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Μέρος 2

Η υποδομή του σύγχρονου κόσμου



Στην προσπάθειά τους, να νικήσουν το παλιό καθεστώς, οι εργάτες θα μπορούσαν να αποτύχουν·

έχουμε εντρυφήσει, οπωσδήποτε, σε πολλά από τα εμπόδια που συνάντησαν. Παρ’ όλα αυτά,

το εργατικό κίνημα μπόρεσε να πετύχει κάποιους από τους στόχους του. Το εργατικό κίνημα

διαμόρφωσε την ιστορία (αν και όχι, πάντα, σύμφωνα με τις προθέσεις του). Το ότι συνέβη αυτό,

ισχυριζόμαστε πως έχει απόλυτη σχέση με την ανάδυση βιομηχανιών υποδομής, δηλαδή βιομηχα-

νιών οι οποίες παρήγαγαν προϊόντα που η χρήση τους εξαρτιόταν από την κατασκευή τεράστιων

δικτυωμένων υποδομών: δρόμοι, δίκτυα ηλεκτρισμού, αποχεύτεσης, πύργοι ραδιοφώνου κ.λπ.

Αν η ανθεκτικότητα του παλιού καθεστώτος διαμόρφωσε ή παρείχε το σκηνικό, στο οποίο γεν-

νήθηκε το εργατικό κίνημα, τότε, οι βιομηχανίες υποδομών προμήθευσαν το σενάριο. Το δράμα

του εργατικού κινήματος παίχτηκε στην ή μέσω της ανάπτυξής τους. Αυτές οι νέες βιομηχα-

νίες μπήκαν σε λειτουργία την στιγμή, ακριβώς, που οι βιομηχανίες της πρώτης βιομηχανικής

επανάστασης - πχ. επεξεργασία τροφίμων, υφαντουργία, σιδηρουργία και σιδηρόδρομοι - ωρί-

μαζαν. Εκτοπίζοντάς τες από την θέση αιχμής, οι βιομηχανίες υποδομών περιελάμβαναν, αρχικά,

οτιδήποτε είχε να κάνει με τον εξηλεκτρισμό και το ατσάλι: ξυραφάκια ασφαλείας, ψωμί σε

φέτες, ραδιόφωνα και μηχανές ακριβείας. Για να έρθει, στη συνέχεια, το απόγειο του λεγόμενου

“Φορντισμού”: αυτοκίνητα, ψυγεία, πλυντήρια και κάθε είδος καταναλωτικών αγαθών διαρκείας.

Συνολικά, οι βιομηχανίες αυτές απασχόλησαν τεράστιες μάζες ημι-ειδικευμένων εργατών.

Οι βιομηχανίες υποδομών καθόρισαν την πορεία του εργατικού κινήματος επειδή, ακριβώς,

απασχόλησαν τόσους πολλούς εργάτες και έκαναν την απασχόλησή τους τόσο κεντρική στην

λειτουργία της ευρύτερης οικονομίας. Η ανάπτυξή τους σήμαινε ότι, για κάποιο διάστημα, η

ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων διόγκωνε πραγματικά το μέγεθος και την δύναμη του βιο-

μηχανικού εργατικού δυναμικού. Οι εργάτες ενώθηκαν, επίσης, μέσα σε τεράστια εργοστασιακά

συγκροτήματα που απασχολούσαν, κατά περιόδους, χιλιάδες από αυτούς. Η ανάπτυξη φαινόταν,

λοιπόν, να αντιπροσωπεύει την αυξανόμενη δύναμη του προλεταριάτου και την συρικνούμενη

σημασία των εχθρών του, από τον παλιό κόσμο.

Αποδείχτηκε, όμως, ότι η αύξηση της ενότητας και της δύναμης (του εργατικού κινήματος) ήταν

ένα παροδικό φαινόμενο. Ξεθώριασαν, και τα δύο, την δεκαετία του 1970, καθώς η εκβιομηχά-

νιση μετατράπηκε σε αποβιομηχάνιση. Εν τω μεταξύ, η επέκταση των βιομηχανιών υποδομών

δεν ενοποίησε την ευρύτερη τάξη, κατά τα αναμενόμενα. Αντίθετα, εμβάθυνε την συναρμογή

του προλεταριάτου μέσα στην ενότητα-στον-διαχωρισμό των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέ-

σεων. Η ενότητα-στον-διαχωρισμό ήταν, αρχικά, απλά ένα τυπικό γνώρισμα των αγοραίων

ανταλλαγών. Αλλά, με το πέρασμα του χρόνου, αυτό το τυπικό γνώρισμα “υλοποιήθηκε” στον

μετασχηματισμό της Γης - ένα χάος από ατσάλι και γυαλί, τσιμέντο και άσφαλτο και καλώδια

υψηλής τάσης - που συντελούνταν όχι, μόνο, μέσα στον χώρο του εργοστασίου αλλά και έξω

από τις πύλες του.

Βιομηχανίες υποδομών, ημι-ειδικευμένοι εργάτες

Η παραγωγή στις βιομηχανίες υποδομών δεν είχε μιαν εγγενή τάση για αυτοματισμό. Αυτό

τις καθιστούσε διαφορετικές από ό,τι σκεφτόταν ο Μαρξ στο περίφημο απόσπασμά του για

33



τις μηχανές: για παράδειγμα, αυτό που χρειάζονταν τα εργοστάσια χημικών, από την στιγμή

που κατασκευάστηκαν, ήταν, κυρίως, η διαχείριση και η επίβλεψη. Σε αντίθεση, όμως, με τις

βιομηχανίες χημικών, οι βιομηχανίες της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης απαιτούσαν

τεράστιες ποσότητες εργασίας όχι, μόνο, για την κατασκευή των εργοστασίων αλλά, από την

στιγμή της κατασκευής τους, και για την συναρμολόγηση των προϊόντων. Το αποτέλεσμα ήταν,

από την σκοπιά της θεωρίας του Μαρξ, ένα εντελώς απροσδόκητο στήριγμα για την ανάπτυξη

των αναγκών σε εργασία.1 Σε αυτή τη βάση, έλαβαν χώρα στα 100 χρόνια, μετά τον θάνατο

του Μαρξ, δύο κύματα ισχυρής βιομηχανικής απασχόλησης: από το 1880 μέχρι το 1914 και,

αργότερα πάλι, από το 1950 μέχρι το 1973. Τόσο η ανάκαμψη, στα τέλη του 19ου αιώνα, όσο

και η μεταπολεμική έκρηξη, φαίνονταν να επιβεβαιώνουν την πεποίθηση των εργατών ότι οι

μοίρες του κεφαλαίου και της εργασίας ήταν δεμένες μαζί: η συσσώρευση του κεφαλαίου ήταν ο

πολλαπλασιασμός του προλεταριάτου (ετμ.).

Αυτό το προλεταριάτο ήταν, όλο και περισσότερο, μια αξιοσέβαστη τάξη. Έγινε τέτοια στην

φιγούρα του αρσενικού, ημι-ειδικευμένου εργάτη της βαριάς βιομηχανίας (πράγμα που δεν

σημαίνει ότι όλοι οι εργάτες ήταν τέτοιοι αλλά, απλά, ότι φαντάζονταν ότι είναι, ιδεατά). Αυτή η

φιγούρα έγινε ηγεμονική στην διάρκεια του εργατικού κινήματος: όπως και ο τεχνίτης, μπορούσε

πραγματικά να ορίσει τον εαυτό του σε σχέση με τη δουλειά του. Αυτό συνέβαινε επειδή -

τουλάχιστον μέχρι την δεκαετία του 1960, όταν η απώλεια της αυτονομίας του χώρου δουλειάς

στο εργοστάσιο έφτασε σε ένα σημείο καμπής - είχε την δυνατότητα να βλέπει την δουλειά του

σαν μια πηγή αυξανόμενης συλλογικής δύναμης. Προσέφερε ένα μοντέλο για την υπόλοιπη τάξη:

τι θα μπορούσε να γίνει, τι γινόταν.

Οι ημι-ειδικευμένοι εργάτες δεν προσέφεραν μόνο ένα μοντέλο· είχαν, επίσης έναν βαθμό ασφά-

λειας που ήταν απαγορευμένος για άλλα μέλη της τάξης. Ήταν δύσκολο να αντικατασταθούν

με μιαν απλή προειδοποίηση της στιγμής και έθεταν σε κίνηση τεράστιες ποσότητες σταθερού

κεφαλαίου που ήταν εντελώς άχρηστο, όταν έμενε σε αδράνεια. Αυτή η ασφάλεια προσέφερε

μια στέρεη βάση, από την οποία μπορούσαν να αγωνιστούν για τις ελευθερίες της τάξης συνο-

λικά. Η εποχή του εργατικού κινήματος ήταν, απλά, η εποχή της ανόδου και της παρακμής του

ημι-ειδικευμένου εργάτη και των βιομηχανιών, στις οποίες δούλευε. Από κοινού καθιστούσαν

εφικτό να φαντάζεται κανείς ότι το κεφάλαιο είχε την τάση να ενοποιήσει την τάξη, μέσω μιας

επιβεβαιώσιμης εργατικής ταυτότητας. Όμως, το εργατικό κίνημα μπορούσε να δει τον ημι-

ειδικευμένο εργάτη σαν το μέλλον του, που υλοποιείτο στο παρόν, μόνο στον βαθμό που αυτές

οι βιομηχανίες επεκτείνονταν. Από την στιγμή που άρχισαν να παρακμάζουν άρχισε, επίσης, να

παρακμάζει και αυτό το λαμπρό μέλλον.

Ο ρόλος του κράτους

Θα επιστρέψουμε, όμως, σε αυτό αργότερα. Προς το παρόν, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε

ότι στην ηπειρωτική Ευρώπη η ανάδυση των καινούριων βιομηχανιών έγινε μόνο στο πλαίσιο της

1 Για την θεωρία του Μαρξ, δείτε το “Αθλιότητα και Χρέος”, Endnotes 2, φίλοι του κεραυνοβόλου κομμουνισμού,

2015
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ύστερης ανάπτυξης. Όπως είδαμε νωρίτερα, η ύστερη ανάπτυξη ήταν θεμελιωμένη σε συμμαχίες

ανάμεσα στις αριστοκρατικές και καπιταλιστικές ελίτ. Αυτές οι συμμαχίες επέτρεψαν στις

Ευρωπαϊκές δυνάμεις να θεσμοθετήσουν “το Αμερικανικό σύστημα”.2 To Αμερικανικό σύστημα

είχε τέσσερις βασικές συνιστώσες: (1) την όρθωση εξωτερικών δασμών για την προστασία

των νέων βιομηχανιών· (2) την κατάργηση των εσωτερικών δασμών και την υποστήριξη της

οικοδόμησης υποδομών, την ενοποίηση της εθνικής αγοράς· (3) την χρηματοδότηση μεγάλων

τραπεζών, τόσο για την σταθεροποίηση του πληθωρισμού, όσο και για την παροχή ώθησης στον

σχηματισμό εθνικού κεφαλαίου· και (4) την θεσμοθέτηση προγραμμάτων δημόσιας εκπαίδευσης

για την παγίωση της υποταγής στο κράτος, την καθιέρωση και τυποποίηση (ενιαίας) εθνικής

γλώσσας και την προαγωγή του αλφαβητισμού (ο αλφαβητισμός ήταν ένα προαπαιτούμενο για

πολλές ημι-ειδικευμένες δουλειές στο εργαστάσιο).

Η ύστερη ανάπτυξη ξεκίνησε την δεκαετία του 1860 και στις αρχές της δεκαετίας του 1870. Στην

συνέχεια, στην διάρκεια της Πρώτης Μεγάλης Ύφεσης (1873-1896), πολλά κράτη εγκατέλειψαν

τα προσχήματα για τοManchestertum3· άρχισαν να παρεμβαίνουν εκτεταμένα στις εθνικές

οικονομίες. Οι παρεμβάσεις αυτές έκαναν δυνατή την οικοδόμηση μιας τεράστιας υποδομής,

πάνω στις οποίες λειτουργούσαν οι νέες βιομηχανίες. Τότε έγιναν τα κανάλια, οι σιδηρόδρομοι

και τα τηλεγραφικά καλώδια· τότε έγιναν, επίσης, οι δρόμοι, τα τηλεφωνικά καλώδια, οι αγωγοί

αερίου, ύδρευσης και αποχεύτεσης και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Αρχικά, αυτή η υποδομή

ήταν μονοδιάστατη: δίκτυα δρόμων, δίκτυα ηλεκτρισμού και πύργοι ραδιοφώνου κάλυπταν

ολόκληρες περιοχές.

Οι υποδομές αυτές κατέστησαν αναγκαίο και κάποιο είδος αστικού σχεδιασμού. Για παράδειγμα,

η τοποθέτηση γραμμών τραμ συνδεόταν με τον διαχωρισμό, από την μια, των γειτονιών της

εργατικής τάξης και, από την άλλη, των βιομηχανικών ζωνών (δεν υπήρχε ανάγκη, πλέον, να

διαμένουν οι εργάτες σε κοντινή απόσταση από τους χώρους εργασίας τους).4 Τέτοιες περιο-

χές κατοικίας και εμπορικής δραστηριότητας έπρεπε να σχεδιαστούν εκ των προτέρων, όταν

κατασκευάζονταν οι υποδομές.

2 Allen, “Global Economic History”, σελ. 80. Ο κατάλογος που ακολουθεί προέρχεται επίσης από το κείμενο του

Allen.
3 Στμ. Φιλελευθερισμός του Μάντσεστερ, Σχολή του Μάντσεστερ, Καπιταλισμός του Μάντσεστερ και

Manchesterism είναι όροι για τα πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό κίνημα του 19ου αιώνα που ξεκίνησε απο το

Μάντσεστερ της Αγγλίας. Καθοδηγούμενο από τους Richard Cobden και John Bright, το κίνημα κέρδισε ευρεία

απήχηση επιχειρηματολογώντας, κυρίως, ότι το ελεύθερο εμπόριο θα οδηγούσε σε μια πιο δίκαιη και ισότιμη

κοινωνία, καθιστώντας τα βασικά αγαθά προσβάσιμα σε όλους. Η πιο φημισμένη δράση του κινήματος ήταν η

“Συμμαχία Ενάντια στον Νόμο του Καλαμποκιού” (Anti-Corn Law League), που συγκροτήθηκε για την ανάκληση

των “Νόμων του Καλαμποκιού” οι οποίοι κρατούσαν πολύ υψηλές τις τιμές των τροφίμων. Εξέθεσε, επίσης, τις

κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες του ελεύθερου εμπορίου και του laissez faire. Η Σχολή του Μάντσεστερ πήρε

τις θεωρίες του οικονομικού Φιλελευθερισμού που υποστήριζαν κλασσικοί οικονομολόγοι, όπως ο Άνταμ Σμιθ, και

τις κατέστησε βάση για την κυβερνητική πολιτική. Η Σχολή προήγαγε επίσης τον πασιφισμό, την αντίθεση στην

δουλεία, την ελευθερία του Τύπου και τον διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους.
4 Δείτε: Wally Seccombe, “Weathering the Storm” (Verso 1993). Ο Seccombe καταδεικνύει τον βαθμό στον

οποίον ο καπιταλισμός έγινε αυτό που είναι μόνο με την “δεύτερη βιομηχανική επανάσταση”. Μέχρι τότε τα

σπίτια των προλετάριων δεν ήταν, απλά, στην γειτονιά των εργοστασίων αλλά λειτουργούσαν, συχνά, και ως τόποι

επέκτασης της παραγωγής για πώληση: οικογένειες “τελείωναν τη δουλειά” στο σπίτι. Το σύγχρονο συμβόλαιο με

μισθό που απασχολούσε, μάλλον, άτομα και όχι οικογένειες, για να δουλεύουν έξω από το σπίτι, γενικεύτηκε μόνο

στο τέλος του 19ου αιώνα. Ο Seccombe ισχυρίζεται ότι, σαν αποτέλεσμα, οι παντρεμένες γυναίκες υποβαθμίστηκαν,

βαθμιαία, σε δραστηριότητες που δεν τους απέδιδαν κάποιο εισόδημα.
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Η ανάληψη αυτού του είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας ήταν, συχνά, δύσκολη για τους

καπιταλιστές και αυτό όχι, μόνο, εξαιτίας της τεράστιας κλίμακας της απαιτούμενης επένδυσης.

Το χτίσιμο μιας μαζικής υποδομής απαιτεί έναν ολόκληρο στρατό σχεδιαστών: για να προωθηθεί

μια ευρεία προσιτότητα, για να αποτραπεί ο άσκοπος διπλασιασμός και για να αποφασιστούν

τα βιομηχανικά πρότυπα. Αυτό σήμαινε έναν αυξανόμενο ρόλο για το κράτος, ως του μοναδικού

τμήματος της κοινωνίας που μπορούσε να γίνει ικανό γι’ αυτό το καθήκον - δηλαδή το καθήκον

του σχεδιασμού της κοινωνίας. Η ύστερη ανάπτυξη συνέβαινε, λοιπόν, παράλληλα με μιαν

άνθιση του εργαλείου του κράτους, ταυτόχρονα πιο συγκεντρωτικού και πιο σκεδασμένου από

ποτέ (αν και το εργαλείο αυτό παρέμεινε, σχετικά, μικρό, μέχρι να “κεντρίσουν” την ανάπτυξή

του οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι).

Ο μεταλασσόμενος ρόλος του κράτους μετασχημάτισε δραματικά τα προλεταριακά οράματα

του κομμουνισμού. Στην θεωρία του Μαρξ δεν είχε υπάρξει κάποιος ρόλος που θα έπαιζε το

κράτος, είτε πριν είτε μετά από την επανάσταση. Ο καπιταλισμός της ελεύθερης αγοράς έπρεπε

να αντικατασταθεί από τον σοσιαλισμό: με άλλα λόγια τον “συνειδητό σχεδιασμό της παραγωγής

από τους συνεταιρισμένους παραγωγούς” (πουθενά δεν λέει οΜαρξ: από το κράτος).5 To μοντέλο

του Μαρξ, για τον σχεδιασμό, δεν ήταν το κράτος αλλά ο συνεταιρισμός των εργατών, από την

μια, και η ανώνυμη εταιρεία, από την άλλη.6 Σε ανάλογο πνεύμα, ο Ένγκελς έκανε την περίφημη

δήλωση στο “Η καταγωγή της Οικογένειας, της Ατομικής Ιδιοκτησίας και του Κράτους” ότι,

μετά την επανάσταση, το κράτος θα έβρισκε τη θέση του “σε ένα μουσείο αρχαιοτήτων, δίπλα

στο ροδάνι και τον χάλκινο πέλεκυ”.7 Ούτε ο Μαρξ ούτε ο Ένγκελς προέβλεψαν τον τεράστιο

ρόλο που, στο κοντινό μέλλον, θα έπαιζε το κράτος στις καπιταλιστικές κοινωνίες. Και, συνεπώς,

κανένας, από τους δύο, δεν προέβλεψε ούτε τον ρόλο που θα έπαιζε το κράτος στο σοσιαλιστικό

φαντασιακό. Έχουμε εδώ τον Κάουτσκυ:

“Ανάμεσα στους κοινωνικούς οργανισμούς που υπάρχουν, σήμερα, μόνον ένας

έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το αναγκαίο

πεδίο της εδραίωσης και της ανάπτυξης της Σοσιαλιστικής ή Συνεταιριστικής Κοινο-

πολιτείας, και αυτός είναι το σύγχρονο κράτος”.8

Η, καθοδηγούμενη από το κράτος, ανάπτυξη των υποδομών, αποκάλυψε τον ανορθολογισμό

του κράτους αλλά με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Έμοιαζε παράλογο να καταναλώνει κανείς ιδιω-

τικά εμπορεύματα που “κυκλοφορούν” πάνω σε μιαν αποτελεσματική δημόσια υποδομή. Γιατί

να πουλιούνται αυτοκίνητα σε ιδιώτες, αν είναι δυνατόν να χτιστούν δίκτυα συλλογικά χρη-

σιμοποιούμενων τραμ; Γιατί, απλά, να μην σχεδιάζονται τα πάντα; Ο σοσιαλισμός έγινε ένα

όραμα της ανεξάντλητης επέκτασης του κράτους - από την μερικά στην καθολικά σχεδιασμένη

κοινωνία.9

5 Ernest Mandel, “Karl Marx”, στο: John Eatwell κ.α., εκδότες, “The New Palgrave Marxian Economics”

(Norton 1990).
6 Στμ. στο πρωτότυπο join-stock company.
7Ένγκελς: “Η Καταγωγή της Οικογένειας, της Ατομικής Ιδιοκτησίας και του Κράτους”, 1884 (MECW 26), σελ.

272 - στμ. ελλ. έκδ. Σύγχρονη Εποχή, 2013.
8 Καρλ Κάουτσκυ, “Η Ταξική Πάλη”. Αυτή είναι η θέση, βέβαια, που αμφισβήτησαν ο Πάνεκουκ και ο Λένιν.
9 Αυτό το όραμα, του καθολικού σχεδιασμού της κοινωνίας, εν αντιθέσει προς τον μερικό σχεδιασμό της,

αντικατοπτρίζει, κατά κάποιον τρόπο, το όραμα σύμφωνα με το οποίο οι εργάτες παίρνουν όχι ένα κομμάτι αλλά

την πλήρη αξία των προϊόντων της εργασίας.
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Αυτό το καινούριο όραμα προκάλεσε διαφωνίες μεταξύ των επαναστατών: πώς θα μπορούσε να

προκύψει αυτό το κράτος καθολικός-σχεδιαστής, μέσα από την εθνικοποίηση ή μέσα από την

κοινωνικοποίηση; Θα κατευθύνονταν τα πάντα από τα πάνω, από εθνικά κοινοβούλια, ή θα ήταν

αναγκαίο να αντικατασταθεί, πλήρως, αυτό το αστικο εργαλείο από ένα άλλο, πιο κατάλληλο

για τους προλετάριους, για παράδειγμα μια συνομοσπονδία εργατικών ενώσεων; Και στις δυο

περιπτώσεις, το πρόβλημα ήταν να βρεθεί με ποιον τρόπο ξεχωριστές μονάδες - που είναι

ακόμα οργανωμένες γύρω από την οικονομική δραστηριότητα και, συνεπώς, επιβιώνουν, λίγο

πολύ, άθικτες από την καπιταλιστική εποχή - θα αντάλλασαν μεταξύ τους προϊόντα, αφήνοντας,

ταυτόχρονα, στην άκρη ένα κομμάτι της παραγωγής τους για την ανάπτυξη της παραγωγικής

“μηχανής”. Φυσικά, η αυτοματοποίηση θα έλυνε, τελικά, το πρόβλημα, αλλά τι θα συνέβαινε στο

μεσοδιάστημα; Δεν υπήρχαν εύκολες απαντήσεις:

“Από την μια πλευρά, όπως παρατηρούσαν οι Korsch...Wigforss... και άλλοι, ο

άμεσος έλεγχος συγκεκριμένων εταιρειών, από τους άμεσους παραγωγούς, δεν θα

εξάλειφε τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε παραγωγούς και καταναλωτές, με άλλα λόγια

τους εργάτες σε άλλες εταιρείες. Από την άλλη, η μεταφορά στον συγκεντρωτικό

έλεγχο του κράτους θα είχε σαν αποτέλεσμα την αντικατάσταση της ατομικής εξου-

σίας από την γραφειοκρατική εξουσία της κυβέρνησης”.10

Το πώς έβλεπε κανείς τον ρόλο του κράτους στο μέλλον επηρέαζε την στρατηγική του στο παρόν.

Είναι το κράτος μια “επιτροπή” για την διαχείριση των υποθέσεων της αστικής τάξης ή ένα

ουδέτερο εργαλείο, που αντανακλά την ισορροπία των ταξικών δυνάμεων; Αυτό το ζήτημα δεν

ήταν απλά θεωρητικό. Οι συμμαχίες τύπου “Σίδηρος και Σίκαλη”11 έμοιαζαν να δηλώνουν ότι

το κράτος μπορούσε να πετύχει μιαν ισορροπία ανάμεσα στις τάξεις. Ήταν, λοιπόν, δυνατόν,

για την εργατική τάξη, να πάρει μέρος στη φιλονικία, να μετασχηματίσει τον καπιταλισμό

κατά την πορεία - ή αυτός να είναι ο ίδιος ο δρόμος - προς τον σοσιαλισμό; Τέτοιες διαμάχες

οδήγησαν σε θεμελιώδεις διασπάσεις στο εσωτερικό του εργατικού κινήματος και, αργότερα,

στον κατακερματισμό του.

To “δοχείο” του έθνους

Το εργατικό κίνημα γεννήθηκε όχι, μόνο, στο πλαίσιο ενός αυξανόμενου ρόλου του κράτους αλλά

και στο πλαίσιο του έθνους: η ύστερη ανάπτυξη ήταν εθνική ανάπτυξη. Αυτό εξηγεί γιατί, όταν

ξέσπασε ο Μεγάλος Πόλεμος, οι σοσιαλιστές ήταν, σε μεγάλο βαθμό, διατεθιμένοι να εγκαταλεί-

ψουν τον διεθνισμό τους. Δικαιολόγησαν την υποστήριξή τους στον πόλεμο αναφερόμενοι στην

επιτυχία του κινήματος, που ακολούθησε τους πολέμους της εθνικής ενοποίησης, στις δεκαετίες

του 1860 και 1870.12

10 Adam Przeworski, “Capitalism and Social Democracy”, σελ. 33.
11 Στμ. Δες προηγούμενη σημείωση ??, σελ. ??.
12O Ένγκελς έγραψε, εκ των υστέρων, σχετικά με αυτούς τους πολέμους: “η ειρωνεία της ιστορίας ήταν ότι ο

Βίσμαρκ εκθρόνισε τον Βοναπάρτη και ο Βασιλιάς Γουλιέλμος της Πρωσσίας όχι, μόνο, εγκαθίδρυσε την μικρή

Γερμανική Αυτοκρατορία αλλά και την Γαλλική Δημοκρατία. Το τελικό αποτέλεσμα, όμως, ήταν, παρ’ όλα αυτά,

ότι η ανεξαρτησία και η εσωτερική ενότητα των μεγάλων εθνών στην Ευρώπη ήταν, πλέον, γεγονός...σε κλίμακα

αρκετά μεγάλη ώστε να επιτρέψει την συνέχιση της ανάπτυξης της εργατικής τάξης”. Ένγκελς: “Εισαγωγή στους
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HΛούξεμπουργκ κατήγγελε αυτή την ερμηνεία του πολέμου στην “Μπροσούρα του Γιούνιους”.13

Είδε - σχεδόν μόνη αυτή, ανάμεσα στους Σοσιαλδημοκράτες - ότι ο πόλεμος του 1914 θα ήταν

διαφορετικός: θα ήταν μακροχρόνιος και θα άφηνε πίσω του ανυπολόγιστες καταστροφές.

Επέπληττε τους συντρόφους της για την αποτυχία τους να κατανοήσουν την μεταβολή της φύσης

του πολέμου: “Σήμερα ο πόλεμος δεν λειτουργεί, για τον ανερχόμενο νεανικό καπιταλισμό, σαν

μια δυναμική μέθοδος παραγωγής των προϋποθέσεων της ”εθνικής” του ανάπτυξης. Ο πόλεμος

είχε αυτόν τον χαρακτήρα μόνο στην μεμονωμένη και αποσπασματική περίπτωση της Σερβίας”.14

Αυτό που υπονοείται είναι ότι ο πόλεμος είχε, όντως, λειτουργήσει στο παρελθόν, με αυτόν τον

τρόπο.

Πραγματικά, στις δεκαετίες του 1860 και 1870, οι πόλεμοι της εθνικής ενοποίησης σηματοδότη-

σαν την απαρχή μιας περιόδου ραγδαίας ανάπτυξης του εργατικού κινήματος. Σοσιαλδημοκρα-

τικά κόμματα και Αναρχικές ομοσπονδίες είχαν ιδρυθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη (και ακόμα

πιο μακριά, πχ. στην Αργεντινή). Οι καθοδηγητές του κινήματος ήξεραν ότι η επιτυχία τους

συνδεόταν με το πλαίσιο του έθνους. Αν η συσσώρευση του κεφαλαίου ήταν ο πολλαπλασιασμός

του προλεταριάτου, τότε, η δύναμη ενός έθνους ήταν ο βαθμός οργάνωσης της εργατικής του

τάξης: “η εναλλακτική σε μια ”εθνική” πολιτική συνείδηση δεν ήταν, στην πράξη, ο ”διεθνισμός

της εργατικής τάξης” αλλά μια υπο-πολιτική15 συνείδηση που λειτουργούσε, ακόμα, σε μια κλί-

μακα πολύ μικρότερη, ή άσχετη, από την συνείδηση του έθνους-κράτους”.16 Το εργατικό κίνημα

διογκώθηκε με την συμπαγοποίηση των εθνικών γλωσσών και πολιτισμών - που ήταν, σε μεγάλο

βαθμό, αμφότερα, αποτελέσματα της δημόσιας εκπαίδευσης (και της παρεπόμενης αύξησης

του αλφαβητισμού) - καθώς και με την επέκταση των σιδηροδρομικών δικτύων. Ο σύνδεσμος,

ανάμεσα στην μοίρα του έθνους και αυτήν της εργατικής τάξης, ήταν ευκρινέστερος για εκείνα

τα τμήματα του εργατικού κινήματος που ήταν σε θέση να συμμετάσχουν στις εθνικές εκλογές.

Φυσικά, αυτά τα τμήματα ήταν ακριβώς εκείνα που ψήφισαν πατριωτικά για τις πολεμικές

πιστώσεις το 1914.

Αυτή είναι, λοιπόν, η ουσία: με πολλούς τρόπους, ήταν η, καθοδηγούμενη από τα κράτη, ανά-

πτυξη υποδομών που δημιούργησε έναν αυξανόμενο ρόλο για τα κοινοβούλια. Αυτά είχαν την

ισχύ του κρατικού προϋπολογισμού. Ήλεγχαν, επίσης, την φορολογία. Τα κράτη είχαν την δυνα-

τότητα να δανείζονται από τις αγορές ομολόγων για την χρηματοδότηση των προγραμμάτων

υποδομής επειδή, ακριβώς, είχαν την δυνατότητα να αυξάνουν τακτικά, μέσω των κοινοβουλίων,

την φορολογία: “Η διατήρηση της ειδικής δημόσιας ισχύος, που στέκεται πάνω από την κοι-

νωνία, απαιτεί φόρους και κρατικά δάνεια”.17 Τα παλιά καθεστώτα είχαν, συνεπώς, συμφέρον

να μοιραστούν την εξουσία με τα εθνικά κοινοβούλια, για να μπορέσουν να ενισχύσουν την

ανάπτυξη. Σε αντάλλαγμα, τα παλιά καθεστώτα κέρδισαν μια τεράστια αύξηση της στρατιωτικής

ισχύος τους. Σαν αποτέλεσμα, η σπουδαιότητα των κοινοβουλίων αυξανόταν σταθερά (παρά

ταξικούς αγώνες στην Γαλλία”, (MECW 27) σελ. 506.
13 Στμ. ελλ. εκδ. Πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη, 2010.
14 Ρόζα Λούξεμπουργκ: “Η μπροσούρα του Γιούνιους”, 1915. Νωρίτερα, από οποιονδήποτε άλλον, είδε ακριβώς

αυτό που ερχόταν: “Ένας ακόμα τέτοιος παγκόσμιος πόλεμος και οι προοπτικές για τον σοσιαλισμό θα θαφτούν

κάτω από τα ερείπια”.
15 Στμ. Για την έννοια της υπο-πολιτικής.
16Έρικ Χομπσμπάουμ: “Η Εποχή του Κεφαλαίου”, MIET, 1994, σελ. 93.
17 Λένιν: “Κράτος και Επανάσταση” (Haymarket 2015) σελ. 48 - Στμ. ελλ. εκδ. Σύγχρονη Εποχή, 2012.
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το γεγονός ότι τα σχετικά επίπεδα φορολόγησης παρέμεναν χαμηλά, σε σύγκριση με αυτά που

επρόκειτο να γίνουν εφικτά στην διάρκεια των Παγκοσμίων Πολέμων).

Αυτός ήταν ο λόγος που είχε νόημα, για το εργατικό κίνημα, να διεισδύσει στα κοινοβούλια. Από

την σκοπιά του εργατικού κινήματος των μέσων του 19ου αιώνα, το ότι οι εργάτες θα μπορούσαν

να έχουν αντιπροσώπους στην κυβέρνηση ήταν ένα τρελό όνειρο. Όμως, ήδη από τα τέλη του

19ου αιώνα, ο Ένγκελς καλούσε για μια ειρηνική μετάβαση στον σοσιαλισμό. Η κάλπη αντικα-

τέστησε το οδόφραγμα: “Τα δύο εκατομμύρια ψηφοφόροι [που το SPD στέλνει] στις κάλπες,

μαζί με τους νεαρούς άνδρες και τις νεαρές γυναίκες που βρίσκονται από πίσω τους, ως μη-

ψηφοφόροι, αποτελούν την πιο πολυάριθμη, την πιο συμπαγή μάζα, την αποφασιστική ”δύναμη

κρούσης” του διεθνούς προλεταριακού στρατού”.18 Η ειρηνική νίκη των σοσιαλιστικών κομμά-

των, που συμμετείχαν στις εκλογές, φαινόταν εξασφαλισμένη (ακόμα και αν η αντιμετώπιση της

αντεπανάστασης ήταν αναγκαίο να γίνει με την βία):

“Ήταν μόνο ζήτημα χρόνου, σύμφωνα με τους συστηματικούς, και στατιστικά

σκεπτόμενους, Γερμανούς σοσιαλιστές, πριν αυτά τα κόμματα μπορέσουν να ξεπε-

ράσουν το μαγικό ποσοστό του 51% των ψήφων που στα δημοκρατικά καθεστώτα

πρέπει, σίγουρα, να αποτελεί το σημείο καμπής”.19

Αυτή η ελπίδα επιβίωσε στην διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. Μετά τον πόλεμο, οι προσπάθειες

επαναφοράς του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας αποδείχθηκαν επιτυχείς (ιδιαίτερα

στην Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη, όπου, αμφότερα, ήταν σχετικά πρόσφατης “εσο-

δείας”)· αντίθετα, πρίν από τον πόλεμο, η επέκταση του δικαιώματος ψήφου μέσα από τους

αγώνες, έμοιαζε αναπόφευκτη. Η Σοσιαλδημοκρατία έγινε η κυρίαρχη μορφή του εργατικού

κινήματος στις χώρες που οι εργάτες είχαν κερδίσει το δικαίωμα αυτό· στις χώρες που αυτό

δεν είχε συμβεί, ακόμα, οι εργάτες μπορούσαν να προσβλέπουν σε εκείνες, στις οποίες είχε

κατακτηθεί, για να δουν το δικό τους μέλλον, αναδυόμενο από το παρόν. Με τον τρόπο αυτό, η

ιδέα των “σταδίων” επεκτάθηκε: η Ρωσία κοίταζε την Γερμανία σαν μοντέλο τόσο οικονομικά

όσο και πολιτικά.

Όμως, όπως αποδείχθηκε, οι τροχιές των χωρών με ακόμα πιο καθυστερημένη ανάπτυξη δεν

αναπαρήγαγαν, στην πραγματικότητα, αυτές των όψιμα αναπτυγμένων χωρών. Έξω από την

Δυτική Ευρώπη, τα κινήματα έπρεπε να έχουν έναν πιο επαναστατικό προσανατολισμό καθώς,

εκεί, το παλιό καθεστώς παρουσίαζε μεγαλύτερη αντίσταση στην αναγνώριση των εργατικών

συμφερόντων. Ο αναρχισμός ήταν πιο ισχυρός στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη ακριβώς

γι’ αυτόν τον λόγο (καθώς και επειδή, σε αυτές τις χώρες, το προχώρημα ήταν αδύνατο χωρίς

τον αγροτικό πληθυσμό). Η ιδέα των “σταδίων” ήταν, όμως, ισχυρή και για έναν, ακόμα, λόγο:

με την περαιτέρω πρόοδο στο τεχνολογικό μέτωπο, το συμβάδισμα (με τις πιο αναπτυγμένες

χώρες) δεν ήταν, πλέον, εφικτό στην βάση της ύστερης ανάπτυξης: “Στον εικοστό αιώνα, οι

πολιτικές, που είχαν ”δουλέψει” στην Δυτική Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Γερμανία και τις ΗΠΑ,

αποδείχθηκαν λιγότερο αποτελεσματικές σε χώρες που δεν είχαν, ακόμα, αναπτυχθεί”.20 Ομόνος

18Ένγκελς: Εισαγωγή στο “Οι Ταξικοί αγώνες στην Γαλλία, 1848-50” του Καρλ Μαρξ 1895, (MECW 27) σελ. 522

- Στμ. ελλ. έκδοση: Σύγχρονη Εποχή, 2012 και στο “Ιστορικά Έργα”, εκδ. Αναγνωστίδη.
19Έρικ Χομπσμπάουμ: “H Εποχή των Αυτοκρατοριών”, ΜΙΕΤ, 2000, σελ. 117.
20 Allen: “Παγκόσμια Οικονομική Ιστορία”, σελ. 2.
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δρόμος, προς τα εμπρός, ήταν μέσω μιας μεγάλης-ώθησης εκβιομηχάνισης. Όπως θα δούμε, στη

συνέχεια, αυτή η εκβιομηχάνιση δεν απαιτούσε συμμαχίες με το παλιό καθεστώς αλλά, μάλλον,

την διάλυσή του, ως της ίδιας της προϋπόθεσης για ένα συμβάδισμα στην ανάπτυξη.

Ενσωματώνοντας τους εργάτες στην Πολιτεία

Καθώς το εργατικό κίνημα αναπτυσσόταν εντός των εθνικών ζωνών συσσώρευσης άρχισε,

επίσης, να κατακερματίζεται (αυτό ήταν αλήθεια ακόμα και πριν διασπάσει το κίνημα οΜεγάλος

Πόλεμος). Το κίνημα αποσταθεροποιήθηκε ακριβώς επειδή - τουλάχιστον στις περισσότερες

“αναπτυγμένες” καπιταλιστικές χώρες - αποδείχτηκε εφικτή η βελτίωση των βιωτικών συνθηκών

των εργατών μέσω της εθνικής ανάπτυξης, με τρόπο που διέλυε την επαναστατική τους ενέργεια.

Η μεταρρύθμιση και η επανάσταση διαχωρίστηκαν. Οι Σοσιαλδημοκράτες ισχυρίστηκαν, αρχικά,

ότι ένα τέτοιο σχίσμα ήταν αδύνατο:

Η ανύψωση της εργατικής τάξης που επήλθε από την ταξική πάλη, είναι, πε-

ρισσότερο, ηθική παρά οικονομική. Οι βιομηχανικές συνθήκες του προλεταριάτου

βελτιώνονται ελάχιστα, αν βελτιώνονται καθόλου. Όμως, η αυτο-εκτίμηση των προ-

λεταρίων ανεβαίνει ψηλότερα και το ίδιο συμβαίνει με τον σεβασμό που δείχνουν

προς αυτούς οι άλλες τάξεις της κοινωνίας. Αρχίζουν να θεωρούν τους εαυτούς τους

ως ίσους προς τις ανώτερες τάξεις και να συγκρίνουν τις συνθήκες ζωής τους με

αυτές των άλλων κοινωνικών στρωμάτων. Έχουν όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις

από την κοινωνία [απαιτήσεις που η κοινωνία δεν μπορεί να ικανοποιήσει]...κάτι

που αυξάνει την δυσαρέσκεια ανάμεσα στους προλετάριους.21

Σύμφωνα με τον Κάουτσκυ, το να σκέφτεται κανείς ότι οι μεταρρυθμίσεις θα έκαναν πιο υπο-

φερτή την εκμετάλλευση ήταν μια “παιδική ασθένεια”· οι μεταρρυθμίσεις ήταν απαραίτητες για

την επαναστατική προσπάθεια - εξασφάλιζαν στους εργάτες μια σχετική ασφάλεια, ώστε να

μπορέσουν να εστιάσουν στην οργάνωση της τελικής μάχης.22

Ο Κάουτσκυ μπορούσε να πει κάτι τέτοιο μόνον επειδή, όπως όλοι οι Δευτεροδιεθνιστές, πίστευε

ακόμα στο Kladderadatsch,23 την επερχόμενη κατάρρευση του συστήματος, η οποία θα ξεδι-

πλωνόταν ανεξάρτητα από τις μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να κερδηθούν. Το ξέσπασμα

την Πρώτης Μεγάλης Ύφεσης, το 1873, φαινόταν να επιβεβαιώνει αυτή την πεποίθηση. Στην

διάρκεια της Ύφεσης, το κεφάλαιο συγκεντροποιήθηκε σε εξαιρετικό βαθμό· συγκεντρώθηκε

σε βιομηχανικά συμπλέγματα που συνδέονταν μέσω καρτέλ. Σε αυτή τη βάση, οι σοσιαλιστές

ανήγγειλαν ότι οι προλετάριοι - μαζί με τους περισσότερους καπιταλιστές, αγρότες, τεχνίτες και

μικρο-επιχειρηματίες - θα βρίσκονταν σύντομα στον δρόμο.

Η σύνδεση που αντιλαμβάνονταν οι σοσιαλιστές, ανάμεσα στην βιομηχανική συγκεντροποίηση

και την ανεργία, ήταν το κλειδί της επαναστατικής τους θέσης: η τεχνική ανάπτυξη θα ανάγ-

21 Κάουτσκυ:Η Ταξική Πάλη, (Norton 1971).
22 Aπό εδώ αντλεί, φυσικά, ο Λένιν την ιδέα του αριστερισμού ως παιδικής διαταραχής: τον θεωρεί σαν μια

πρώιμη, μάλλον, παρά όψιμη, μορφή σοσιαλιστικής συνείδησης.
23 Στμ. κατάρρευση, θόρυβος, ανίερο χάος.
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καζε τους καπιταλιστές να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους με μηχανές. Σε κοινωνίες, που

οργανώνονταν γύρω από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, αυτή η μείωση θα οδηγούσε,

αναπόφευκτα, σε ανεργία για πάρα πολλούς. Αποδείχθηκε, όμως, πως η περαιτέρω τεχνική

ανάπτυξη στις βιομηχανίες υποδομών δεν παρήγαγε ανεργία, ιδιαίτερα στα μεγάλα βιομηχανικά

συμπλέγματα. Αντίθετα, η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων δημιούργησε θέσεις εργασίας

- και, μάλιστα, ακόμα περισσότερες, μετά το τέλος της Πρώτης Μεγάλης Ύφεσης το 1896.

Απλουστευτικά, κάπως, μπορούμε να εξηγήσουμε αυτό το φαινόμενο ως εξής. Αν και, κατά την

διάρκεια του 19ου αιώνα, έλαβαν χώρα τεράστιες τεχνικές εξελίξεις στην παραγωγή, ελάχιστες

από αυτές συνέβησαν στην διαδικασία συναρμολόγησης (ετμ.). Εκεί ήταν, ακόμα, απαραίτητα

τα ανθρώπινα χέρια. Σαν αποτέλεσμα, οι βιομηχανίες υποδομών απορρόφησαν τεράστιες πο-

σότητες, τόσο κεφαλαίου όσο και εργασίας. Απαιτούσαν έναν μικρό στρατό μηχανικών αλλά,

επίσης, έναν μεγάλο στρατό μισθωμένων χεριών που, στην πραγματικότητα, τοποθετούσαν μαζί

όλα τα, με ακρίβεια, κατασκευασμένα μέρη. Επιπλέον, οι βιομηχανίες αυτές ήταν οργανωμένες

με τέτοιο τρόπο ώστε, όποτε τα χέρια αυτά παρεμπόδιζαν την διαδικασία συναρμολόγησης, εξα-

νάγκαζαν μηχανές με τεράστιο κόστος να “κάθονται” αδρανείς. Έτσι, η ανάπτυξη δημιούργησε

όχι εξαθλίωση αλλά την δυνατότητα κάποιοι εργάτες να κερδίζουν υψηλότερους μισθούς μέσα

από στάσεις εργασίας.

Κάτω από αυτές τις μεταβληθείσες οικονομικο-πολιτικές συνθήκες ίσχυε, ακόμα περισσότερο,

ότι κάποιοι εργάτες είχαν τη δυνατότητα να κερδίζουν αξιοπρέπεια, παραμένοντας προσδεμένοι

στο κεφάλαιο. Έτσι, η εργατική τάξη δεν ήταν πλέον η τάξη με τις “ριζικές αλυσίδες”24 - η τάξη,

ως μια πλήρως αρνητική δύναμη, που θα εξεγειρόταν και θα αρνούνταν την κοινωνία. Αντίθετα,

ενσωματωνόταν σε αυτήν, αργά και διστακτικά (και, πρέπει να προστεθεί, επίσης, μακράν του

πλήρως), ως μια θετική δύναμη αλλαγής. Όπως ισχυριζόταν, το 1939, ο Πωλ Ματτίκ: “συνειδητά

και ασυνείδητα, το παλιό εργατικό κίνημα [έφτασε να δει] στην διαδικασία της καπιταλιστικής

επέκτασης τον ίδιο τον δικό του δρόμο για, ακόμα μεγαλύτερη, ευημερία και αναγνώριση. Όσο

περισσότερο άνθιζε το κεφάλαιο, τόσο καλλιτέρευαν οι εργασιακές συνθήκες”.25

Οι συνέπειες αυτής της καινούριας κατάστασης ήταν τεράστιες: οι οργανώσεις του εργατικού

κινήματος μπορούσαν να αναγνωριστούνως μέρος της κοινωνίας αποκομίζοντας, επίσης, σε αυτή

τη βάση, οφέλη για τα μέλη τους.Όμως, η αποδοχήαυτής της κοινωνικής αναγνώρισης απαιτούσε

να μην προάγουν, πλέον, την επανάσταση ως τον στόχο τους. Δεν ήταν δυνατόν να αποδέχονται

το συνταγματικό πλαίσιο και, ταυτόχρονα, να επιχειρηματολογούν για την ανατροπή του. Κάτι

τέτοιο θα διακινδύνευε την πιθανότητα να χάσει το κίνημα την αναγνώρισή του, χάνοντας,

24 Στμ. Στο πρωτότυπο “radical chains”, αναφορά στην περίφημη διατύπωση του Μαρξ στην “Εισαγωγή σε

μια Κριτική της Φιλοσοφίας του Δικαίου του Χέγκελ” που περιγράφει το προλεταριάτο ως “[μια τάξη] με ριζικές

αλυσίδες, [μια τάξη] της κοινωνίας των πολιτών που δεν είναι της κοινωνίας των πολιτών...[μια τάξη] που δεν

ίσταται σε μια μονόπλευρη αντίθεση στις συνέπειες, αλλά σε μια συνολική αντίθεση στις προκείμενες του κράτους

[statehood], [μια τάξη] που είναι η πλήρης απώλεια του ανθρώπου και, συνεπώς, μπορεί να κερδίσει, η ίδια, μόνο

μέσω της πλήρους επανάκτησης του ανθρώπου” (ό.π.). Όπως τονίζουν και οι Endnotes στην συνέχεια, αυτές οι

“ριζικές αλυσίδες” υποδηλώνουν την ριζική αρνητικήότητα του προλεταριάτου και το γεγονός ότι μπορεί να επιτύχει

τον ριζικό του ρόλο μόνο υπερβαίνοντας την ιστορία της γέννησής του.
25 Paul Mattick: “Καρλ Κάουτσκυ: από τον Μαρξ στον Χίτλερ”, στο “Anti-Bolshevik Communism” (Merlin 1978),

σελ. 4. Σε εκείνες, τις σκοτεινές στιγμές, ο Ματτίκ ισχυριζόταν: “επιστήμη για τους εργάτες, σχολεία για τους

εργάτες, συμμετοχή σε όλους τους θεσμούς της καπιταλιστικής κοινωνίας - αυτή, και τίποτα περισσότερο, ήταν η

πραγματική επιθυμία του κινήματος”.
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συνεπώς, και ό,τι είχε κερδίσει: “έπρεπε να γίνει η επιλογή ανάμεσα στις ”νόμιμες” και τις

”εξωκοινοβουλευτικές” τακτικές”.26 Το δίλημμα αυτό ήταν ακόμα πιο καθαρό στην περίπτωση

των συνδικάτων, των βασικών μορίων που συγκροτούσαν τον συλλογικό εργάτη.

Ηγεσία και απλά μέλη

Το κύριο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν τα συνδικάτα ήταν το ίδιο με αυτό που αντιμετώπιζαν

όλες οι εργατικές οργανώσεις: “το ταξικό συμφέρον είναι κάτι που επισυνάπτεται στους εργάτες

ως μια συλλογικότητα, μάλλον, παρά ως ένα σύνολο ατομικοτήτων, στο ”ομαδικό”, μάλλον, παρά

στο ”αθροιστικό”27 τους συμφέρον”.28 Το ταξικό συμφέρον των εργατών έπρεπε, με κάποιο

τρόπο, να υποστασιοποιηθεί. Για τον σκοπό αυτό, τα συνδικάτα δημιούργησαν όργανα που

τιμωρούσαν συμπεριφορές, οι οποίες μεγιστοποιούσαν το ατομικό (πχ. απεργοσπασία) σε βάρος

του συλλογικού ευ ζην. Στη συνέχεια, άρχισαν να ασκούν εξουσία, απειλώντας με την απόσυρση

της συλλογικής εργασίας και, μερικές φορές, κάνοντάς το πραγματικά. Εδώ είναι ο “κόμπος”

του προβλήματος: σε ένα πλαίσιο, στο οποίο τα συνδικάτα θέτουν σαν στόχο να βελτιώσουν

τους μισθούς και τις συνθήκες των εργατών, παραμένοντας όμως, αδρά, μέσα στα όρια της

νομιμότητας, τα συνδικάτα έπρεπε να επιδεικνύουν όχι μόνο την ικανότητα να απεργούν αλλά

και την ικανότητα να μην απεργούν, στον βαθμό που τα αιτήματά τους ικανοποιούνταν (ετμ.).

Διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να αυξήσουν την επιρροή τους.

Για τον λόγο αυτό, τα συνδικάτα έπρεπε να αναπτύξουν πειθαρχικούς μηχανισμούς οι οποίοι

πέραν του να καταστέλλουν συμπεριφορές, που μεγιστοποιούσαν τα “επιμέρους” συμφέροντα

των εργατών, εξασφάλιζαν ότι η συλλογικότητα ενεργούσε σύμφωνα με τις διαπραγματευμένες

συμφωνίες. Η ανάπτυξη τέτοιων μηχανισμών δεν καθιστούσε αναγκαίο έναν σταθερό διαχω-

ρισμό ανάμεσα σε μια οργανωτική ηγεσία και τα απλά μέλη. Όμως, ένας τέτοιος διαχωρισμός

μπορούσε να αποφευχθεί μόνον εκεί που τα μαχητικά απλά μέλη ήταν σε μια διαρκή δράση.

Καθώς οι αγώνες είχαν την τάση να ρέουν και να υποχωρούν, ο μόνος τρόπος, να παραμείνουν

τα συνδικάτα αποτελεσματικά στο πέρασμα του χρόνου, ήταν με την οικοδόμηση τυπικών δομών

που θα επέτρεπαν στους διαπραγματευτές να εμφανίζονται σαν να έχουν την δυνατότητα να

ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τα απλά μέλη της μαχητικής βάσης κατά βούληση (ενώ,

στην πραγματικότητα, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα από αυτά τα δύο).

Στο σημείο αυτό τα συμφέροντα των ηγετών και των απλών μελών απέκλιναν. Τα μαχητικά απλά

μέλη έγιναν ένας “μπελάς”, εκτός κι αν βρίσκονταν υπό τον αυστηρό έλεγχο της ηγεσίας. Εν τω

μεταξύ, η ηγεσία έγινε ένα μόνιμο προσωπικό που πληρωνόταν από τις εισφορές των συνδικάτων

και δεν εξαρτιόταν από τους εργοδότες για την εξασφάλιση ενός μισθού. Τα συμφέροντα της

ηγεσίας άρχισαν να ταυτίζονται, όλο και περισσότερο, όχι με την υπεράσπιση των μελών αλλά με

26 Przeworski: “Καπιταλισμός και Σοσιαλδημοκρατία”, σελ. 15.
27 Στμ. Στο πρωτότυπο: serial. Στην προκειμένη περίπτωση επιλέγουμε την απόδοση του serial ως αθροιστικό,

εννοώντας ένα συμφέρον που δεν είναι πραγματικά συλλογικό αλλά, μάλλον, ένα άθροισμα μεμονωμένων, ατομικών

συμφερόντων και, επομένως βρίσκεται, όντως, σε αντίστιξη προς το ομαδικό, δηλαδή το συλλογικό, συμφέρον. Σε

άλλα σημεία αποδίδουμε, όμως, το serial και ως επιμέρους.
28 Przeworski: “Καπιταλισμός και Σοσιαλδημοκρατία”, σελ. 20.
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την επιβίωση των συνδικάτων. Ο ηγέτες έτειναν, λοιπόν, να αποφεύγουν εκείνες τις συγκρούσεις

με τους εργοδότες που έθεταν σε κίνδυνο το μέλλον των συνδικάτων. Με τον τρόπο αυτό, ακόμα

και οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, πόσο μάλλον η επανάσταση, έγιναν ένας ολοένα και πιο

μακρινός στόχος.

Οι ίδιες οι οργανώσεις, που οι εργάτες οικοδόμησαν για να καταστήσουν εφικτή την επανάσταση

- οι οργανώσεις που υποδειγματοποιούσαν τον συλλογικό εργάτη - έγιναν τροχοπέδη για την

επανάσταση. Γιατί “ένα κόμμα προσανατολισμένο σε μερικές βελτιώσεις, ένα κόμμα στο οποίο οι

ηγέτες-αντιπρόσωποι ζουν ένα μικροαστικό στυλ ζωής, ένα κόμμα που για χρόνια έχει αποσυρθεί

από τους δρόμους, δεν μπορεί να ”γλιστρήσει μέσα από την τρύπα των χαρακωμάτων”,29 όπως

το έθεσε ο Γκράμσι, ακόμα κι αν ένα, τέτοιο άνοιγμα, προκαλείται από μια κρίση”.30 Από το

σημείο αυτό κι έπειτα, η επανάσταση αναδυόταν όχι ως μια εσωτερική τάση της καπιταλιστικής

ανάπτυξης αλλά, μάλλον, ως ένα εξωτερικό αποτέλεσμα της γεωπολιτικής. Οι επαναστάσεις

συνέβαιναν μόνον εκεί που η καπιταλιστική ανάπτυξη αποσταθεροποιούσε τα εθνικά πλαίσια

συσσώρευσης, στρέφοντας το ένα έθνος-κράτος εναντίον του άλλου.

Στο υπόβαθρο υπήρχε, επίσης, και αυτή η βασανιστική και ενοχλητική δοκιμασία: καθώς οι

παραγωγικές δυνάμεις αναπτύσσονταν, γινόταν ολοένα και πιο δύσκολο να γνωρίζει κανείς

τι θα σήμαινε η νίκη, καθώς και το να διαχειρίζεται όλα αυτά τα μαζικά “όργανα” προς το

συμφέρον των εργατών. Όπως, ακριβώς, και ο γαλαξίας που όταν τον βλέπουμε αμυδρά μοιάζει

σαν ένα μοναδικό φωτεινό σημείο αλλά, όταν τον κοιτάξουμε από πιο κοντά, φαίνεται να

αποτελείται κυρίως από κενό χώρο - έτσι και οι παραγωγικές δυνάμεις της καπιταλιστικής

κοινωνίας, ειδωμένες μικροσκοπικά, έμοιαζαν να οδηγούν στην δημιουργία του συλλογικού

εργάτη αλλά, σε μια μεγαλύτερη κλίμακα, οδήγησαν στην γεννηση μόνο της διαχωρισμένης

κοινωνίας.

Παράρτημα σχετικά με την ταξική ταυτότητα

Το εργατικό κίνημα προήγαγε την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων σαν ένα μέσο πίεσης,

για να μπορέσει να υπάρξει ο συλλογικός εργάτης ως μια συμπαγής μάζα. Όπως αποδείχθηκε,

όμως, η επέκταση και η εντατικοποίηση του συστήματος του εργοστασίου απέτυχε να φέρει το

επιθυμητό αποτέλεσμα· ο συλλογικός εργάτης υπήρχε μόνο στην, και μέσω της, δραστηριότητας

του ίδιου του εργατικού κινήματος. Οι διαμεσολαβήσεις του οποίου, βέβαια, έκαναν το συλ-

λογικό συμφέρον των εργατών κάτι πολύ πραγματικό. Όπως έχουμε ισχυριστεί, τα συνδικάτα

και τα κόμματα κατασκεύασαν μιαν εργατική ταυτότητα σαν ένα καθοριστικό στοιχείο των

οργανωτικών τους προσπαθειών. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ταξική ενότητα ή η ταυτότητα, με την

οποία ήταν συνυφασμένη, επιβαλλόταν, με κάποιο τρόπο, από τα συνδικάτα και τις κομματικές

ηγεσίες· αυτή η ενότητα, και η ταυτότητα, ήταν συστατική του ίδιου του σχεδίου του εργατικού

κινήματος, στο οποίο συμμετείχαν εκατομμύρια εργάτες.

Εντός του εργατικού κινήματος, οι εργάτες ισχυρίζονταν ότι η ταξική ταυτότητα, που προήγαγαν

29 Στμ. στο πρωτότυπο: pour through the hole in the trenches.
30 ό.π. σελ. 15.
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και επιβεβαίωναν, είχε όντως καθολικό χαρακτήρα. Συμπεριελάμβανε, υποτίθεται, όλους τους

εργάτες, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες ποιότητές τους: ως μητέρες, ως ανθρώπους που μόλις εί-

χαν μεταναστεύσει, ως καταπιεσμένες εθνικότητες, ως ανύπαντρους άντρες (και στο πιο ακραίο

όριο: ως άτομα με ειδικές ανάγκες, ως ομοφυλόφιλους κοκ.). Στην πραγματικότητα, όμως, η

υποτιθέμενη καθολική ταυτότητα, που κατασκεύασε το εργατικό κίνημα, αποδείχθηκε στην

πράξη ότι ήταν ειδική. Συμπεριελάμβανε εργάτες μόνο στον βαθμό που ήταν “σταμπαρισμένοι”

ή επιθυμούσαν να “σταμπαριστούν”, με έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, περιε-

λάμβανε εργάτες όχι όπως ήταν καθαυτοί αλλά, μόνο, στον βαθμό που συμμορφώνονταν σε

μια συγκεκριμένη εικόνα σεβασμού, αξιοπρέπειας, σκληρής δουλειάς, οικογένειας, οργάνωσης,

νηφαλιότητας, αθεϊσμού κοκ.31

Εξετάσαμε, νωρίτερα, την ιστορική γένεση αυτής της ιδιαίτερης ταξικής ταυτότητας - στους

αγώνες ενάντια στο παλιό καθεστώς και στην επέκταση των βιομηχανιών υποδομών. Είναι

πιθανό να φανταστούμε ότι, σε συνθήκες που έχουν αλλάξει, συγκεκριμένα, ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικά αυτής της ταυτότητας μπορεί να αναδείχθηκαν με διαφορετικό τρόπο. Είναι βέβαιο

ότι ακόμα και μέσα στην Ευρώπη θα μπορούσε να βρει κανείς πολλά διαφορετικά, αντιφατικά,

χαρακτηριστικά που αποδίδονται στους εργάτες ως τάξη, σε διαφορετικά εθνικά ή περιφερειακά

πλαίσια. Από αυτή την άποψη, όμως, θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Ακόμα και στις

ΗΠΑ, όπου το δικαίωμα της ψήφου για τους άντρες είχε κερδηθεί νωρίς και όπου δεν υπήρχε

ένα παλιό καθεστώς, για να νικηθεί, κατασκευάζεται, και πάλι, μια εργατική ταυτότητα γύρω

από ένα παρόμοιο σύνολο δεικτών: παραγωγικότητα, αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη, προσωπική

υπευθυνότητα. Σε ένα έθνος μεταναστών, όπου οι Αφροαμερικανοί και οι ιθαγενείς Αμερικανοί

βρίσκονταν στον πάτο της κοινωνικής ιεραρχίας, η “λευκότητα” αντιπροσώπευε ένα επιπλέον

ακόμα διακριτικό γνώρισμα που, κάποιες φορές, συμπλήρωνε την ταξική ταυτότητα και, κά-

ποιες άλλες, την ανταγωνιζόταν. Το τελευταίο εξηγεί, εν μέρει, την ασθενικότητα της εργατικής

ταυτότητας στις ΗΠΑ και την πιο πρώιμη εξαφάνισή της. Ταυτόχρονα, όμως, καταδεικνύει και

τους βαθύτερους δομικούς παράγοντες που οδήγησαν στην ανάδυση αυτής της ταυτότητας,

παρά τις τεράστιες εθνικές και πολιτισμικές διαφορές.

Υπήρχε κάτι αναγκαίο, κάτι αυθόρμητο, στον “περιορισμό” που υπέστη η ταξική ταυτότητα στο

εργατικό κίνημα. Η ουσία, εδώ, είναι ότι τα συλλογικά συμφέροντα των εργατών δεν μπορούν να

καθοριστούν προσθέτοντας, απλά, τα επιμέρους συμφέροντά τους, ως άτομα. Το γεγονός αυτό

διακρίνει τους εργάτες από τους καπιταλιστές και τους τοποθετεί, επίσης, σε μια μειονεκτική

θέση στις διαπραγματεύσεις. Άλλωστε, τα συλλογικά συμφέροντα των καπιταλιστών είναι, σε

μεγάλο βαθμό, απλά ζήτημα αριθμητικής (ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, ζήτημα επίλυσης σύν-

θετων συστημάτων εξισώσεων): τα κόστη πρέπει να διατηρούνται όσο το δυνατόν χαμηλότερα

διατηρώντας, ταυτόχρονα, τα κέρδη όσο το δυνατόν υψηλότερα. Δεν υπάρχουν, για παράδειγμα,

οικολόγοι καπιταλιστές και φεμινιστές καπιταλιστές που έρχονται σε σύγκρουση, με άλλους

καπιταλιστές, σχετικά με το πώς θα πρέπει να διοικείται μια επιχείρηση. Τέτοιοι προβληματισμοί

31 “Στην καρδιά της εργατικής αριστοκρατίας βρίσκεται πάντα [η ιδέα] ότι σχηματίζεται μια ηγεμονική φράξια,

που εμφανίζει τον εαυτό της ως το προλεταριάτο, και επιβεβαιώνει την προλεταριακή ικανότητα να οργανώσει

μιαν άλλη κοινωνική τάξη, ξεκινώντας με τις δεξιότητες και τις αξίες που διαμορφώθηκαν στην δουλειά και την

πάλη της”. Jacques Ranciere, “Les maillon de la chaine”, Les Revoltes Logiques #2, Άνοιξη-Καλοκαίρι 1976, σελ. 5.
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έρχονται στο προσκήνιο μόνο στον βαθμό που δεν επηρεάζουν τον ισολογισμό μιας εταιρείας.32

Οι εργάτες, αντίθετα, έρχονται αντιμέτωποι με πολύ πιο δύσκολα είδη υπολογισμών: “για παρά-

δειγμα, τι ποσό του μισθού μπορεί, ”εύλογα”, να εγκαταλειφθεί έναντι ποιού ποσοστού αύξησης

στην ικανοποίηση από τη δουλειά; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να δοθεί μέσω

οποιασδήποτε λογιστικής ανάλυσης, που θα μπορούσε να εφαρμοστεί αντικειμενικά· μπορεί να

βρεθεί, μόνο, ως αποτέλεσμα της συλλογικής βούλησης των μελών μιας [εργατικής] οργάνω-

σης”.33 Οι απαντήσεις, που οι εργάτες μπορούν να δώσουν σε ένα τέτοιο ερώτημα, ξεχωριστά ο

καθένας, εξαρτώνται από τις ατομικές τους προτιμήσεις καθώς και από τις ιδιομορφίες της κα-

τάστασής τους: νεαροί ανύπαντροι άντρες έχουν διαφορετικά συμφέροντα από τις ανύπαντρες

μητέρες.

Το να μελετήσουν, όμως, κάθε τέτοιο σημείο, προκειμένου να φτάσουν σε κάποιο είδος συναίνε-

σης ή συμβιβασμού που θα εξασφάλιζε ότι κάθε εργάτης παίρνει, τουλάχιστον κάτι, από αυτά

που επιθυμεί, θα καθιστούσε την οργάνωση των εργατών εξαιρετικά δύσκολη. Η λύση θα πρέπει

να βρεθεί στην διαμόρφωση μιας συλλογικής ταυτότητας: “οι συνενώσεις των σχετικά ανίσχυρων

μπορούν να ελπίζουν στην αλλαγή της αρχικής σχέσης ισχύος μόνο στον βαθμό που πετυχαίνουν

στην διαμόρφωση μιας συλλογικής ταυτότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα της οποίας τα κόστη

της οργάνωσης μειώνονται υποκειμενικά”.34 Αυτό είναι, ακριβώς, το επίτευγμα των συνδικάτων,

μέσα από την προαγωγή της εργατικής ταυτότητας: κάνοντας τους εργάτες να αντιλαμβάνονται

τα συμφέροντά τους μέσα από τους φακούς αυτής της ταυτότητας, τα συνδικάτα “ταυτόχρονα

εκφράζουν (εξέφραζαν) και καθορίζουν (καθόρισαν) τα συμφέροντα των μελών τους”.35

Οι μεμονωμένοι εργάτες έπρεπε να αναγνωρίσουν ότι το συνδικάτο ενεργεί για τα συμφέροντά

τους ακόμα και αν τα δικά τους, ιδιαίτερα συμφέροντα, δεν υπηρετούνταν από τις διαπραγμα-

τευτικές στρατηγικές του. Αυτό είναι ένα γνώρισμα οποιουδήποτε συνηθισμένου, αιτηματικού

αγώνα “ρουτίνας”: στον βαθμό που μια συλλογικότητα θέλει να προβάλλει κάποια αιτήματα και,

με αυτή την έννοια, να εμπλακεί σε ένα είδος διαπραγμάτευσης, τα μέλη της θα πρέπει είτε να

μοιραστούν ένα άμεσο συμφέρον ή, διαφορετικά, να έχουν την ικανότητα να διαμορφώσουν

μια ταυτότητα ώστε να καλύψουν τα “κενά” ανάμεσα στα επικαλυπτόμενα συμφέροντά τους

(εισάγοντας, κατά παράδοξο τρόπο, ένα μη χρησιμοθηρικό στοιχείο στον αιτηματικό αγώνα

τους).36 Οι εργατικές οργανώσεις ήταν αναγκασμένες να βασίζονται σε “μη-χρησιμοθηρικές

μορφές συλλογικής δράσης”, βασισμένες σε “συλλογικές ταυτότητες”,37 επειδή έπρεπε, εν μέρει,

να επανακαθορίσουν τα συμφέροντά τους ώστε να τα ικανοποιήσουν. Πραγματικά, η ικανότητα

για την προβολή αιτημάτων, σε έναν δεδομένο αγώνα, μπορεί να συλληφθεί ως δομικά συνδεδε-

32 Οι καπιταλιστές μπορούν, επίσης, να εκφράζουν τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους στο πλαίσιο της φιλανθρωπίας:

κάνουν ζημιά ή καταστρέφουν σε μια στιγμή κάτι που, με μεγάλες τυμπανοκρουσίες, προσπαθούν να διορθώσουν

την επόμενη.
33 Claus Offe και Helmut Wiesenthal: “Two Logics of Collective Action” στο Offe: “Disorganized Capitalism”

(MIT 1985), σελ. 179.
34 Offe και Wiesenthal: “Two Logics of Collective Action”, σελ. 183.
35 Offe και Wiesenthal, “Two Logics of Collective Action”, σελ. 184.
36Οποιοσδήποτε συμμετείχε στο κίνημα Occupy μπορεί να το δει αυτό: αν η ενότητα των αιτημάτων πρέπει

να επιτευχθεί μεταξύ διαφοροποιημένων τμημάτων και, στην συνέχεια, να παρουσιαστεί στον κόσμο - που δεν

μοιράζεται μια κοινή ταυτότητα - αυτό μπορεί να γίνει, μόνο, μέσα από ατέλειωτες διαβουλεύσεις και/ή με το

κόστος πολλοί άνθρωποι να μην πετύχουν αυτό που θέλουν.
37 Offe, “Two Logics of Collective Action”, σελ. 183.
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μένη με την ικανότητα αυτού του αγώνα να αντλήσει από μια υπάρχουσα - ή να διαμορφώσει

μια νέα - συλλογική ταυτότητα· η προβολή αιτημάτων και η σύνθεση (της τάξης) είναι δυο όψεις

του ίδιου νομίσματος.38

Στο πλαίσιο του εργατικού κινήματος, το σημείο αυτό εφαρμόζεται όχι, μόνο, στις διαπραγ-

ματεύσεις με τα αφεντικά αλλά, επίσης, και στην ανάπτυξη των πολιτικών κομμάτων καθώς

και στην ανάπτυξη όλων των υπόλοιπων οργανώσεων, που υπάρχουν σε αστικά περιβάλλοντα

γεμάτα από πρώην αγρότες και/ή πρόσφατους μετανάστες. Από μόνο του το πλήθος, και η

διαφοροποίηση των καταστάσεων, καθιστούν δύσκολη μιαν απόφαση σχετικά με τους κοινούς

“άμεσους” στόχους (προφανώς, πριν από την κατάληψη της εξουσίας). Αλλά, ακόμα και αν αυτό

δεν ήταν πρόβλημα, τα κόστη της οργάνωσης παραμένουν υψηλά για άλλους λόγους. Οι εργάτες

έχουν περιορισμένους χρηματικούς πόρους· πληρώνουν το κόστος της ταξικής πάλης κυρίως με

τον χρόνο και την προσπάθειά τους (συμμετέχοντας σε μια διαμαρτυρία, παρακολουθώντας

μια συνέλευση, απεργώντας). Αν πρέπει κανείς να δουλεύει ένα 12ωρο ή να προσέχει παιδιά,

όπως συμβαίνει με τις περισσότερες εργάτριες, όλα αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολα. Επιπλέον,

δεν υπάρχει τρόπος για τους εργάτες να εποπτεύουν την συνεισφορά του καθενός. Αυτό, σε

συνδυασμό και με το μέγεθος, μόνο, του κινήματος, δημιουργεί εξαιρετικά προβλήματα μαζικής

συλλογικής δράσης. Το βλέπουμε αυτό στο ηθικό κέντρο του εργατικού κινήματος - καλλιέργεια

ενός αισθήματος καθήκοντος, αλληλεγγύης - αλλά επίσης και στα μέσα πειθαρχίας - το κλειστό

σωματείο, επίθεση στους απεργοσπάστες. Ακόμα και με αυτά τα μέσα, η ελκυστικότητα των

εργατικών οργανώσεων ποικίλει πάρα πολύ, όπως και οι οργανωτικές τους δυνατότητες. Ακόμα

και σήμερα απαιτείται μια τραγωδία, όπως μια πυρκαγιά στο εργοστάσιο ή μια επίθεση από

μπράβους της εργοδοσίας, για να βρεθεί στον δρόμο η πλειοψηφία των εργατών.

38 Για μια περαιτέρω επεξεργασία αυτού του σημείου, σε σχέση με έναν συγκεκριμένο σύγχρονο αγώνα, δείτε το:

“Gather Us From Among the Nations”, στο παρόν τεύχος, σελ. 210-14.
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