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Η άνοδος και η παρακμή του εργατικού κινήματος, 1883-

1982

Δεν έχουμε μοντέλα. Η ιστορία των περασμένων εμπειριών

εξυπηρετεί μόνο στο να μας απελευθερώσει από αυτές τις εμ-

πειρίες.

Μάριο Τρόντι, “Lenin in England”α

αΠρώτη δημοσίευση στο Classe Operaia Issue No.1, Ιανουάριος

1964.

Πρόλογος: Προδοσία και Θέληση

Τι πρέπει να κάνουμε σήμερα, αν είμαστε “με την” επανάσταση; Πρέπει να μαζεύουμε από τώρα

τα “εφόδιά” μας ή να περιμένουμε υπομονετικά για την επόμενη ρήξη; Πρέπει να ενεργούμε

σύμφωνα με αναλλοίωτες επαναστατικές αρχές ή να παραμένουμε ευέλικτοι, ώστε να μπορούμε

να προσαρμοζόμαστε σε καινούριες καταστάσεις, καθώς αυτές αναδύονται; Οποιαδήποτε απάν-

τηση σε αυτά τα ερωτήματα “κολλάει” αναπόφευκτα στην ιστορία των επαναστάσεων κατά

τον εικοστό αιώνα. Η αποτυχία αυτών των επαναστάσεων εξηγεί το γεγονός ότι βρισκόμαστε,

ακόμα, στο σημείο να θέτουμε στους εαυτούς μας αυτά τα ερωτήματα. Όλες οι προσπάθειες

να αναλύσουμε τον ρόλο μας, σήμερα, στοιχειώνονται από τις πανωλεθρίες του παρελθόντος.

Αυτό αληθεύει ακόμα και, ή μάλλον κυρίως, για όσους καταρχάς δεν αναφέρονται καθόλου στο

παρελθόν. Και είναι αρκετά εύκολο να δούμε τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό.

Η ιστορία του κομμουνισμού δεν είναι μόνο η ιστορία των ηττών: να διακινδυνεύει κανείς, να τα

βάζει με μια ισχυρότερη δύναμη και να χάνει. Είναι, επίσης, μια ιστορία δολιότητας ή αυτού που

η Αριστερά αποκαλεί, τυπικά, “προδοσία”. Στην διάρκεια του παραδοσιακού εργατικού κινή-

ματος υπήρχαν πολλά φημισμένα παραδείγματα: των Σοσιαλδημοκρατών και των συνδικάτων,

κατά την αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, των Έμπερτ και Νόσκε, στην διάρκεια της

Γερμανικής Επανάστασης, του Τρότσκυ, εν μέσω της Εξέγερσης της Κροστάνδης, του Στάλιν,

όταν ήρθε στην εξουσία, της CNT στην Ισπανία, όταν διέταξε τους επαναστάτες να γκρεμίσουν

τα οδοφράγματα, κοκ. Στα αντι-αποικιοκρατικά κινήματα, των μέσων του εικοστού αιώνα, ο

Πρόεδρος Μάο, οι Βιέτ Μινχ και ο Κβάμε Νκρούμαχ1 αποκαλούνταν, όλοι, προδότες. Εν τω

1 Στμ. Κβάμε Νκρούμαχ (1909–1972), φιλόσοφος, κοινωνιολόγος και πολιτικός επιστήμονας από την Γκάνα, ο

πρώτος πρωθυπουργός (1957-1960) και πρώτος πρόεδρος (1960-1966) της ανεξάρτητης Γκάνας. Έγινε ευρύτερα

γνωστός για τις προσπάθειές του να διαδοθούν οι ιδέες του παναφρικανισμού.
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μεταξύ, στην τελευταία μείζονα εξέγερση στην Ευρώπη ήταν η CGT 2 το 1968 και το PCI 3 το

1977, μεταξύ άλλων, που κατονομάστηκαν για προδοσία. Η αντεπανάσταση δεν έρχεται μόνο

απ’ έξω, αλλά, κατά τα φαινόμενα, και από την καρδιά της ίδιας της επανάστασης.

Το ότι η ήττα αποδίδεται, τελικά, στο ηθικό έλλειμα των οργανώσεων και των ατόμων της Αριστε-

ράς είναι ουσιώδες, τουλάχιστον στις αριστερίστικες αφηγήσεις. Αν οι επαναστάσεις ηττούνταν

για κάποιον άλλον λόγο (για παράδειγμα, σαν αποτέλεσμα των αδήριτων αναγκών κάποιων

μοναδικών καταστάσεων), τότε δεν θα μπορούσαμε να μάθουμε παρά ελάχιστα πράγματα σχε-

τικά με την δική μας μαχητικότητα. Η κομμουνιστική θεωρία έφτασε να περιστρέφεται, σχεδόν

νευρωτικά, γύρω από το ζήτημα της προδοσίας και της θέλησης που την αποτρέπει, επειδή το

σχέδιο του κομμουνισμού έμοιαζε να παρεμποδίζεται - όχι από την τύχη, αλλά από την προδοσία.

Η σύνδεση αυτών των δύο είναι κομβική: σε πρώτη ματιά, η θεωρία της προδοσίας φαίνεται

να είναι το αντίστροφο μιας ηρωϊκής σύλληψης της ιστορίας. Αλλά η προδοσία οριοθετεί τον

αρνητικό χώρο του ήρωα και, συνεπώς, της φιγούρας του μαχητή. Είναι ο μαχητής/η μαχήτρια,

με την ορθή επαναστατική γραμμή τους και την αυθεντική επαναστατική τους θέληση - που θα

εμποδίσουν, υποτίθεται, την προδοσία να λάβει χώρα και, συνεπώς, θα κάνουν την επανάσταση

να καρποφορήσει.4

2 Στμ. Η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας (Γαλλικά: Confédération Générale du Travail, CGT) είναι η πρώτη από

τις πέντε μεγάλες εργατικές συνομοσπονδίες στη Γαλλία, με το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων (34.0% στις εκλογές

του 2008), και δεύτερη σε αριθμό μελών (αν και o αριθμός αυτός μειώθηκε στο μισό, σχεδόν, του αριθμού μελών

την εποχή που εκλέχθηκε πρόεδρος ο Μιτεράν, το 1981). Ιδρύθηκε το 1895 και μέχρι και το 1914 κυριαρχούνταν

από αναρχοσυνδικαλιστικές τάσεις για να μετατοπιστεί, σταδιακά, προς τα αριστερά, περνώντας στην επιρροή του

Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας (ΚΚΓ), ιδιαίτερα μετά το τέλος του 2ου ΠΠ. Στην διάρκεια του Μάη του 1968

επικρίθηκε πολύ σκληρά από τους αριστεριστές επειδή ο ηγέτης της Georges Séguy υπέγραψε τις συμφωνίες της

Grenelle με τον πρωθυπουργό Georges Pompidou, κάτι που θεωρήθηκε ως προδοσία της επανάστασης. Από την

δεκαετία του 1990, αποκόπτει, σταδιακά, όλους τους οργανικούς δεσμούς με το ΚΚΓ υπέρ μιας πιο μετριοπαθούς

στάσης και επικεντρώνοντας τη δράση της - ειδικά μετά τις γενικές απεργίες του 1995 - στα συνδικάτα του ιδιωτικού

τομέα. (πηγή Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/General_Confederation_of_Labour_(Fra nce)
3 Στμ. Το ΙΚΚ (Partito Comunista Italiano, PCI), ιδρύθηκε ως Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας (Partito

Comunista d’Italia) το 1921 στο Λιβόρνο, αποσχιζόμενο από το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ιταλίας (PSI). Οι Αμαντέο

Μπορντίγκα και Αντόνιο Γκράμσι ηγήθηκαν της διάσπασης. Όντας στην παρανομία, κατά τη διάρκεια του φα-

σιστικού καθεστώτος, έπαιξε μείζονα ρόλο στην ιταλική αντίσταση. Άλλαξε την ονομασία του σε PCI το 1943 και

έγινε το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στην Ιταλία μετά τον 2ο ΠΠ, συγκεντρώνοντας, το 1970, το ένα τρίτο των

ψηφοφόρων, αναδεικνυόμενο στο μεγαλύτερο κομμουνιστικό κόμμα στην Δύση (2.3 εκατομμύρια μέλη το 1947 και

34.4% των ψήφων το 1976). Την δεκαετία του 1970, υπό την ηγεσία του Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, ήρθε σε ρήξη με

την Μόσχα, καταγγέλλοντας την εισβολή στην Πράγα και αρνούμενο να αποδοκιμάσει την Κίνα. Απομακρύνθηκε

από την ορθοδοξία του Μαρξισμού-Λενινισμού και στράφηκε προς τον Ευρωκομμουνισμό και την Σοσιαλιστική

Διεθνή. Διακήρυξε την γραμμή του Ιστορικού Συμβιβασμού, δηλαδή της πολιτικής συνεργασίας με τους Σοσιαλιστές

και τους Χριστιανοδημοκράτες, σχέδια που τερματίστηκαν μετά τη δολοφονία του Άλντο Μόρο από τις Ερυθρές

Ταξιαρχίες, το 1978. Το 1991 το ΙΚΚ διασπάστηκε στο PDS (Δημοκρατικό Κόμμα της Αριστεράς), υπό τον Ακίλε

Οκέτο, και το PRC (Κόμμα της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης), υπό τον Αρμάντο Κοσσούτα, με το ένα τρίτο, σχεδόν,

των μελών που αρνήθηκαν να ακολουθήσουν την μετεξέλιξή του σε ένα προοδευτικό κόμμα της αριστεράς.
4 Για να δώσουμε, απλά, ένα παράδειγμα, το 1920 στο Δεύτερο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ο

Ζηνόβιεφ ισχυρίστηκε ότι: “Ένας σωρός παλιά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έχουν μεταστραφεί μπροστά στα

μάτιά μας...σε κόμματα που πρόδωσαν τους σκοπούς της εργατικής τάξης. Λέμε στους συντρόφους μας ότι το

σημάδι των καιρών δεν συνίσταται στο ότι πρέπει να αρνηθούμε το Κόμμα. Το σημάδι των καιρών στους οποίους

ζούμε...συνίσταται στο ότι πρέπει να πούμε: τα παλιά κόμματα έχουν ναυαγήσει· κάτω τα κόμματα αυτά. Ζήτω

το νέο Κομμουνιστικό Κόμμα, που πρέπει να χτιστεί κάτω από τις νέες συνθήκες.” Και συνεχίζει προσθέτοντας:

“Χρειαζόμαστε ένα κόμμα. Αλλά τι είδους κόμμα; Δεν χρειαζόμαστε κόμματα που έχουν την απλή αρχή να μαζέψουν

όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη γύρω τους...[Χρειαζόμαστε] ένα συγκεντρωτικό κόμμα, με σιδερένια πειθαρχία”.

Είναι αδύνατον να διαβάσουμε αυτές τις γραμμές χωρίς να θυμηθούμε ότι, δεκαπέντε χρόνια αργότερα, ο Ζηνό-

βιεφ θα βρισκόταν κατηγορούμενος στις πρώτες δίκες της Μόσχας. Θα εκτελούνταν από το ίδιο κόμμα που είχε

υπερασπιστεί με τόση αποφασιστικοτητα. Αλλά, τότε ο Τρότσκυ, ο οποίος είχε σταθεί στο πλευρό του στο δεύτερο
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Οι αρχές αυτής της μορφής σκέψης είναι εύκολο να ταυτοποιηθούν: στις 4 Αυγούστου του 1914,

οι Γερμανοί Σοσιαλδημοκράτες ψήφισαν υπέρ της υποστήριξης της πολεμικής προσπάθειας· τα

συνδικάτα υποσχέθηκαν να διαχειριστούν την εργατιά. Έτσι, ο Μεγάλος Πόλεμος ξεκίνησε με

την αποδοχή των επί της γης αντιπροσώπων του σοσιαλισμού. Έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα

του πολέμου, σοσιαλιστές, που διαφωνούσαν με αυτόν, μαζεύτηκαν στο Zimmerwald με το

πρόσχημα της οργάνωσης μιας συνόδουπαρατήρησης πτηνών και σκοπό την ανασυγκρότηση του

διαλυμένου κομμουνιστικού σχεδίου. Ακόμα κι εκεί, όμως, ξέσπασαν πολύ γρήγορα διαιρέσεις. Η

Αριστερή πτέρυγα της ομάδας των διαφωνούντων - που συμπεριελάμβανε τόσο τον Λένιν όσο και

αντιπροσώπους των ρευμάτων που, στην συνέχεια, θα εξελλίσονταν στην Ολλανδο-Γερμανική

αριστερά - αποσχίστηκε από το κυρίως σώμα αφού το τελευταίο αρνήθηκε να αποκηρύξει

απερίφραστα και ολοκληρωτικά τους Σοσιαλδημοκράτες. Στο δικό της σχέδιο πρότασης, η

Αριστερά δεν “μάσησε τα λόγια της”: “Προκατειλημμένοι από τον εθνικισμό, σάπιοι από τον

τυχοδιωκτισμό, [οι Σοσιαλδημοκράτες] πρόδωσαν στην αρχή του Παγκοσμίου Πολέμου το

προλεταριάτο στον ιμπεριαλισμό”.5 Ήταν, τώρα, για το προλεταριάτο “ένας πιο επικίνδυνος

εχθρός από τους ίδιους τους αστούς απόστολους του ιμπεριαλισμού”.6

Αυτή η αποκήρυξη ήταν, όμως, μόνο ένα παράδειγμα μιας τροπής που θα επαναλαμβανόταν,

μετέπειτα, χιλιάδες φορές. Οι οργανώσεις που δημιουργήθηκαν με σκοπό την υπεράσπιση των

συμφερόντων της εργατικής τάξης - κάνοντάς το, συχνά, αυτό με βάση τη δική τους ιδέα για

την προδοσία και την θέληση - πρόδωσαν, ξανά και ξανά, την τάξη, στην διάρκεια του εικοστού

αιώνα.

Είτε αποκαλούν τους εαυτούς τους κομμουνιστές είτε αναρχικούς, όσοι προσδιορίζονται ως

“επαναστάτες”, ξοδεύουν πολύ χρόνο στην μελέτη των προδοσιών του παρελθόντος, συχνά με

υπερβολική λεπτομέρεια, για να προσδιορίσουν πώς ακριβώς συνέβησαν.7 Πολλές από αυτές

τις μελέτες προσπαθούν να ανακτήσουν το κόκκινο νήμα της ιστορίας: την διαδοχή ατόμων

ή ομάδων που εξέφρασαν μια ηρωϊκή πίστη στην επανάσταση. Η ίδια η ύπαρξή τους αποδει-

κνύει, υποτίθεται, ότι ήταν δυνατόν να μην προδώσει κάποιος και, συνεπώς, η επανάσταση ήταν

δυνατόν να πετύχει - αρκεί να ήταν οι σωστές ομάδες στο πηδάλιο ή οι “σκάρτες” να είχαν απο-

μακρυνθεί από αυτό την κατάλληλη στιγμή. Κάποιος γίνεται αναρχικός ή κομμουνιστής ανάλογα

με το συγκεκριμένο νήμα, με το οποίο πλέκει το λάβαρό του (και συχνά, σήμερα, κυματίζει αυτές

τις σημαίες όχι με βάση μιαν ειλικρινή ταυτότητα αλλά, μάλλον, με βάση διάφορες συγκυρίες

ή φιλίες). Όποια σημαία, όμως, και αν κυματίζουν, οι επαναστάτες αποτυγχάνουν να δουν τα

όρια στα οποία πραγματικά ανταποκρίνονταν οι ομάδες τις οποίες τιμούν - αυτό είναι, ακριβώς,

συνέδριο, είχε ήδη φυγαδευτεί από τη χώρα και σύντομα θα δολοφονούνταν.
5Προτεινόμενο Σχέδιο Απόφασης από την αριστερή πτέρυγα στο Zimmerwald, 1915.
6 ό.π.
7 “Αυτό ήταν έναπολιτικό περιβάλλον [milieu] όπουη λεπτομερής μελέτη της ιστορίας της ΡωσικήςΕπανάστασης

και της Κομιντέρν, μήνα με τον μήνα, από το 1917 έως το 1928, έμοιαζε να είναι το κλειδί για το σύμπαν ολόκληρο.

Αν κάποιος έλεγε πως πίστευε ότι η Ρωσική Επανάσταση ηττήθηκε το 1919, το 1921, το 1923, το 1927, το 1936 ή το

1953 έδινε, τότε, μια πολύ καλή αίσθηση του τι μπορεί να πίστευε σχεδόν για οποιοδήποτε άλλο πολιτικό ζήτημα

στον κόσμο: την φύση της Σοβιετικής Ένωσης, της Κίνας, τη φύση των Κομμουνιστικών Κομμάτων στον κόσμο, της

Σοσιαλδημοκρατίας, των συνδικάτων, του Ενιαίου Μετώπου, του Λαϊκού Μετώπου, των εθνικο-απελευθερωτικών

κινημάτων, την αισθητική και την φιλοσοφία, την σχέση ανάμεσα στο κόμμα και την τάξη, την σημασία των

σοβιέτ και των εργατικών συμβουλίων ή για το αν ήταν η Λούξεμπουργκ ή ο Μπουχάριν που είχε δίκιο σχετικά με

τον ιμπεριαλισμό”, Loren Goldner: “Communism is the Material Human Community: Amadeo Bordiga Today”,

Critique 23, 1991.
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που τις κατέστησε μειοψηφικούς σχηματισμούς. Οι επαναστάτες χάθηκαν μέσα στην ιστορία,

προσδιορίζοντας τους εαυτούς τους σε σχέση με ένα πλαίσιο αγώνων που δεν έχει σύγχρονο

αντίστοιχο. Χαράζουν γραμμές σε μιαν άμμο που δεν είναι πια εκεί.

Το ρήγμα της περιοδολόγησης

Μπορούμε να μπούμε στον πειρασμό να διαβάσουμε ξανά τα σημάδια ,8 να προσπαθήσουμε

να λύσουμε οριστικά τον γρίφο της ιστορίας: ποιο ήταν το σωστό που έπρεπε να γίνει το 1917,

το 1936, το 1968; Ο σκοπός μας, όμως, εδώ δεν είναι να βρούμε καινούριες απαντήσεις σε

παλιά ερωτήματα. Αντίθετα, η παρέμβασή μας είναι θεραπευτική: σκοπεύουμε να αντιμετω-

πίσουμε αυτούς που θέτουν τα ερωτήματα, να αμφισβητήσουμε τις κινητήριες προϋποθέσεις

τους. Οποιοσδήποτε στρατηγικός προσανατολισμός σχετικά με το παρελθόν πρέπει, ο ίδιος, να

βασίζεται, τουλάχιστον, στην προϋπόθεση ότι το παρόν είναι ουσιαστικά όπως το παρελθόν.

Αν το παρόν δεν είναι όπως το παρελθόν, τότε, άσχετα από το πώς θα λύσουμε τον γρίφο της

ιστορίας, αυτό θα μας πει πολύ λίγα πράγματα σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε σήμερα.

Ο στόχος μας, λοιπόν, είναι να εισάγουμε ένα ρήγμα, να αποσχίσουμε το παρόν από το παρελθόν

(και, με τον τρόπο αυτό, να διαλύσουμε την σχέση ανάμεσα στην προδοσία και την θέληση).

Αυτό το ρήγμα της περιοδολόγησης, αν τοποθετηθεί σωστά, θα μας επιτρέψει να σχετιστούμε με

το παρελθόν ως παρελθόν, και με το παρόν ως κάτι διαφορετικό (ετμ.). Αυτή η περιοδολόγηση

δεν μπορεί, φυσικά, να είναι απόλυτη. Το παρόν δεν διαφέρει ολοκληρωτικά από το παρελθόν.

Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής παραμένει. Πραγματικά, η σχέση κεφαλαίου-εργασίας

καθορίζει το σχήμα των ζωών μας, σήμερα, περισσότερο από όσο καθόριζε ποτέ τις ζωές των

προγενέστερων· και το κάνει αυτό με, τουλάχιστον, δύο θεμελιώδεις τρόπους.

Πρώτον, σε σύγκριση με το παρελθόν, ένα μεγαλύτερο μερίδιο του παγκόσμιου πληθυσμού

συνίσταται, σήμερα, από προλετάριους και ημι-προλετάριους: πρέπει να πουλούν την εργατική

τους δύναμη για να αγοράσουν μερικά, τουλάχιστον, από αυτά που χρειάζονται. Δεύτερον, αυτό

το “μερικά από όσα χρειάζονται” έχει επεκταθεί τόσο υπερβολικά ώστε, σήμερα, οι ζωές των αν-

θρώπων είναι βαθιά βυθισμένες μέσα στις σχέσεις της αγοράς: στις χώρες υψηλού εισοδήματος,

καθώς και σε τμήματα των χωρών χαμηλού εισοδήματος, οι εργάτες δεν πληρώνουν, απλώς, το

ενοίκιό τους και δεν αγοράζουν, απλώς, είδη παντοπωλείου. Αγοράζουν έτοιμα γεύματα, μιλάνε

με τις οικογένειές τους στα κινητά, βάζουν τους γονείς τους σε οίκους ευγηρίας, και πίνουν χάπια

για να ζήσουν ή να ζήσουν καλλίτερα. Πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται για να μπορούν να

αγοράσουν αυτά τα πράγματα, με άλλα λογια, για να μπορούν να διατηρήσουν τους κοινωνικούς

δεσμούς τους.

8 Στμ. Στο πρωτοτυπο: “to read the runes”, δηλαδή να καταλάβουμε τι θα συμβεί στο μέλλον “διαβάζοντας”

τα σημάδια του σήμερα. Οι “ρούνοι” αποτελούν το αρχαίο αλφαβητικό σύστημα γραφής των βόρειων λαών της

Ευρώπης, το οποίο η μυθολογική παράδοση αποδίδει στους θεούς και είναι αμφισβητούμενης καταγωγής. Το

χρησιμοποιούσαν οι Γερμανικοί (και, κατ’ επέκταση, οι Σκανδιναβικοί) λαοί, όπως οι Τεύτονες και οι Βίκινγκς,

πριν αποκτήσουν το δυτικό αλφάβητο. Η λέξη ρούνος (rune), με βάση την ινδοευρωπαϊκή ρίζα ru, σημαίνει

ψίθυρος, μυστικό. Αυτό συνάγεται και από την πρωταρχική χρήση που είχαν: η παράδοσή τους ήταν προφορική και

μεταδιδόταν από το σαμάνο ή τον δρουίδη στον μαθητευόμενο και μόνο. Έτσι, η χρήση των ρουνικών συμβόλων,

ως μέσο απομνημόνευσης των εννοιών και των δοξολογιών, παρέμενε σε έναν κλειστό ιερατικό κύκλο.
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Πολλοί επαναστάτες λαμβάνουν αυτήν την, όλο και βαθύτερη, συναρμογή με τις σχέσεις της

αγοράς ως επαρκή απόδειξη ότι το παρόν είναι όπως το παρελθόν, με την οποιαδήποτε σχετική

έννοια. Το αποτέλεσμα είναι να σχετίζονται με το παρελθόν μέσα από μια οθόνη. Το παρελθόν

γίνεται μια φαντασιακή προβολή του παρόντος. Αρκετά συχνά, αυτή η οθόνη ονομάζεται “η

Αριστερά”.

Οι διαμάχες σχετικά με την ιστορία γίνονται διαμάχες σχετικά με την Αριστερά: τι ήταν, τι θα

έπρεπε να έχει κάνει (και υπάρχουν κάποιοι που, πάνω στην ίδια βάση, φτάνουν να βλέπουν

τους εαυτούς τους ως “μετα-Αριστερά”). Αυτό, όμως, που διαφεύγει, κατ’ αυτόν τον τρόπο, είναι

η απουσία, στην δική μας εποχή, του πλαισίου που διαμόρφωσε τον κόσμο μέσα στον οποίο

έδρασε η Αριστερά στην διάρκεια του εικοστού αιώνα, δηλαδή το εργατικό κίνημα και οι κύκλοι

των αγώνων του (ετμ.).

Το εργατικό κίνημα παρείχε το σκηνικό στο οποίο έλαβε χώρα το δράμα της “Αριστεράς”. Αυτό

το κίνημα δεν ήταν απλά η αγωνιστική μορφή του προλεταριάτου, λες και οποιοσδήποτε αγώνας,

σήμερα, θα έπρεπε να αντιγράψει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του. Ήταν μια συγκεκριμένη

αγωνιστική μορφή, που σχηματοποιήθηκε σε μια εποχή που δεν είναι η δική μας. Για μας υπάρχει

μόνον η “ευλαβική μελαγχολία των αργοπορημένων”.9, 10 Ο στόχος μας, στο παρόν άρθρο, είναι

να εξευρενήσουμε αυτή την ολότητα ως παρελθόν και να εξηγήσουμε την αποσύνδεσή της από

το παρόν.

Ο ισχυρισμός μας είναι ότι αν το ιστορικό εργατικό κίνημα μάς είναι, σήμερα, ξένο αυτό συμβαίνει

επειδή η μορφή της σχέσης κεφαλαίου-εργασίας, που διατηρούσε το εργατικό κίνημα, δεν

υπάρχει πια: στις χώρες υψηλού εισοδήματος ήδη από την δεκαετία του 1970 και στις χώρες

χαμηλού εισοδήματος από τη δεκαετία του 1980 (όψιμα εργατικά κινήματα εμφανίστηκαν στην

Νότια Αφρική, την Νότια Κορέα και την Βραζιλία· όλα, όμως, εμφανίζουν τώρα την ίδια μορφή:

η σοσιαλδημοκρατία σε υποχώρηση). Πραγματικά, τα κοινωνικά θεμέλια, πάνω στα οποία είχε

χτιστεί το εργατικό κίνημα, έχουν διαρρηχθεί: το σύστημα του εργοστασίου δεν εμφανίζεται,

πλέον, ως ο πυρήνας μιας καινούριας κοινωνίας υπό διαμόρφωση· οι εργοστασιακοί εργάτες

που δούλευαν σε αυτό δεν παρουσιάζονται, πλέον, ως η πρωτοπορία μιας τάξης στην διαδικασία

επαναστατικοποίησής της.Ό,τι απομένει απόαυτόν τονπαλιό κόσμο είναι μερικέςσυγκεκριμένες

λογικές αποσύνθεσης, όχι μόνο του εργατικού κινήματος αλλά, επίσης, και της ίδιας της σχέσης

κεφαλαίου-εργασίας. Λέγοντας αυτό δεν θέλουμε να υπονοήσουμε ότι, με κάποιου είδους μέτρο,

όλοι οι εργάτες είναι “πραγματικά” άνεργοι ή ότι αρνούμαστε την ύπαρξη ενός αναδυόμενου

βιομηχανικού προλεταριάτου, σε χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα.

Θέλουμε, μάλλον, να τονίσουμε το ακόλουθο. Η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται όλο και

βραδύτερα, σε μια βάση δεκαετιών, εξαιτίας μιας μακράς περιόδου υπερπαραγωγής και χα-

9 “Όσο περισσότερο πασχίζουμε να πείσουμε τους εαυτούς μας για την πιστότητα των σχεδίων και των αξιών

μας, σε σχέση με το παρελθόν, τόσο πιο εμμονικά βρισκόμαστε να εξερευνούμε το παρελθόν και τα σχέδια και τις

αξίες του, που αρχίζουν, σταδιακά, να διαμορφώνουν μιαν ολότητα και να αποσυνδέονται από το παρόν μας...”.

Fredric Jameson: A Singular Modernity: Essay on the Ontology of the Present (Verso 2002), σελ. 24.
10 Στμ. Στο πρωτότυπο: “latecomers’ melancholy reverence” στην επόμενη, ακριβώς, πρόταση του παραπάνω

αποσπάσματος: “...και να αποσυνδέονται από το παρόν μας ως η ζώσα στιγμή στο συνεχές. Αυτή είναι, φυσικά,

η στιγμή της ευλαβικής μελαγχολίας των αργοπορημένων και η κατωτερότητα στην οποία οι ίδιοι, οι δικοί μας

αργοπορημένοι σύγχρονοι, έχουν προ πολλού περιέλθει” (ό.π.).
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μηλών ποσοστών κέρδους. Αυτή η αργόσυρτη ανάπτυξη συνδέεται, στις περισσότερες χώρες

του κόσμου, με την αποβιομηχάνιση: η βιομηχανική παραγωγή εξακολουθεί να διογκώνεται

χωρίς να συνδέεται, όμως, πια με ραγδαίες αυξήσεις στη βιομηχανική απασχόληση. Έτσι, οι

ημι-ειδικευμένοι εργάτες δεν μπορούν να εμφανίζονται ως η καθοδηγητική αιχμή μιας τάξης-

υπό-διαμόρφωση. Στο πλαίσιο αυτό, μάζες προλετάριων, ειδικά σε χώρες με νεανικό εργατικό

δυναμικό, δεν βρίσκουν πια σταθερή δουλειά: πολλοί από αυτούς έχουν εκτοπιστεί από την

αγορά εργασίας, επιβιώνοντας μόνο μέσω μιας (παρ)άτυπης οικονομικής δραστηριότητας. Η

χαμηλή ζήτηση για εργασία, που έχει προκύψει, έχει οδηγήσει σε μια παγκόσμια πτώση στο

ποσοστό του εισοδήματος από την εργασία, με άλλα λόγια, στην εξαθλίωση. Εν τω μεταξύ, το

κράτος, σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, έχει αναλάβει υπέρογκα ποσά

χρέους και έχει αναγκαστεί να κάνει, περιοδικά, “μεταρρυθμίσεις” - ένας όρος που, στην εποχή

μας, έχει φτάσει να σημαίνει μια απόσυρση από την κοινωνική προστασία - αφήνοντας ένα

ακόμα μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού σε αδύναμη θέση.

Οι κοινωνικοί δεσμοί, που συγκρατούν μαζί τους ανθρώπους στον σύγχρονο κόσμο, “ξεφτίζουν”,

ακόμα και αν είναι σε θέσεις υποταγής, και, σε κάποια μέρη, έχουν διαρραγεί εντελώς. Όλα

αυτά συμβαίνουν σε έναν πλανήτη που (υπερ)θερμαίνεται, με συγκεντρώσεις των αερίων του

θερμοκηπίου που αυξάνονται ραγδαία, μετά το 1950. Η σχέση ανάμεσα στην υπερθέρμανση

του πλανήτη και την διογκωμένη βιομηχανική παραγωγή είναι ξεκάθαρη. Το σύστημα του

εργοστασίου δεν είναι ο πυρήνας μιας μελλοντικής κοινωνίας αλλά μια μηχανή που παράγει μια

κοινωνία χωρίς μέλλον.

Αυτά δεν είναι, απλά, πολιτικές συνέπειες του νεοφιλελευθερισμού· είναι δομικά χαρακτηριστικά

του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής της εποχής μας. Οι αγώνες, μέσα και ενάντια σε αυτόν τον

κόσμο, μόλις αρχίζουν να αποκτούν μια μεγαλύτερη οικουμενική σημασία, αλλά δεν έχουν βρει,

ακόμα, μια συνοχή συγκρίσιμη με αυτήν που ταίριαζε σε μια προηγούμενη περίοδο. Ένα κομβικό

γνώρισμα των αγώνων του σήμερα είναι ακριβώς ότι, αν και παραμένουν αγώνες των εργατών,

παρουσιάζονται ως τέτοιοι μόνο όταν παραμένουν στο επίπεδο των “συντεχνιακών” αγώνων,

δηλαδή αγώνων συγκεκριμένων κομματιών της τάξης που είναι, σχεδόν πάντα, αμυντικοί ενάντια

σε συνεχιζόμενες “μεταρρυθμίσεις” και “αναδιαρθρώσεις”. Όταν κάποιοι αγώνες αποκτούν μιαν

ευρύτερη σημασία, δηλαδή όταν αφορούν την τάξη σαν ολότητα, τότε πηγαίνουν πέρα από μια

ταξική ταυτότητα. Οι εργάτες βρίσκουν μια κοινή βάση για να παλέψουν όχι μέσω του ταξικού

ανήκειν, που μοιράζονται, αλλά, μάλλον, ως πολίτες, ως συμμετέχοντες σε μια “πραγματική

δημοκρατία”, όπως το (κίνημα του) 99 τοις εκατό, κοκ. Τέτοιες μορφές αγώνα διακρίνουν, με

οξύτητα, αυτούς τους εργατικούς αγώνες από τους κεντρικούς αγώνες της εποχής του εργατικού

κινήματος. Και έχουν, επίσης, καταστήσει δύσκολο να δει κανείς έναν δρόμο προς τα μπροστά,

προς κάποιο κομμουνιστικό μέλλον.

Είναι αυτό το πλαίσιο - της αποσύνθεσης της σχέσης κεφαλαίου-εργασίας, και του μη πραγμα-

τωμένου δυναμικού των αγώνων στην παραγωγή καινούριων ειδών κοινωνικών σχέσεων - που

διακρίνει την εποχή, στην οποία βρισκόμαστε, από το παρελθόν.
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Η δική τους περίοδος και η δική μας

Στο πρώτο τεύχος των Endnotes δημοσιεύσαμε μια σειρά κειμένων που ονομάσαμε “Προκαταρ-

κτικό υλικό για έναν ισολογισμό του εικοστού αιώνα”.11 Στο παρόν τεύχος, συντάσσουμε αυτόν

τον ισολογισμό με βάση το πώς μας παρουσιάζεται σήμερα. Αλλά, πριν προχωρήσουμε σε αυτό,

θα ήταν χρήσιμο να αντιπαραβάλλουμε την προσέγγισή μας με αυτήν της Théorie Communiste

(TC), τα κείμενα της οποίας είχαν εξέχουσα θέση σε εκείνο το πρώτο τεύχος και έχουν συνεχίσει,

όλα αυτά τα χρόνια, να επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης μας.

Το ρήγμα στην περιοδολόγηση που παρουσιάζουμε στο παρόν άρθρο έχει πολλά κοινά με αυτό

της TC.12 Η οπτική μας αναδύθηκε, εν μέρει, από μια προσπάθεια να αντιπαραβάλλουμε την

θεωρία της TC ως προς την παγκόσμια ιστορία του εργατικού κινήματος, στην διάρκεια του

εικοστού αιώνα.Μια διαφορά, ανάμεσα στην προσέγγισή μας και αυτήν τηςTC, έγκειται στο ότι η

TC προσπαθεί να θεμελιώσει την περιοδολόγησή της στις κατηγορίες τουΜαρξ για την τυπική και

την πραγματική υπαγωγή (ετμ.). Για τον Μαρξ, οι όροι αυτοί αναφέρονται συγκεκριμένα (ετμ.)

στον μετασχηματισμό της παραγωγικής διαδικασίας· η TC τις εφαρμόζει στην σχέση κεφαλαίου-

εργασίας συνολικά (ετμ.), ακόμα και στην ίδια την καπιταλιστική κοινωνία.13 Η TC τοποθετεί

το ρήγμα, ανάμεσα στην τυπική και την πραγματική υπαγωγή, γύρω στον Πρώτο Παγκόσμιο

Πόλεμο και διαιρεί την δεύτερη περίοδο (της πραγματικής υπαγωγής) σε δύο διακριτές φάσεις.

Στην συνέχεια, υπερθέτει αυτήν, την δομική περιοδολόγηση - της “μορφής” της σχέσης κεφάλαιο-

εργασία - με μια δεύτερη - αυτήν του κομμουνισμού, ή, όπως την αποκαλεί, των “κύκλων αγώνων”

- σύμφωνα με την οποία η παρούσα φάση, η οποία ξεκινά την δεκαετία του 1970, αντιστοιχεί σε

μια δεύτερη (ετμ.) φάση της πραγματικής υπαγωγής:

Όμως, κατά έναν παράδοξο τρόπο, το καθοριστικό ρήγμα στην μια ακολουθία δεν συνταιριάζει με

αυτό στην άλλη: ένας πλήρης μετασχηματισμός στον “κύκλο αγώνων” (στην δεκαετία του 1970)

αντιστοιχεί σε έναν ελάσσονα μετασχηματισμό στην μορφή της “σχέσης κεφάλαιο-εργασία”.

Αυτό δίνει στην περιοδολόγηση της TC την τριμερή μορφή μιας αφηγηματικής δομής με αρχή,

μέση και τέλος. Όπως συμβαίνει, συνήθως, σε τέτοιες δομές, ο μέσος όρος τείνει να κυριαρχεί

πάνω στους άλλους: η TC ορίζει αρνητικά την πρώτη και την τελευταία φάση σε σχέση με το

υψηλό του “προγραμματισμού”, από την δεκαετία του 1910 μέχρι την δεκαετία του 1970.14 Έτσι,

11 Στμ. Endnotes 1, έκδοση στα ελληνικά από τους “φίλους του κεραυνοβόλου κομμουνισμού”, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, 2015.
12 Δείτε, Endnotes 1, φίλοι του κεραυνοβόλου κομμουνισμού, 2015
13Η TC δεν ήταν η πρώτη που προσπάθησε να κάνει κάτι τέτοιο: το ίδιο έκαναν οι Ζακ Καμμάτ, η ομάδαNegation

και ο Αντόνιο Νέγκρι. Για μια κριτική αυτών των προσπαθειών δείτε: “Η ιστορία της υπαγωγής”, Endnotes 2, φίλοι

του κεραυνοβόλου κομμουνισμού, 2015.
14 Για την σκέψη αυτή, δείτε το “Λάθος”, στο επόμενο τεύχος των Endnotes.
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στα κείμενά της, το φάντασμα του προγραμματισμού, υποτίθεται από καιρό δολοφονημένο, έχει

μια τάση να “παραμονεύει” κάπου, στοιχειώνοντας το παρόν. Ένα, πιο σοβαρό, πρόβλημα είναι

ότι ο σχηματισμός αυτός ταιριάζει μόνο, αν ταιριάζει καθόλου, στην περίπτωση της Γαλλίας (στην

καλλίτερη περίπτωση, μπορεί, ίσως, να εφαρμόζεται στην Δυτική Ευρώπη).15 Πολύ δύσκολα

μπορεί να επεκταθεί στον υπόλοιπο κόσμο, και είναι ιδιαίτερα ακατάλληλoς για φτωχές και

όψιμα αναπτυσσόμενες χώρες.

Στο παρόν άρθρο, ξεκινούμε από αυτό που θεωρούμε ότι είναι το “ψήγμα” αλήθειας στην διά-

κριση της TC μεταξύ τυπικής και πραγματικής υπαγωγής. Ισχυριζόμαστε ότι αντί δύο φάσεων

η διάκριση αντιστοιχεί, αδρά, σε δύο πτυχές του κόσμου, μέσα στον οποίο εκδιπλώθηκε το

εργατικό κίνημα. Η πρώτη, “τυπική” πτυχή, είχε να κάνει με την ανθεκτικότητα του αγροτικού

πληθυσμού - διευρυμένη εδώ ώστε να συμπεριλάβει και την ανθεκτικότητα των ελίτ του παλιού

καθεστώτος, των οποίων η ισχύς βασιζόταν στη ύπαιθρο - ως ένα είδος “εξωτερικού”, προς τον

καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Αυτό το “εξωτερικό” ήταν, βέβαια, στην διαδικασία ενσωμάτω-

σης στις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις, διαδικασία που πήρε, όμως, πολύ χρόνο. Η δεύτερη,

“πραγματική” πτυχή, ήταν η “ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων”, δηλαδή σωρευτικών

αυξήσεων στην παραγωγικότητα της εργασίας, και τους σχετικούς μετασχηματισμούς που τις συ-

νόδευαν, τόσο όσον αφορά το παραγωγικό “εργαλείο” όσο και την υποδομή της καπιταλιστικής

κοινωνίας, στην οποία αυτό βασίζεται.

Αυτές οι δύο πτυχές δημιούργησαν, με τη σειρά τους, δύο επιτακτικά προτάγματα για το εργατικό

κίνημα: από την μια να παλέψει ενάντια στις ελίτ του παλιού καθεστώτος, που προσπαθούσαν

να αρνηθούν στους εργάτες τις ελευθερίες της φιλελεύθερης καπιταλιστικής κοινωνίας (πχ. το

δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα επιλογής εργοδότη) και, από την άλλη, να απελευθερώσει την

ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων17 από τα εμπόδια που συναντούσαν, ιδιαίτερα στις όψιμα

αναπτυσσόμενες χώρες (δεσμά που, συχνά, ήταν αποτέλεσμα, εν μέρει, της ανθεκτικότητας του

παλιού καθεστώτος).18, 19 Και στις δυο περιπτώσεις, θα εστιάσουμε στην απόκλιση ανάμεσα στις

αναμενόμενες και τις πραγματικές συνέπειες της καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Οι έννοιες της τυπικής και της πραγματικής υπαγωγής είναι ανεπαρκείς για το καθήκον της

εξήγησης της ιστορίας του εργατικού κινήματος (ετμ.).20 Οι δυο πτυχές του κινήματος, που

15 Αυτό συμβαίνει, ίσως, επειδή η TC φαίνεται να αντλεί την δομική της περιοδολόγηση από το έργο του Michel

Aglietta, του οικονομολόγου της Σχολής της Ρύθμισης (Regulation School 16 ), που βλέπει την γαλλική ιστορία να

αντικατοπτρίζεται σε αυτήν των ΗΠΑ (Aglietta, “A Theory of Capitalist Regulation: The US Experience”, Verso,

1976). Ο Aglietta αγνοεί την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και των μισθών στα τέλη του 19ου αιώνα

και φαντάζεται ότι ο “φορντισμός”, στις ΗΠΑ, έχει μια κρατικιστική μορφή, ανάλογη της μεταπολεμικής Γαλλίας.

Δείτε: Robert Benner και Mark Glick: “The Regulation Approach: Theory and History”, NLR I/188, Ιούλιος 1991.
17 Στμ. Γεγονός που θα οδηγούσε, κατά τα φαινόμενα, στην ίδια την αύξηση και, άρα, την ενδυνάμωση της τάξης.

Δείτε παρακάτω την ανάλυση των Endnotes.
18H TC “ακουμπά” αυτές τις δύο πτυχές μέσω της έννοιας της σύγκρουσης ανάμεσα στην απαίτηση για “αυ-

τονομία”, από την μια, και σε μια “αύξηση της δύναμης της εργατικής τάξης μέσα στον καπιταλισμό”, από την

άλλη· αποτυγχάνει, όμως, να δει την συσχέτιση αυτής της σύγκρουσης με τις δικές της κατηγορίες της τυπικής και

πραγματικής υπαγωγής, λες και, με κάποιο τρόπο, η πρώτη είναι καθαρά “υποκειμενικό” ενώ, η δεύτερη, καθαρά

“αντικειμενικό” γνώρισμα της ταξικής πάλης.
19 Στμ. Ενδιαφέρουσα αυτή η αντιστοίχιση της τυπικής, δηλαδή μη-πλήρους, υπαγωγής με το υποκειμενικό

στοιχείο, και της πραγματικής, ή αλλιώς πλήρους υπαγωγής, με το αντικειμενικό, δηλαδή το “πραγματικό” στοιχείο

της ταξικής πάλης.
20 Στμ. Εδώ είναι ένα καθοριστικό σημείο της κριτικής των Endnotes στην TC και, κατ’ επέκταση, στο ίδιο το

ρεύμα της κομμουνιστικοίησης.
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περιγράφουν αδρά αυτές οι έννοιες, δεν είναι διακεκριμένες περίοδοι, που θα μπορούσαν να

χρονολογηθούν με ακρίβεια, αλλά, μάλλον, εκδιπλώνονται ταυτόχρονα, λίγο πολύ όπως και

η τυπική και πραγματική υπαγωγή της ίδιας της εργασιακής διαδιασίας. Παρ’ όλα αυτά, η

περιοδολόγηση της TC παραμένει κοντά στη δική μας. Η καθοριστική τομή, τόσο για μας όσο και

για την TC, αρχίζει στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Οι δυο πτυχές του εργατικού κινήματος, που

έχουμε περιγράψει, μετασχηματίστηκαν ριζικά, αμφότερες, στο τελευταίο τέταρτο του εικοστού

αιώνα. Αντί ενός ρήγματος, μεταξύ δύο “φάσεων” της πραγματικής υπαγωγής, που σημαδεύονται

από την “επανάσταση” και την “αντεπανάσταση”, εμείς βλέπουμε αυτήν την μετάβαση με όρους

του συνεχιζόμενου μετασχηματισμού της εργασιακής διαδικασίας, του τέλους της αγροτιάς, της

επιβράδυνσης της καπιταλιστικής συσσώρευσης, σε μια παγκόσμια κλίμακα, και της αντίστοιχης

έναρξης μιας μακράς περιόδου αποβιομηχάνισης, στοιχεία που έχουν, όλα, μετασχηματίσει τις

συνθήκες των εργατικών αγώνων για λόγους που διερευνούνται, λεπτομερώς, παρακάτω. Ένας

κομμουνιστικός ορίζοντας αποσπάστηκε και διαλύθηκε σε αυτή τη στιγμή, περικλείοντας κι

εμάς, για κάποιο χρόνο, μέσα στον καπιταλιστικό κόσμο χωρίς, φαινομενικά, σημείο διαφυγής.

Ορίζοντες του κομμουνισμού

Υπάρχει άλλη μια διαφοροποίηση, ανάμεσα στην δική μας περιοδολόγηση και αυτήν της TC, που

έχει να κάνει περισσότερο με το περιεχόμενο, παρά με την μορφή. Η TC αναφέρεται, συχνά, στο

εργατικό κίνημα (στην εποχή του “προγραμματισμού”) ως έναν “κύκλο αγώνων”. Αποτυγχάνει,

έτσι, να διακρίνει ξεκάθαρα ανάμεσα, από την μια πλευρά, στους κύκλους ή κύματα αγώνων και,

από την άλλη, στον ορίζοντα του κομμουνισμού, μέσα στον οποίον οι κύκλοι αυτοί ξεδιπλώνονται.

Και οι δυο αυτές έννοιες είναι απαραίτητες στον δικό μας ισολογισμό για τον εικοστό αιώνα.21

Η έννοια του κύκλου αγώνων περιγράφει πώς διεξάγεται η ταξική πάλη. Η τελευταία, τυπικά,

δεν ξεδιπλώνεται ούτε με μεγάλες πορείες ούτε με σύντομα ξεσπάσματα αλλά, μάλλον, σε

κύματα. Υπάρχουν περίοδοι κυριαρχίας της αντίδρασης, όταν οι επαναστατικές δυνάμεις είναι

ασθενείς και αποσπασματικές,22 χωρίς, όμως, να απουσιάζουν εντελώς. Αυτές οι αντιδραστικές

περίοδοι μπορεί να διαρκέσουν για δεκαετίες αλλά φτάνουν σε ένα τέλος, σε μια στιγμή που

είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί από πριν. Ξεσπούν τότε, όλο και πιο συχνά, εξεγέρσεις.

Τα μαχητικά στοιχεία, που προηγουμένως είχαν πολύ μικρό αντίκτυπο στον περίγυρό τους,

βλέπουν τώρα τον αριθμό τους να αυξάνεται. Εν τω μεταξύ, οι αγώνες αποκτούν ένα καινούριο

περιεχόμενο, εξελίσσουν νέες τακτικές και ανακαλύπτουν καινούριες μορφές οργάνωσης (όλα

αυτά κερδίζονται μέσα από την τρομακτική μάχη, σώμα με σώμα, με τον πόνο και την τιμωρία).

Στο πέρασμα του χρόνου, αγώνες συγχωνεύονται - αλλά ποτέ με έναν γραμμικό τρόπο - σε

κύματα που αποτραβιούνται και ρέουν για χρόνια. Αυτό είναι που καθιστά την επανάσταση

εφικτή. Στον βαθμό που οι επαναστάσεις αποτυγχάνουν ή οι αντεπαναστάσεις πετυχαίνουν, ο

κύκλος φτάνει σε ένα τέλος και μια καινούρια περίοδος αντίδρασης ξεκινά.

21 Σχετικά με τους κομμουνιστικούς ορίζοντες δείτε το“Κρίση στην ταξική σχέση”, Endnotes 2, φίλοι του κεραυ-

νοβόλου κομμουνισμού, 2015.
22 Στμ. Στο πρωτότυπο episodic.
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Οι στρατηγικοί αναλυτές της επανάστασης έχουν καταπιαστεί, κυρίως, με τα σημεία κορύφωσης

των διαφόρων κύκλων αγώνων: 1917, 1936, 1949, 1968, 1977 κοκ., αγνοώντας, συνήθως, με αυτόν

τον τρόπο το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδιπλώθηκαν αυτοί οι αγώνες. Αυτό το πλαίσιο είναι το

εργατικό κίνημα: αυτό παρείχε το “σκηνικό” μέσα στο οποίο ξεδιπλώθηκαν διακριτοί κύκλοι

αγώνων: πχ. (στην Ευρώπη) 1905-1921, 1934-1947, 1968-1977. Επειδή, ακριβώς, ο κάθε κύκλος

αγώνων ξεδιπλώθηκε στο πλαίσιο του εργατικού κινήματος, γι’ αυτό μπορούμε να μιλήσουμε για

τις κορυφώσεις τους: αυτές δεν ήταν απλά ρήξεις εντός της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης αλλά

και ρήξεις που παράχθηκαν μέσα σε έναν συγκεκριμένο ορίζοντα του κομμουνισμού.23 Αξίζει

να εξετάσουμε αυτές τις ρήξεις λεπτομερειακά αν και δεν είναι αυτό το καθήκον, που έχουμε

θέσει στους εαυτούς μας, στο παρόν τεύχος.24 Ο ισχυρισμός μας είναι ότι, μόνο κοιτάζοντας το

εργατικό κίνημα στην ολότητά του, μπορούμε να δούμε τι έκανε αυτά τα μέγιστα ξεχωριστά,

ίσως, ακόμα, και εξαιρετικά. Οι επαναστάσεις της εποχής του εργατικού κινήματος αναδύθηκαν

μάλλον ενάντια και όχι σύμφωνα με τις γενικότερες τάσεις, και αυτό το έκαναν με έναν τρόπο

που ήταν εντελώς αντίθετος στην επαναστατική θεωρία εκείνης της εποχής, με όλη την αίσθηση

του ανέφικτου.

Συνεπώς, για μας το εργατικό κίνημα δεν ήταν το ίδιο ένας κύκλος αγώνων (ετμ.). Προσπάθησε

για έναν συγκεκριμένο κομμουνιστικό ορίζοντα, μεταδίδοντας μια συγκεκριμένη δυναμική σε

αγώνες, θεμελιώνοντας ταυτόχρονα τα όριά τους. Το να πούμε ότι το εργατικό κίνημα ήταν ένας

ορίζοντας του κομμουνισμού σημαίνει ότι δεν ήταν ο αναλλοίωτoς ορίζοντας. Είναι απαραίτητο

να απορρίψουμε την ιδέα ότι ο κομμουνισμός θα μπορούσε να καταστεί πάλι εφικτός μόνο στην

βάση μιας ανανέωσης του εργατικού κινήματος (που δεν είναι το ίδιο με την οργανωμένη πάλη

των εργατών). Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, εδώ, τις συνθήκες που, ανάμεσα στα τέλη

του 19ου αιώνα και τη δεκαετία του 1970, άνοιξαν την εποχή του εργατικού κινήματος, επέτρεψαν

αρκετούς κύκλους αγώνων και, στην συνέχεια, κατέρρευσαν ανεπιστρεπτί. Εστιάζουμε, με άλλα

λόγια, στην longue durée25 περιγραφή του κινήματος.

Δύο Πλάνες

Το ουσιαστικό που πρέπει να κατανοήσουμε, σχετικά με το εργατικό κίνημα, είναι ότι αντιπρο-

σωπεύει τον ορίζοντα του κομμουνισμού στην διάρκεια της μακράς ανόδου του καπιταλιστικού

τρόπου παραγωγής, δηλαδή μιας εποχής στην οποία “εντελώς παγιωμένες, γρήγορα συμπα-

γοποιούμενες σχέσεις, με όλον τον συρμό των αρχαίων και σεβάσμιων προκαταλήψεων και

απόψεών τους...σαρώθηκαν”. Οι Μαρξιστές έχουν βγάλει, συχνά, λανθασμένα συμπεράσματα

23 Για την ιδέα μιας “παραγώμενης ρήξης”, δείτε: Τhéorie Communiste: “Sur la critique de l’ objectivisme”,

Τhéorie Communiste 15, Φεβρουάριος 1999.
24 Δείτε το: “Αυθορμησία, Διαμεσολάβηση, Ρήξη”, Endnotes 3, φίλοι του κεραυνοβόλου κομμουνισμού, 2015.
25Η έκφραση longue durée (“μακράς διάρκειας”) χρησιμοποιείται από την Γαλλική ιστοριογραφική “Σχολή

των Χρονικών” (Annales School), για να προσδιορίσει εκείνη την προσέγγιση στην μελέτη της ιστορίας που δίνει

προτεραιότητα στις μακροχρόνιες ιστορικές δομές και όχι στα γεγονότα — σε αυτό που ο François Simiand

ονόμασε histoire événementielle, “ιστορία των γεγονότων” — δηλαδή την βραχύχρονη κλίμακα, που αποτελεί

το πεδίο του χρονικογράφου και του δημοσιογράφου· η προσέγγιση “μακράς διάρκειας” επικεντρώνεται στις

σταθερές ή αργά μεταβαλλόμενες δομές και αντικαθιστά τις βιογραφίες των διασημοτήτων με ευρύτερες συνθέσεις

προσωπογραφιών.
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από αυτό το απόσπασμα του Κομμουνιστικού Μανιφέστου. Πριν ξεκινήσουμε, λοιπόν, θα είναι

χρήσιμο να αποπαγιδεύσουμε τους εαυτούς μας από δύο διαδεδομένες πλάνες.

Η πρώτη είναι ότι ο καπιταλισμός είναι ένα αναπόφευκτο ή εξελικτικό στάδιο της ιστορίας.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι Μαρξιστές φαντάζονταν, συχνά, ότι οι καπιταλιστικές κοινωνικές

σχέσεις διαδίδονταν ακατάπαυστα σε ολόκληρο τον κόσμο. Νόμιζαν ότι η πόλη, το εργοστάσιο

και η μισθωτή εργασία θα απορροφούσαν σύντομα τους πάντες. Στην πραγματικότητα, μέχρι

το 1950, τα δύο τρίτα, σχεδόν, του παγκόσμιου πληθυσμού παρέμεναν στην γεωργία, όντας

στην συντριπτική πλειοψηφια τους αυτο-απασχολούμενοι αγρότες ή βοσκοί. Ακόμα και στις

χώρες υψηλού εισοδήματος, το 40% του εργατικού δυναμικού απασχολούνταν στην γεωργία.

Δεν ήταν παρά στα τέλη της δεκαετίας του 1970, και στις αρχές αυτής του 1980, που φτάσαμε

σε ένα σημείο καμπής: ο αγροτικός πληθυσμός στις χώρες υψηλού εισοδήματος συρρικνώθηκε

σε σημείο εξαφάνισης και, σε παγκόσμιο επίπεδο, για πρώτη φορά μετά από χιλιάδες χρόνια, η

πλειοψηφία της παγκόσμιας εργατικής δύναμης δεν δούλευε πλέον στα χωράφια. Συνεπώς, η

παγκόσμια αγροτιά, και οι “γρήγορα παγιωνόμενες σχέσεις”, με τις οποίες ήταν συνδεδεμένη,

δεν “σαρώθηκαν” τόσο γρήγορα. Αυτό το “ξεκαθάρισμα” πήρε περισσότερο από όσο αναμενόταν

επειδή - σε αντίθεση με αυτό που φαντάζονταν οι ιστορικοί υλιστές - δεν υπήρχε, για τους

αγρότες, κάποια φυσική ή αυτόματη τάση να ενσωματωθούν στο προλεταριάτο, είτε εξαιτίας της

διάβρωσης από τις δυνάμεις της αγοράς είτε από μια τάση των καπιταλιστών να απαλλοτριώσουν

τους αγρότες μαζικά.

Πραγματικά, το κεφάλαιο δεν τράβηξε τους αγρότες στην τροχιά του σαν να ήταν αυτό αναπό-

φευκτο. Οι αγρότες πολέμησαν, όποτε ήταν δυνατόν, για να εξασφαλίσουν την εκτός-αγοράς

πρόσβασή τους στη γη. Κατά τον 19ο αιώνα, και το μεγαλύτερο κομμάτι του 20ου, η έξωση

των αγροτών από την γη ήταν απαραίτητα μια πολιτική ενέργεια. Τέτοιες ενέργειες, όμως, δεν

αναλαμβάνονταν τότε από τους καπιταλιστές, οι οποίοι προτιμούσαν να απασχολούν, όποτε ήταν

διαθέσιμη, μη-ελεύθερη ή ημι-ελεύθερη εργασία για να παράγουν για τις παγκόσμιες αγορές

(όπου τα επίπεδα ανισότητας ήταν υψηλά, οι εσωτερικές αγορές ήταν ισχνές). Στην πραγματικό-

τητα, όποτε αναλαμβάνονταν δράσεις απαλλοτρίωσης αυτές ήταν, συχνά, από αντιπροσώπους

του εργατικού κινήματος ή, τουλάχιστον, με την υποστήριξή τους.

Οι προλετάριοι μπορούσαν να υποστηρίξουν το σχέδιο της απο-αγροτοποίησης επειδή οι αγρότες

ήταν εμβαπτισμένοι σε προ-καπιταλιστικές ταξικές σχέσεις με τους γαιοκτήμονες. Αυτές οι

πατριαρχικές κοινωνικές μορφές, διαστρωματωμένες σε κάστες ή κτήματα, προσέφεραν πολύ

λίγες ευκαιρίες ή κινητικότητα. Οι ελίτ του παλιού καθεστώτος, προσανατολισμένες σε πολεμικές

υποθέσεις, ενδιαφέρονταν, σε κάποιο βαθμό, να επιδιώκουν συμμαχίες με τους καπιταλιστές

(που, συχνά, ήταν τα παιδιά αυτών των ελίτ, και έρχονταν αντιμέτωποι με έναν κόσμο που

άλλαζε)· αυτή, όμως, η “συγχωνευμένη” άρχουσα τάξη δεν έβλεπε ότι είχε να κερδίσει κάτι από

την επέκταση του δικαιώματος ψήφου. Οι ελίτ αυτές, συχνά, δεν θεωρούσαν καν ότι εργάτες

ανήκουν στο ίδιο (ανθρώπινο) είδος, δηλαδή, ότι είναι ανθρώπινα όντα ικανά να διαχειριστούν τις

υποθέσεις της πολιτείας πόσο, μάλλον, ότι δικαιούνται να κάνουν κάτι τέτοιο. Οι παρατηρητές του

19ου αιώνα - ή όσον αφορά το ίδιο ζήτημα, του εικοστού πρώτου - συγχωρούνται να φαντάζονται

ότι η “ελεύθερη εργασία” ήταν το αναπόφευκτο συνοδευτικό της καπιταλιστικής συσσώρευσης.

Η ιστορία του εικοστού αιώνα έδειξε, όμως, ότι η “ελεύθερη εργασία” έπρεπε να κερδηθεί.
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Η δεύτερη πλάνη είναι ότι η ανάπτυξη του καπιταλισμού τείνει να ενοποιήσει τους εργάτες.

Η αγορά εργασίας μπορεί να είναι μοναδική αλλά οι εργάτες, που μπαίνουν σε αυτήν για να

πουλήσουν την εργατική τους δύναμη, δεν είναι. Διαιρούνται από την γλώσσα, τη θρησκεία, το

έθνος, τη φυλή, το φύλο, τις ικανότητες κ.λπ. Κάποιες από αυτές τις διαφορές διατηρήθηκαν

και μετασχηματίστηκαν από την άνοδο του καπιταλισμού ενώ κάποιες άλλες ήταν καινοφανείς.

Μια τέτοια ανάμειξη είχε αντικρουόμενες συνέπειες. Οι περισσότερες διαιρέσεις αποδείχτηκαν

εμπόδια για την οργάνωση πάνω σε γραμμές ταξικής αλληλεγγύης. Όμως κάποιες άλλες, προ-

ϋπάρχουσες μορφές συλλογικότητας, αποδείχτηκαν ότι είναι οι ίδιες πηγές αλληλεγγύης, μια

παρώθηση σε μαζική άμεση δράση.

Υπέρμαχοι του εργατικού κινήματος διακήρυσσαν ότι η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων

θα οδηγούσε στην απαλλαγή από τις διαιρέσεις ανάμεσα στους εργάτες. Οι διάσπαρτες μάζες, η

“τάξη-καθεαυτήν”, θα διαμορφώνονταν, από την πειθαρχία του εργοστασίου, σε μια συμπαγή

μάζα που θα μπορούσε, στη συνέχεια, να γίνει η “τάξη-διεαυτήν”. Συνεπώς, αν, πράγματι, οι

εργάτες εγκατέλειπαν τις προσπάθειές τους να διατηρήσουν τις παλιές συνήθειες, αν, πράγματι,

ενέδιδαν στην επιστημονική (και συνεχή) αναδιοργάνωση του εργασιακού χώρου, τότε, σύντομα,

θα έβρισκαν τους εαυτούς τους θετικά μετασχηματισμένους: θα ενοποιούνταν από το σύστημα

του εργοστασίου σε έναν “συλλογικό εργάτη”. Για ένα διάστημα, στο πρώτο κομμάτι του εικοστού

αιώνα, αυτό το όραμα έμοιζε να βγαίνει αληθινό.

Στην πραγματικότητα, όμως, οι μετασχηματισμοί αυτοί οδήγησαν στην ενσωμάτωση των ερ-

γατών (που στην πλειοψηφία τους ήταν πρώην αγρότες) στην κοινωνία της αγοράς όχι, μόνο,

στο σημείο της παραγωγής αλλά, επίσης, και στην ανταλλαγή και στην κατανάλωση, όπου οι

εργάτες εξατομικεύονταν. Ήταν αυτό το ατομικιστικό γνώρισμα του καινούριου κόσμου και όχι

οι συνεργατικές πτυχές της εργασίας στο εργοστάσιο, που θα αποδεικνύονταν κυρίαρχες.26 Αυτό

ήταν αλήθεια όχι μόνο για την καταναλωτική αγορά, όπου οι εργάτες αντάλλασαν τον μισθό

τους για καταναλωτικά αγαθά, αλλά και για την αγορά εργασίας, όπου οι εργάτες αντάλλαξαν

την υπόσχεση να δουλέψουν για έναν σίγουρο μισθό - ακόμα και στα ίδια τα εργοστάσια, καθώς

οι διαιρέσεις ανάμεσα στους εργάτες διατηρούνταν και ανανεώνονταν. Έτσι, ο ανταγωνισμός

που προέκυψε, στο εσωτερικό της τάξης, μετριάστηκε μόνο εν μέρει από τα συνδικάτα, καθώς

αυτά ενεργούσαν σαν αντίπαλες ενώσεις πωλητών, προσπαθώντας να μονοπωλήσουν την αγορά

της εργατικής δύναμης.

Εδώ έγκειται η ενότητα-στον-διαχωρισμό27 (ετμ.) της κοινωνίας της αγοράς. Οι άνθρωποι γί-

νονται όλο και περισσότερο αλληλεξαρτώμενοι μέσω της αγοράς αλλά, αυτή η δύναμη, έρχεται

26 Στμ.: για την εξατομίκευση, ιδιαίτερα σήμερα, ως βίωμα, τελικά, αυτο-απόρριψης, απάθειας, υποχώρησης

ακόμα και από το ίδιο το καπιταλιστικό φαντασιακό της ανέλιξης και της ταξικής κινητικότητας, μπορεί κανείς

να σημειώσει ότι οι νέοι/ες, ειδικά, προλετάριοι/ες έχουν αρχίσει να αποδέχονται και να εσωτερικοποιούν την

υποτίμησή τους σε τέτοιο βαθμό ώστε να εναποθέτουν τις όποιες ελπίδες βελτίωσης της θέσης τους ούτε καν σε

εκείνα τα στοιχεία “ατομικής πρωτοβουλίας” ή στο κυνήγι του “αμερικάνικου ονείρου” αλλά στην καθαρή τύχη, στο

Κino, το Στοίχημα και το Τζόκερ.
27 Στμ. Η προέλευση του όρου από τον Ντεμπόρ, και η υποκείμενη χεγκελιανή διαλεκτική του. “Όπως η σύγχρονη

κοινωνία, το θέαμα είναι ταυτόχρονα ενωμένο και διαιρεμένο. Όπως και εκείνη, χτίζει την ενότητά του πάνω

στον κατακερματισμό. Αλλά η αντίφαση, όταν αναδύεται στο θέαμα, αντικρούεται με τη σειρά της διαμέσου μιας

αντιστροφής του νοήματός της· έτσι ώστε η διαίρεση που φαίνεται είναι ενιαία, ενώ η ενότητα είναι διαιρεμένη”,

Γκυ Ντεμπόρ: “Η Κοινωνία του Θεάματος”, Θέση 54, εκδ. Διεθνής Βιβλιοθήκη, 2010.
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σε βάρος της ικανότητάς τους για συλλογική δράση. Η καπιταλιστική κοινωνία ανάγει του ερ-

γάτες σε μικροπωλητές εμπορευμάτων, παρέχοντάς τους κάποια αυτονομία αλλά πάντα μέσα

σε όρια. Kοιτώντας εκ των υστέρων είναι φανερό πως το όνειρο του εργατικού κινήματος -

ότι μια “αληθινή ενότητα” των εργατών, σε αντίθεση με την ενότητα-στον-διαχωρισμό τους,

θα πραγματωνόταν στα εργοστάσια, μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης των παραγωγικών δυνά-

μεων - δεν ήταν αληθινό.Μια τέτοια πραγματική ενότητα μπορεί να έρθει μόνο μέσα από μια

κομμουνιστική υπέρβαση των καπιταλιστικών σχέσεων.
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