστάιν: “Evolutionary Socialism”, κεφάλαιο 3.
57Μαρξ: “Το Κεφάλαιο”, κεφ. 15.
58 Στμ. Εξαιρετικά σημαντικό σημείο που προκαλεί τη συζήτηση πάνω στην ζωντανή εργασία κ.λπ.
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υπονόμευαν, στην ουσία, την βάση της δύναμής τους. Η πληρέστερη ανάπτυξη των παραγωγικών

δυνάμεων οδήγησε, τελικά, σε όλα όσα είχε φανταστεί ο Μαρξ: επιδεινούμενες κρίσεις, την

διεύρυνση των πλεοναζόντων πληθυσμών και την φτωχοποίηση τεράστιων μαζών ανθρώπων

σε έναν κόσμο αφθονίας. Αλλά, την ίδια στιγμή, αυτή η ανάπτυξη κατέστησε αδύνατον για

τους εργάτες να έχουν την εμπειρία του εαυτού τους ως ενός κανονικού “κλάσματος”59 του

συλλογικού βιομηχανικού εργάτη και, συνεπώς, ως του σωτήρα-καταστροφέα της κοινωνίας.

Με λίγα λόγια, η εξατομίκευση υπερίσχυσε της κολλεκτιβοποίησης (και αυτό συνέβη εξίσου

στην ΕΣΣΔ όσο και στις ΗΠΑ).60

Υπήρχε εναλλακτική;

Στις προηγούμενες ενότητες, παρατηρήσαμε ένα χάσμα ανάμεσα στην ύστερη κριτική του Μαρξ

στην πολιτική οικονομία, και τις θεωρίες του εργατικού κινήματος, στο οποίο ο Μαρξ εξέφραζε,

κατά τα άλλα, απεριόριστη πίστη. Μερικοί έχουν περιγράψει αυτό το χάσμα με όρους μιας

“εξωτερικής” και μιας “εσωτερικής” διδασκαλίας. Μια μαρτυρία αυτής της οπτικής μπορεί να

βρεθεί στην κριτική του Μαρξ στο “Πρόγραμμα της Γκότα”,61, 62 έναν πρόδρομο, το 1875, του

Προγράμματος της Ερφούρτης της δεκαετίας του 1890, που αναφέραμε προηγουμένως. Η

πρώτη γραμμή του “Προγράμματος της Γκότα” επιβεβαίωνε ότι “η εργασία είναι η πηγή όλου

του πλούτου και όλου του πολιτισμού”, στο οποίο ο Μαρξ απάντησε: “Όχι! η εργασία δεν είναι

η πηγή όλου του πλούτου. H φύση είναι εξίσου η πηγή των αξιών χρήσης (και σίγουρα αυτών

από τις οποίες αποτελείται ο υλικός πλούτος!) όσο και η εργασία”.63 Μόνο σε μια κοινωνία που

παράγει αξία, γίνεται η εργασία το κέντρο της κοινωνικής δραστηριότητας και η φύση εξωθείται

59 Στμ. Στο πρωτότυπο aliquot part, που σημαίνει “κανονικός διαιρέτης” ενός ακεραίου, υποπολλαπλάσιο,

κλάσμα.
60 “Επειδή οι παραγωγικές σχέσεις είναι διαφανείς, τα περισσότερα άτομα, που βρίσκονται σε υποδεέστερες

κοινωνικές θέσεις, είναι δυσαρεστημένα με το σύστημα...Ο μόνος τρόπος, με τον οποίον το σύστημα μπορεί να

διατηρηθεί, είναι μέσω της αποτελεσματικής εξατομίκευσης του πληθυσμού”. Hillel Ticktin: “Towards a Political

Economy of the USSR”, Critique, τομ. 1, no 1, 1973, σελ. 36.
61 Στμ. ToΠρόγραμμα της Γκότα είναι το όνομα που δόθηκε στην πλατφόρμα του νεοϊδρυθέντος Σοσιαλδημο-

κρατικού Κόμματος Εργατών της Γερμανίας (SDAP) στο πρώτο του συνέδριο, το 1875, στην ομώνυμη πόλη. Το

Πρόγραμμα καλούσε για το καθολικό δικαίωμα ψήφου, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, όρια στον εργάσιμο

χρόνο και άλλα νομοθετικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και της υγείας των εργατών. Το Πρόγραμμα

της Γκότα ήταν ρητά σοσιαλιστικό, διακηρύσσοντας ότι “το σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα της Γερμανίας επιδιώκει

με κάθε νόμιμο μέσο να δημιουργήσει ένα ελεύθερο κράτος και μια σοσιαλιστική κοινωνία, να επιτύχει την κατα-

στροφή του ”σιδηρού νόμου των μισθών”, ξεμπερδεύοντας με το σύστημα της μισθωτής εργασίας, να καταργήσει

την εκμετάλλευση κάθε είδους και να εξοντώσει κάθε κοινωνική και πολιτική ανισότητα”. Στο συνέδριο αυτό

επρόκειτο να γίνει η ένωση του SDAP με την Γενική Συνομοσπονδία Γερμανών Εργατών (ADAV), που ήταν στην

ουσία οι “λασσαλικοί”. Το Πρόγραμμα της Γκότα έγινε, εν τέλει, δεκτό με μικρές αλλαγές, από αυτό που προέκυψε

ως SPD. Μόνο την δεκαετία του 1890, το SPD θα υιοθετούσε ένα πιο μαρξιστικό πρόγραμμα, το “Πρόγραμμα της

Ερφούρτης”, δείτε υποσημείωση 3, σελ. 85.
62O “σιδηρούς νόμος των μισθών” είναι ένας προτεινόμενος νόμος των οικονομικών που ισχυρίζεται ότι οι

πραγματικοί μισθοί τείνουν πάντα, μακροπρόθεσμα, προς τον ελάχιστο μισθό που είναι αναγκαίος για να συντηρηθεί

ένας εργάτης. Ο νόμος ονομάστηκε έτσι για πρώτη φορά από τον Λασσάλ, στα μέσα του 19ου αιώνα. Ο Μαρξ και ο

Ένγκελς αποδίδουν το δόγμα στον Λασσάλ (ιδιαίτερα στην “Κριτική του Προγράμματος της Γκότα”) και την ιδέα

στον Thomas Malthus, στο έργο του “An Essay on the Principle of Population”, και την ορολογία στον στίχο του

Γκαίτε “great, eternal iron laws”, στο “Das Göttliche”. πηγή:Wikipedia.
63 K. Mαρξ: “Κριτική του Προγράμματος της Γκότα”, 1875 (MECW 24), σελ. 81 - ελλ. έκδ. Σύγχρονη Εποχή, 2007.

Ο Μαρξ εκφράζει, εδώ, ξεκάθαρα την απογοήτευσή του από την Λασσαλική προοπτική, η οποία στερείται της

δυναμικής που δίνεται από την τάση προς την αυτοματοποίηση.
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στο υπόβαθρο, ως κάτι που πρέπει να χρησιμοποιηθεί αλλά χωρίς να αποδίδεται, στην ίδια, αξία.

Ο Μαρξ είναι πεπεισμένος ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των καπιταλιστικών οικονομιών θα έθετε

αυτή την Λασσαλική προοπτική υπό αμφισβήτηση.

Παρουσιάζουν, όμως, τα ύστερα γραπτά του Μαρξ πραγματικά μια εναλλακτική απέναντι στην

διαδρομή που πήρε το εργατικό κίνημα; Στην “Κριτική του Προγράμματος της Γκότα”,64 ο Μαρξ

προχωρά στην έκθεση του οράματός του σχετικά με τα στάδια με τα οποία θα ξεπεραστεί,

πραγματικά, ο καπιταλισμός. Εξηγεί ότι στην “πρώτη φάση της κομμουνιστικής κοινωνίας” θα

εφαρμοστεί η ίδια αρχή, όπως και στην αστική, με την διαφορά ότι “περιεχόμενο και μορφή

αλλάζουν, επειδή, κάτω από τις μεταβληθείσες συνθήκες, κανείς δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο

από την εργασία του και επειδή, από την άλλη, τίποτα δεν μπορεί να περάσει στην ιδιοκτησία

των ατόμων, εκτός από τα ατομικά μέσα κατανάλωσης”.65 OΜαρξ εκφράζει στο σημείο αυτό

την ίδια αντιφατική θέση, που ο Κάουτσκυ και ο Τρότσκυ εκφράζουν στα γραπτά τους· για να

επιτευχθεί η κατάργηση του προλεταριάτου είναι απαραίτητο κάθε άτομο να αναχθεί, αρχικά,

σε έναν προλετάριο. Η καθολικοποίηση αυτής της μορφής κυριαρχίας είναι ο προάγγελος του

τέλους της κυριαρχίας.

Για τον Μαρξ, είναι μόνο στο ανώτερο στάδιο που η κυριαρχία πραγματικά ξεπερνιέται. Αυτή

η υπέρβαση είναι, για άλλη μια φορά, φαινομενικά πιθανή μόνο στην βάση μια πληρέστερης

ανάπτυξης τωνπαραγωγικών δυνάμεων: “μόνον αφούη εργασία έχει γίνει όχι, απλά, ένα μέσο για

τη ζωή, αλλά η πρωταρχική ανάγκη της ζωής· μόνον αφού οι παραγωγικές δυνάμεις έχουν, επίσης,

αναπτυχθεί με την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ατόμου και όλοι οι καρποί του συνεργατικού

πλούτου ρέουν πιο άφθονα - τότε, μόνο, μπορούμε να διαβούμε πλήρως τον στενό ορίζοντα

του αστικού δικαίου και η κοινωνία να γράψει, επιτέλους, στις σημαίες της: Από τον καθένα

σύμφωνα με τις δυνατότητές του στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του!”.66 H διατύπωση

του Μαρξ είναι σίγουρα υπέροχη, στρωμένη με μυστήρια που αξίζουν, σίγουρα, περισσότερη

σκέψη. Για τον δικό μας σκοπό, αρμόζει να παρατηρήσουμε απλά, ότι, ακόμα και σύμφωνα με

τον Μαρξ, δεν είναι παρά μόνον με την επίτευξη μιας κατάστασης αφθονίας, που μπορούμε

να ελπίζουμε στο κόψιμο του δεσμού, ο οποίος εγκαινιάστηκε με τον καπιταλισμό, ανάμεσα

στην ποσότητα εργασίας που καταβάλλει κανείς στην κοινωνία και σε αυτό που λαμβάνει ως

επιστροφή.67

64 Στμ. Κείμενο που βασίζεται στην δριμεία κριτική που άσκησε οΜαρξ στο “Πρόγραμμα της Γκότα”, σε επιστολή

που απηύθυνε προς το SDAP, τον Μάιο του 1875. Το κείμενο αυτό προσφέρει, ίσως, την πιο λεπτομερή διακήρυξη

τουΜαρξ σχετικά με τα προγραμματικά ζητήματα της επαναστατικής στρατηγικής, καθώς συζητούνται, σε αυτό, τα

θέματα της “δικτατορίας του προλεταριάτου”, της μεταβατικής περιόδου από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό,

ο προλεταριακός διεθνισμός και το ζήτημα του κόμματος της εργατικής τάξης.
65 ό.π. σελ.87.
66Μαρξ: “Κριτική του Προγράμματος της Γκότα”, σελ. 87.
67 Ακόμα περισσότερο από τον Κάουτσκυ, ήταν ο Πλεχάνοφ που ανέπτυξε αυτές τις ιδέες σε μια πλήρη θεωρία

σταδίων. Δείτε, για παράδειγμα, το έργο του “The Development of the Monist Theory of History”, 1895.
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Ο τελικός Μαρξ

Πολύ αργότερα, ο Μαρξ αμφισβήτησε όλην αυτή την προοπτική των σταδίων. Πραγματικά,

κατέληξε να πιστεύει ότι η θεωρία της διαδοχής των τρόπων παραγωγής που είχε διαγράψει

στο “Κομμουνιστικό Μανιφέστο”, όπως και το όραμά του, της σταδιακής μετάβασης στον κομ-

μουνισμό, ήταν λαθεμένα. Αντί να ολοκλήρωσει το “Κεφάλαιο”, ο Μαρξ παθιάστηκε, όλο και

περισσότερο, με μη-καπιταλιστικές κοινότητες, μεταξύ των οποίων η ρωσική αγροτική κομμούνα,

το “Μιρ”.68, 69 Η διαίσθηση του Μαρξ ήταν ότι αν και υπήρχαν τάξεις στην ρωσική ύπαιθρο, η

κυριαρχία μιας τάξης επί των άλλων δεν είχε επιτευχθεί στην βάση της “ατομικής ιδιοκτησίας”·

αντίθετα, είχε επιβληθεί εξωτερικά πάνω σε μια κοινότητα, που είχε διατηρήσει την “κοινή

ιδιοκτησία” της γης.70 Εντός τουΜιρ, οι σχέσεις δεν διαμεσολαβούνταν από τις αγορές, αλλά

από κοινοτικές σχέσεις, που γίνονταν σε συμφωνία και σε σύγκρουση με τα τοπικά έθιμα. Αυτό,

φυσικά, ίσχυε και εκτός Ρωσίας, στην αχανή παγκόσμια ύπαιθρο εκτός της Ευρωπαϊκής ηπείρου.

Στην βάση αυτών των διερευνήσεων, ο Μαρξ εγκατέλειψε την θεωρία των σταδίων για την

ιστορία. Η καθολική προλεταριοποίηση ίσως να μην ήταν απαραίτητη. Σε περιοχές που η προ-

λεταριοποίηση δεν είχε ακόμα επιτευχθεί, ίσως ήταν δυνατόν να μεταβούμε άμεσα από την

αγροτική κομμούνα στον πλήρη κομμουνισμό, χωρίς ένα ενδιάμεσο στάδιο. Σε ένα προσχέ-

διο επιστολής προς την Βέρα Ζάσουλιτς, ο Μαρξ δήλωσε αυτό ακριβώς: η αγροτική κομμούνα

“μπορεί να γίνει ένα άμεσο σημείο αφετηρίας του οικονομικού συστήματος προς το οποίο τεί-

νει η κοινωνία· μπορεί να ανοίξει ένα καινούριο κεφάλαιο, που δεν ξεκινά με την αυτοκτονία

της· ίσως θερίσει τους καρπούς, με τους οποίους η καπιταλιστική παραγωγή έχει εμπλουτίσει

την ανθρωπότητα, χωρίς να περάσει μέσα από το καπιταλιστικό καθεστώς”.71 Είναι σημαν-

τικό να παραταρήσουμε, εδώ, ότι ο Μαρξ δεν κοιτάζει προς τα πίσω, ούτε φαντάζεται κάποια

εναλλακτική πραγματικότητα, στην οποία ο καπιταλισμός δεν έχει αναδυθεί ποτέ· η ουσία εί-

ναι ότι οι κομμούνες θα μπορούσαν να υιοθετήσουν τις καπιταλιστικές καινοτομίες χωρίς την

προλεταριοποίηση.

H ίδια ιδέα εκφράστηκε και δημόσια, στον διορθωμένο πρόλογο της ρωσικής έκδοσης του

68 Δείτε Kevin B. Anderson: “Marx at the Margins” (Chicago 2010).
69Μιρ: παλιά ρωσική αγροτική κοινότητα που προηγήθηκε της δουλοπαροικίας (16ος αιώνας) και διατηρήθηκε,

στην αρχική της μορφή, ακόμα και μετά την Ρωσική Επανάσταση του 1917. Σε μια κοινότητα ελεύθερων αγροτών,

η γη ανήκε από κοινού στο Μιρ· σε μια κοινότητα δουλοπάροικων, τα κτήματα που προορίζονταν για χρήση από

τους δουλοπάροικους αποδίδονταν στο Μιρ, για να γίνει η χωρική κατανομή τους. Το Μιρ, ως συνεταιριστικό

σώμα, είχε μια συνέλευση, υποχρεώσεις και δικαιώματα· ήταν υπεύθυνο για την κατανομή της καλλιεργήσιμης

γης στα μέλη του και την περιοδική ανακατανομή της. Οι δασικές εκτάσεις, τα βοσκοτόπια και το νερό χρησιμο-

ποιούνταν από κοινού. Με την κατάργηση της δουλοπαροικίας το 1861, η γη παραχωρήθηκε όχι σε μεμονωμένους

αγρότες, αλλά στα Μιρ. Η έκταση της γης που παραχωρήθηκε ήταν, όμως, ανεπαρκής για να συντηρήσει όλους

τους κατοίκους της. Επίσης, η διατήρηση του Μιρ διαιώνιζε την χρήση αρχαϊκών γεωργικών μεθόδων. Μετά την

επανάσταση του 1905, ο Stolypin (πρωθυπουργός της Ρωσίας στο διάστημα 1906-1911), εισήγαγε μεταρρυθμίσεις

που, ήλπιζε, ότι θα οδηγούσαν στην διάλυση των Μιρ. Οι μεταρρυθμίσεις δεν ήταν εντελώς αποτελεσματικές,

αλλά αρκετά Μιρ διασπάστηκαν σε μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις. Μετά την επανάσταση των μπολσεβίκων το

1917, τα Μιρ παρέμειναν η βάση της τοπικής διοίκησης και συλλογής των φόρων στις αγροτικές περιοχές. Με

την επιβολή της κολλεκτιβοποίησης το 1928-1929, καταργήθηκαν και εισήχθη το αγρόκτημα-κολλεκτίβα (πηγή:

http://www.infoplease.com/encyclopedia/history/Mir-former-russian-peasant- community.html).
70 Καρλ Μαρξ, προσχέδια επιστολών στην Vera Zasulich, στο Theodor Shanin: “Late Marx and the Russian

Road”, Monthly Review, 1983, σελ. 100.
71 Shanin: “Late Marx and the Russian Road”, σελ. 112.
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“Κομμουνιστικού Μανιφέστου”, που εκδόθηκε το 1882, δηλαδή μόλις έναν χρόνο πριν τον

θάνατο του Μαρξ. Μαζί με τον Ένγκελς, έγραψε: “Αν η Ρωσική Επανάσταση γίνει ένα σήμα για

μια προλεταριακή επανάσταση στην Δύση, έτσι που η μια να συμπληρώνει την άλλη, η παρούσα

κοινή ιδιοκτησία της γης στη Ρωσία μπορεί να χρησιμεύσει σαν το σημείο αφετηρίας για μια

κομμουνιστική ανάπτυξη”.72 Η αισιόδοξη παρατήρηση, που απηχούσε εδώ ο Μαρξ, σχετικά

με τον ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν οι αγροτικές κομμούνες στην επερχόμενη Ρωσική

Επανάσταση αντήχησε - τουλάχιστον αρχικά - στην αυθόρμητη δραστηριότητα των ίδιων των

αγροτών, στην διάρκεια της επαναστατικής εποχής που άνοιξε το 1917.

Σύμφωνα με το Ζακ Καμμάτ, στο κείμενο του 1972 “Κοινότητα και Κομμουνισμός στην Ρωσία”,

οι κομμούνες, οι οποίες στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα είχαν υπεισέλθει σε μια

διαδικασία διάλυσης, στην πραγματικότητα αναζωογονήθηκαν, κατά την διάρκεια της Ρωσικής

Επανάστασης.73 Ο Καμμάτ δηλώνει - αναλογιζόμενος, με θλίψη, αυτά που έμελλε να συμβούν -

ότι “αυτό θα μπορούσε να ήταν η αρχή του μετασχηματισμού των κοινοτήτων σε ένα ανώτερο

επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι οι αγρότες θα στηρίζονταν από το νέο κράτος, που θα έπρεπε

να αφαιρέσει τα βλαπτικά, για την ανάπτυξη των κοινοτήτων, στοιχεία, όπως είχε διατυπώσει ο

Μαρξ στα προσχέδια των επιστολών του στην Ζάσουλιτς”.74 Ίσως θα μπορούσε να είχε υπάρξει

εδώ ένας δρόμος προς τα μπροστά, για τον κόσμο συνολικά, ένα καινούριο είδος επανάστασης,

η οποία θα είχε καταστήσει εφικτή “την συμφιλίωση των ανθρώπων σε διάφορες στιγμές της

ανάπτυξής τους, χωρίς να τις τοποθετεί απαραίτητα σε μια αξιολογική κλίμακα”.75

Δεν είναι καθαρό πώς θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί αυτή η καινούρια επανάσταση, όταν η

Ρωσία είχε αποδεκατιστεί από τον Εμφύλιο Πόλεμο και οι επαναστάσεις στην Ευρώπη απέτυχαν

(να εκδηλωθούν). Αγνοώντας αυτά τα εμπόδια, ο Καμμάτ παρατηρεί απλά: “η νίκη του Μαρξι-

σμού παρεμπόδισε την πραγματοποίηση αυτής της λύσης”.76 Ο Καμμάτ έχει σίγουρα δίκιο ότι

αντί να αποκηρυχθεί, από τα ίδια τα γεγονότα, η προγενέστερη οπτική των σταδίων του Μαρξ

“κωδικοποιήθηκε, εφεξής, στο όνομα του Μαρξισμού”, σαν ένα πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυ-

ξης, και τέθηκε σε πρακτική εφαρμογή από τους Μπολσεβίκους.77 Οι τελευταίοι καθόρισαν πως

“οτιδήποτε αρχαϊκό και ασιατικό έπρεπε να εξαλειφθεί σε ολόκληρη την αχανή αυτοκρατορία

(και με δεδομένο ότι η επαναστατική πλημμυρίδα επηρέασε και τις περιφερειακές χώρες, αυτό

απέκτησε μια παγκόσμια σπουδαιότητα)”.78 Συνειδητοποιώντας ότι οι αγρότες δεν θα πείθονταν

να μπουν σε αυτόν τον σύγχρονο κόσμο, που διαμορφωνόταν, οιΜπολσεβίκοι “ρίχτηκαν”, τελικά,

στο να καταστρέψουν τις αγροτικές κομμούνες, να προλεταριοποιήσουν τους αγρότες και να

αναπτύξουν τις παραγωγικές δυνάμεις έτσι όπως δεν το είχε κάνει το ρωσικό κεφάλαιο. Αυτό το

πρόγραμμα έγινε το πρόγραμμα της κομμουνιστικής επανάστασης στον εικοστό αιώνα.

72Mαρξ και Ένγκελς: “Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο”, 1882, Ρωσική Έκδοση (MECW 24), σελ. 426.
73 Ζακ Καμμάτ: “Community and Communism in Russia”, Part II. Δείτε επίσης: Loren Goldner, “The Agrarian

Question in the Russian Revolution”, Insurgent Notes 10, Ιούλιος 2014.
74 Ζακ Καμμάτ: “Community and Communism in Russia”, Part II.
75 ό.π.
76 ό.π.
77 ό.π.
78 ό.π.
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Μια στιγμή για αναστοχασμό

Για τον Καμμάτ, η ανθρωπότητα είχε “την δυνατότητα να υπερπηδήσει τον ΚΤΠ (καπιταλιστικό

τρόπο παραγωγής)” αλλά, τώρα, την έχει “χάσει”.79 Κάναμε μια παύση, να αναλογιστούμε αυτή

την “χαμένη” δυνατότητα, για μια σειρά λόγων. Πρώτον, από όλα τα προβεβλημένα κόκκινα

νήματα της ιστορίας - που τα ίχνη τους πάνε πίσω σε μια αρχική στιγμή προδοσίας και, ως εκ

τούτου, σε ένα μη πραγματωμένο δυναμικό σωτηρίας - αυτό το συγκεκριμένο, μοιάζει να φτάνει

πιο πίσω από όλα: στις συγκρούσεις, εντός της ίδιας της σύλληψης τουΜαρξ, για τον δρόμο προς

τον κομμουνισμό. Αλλά, επιπλέον, αυτό το εναλλακτικό όραμα μας φαίνεται ότι πλησιάζει και

περισσότερο, από οποιοδήποτε άλλο, στην καρδιά του προβλήματος, δηλαδή στην πρωταρχική

αντίφαση του εργατικού κινήματος: ο τερματισμός κάθε κυριαρχίας απαιτεί, υποτίθεται, την

επέκταση μιας μορφής κυριαρχίας, δηλαδή την προλεταριοποίηση, μέχρι τα πέρατα της γης,

με όλη την βία που αυτή η διαδικασία απαιτεί.80 Η τάξη των προλετάριων - ενοποιημένη στην,

και μέσα από, την επέκταση του συστήματος του εργοστασίου - υποτίθεται ότι ήταν η μοναδική

τάξη με την επαρκή δύναμη για να πραγματοποιήσει την επανάσταση.

Στην πραγματικότητα, αντί να είναι ένας αιώνας προλεταριακής επανάστασης, ο εικοστός

αιώνας αποδείχτηκε, όπως και οι αιώνες που είχαν προηγηθεί, ότι είναι κυρίως ένας αιώνας

αγροτικών εξεγέρσεων. Oι εξεγέρσεις αυτές στόχευαν, αρχικά, στην εξασφάλιση μιας ανανε-

ωμένης πρόσβασης σε μέσα ύπαρξης εκτός της αγοράς, μέσα που είχαν διαβρωθεί τόσο από

την “λεπτής υφής”81 δράση του καπιταλισμού, όσο και την βίαιη επιβολή των αποικιοκρατικών

διοικήσεων. Οι αγρότες είχαν συχνά την υποστήριξη των κομμουνιστών, οι οποίοι υιοθέτησαν

τα συνθήματά τους ενώ, ταυτόχρονα, προσπαθούσαν να τους στρέψουν στον καινούριο σκοπό:

βιομηχανική ανάπτυξη, με στόχο την δημιουργία των προϋποθέσεων για τον πλήρη κομμουνισμό.

Οι κομμουνιστές στόχευαν στο μέγιστο πρόγραμμα: ελευθερία από την ανάγκη, ελευθερία από

την εργασία, “ελεύθερη ζωή”, που θα επιτυγχάνονταν, πρώτα και κύρια, μέσω της ενσωμάτωσης

της ανθρωπότητας στο βιομηχανικό προλεταριάτο και, μόνον αργότερα, με την κατάργηση της

τάξης αυτής και τον μαρασμό του κράτους.82

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η υπόθεση, πίσω από αυτό το σχέδιο, αποδείχτηκε εσφαλμένη.

79O Καμμάτ συνεχίζει: “Είμασταν εντελώς ανίκανοι να συλλάβουμε αυτό [το άλμα πάνω από τον ΚΤΠ], έτσι

όπως είχαμε μολυνθεί από την ιδέα πως η πρόοδος είναι, για όλους τους ανθρώπους, η ανάπτυξη των παραγωγικών

δυνάμεων, δηλαδή, εν τέλει, του κεφαλαίου, κάτι που ήταν η επιβεβαίωση, εντός του προλεταριάτου, της εσωτερι-

κοποίησης της νίκης του κεφαλαίου. Είναι, λοιπόν, φυσικό πως θα έπρεπε να σταθούμε κατηγορούμενοι ενώπιον

των λαών τους οποίους εξαναγκάσαμε να υποταχθούν, εξαιτίας της συμφωνίας μας με τον θανάσιμο εχθρό, την

κακόφημη διαδρομή του περάσματος από τον ΚΤΠ (βίαιες κριτικές στον εθνοκεντρισμό του Μαρξ είχαν γίνει από

διάφορους εθνολόγους, που προέρχονται από αυτούς τους λαούς)”. Καμμάτ: “Community and Communism in

Russia”.
80 “Αλλίμονον, εμείς που επιθυμούσαμε να θέσουμε τα θεμέλια της καλοσύνης, δεν μπορούσαμε οι ίδιοι να

είμαστε καλοσυνάτοι”. Μπέρτολτ Μπρεχτ: “To Posterity” - Στμ. Από τα πιο φημισμένα ποιήματα του Μπρεχτ,

γράφτηκε το 1938.
81 Στμ. Στο πρωτότυπο capillary, που σημαίνει κυριολεκτικά τριχοειδής. Μπορεί να αποδοθεί, εναλλακτικά, και

ως “μικροσκοπικής κλίμακας”.
82 Είναι αρκετά εύκολο να δυσφημίσει κανείς, εκ των υστέρων, αυτό το σχέδιο, το οποίο ήταν απαίσιο μόνο στον

βαθμό που απέτυχε στον στόχο του. Αν είχε πετύχει, τότε θα άξιζε τον κόπο. Τα βάσανα της ανθρωπότητας, ήδη

μια πανταχού παρούσα πραγματικότητα, αλλά επαυξημένα από τους κομμουνιστές, θα είχαν εξιλεωθεί από την

νίκη του κομμουνισμού. Αυτή η εξιλέωση, όμως, δεν ήρθε ποτέ.
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Η καθολική προλεταριοποίηση έχει τώρα επιτευχθεί: μέσω της συνδυασμένης δράσης της καπι-

ταλιστικής και σοσιαλιστικής ανάπτυξης, καθώς και μέσω άλλων, απρόβλεπτων δυνάμεων (η

διάδοση της δημογραφικής μετάβασης). Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει πλέον ένα “εκτός” των

καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων. Σχεδόν όλοι έχουν ενσωματωθεί στον σύγχρονο κόσμο,

τουλάχιστον δυνάμει, ακόμα και αν, συχνά, δεν βρίσκουν απασχόληση μέσα στις καπιταλιστικές

επιχειρήσεις. Παρ’ όλα αυτά το (εκτροχιασμένο) τραίνο της ιστορίας δεν έφτασε στον κομμουνι-

σμό, ούτε καν πλησίασε. Η καθολική προλεταριοποίηση δεν οδήγησε στον συλλογικό εργάτη ως

μια “πραγματική ενότητα”, που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι στην ενότητα-στον-διαχωρισμό

της καπιταλιστικής κοινωνίας. Και φυσικά οι αγρότες - στις εξεγέρσεις των οποίων μπολιάστηκε

αυτό το σχέδιο - ηττήθηκαν ακόμα και όταν οι εξεγέρσεις τους ήταν νικηφόρες.

Ο αναστοχασμός ολοκληρώνεται

Στα κείμενά του - τα οποία, κατά την άποψή μας, θέτουν την μεγαλύτερη πρόκληση στην Μαρξι-

στική ιστορία - ο Καμμάτ μοιάζει σχεδόν εξοργισμένος από το γεγονός ότι λανθασμένες ιδέες

ή, με άλλα λόγια, το Μαρξιστικό-αναπτυξιακό σχέδιο, επικράτησε με κάποιο τρόπο των ορθών

ιδεών, που βασίζονταν στην αποκήρυξη, από τον Μαρξ, των σταδίων. Αυτή η οργή σηματοδοτεί

την αποτυχία του να υπερβεί μιαν ιδεαλιστική οπτική, η οποία είναι και η πρωτεύουσα, που οι

επαναστάτες έχουν υιοθετήσει σε σχέση με την ίδια την ιστορία τους. Στην πραγματικότητα, η

ιστορία δεν γίνεται από ιδέες, είτε αληθείς είτε ψευδείς, αλλά, μάλλον, μόνο από μια σύγκρουση

δυνάμεων. Υπάρχει μια δύναμη που ο Καμμάτ δεν έχει συμπεριλάβει στην συζήτησή του.

Η αγροτιά, η αγροτική κομμούνα, επιβίωσε για μεγάλο διάστημα στον εικοστό αιώνα, αυτό είναι

γεγονός. Αλλά, σχεδόν παντού, η επιβίωση των αγροτικών κοινοτήτων σήμαινε, επίσης, και

την επιβίωση των ελίτ των παλιών καθεστώτων, των οποίων η κύρια δύναμη βασιζόταν επίσης

στην ύπαιθρο. Αυτές οι ελίτ δεν σχημάτιζαν, στην πραγματικότητα, μια τάξη αλλά ένα σύνολο

από αλληλεπικαλυπτόμενες δομές ισχύος (ετμ.). Η ισχύς τους βασιζόταν όχι στον επιτυχημένο

ανταγωνισμό αλλά, μάλλον, στην προνομιούχο πρόσβαση σε πόρους, όπως η γη και η πίστωση,

και δικαιώματα, όπως το δικαίωμα σε ροές εισοδήματος που προέρχονταν από την ιδιοκτησία,

πχ. ορυχείων, ή από κυβερνητικές θέσεις.

Όπως αποδείχτηκε, αυτές οι ίδιες ελίτ δεν εκτοπίστηκαν από τους αστούς εργοστασιάρχες, με

τα υποτιθέμενα πεφωτισμένα, φιλελεύθερα ιδεώδη. Αντίθετα, η αστική τάξη απορροφήθηκε

σε μεγάλο βαθμό στο πολεμοχαρές παλιό καθεστώς. Αυτή η αμαλγαματοποιημένη κυρίαρχη

τάξη ήθελε, τυπικά, να αποκλείσει τους εργάτες από την πολιτεία. Σε κάποιες περιοχές ήθελε

ακόμα περισσότερα: προσπάθησε να γυρίσει πίσω το ρολόι, να “επαναεισάγει την κοινωνία με

τις κάστες, με άλλα λόγια, κοινωνικές ομάδες με ριζικά διαφορετικά δικαιώματα και υποχρε-

ώσεις”, και έτσι να επανεγκαθιδρύσει καθεστώτα προσωπικής κυριαρχίας, στην θέση αυτών

της αφηρημένης.83 Αυτό δεν αληθεύει μόνο για τα φασιστικά κόμματα στα μέσα του εικοστού

αιώνα. Ήταν η αντίληψη ενός ολόκληρου φάσματος πολιτικών ομάδων, που βασίζονταν σε ιδέες

Κοινωνικού Δαρβινισμού.

83 G.M. Tamás: “Telling the Truth about Class”, Socialist Register, 2006, σελ. 24.
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Όσον καιρό αυτές οι συγχωνευμένες ελίτ διατηρούσαν την ισχύ τους - στην πραγματικότητα,

η ισχύς τους επαυξανόταν από το είδος του εκσυγχρονισμού που λάμβανε χώρα - η συνολική

ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, έξω από τα κράτη στον πυρήνα του καπιταλισμού - ήταν

μπλοκαρισμένη. Ο Τρότσκυ κάνει ακριβώς αυτή την παρατήρηση στην αρχή του “Η Προδομένη

Επανάσταση”, την οποία αναφέραμε προηγουμένως: “η ιστορία των πρόσφατων δεκαετιών

δείχνει, πολύ καθαρά, ότι στις συνθήκες της καπιταλιστικής παρακμής [στην πραγματικότητα

ήταν απλά μια μετριοπαθής φάση της ανόδου του καπιταλισμού], οι υπανάπτυκτες χώρες δεν

μπορούν να φθάσουν αυτό το επίπεδο, που έχουν επιτύχει τα παλιά κέντρα του καπιταλισμού”.84

Και αυτό το αποδίδει στην ανθεκτικότητα του παλιού καθεστώτος: “η ανατροπή των παλιών

κυρίαρχων τάξεων δεν πέτυχε αλλά, μόνο, αποκάλυψε το καθήκον”, με άλλα λόγια την ανάληψη

της προλεταριοποίησης ως της προϋπόθεσης του κομμουνισμού.85 Αυτό το καθήκον δεν θα μπο-

ρούσε, σύμφωνα με τον Τρότσκυ, να αναληφθεί με άλλον τρόπο, εξαιτίας “της μη-σπουδαιότητας

της ρωσικής αστικής τάξης”, και της, συνεπακόλουθης, αδυναμίας του προλεταριάτου.86

Πραγματικά, οπουδήποτε παρέμεινε στο πηδάλιο το παλιό καθεστώς, η αγροτιά εξακολούθησε

να υπάρχει, ενώ το προλεταριάτο παρέμεινε ολιγάριθμο και ασθενές, ανίκανο να παίξει έναν

αποφασιστικό ρόλο στην ιστορία. Οι αγρότες, αν και, κάποιες φορές, επιθυμούσαν να εξεγερθούν

ενάντια στους καταπιεστές τους, ήταν, άλλοτε, υπάκουοι στους άρχοντές τους, ιδιαίτερα στο

πλαίσιο των (συχνά νοθευμένων) κοινοβουλευτικών εκλογών. Το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί

για το ολιγάριθμο αλλά, τυπικά απασχολούμενο στην βιομηχανία, εργατικό δυναμικό που ήταν,

συχνά, διαλλακτικό προς τις δυνάμεις της τάξης. Όλα αυτά είναι ξεκάθαρα εμφανή στις ιστορίες

των χωρών με χαμηλό εισόδημα - ιδιαίτερα στην Λατινική Αμερική, στην Μέση Ανατολή, στην

Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, αλλά όχι στην Ανατολική Ασία - όπου οι ελίτ του παλιού

καθεστώτος διατήρησαν μεγάλο μέρος της εξουσίας τους.

Ήταν σε αυτό το πλαίσιο, όπως προαναφέραμε, που οι καθοδηγητές του εργατικού κινήματος

έφτασαν να δουν την ιστορία την ίδια ως μπλοκαρισμένη και, το ξεμπλοκάρισμά της, ως ένα

κατεπείγον καθήκον. Αυτό το καθήκον θα απαιτούσε μιαν ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη των

παραγωγικών δυνάμεων, είτε μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία είτε σε μια σχεδιασμένη, σο-

σιαλιστική οικονομία με αναπτυξιακό χαρακτήρα (αναπτυξιοκεντρική). Σε κάθε περίπτωση, η

περαιτέρω ανάπτυξη έμοιαζε να είναι ο μόνος δρόμος για την ενδυνάμωση και την ενοποίηση

του προλεταριάτου απέναντι στους εχθρούς του, που ήταν πολυάριθμοι (και αυτό παρά το

γεγονός ότι, στην πραγματικότητα, αυτή η ανάπτυξη σήμαινε τον όλεθρο για το ίδιο το εργατικό

κίνημα). Εν τω μεταξύ, οι ελίτ των παλιών καθεστώτων, με την υποστήριξη των ιμπεριαλιστικών

δυνάμεων - που αργότερα συμπεριέλαβαν και τις ΗΠΑ - είχαν καταπιαστεί ενεργά με το να

πισωγυρίσουν οποιοδήποτε κίνημα ήταν σε μια απελευθερωτική κατεύθυνση.

Χωρίς να επιδοκιμάζουμε ή να καταδικάζουμε, ισχυριζόμαστε ότι αυτά τα γεγονότα καθήλωσαν

στο έδαφος το εργατικό κίνημα. Ο Μαρξ είχε την ιδέα ότι η βιομηχανική εργατική τάξη θα

αναδυόταν στην ύπαρξη και ότι περιστάσεις, πέρα από τον έλεγχό της, θα ανάγκαζαν την τάξη

αυτή να αμφισβητήσει τον ίδιο της τον εαυτό. Στην πραγματικότητα, όμως, το ζήτημα κατά

84 Τρότσκυ: “ΗΠροδομένη Επανάσταση”.
85 ό.π.
86 ό.π.
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τον 19ο και τον 20ο αιώνα ήταν κατά πόσον, εκτός μερικών κέντρων στην Βόρεια Ευρώπη και

μεταξύ των λευκών στις αποικίες των λευκών, θα υπήρχε καν η τάξη, σαν μια τάξη ελεύθερων

πωλητών ενός εμπορεύματος. Ο κόσμος άλλαζε ραγδαία και αυτό γινόταν με τρόπο που έτεινε

να αυξάνει την ισχύ των καταπιεστών, τόσο στα εργοστάσια στην Ευρώπη, όσο και στις αποικίες.

Στο πλαίσιο αυτό, να μάχεται κανείς για να υπάρχει έγινε μια επαναστατική θέση.
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