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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
εμπειρίες.

Μάριο Τρόντι, “Lenin in England”α�

α�Πρώτη 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 μαζεύουμεαπό τώρα

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

σύμφωναμεαναλλοίωτες επαναστατικές αρχές ή ναπαραμένουμε ευέλικτοι, ώστε ναμπορούμε

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

ντηση 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 Αρι-

στεράς είναι ουσιώδες, τουλάχιστον στις αριστερίστικες αφηγήσεις. Αν οι επαναστάσεις ηττού-

νταν για κάποιον άλλον λόγο (για παράδειγμα, σαν αποτέλεσμα των αδήριτων αναγκών κά-

ποιων μοναδικών καταστάσεων), τότε δεν θα μπορούσαμε να μάθουμε παρά ελάχιστα πράγ-

ματα σχετικά με την δική μας μαχητικότητα. Η κομμουνιστική θεωρία έφτασε να περιστρέφε-

ται, 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 προδο-

σίας 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 μαχη-

τής/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 εκλο-
γές του 2008), και δεύτερη σε αριθμό μελών (αν και o αριθμός αυτός μειώθηκε στο μισό, σχεδόν, του αριθμού
μελών την εποχή που εκλέχθηκε πρόεδρος οΜιτεράν, το 1981). Ιδρύθηκε το 1895 και μέχρι και το 1914 κυριαρχού-
νταν από αναρχοσυνδικαλιστικές τάσεις για να μετατοπιστεί, σταδιακά, προς τα αριστερά, περνώντας στην επιρ-
ροή 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 συμ-
φωνίες 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 μετριο-
παθούς 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 Co-
munista d’Italia) το 1921 στο Λιβόρνο, αποσχιζόμενο από το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ιταλίας (PSI). Οι ΑμαντέοΜπορ-
ντίγκα και Αντόνιο Γκράμσι ηγήθηκαν της διάσπασης. Όντας στην παρανομία, κατά τη διάρκεια του φασιστικού
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 ψηφοφό-
ρων, 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 Διε-
θνή. 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, σχε-
δόν, 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 Ζη-
νόβιεφ ισχυρίστηκε ότι: “Ένας σωρός παλιά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έχουν μεταστραφεί μπροστά στα μά-
τιά μας...σε κόμματα που πρόδωσαν τους σκοπούς της εργατικής τάξης. Λέμε στους συντρόφους μας ότι το ση-
μάδι 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 μα-
ζέψουν 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 αργό-
τερα, ο Ζηνόβιεφ θα βρισκόταν κατηγορούμενος στις πρώτες δίκες τηςΜόσχας. Θα εκτελούνταν από το ίδιο κόμμα
που είχε υπερασπιστεί με τόση αποφασιστικοτητα. Αλλά, τότε ο Τρότσκυ, ο οποίος είχε σταθεί στο πλευρό του στο
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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 ξέσπα-

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

το πρόσχημα της οργάνωσης μιας συνόδου παρατήρησης πτηνών και σκοπό την ανασυγκρό-

τηση 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 Ολ-

λανδο-Γερμανική αριστερά - αποσχίστηκε από το κυρίως σώμα αφού το τελευταίο αρνήθηκε να

αποκηρύξει απερίφραστα και ολοκληρωτικά τους Σοσιαλδημοκράτες. Στο δικό της σχέδιο πρό-

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

από τον τυχοδιωκτισμό, [οι Σοσιαλδημοκράτες] πρόδωσαν στην αρχή του Παγκοσμίου Πολέ-

μου το προλεταριάτο στον ιμπεριαλισμό”.5 Ήταν, τώρα, για το προλεταριάτο “ένας πιο επικίν-

δυνος 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 αποδεικνύει,

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

νατόν να πετύχει - αρκεί να ήταν οι σωστές ομάδες στο πηδάλιο ή οι “σκάρτες” να είχαν απομα-

κρυνθεί 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,

δεύτερο 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 ένα πολιτικό περιβάλλον [milieu] όπου η λεπτομερής μελέτη της ιστορίας της Ρωσικής Επανά-

στασης 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 πο-
λιτικό 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 παρελ-

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

Αυτό το ρήγμα της περιοδολόγησης, αν τοποθετηθεί σωστά, θαμας επιτρέψει νασχετιστούμε 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 συ-

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

τους δύναμη για νααγοράσουν μερικά, τουλάχιστον, απόαυτάπου 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 χά-

πια 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 κοινω-

νικούς 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 χρη-
σιμοποιούσαν 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 μετα-
διδόταν 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 τουςως “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 αγώ-

νας, σήμερα, θα έπρεπε να αντιγράψει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του. Ήταν μια συγκεκρι-

μένη 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 άρ-

θρο, είναι να εξευρενήσουμε αυτή την ολότητα ως παρελθόν και να εξηγήσουμε την αποσύν-

δεσή της από το παρόν.

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

βαίνει 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 χώ-

ρες 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 εμ-

φανίζεται, 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 από αυτόν τον παλιό κόσμο είναι μερικές

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

ίδιας της σχέσης κεφαλαίου-εργασίας. Λέγοντας αυτό δεν θέλουμε να υπονοήσουμε ότι, με κά-

ποιου 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 ερ-

γοστασίου 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 χαρακτηρι-

στικά 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 περί-

οδο. 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 “συ-

ντεχνιακών” αγώνων, δηλαδή αγώνων συγκεκριμένων κομματιών της τάξης που είναι, σχεδόν

πάντα, αμυντικοί ενάντια σε συνεχιζόμενες “μεταρρυθμίσεις” και “αναδιαρθρώσεις”. Όταν κά-

ποιοι 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 συμ-

μετέχοντες 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 τωνEndnotes 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 ει-

κοστού αιώνα. Μια διαφορά, ανάμεσα στην προσέγγισή μας και αυτήν της TC, έγκειται στο ότι

ηTC 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 κε-

φαλαίου-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 δια-

κριτές 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 συνταιριά-

ζει 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

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 ομάδαNega-

tion και ο Αντόνιο Νέγκρι. Για μια κριτική αυτών των προσπαθειών δείτε: “Η ιστορία της υπαγωγής”, Endnotes 2,
φίλοι του κεραυνοβόλου κομμουνισμού, 2015.
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1970.14 Έτσι, στα κείμενά της, το φάντασμα του προγραμματισμού, υποτίθεται από καιρό δολο-

φονημένο, 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 ερ-

γατικό 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 πα-

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

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

σωμάτωσης στις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις, διαδικασία που πήρε, όμως, πολύ χρόνο.

Η δεύτερη, “πραγματική” πτυχή, ήταν η “ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων”, δηλαδή σω-

ρευτικών αυξήσεων στην παραγωγικότητα της εργασίας, και τους σχετικούς μετασχηματισμούς

που τις συνόδευαν, τόσο όσον αφορά το παραγωγικό “εργαλείο” όσο και την υποδομή της κα-

πιταλιστικής κοινωνίας, στην οποία αυτό βασίζεται.

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

τικό κίνημα: από την μια να παλέψει ενάντια στις ελίτ του παλιού καθεστώτος, που προσπα-

θούσαν να αρνηθούν στους εργάτες τις ελευθερίες της φιλελεύθερης καπιταλιστικής κοινωνίας

(πχ. το δικαίωμαψήφου, 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 ανθεκτικό-

τητας 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 εξή-

γησης της ιστορίας του εργατικού κινήματος (ετμ.).20Οι δυοπτυχές του κινήματος, πουπεριγρά-

14 Για την σκέψη αυτή, δείτε το “Λάθος”, στο επόμενο τεύχος των Endnotes.
15 Αυτό συμβαίνει, ίσως, επειδή η TC φαίνεται να αντλεί την δομική της περιοδολόγηση από το έργο τουMichel

Aglietta, του οικονομολόγου της Σχολής της Ρύθμισης (Regulation School16 ), 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 ταφαινόμενα, 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
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φουν αδρά αυτές οι έννοιες, δεν είναι διακεκριμένες περίοδοι, που θα μπορούσαν να χρονολο-

γηθούν 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 επι-

βράδυνσης 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, συ-

χνά, στο εργατικό κίνημα (στην εποχή του “προγραμματισμού”) ως έναν “κύκλο αγώνων”. Απο-

τυγχάνει, 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 κύ-

ματα. 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 εί-

ναι 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, βλέ-

πουν 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 τιμω-

ρία). 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

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

Οι στρατηγικοί αναλυτές της επανάστασης έχουν καταπιαστεί, κυρίως, με τα σημεία κορύφω-

σης 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 μιλή-

σουμε 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 κομμουνι-

σμού.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 κοι-

τάζοντας 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, επέτρε-

ψαν 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 συμπαγο-

ποιούμενες σχέσεις, με όλον τον συρμό των αρχαίων και σεβάσμιων προκαταλήψεων και από-

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.
25Ηέκφραση 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 προ-
τεραιότητα 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 προσωπογρα-
φιών.
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ψεών τους...σαρώθηκαν”. Οι Μαρξιστές έχουν βγάλει, συχνά, λανθασμένα συμπεράσματα από

αυτό το απόσπασμα του ΚομμουνιστικούΜανιφέστου. Πριν ξεκινήσουμε, λοιπόν, θα είναι χρή-

σιμο 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 σχέ-

σεις 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 αναμενό-

ταν 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 απαλλο-

τριώσουν 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 ανα-

λαμβάνονταν 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 πραγμα-

τικότητα, όποτε αναλαμβάνονταν δράσεις απαλλοτρίωσης αυτές ήταν, συχνά, από αντιπροσώ-

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

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

τες 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 πολεμι-

κές υποθέσεις, ενδιαφέρονταν, σε κάποιο βαθμό, να επιδιώκουν συμμαχίες με τους καπιταλι-

στές (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 παρατη-

ρητές 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
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συσσώρευσης. Η ιστορία του εικοστού αιώνα έδειξε, όμως, ότι η “ελεύθερη εργασία” έπρεπε να

κερδηθεί.

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, πράγ-

ματι, 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 αντάλ-

λαξαν 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 ανταγω-

νισμός 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 γίνο-

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 σύγ-
χρονη 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”,
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νται όλο και περισσότερο αλληλεξαρτώμενοι μέσω της αγοράς αλλά, αυτή η δύναμη, έρχεται σε

βάρος της ικανότητάς τους για συλλογική δράση. Η καπιταλιστική κοινωνία ανάγει του εργά-

τες 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 πραγ-

ματωνόταν στα εργοστάσια, μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων - δεν

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

στική υπέρβαση των καπιταλιστικών σχέσεων.

Γκυ Ντεμπόρ: “Η Κοινωνία του Θεάματος”, Θέση 54, εκδ. Διεθνής Βιβλιοθήκη, 2010.
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Part 1

H κατασκευή του εργατικού κινήματος



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

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

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

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

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

ουτσκυ, ο Μπερνστάιν, ο Πλεχάνοφ όπως και ο Λένιν, η Λούξεμπουργκ και ο Λούκατς, όλοι

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

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

τέλεσμα της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και της ανερχόμενης ισχύος μιας αστικής

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

άποψη των αναπόφευκτων σταδίων αλλά, όπως θα δούμε στην συνέχεια, στον επίλογο του πα-

ρόντος άρθρου στην ενότητα: “Η ιδέα του Εργατικού Κινήματος”, την απέρριψε, σε μεταγενέ-

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

υποσημείωση 69, σελ. 101).

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

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

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

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

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

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

σπούσαν πρόσοδο από την εργασία των αγροτών και, δευτερευόντως, σε ανταγωνισμούς ανά-

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

προσπάθησαν να εκσυγχρονιστούν οι ίδιες, ανταποκρινόμενες στην έλευση της καπιταλιστικής

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

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

πιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων στην ηπειρωτική Ευρώπη.3

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

και των ΗΠΑ. Πρόκεται, μόνο, για το γεγονός ότι η πολιτική επανάσταση που συνοδεύει, υποτί-

θεται, την οικονομική δεν έλαβε χώρα στο ευρωπαϊκό έδαφος. Έτσι, η θεμελίωσηφιλελεύθερων

κανόνων - με εξασφαλίσεις για το καθολικό δικαίωμα ψήφου (μόνο για τους άνδρες), τις ατο-

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

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

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

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

2O Neil Davidson έχει προσπαθήσει να διασώσει την έννοια των αστικών επαναστάσεων, απορρίπτοντας τον
(τώρα ευρέως απορριφθέντα) ισχυρισμό ότι οι επαναστάσεις αυτές καθοδηγήθηκαν από μια αστική επιδίωξη για
την διάδοση της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ισχυρίζεται, αντίθετα, ότι, χωρίς να είναι απαραίτητα στις προθέσεις
τους, οδήγησαν στη δημιουργία κρατών που “προήγαγαν την καπιταλιστική ανάπτυξη”. Αυτό ισχύει, ίσως, για τις
λεγόμενες “παθητικές επαναστάσεις” (Ιταλία, Γερμανία, Ιαπωνία) αλλά δεν αληθεύει για την κλασσική περίπτωση,
την Γαλλική επανάσταση, η οποία ενοποίησε τα δικαιώματα γαιοκτησίας των αγροτών και το φορολογικό κράτος.
Δείτε: Davidson, “How Revolutionary Were the Bourgeois Revolutions?” (Haymarket 2012).

3 Στμ. Σχόλιο περί της επαναστατικότητας των αστικών επαναστάσεων και την παραγωγική και πολιτική διά-
στασή τους.
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προνόμια των ελίτ θα καταργούνταν μόνον εκεί που η εργατική τάξη ολοκλήρωσε τα πολιτικά

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

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

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

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

Μια μη-μετάβαση

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

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

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

λεις μεγενθύνονταν με την εμπορική δραστηριότητα των αστών· οι αστικές επαναστάσεις του

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

σία. Στην πραγματικότητα, όμως, οι αγροτικές επαναστάσεις στην καρδιά των σύγχρονων επα-

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

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

πλαίσιο το παλιού καθεστώτος. Οι αγροτικές κοινότητες αγωνίζονταν για να απελευθερωθούν

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

“δεν θα ήταν η μετάβαση στον καπιταλισμό αλλά η ενδυνάμωση των προ-καπιταλιστικών σχέ-

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

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

μη-καπιταλιστικές.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4H στασιμότητα αυτού που η TC έχει αποκαλέσει “τυπική υπαγωγή” της κοινωνίας, έπαιξε έναν κομβικό ρόλο
στον καθορισμό της μορφής που πήρε το εργατικό κίνημα. Σε αντίθεση με την TC, όμως, δεν πιστεύουμε ότι αυτή η
φάση τελείωσε με το τέλος τουΠρώτουΠαγκοσμίουΠολέμου. Ακόμα και στην Ευρώπη, η αναδόμηση των κοινωνι-
κών σχέσεων, πάνω σε καπιταλιστικές κατευθύνσεις, συνεχίστηκε και στην περίοδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο.

5 Robert Brenner, “Property and Progress:Where Adam SmithWentWrong” στο ChrisWickham, ed., “Marx-
ist History-Writing for the Twenty-First Century” (British Academy 2007), σελ.89. Οφείλουμε πάρα πολλά στην
θέση του Brenner, σχετικά με την ιστορική αφετηρία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Δείτε T. H. Aston
και C. H. E. Philpin, eds., “The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-
industrial Europe” (Cambridge 1987).

6 Brenner, “Property and Progress”, σελ. 63.
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προλεταριοποίηση του παγκόσμιου πληθυσμού.

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

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

καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Η απολυταρχία αναδύθηκε επειδή, στον απόηχο τηςΜαύρης

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

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

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

επεκτατικά σχέδια των μεγάλων ανταγωνιστών αρχόντων, μοναρχών και πριγκήπων, που επε-

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

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

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

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

πλούτος των απολυταρχικών κρατών κερδήθηκε ξεζουμίζοντας, ακόμα περισσότερο, τους αγρό-

τες. Η όποια ανάπτυξη του εμπορίου έλαβε χώρα στο πλαίσιο αυτό, αντανακλούσε, απλά, πα-

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

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

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

αυτών των εξελίξεων.

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

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

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

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

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

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

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

της απόσπασης των προσόδων τους.

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

7ΗΜαύρη Πανώλη (Μαύρος Θάνατος) ήταν μια από τις πιο εξοντωτικές πανδημίες στην ανθρώπινη ιστορία,
προκαλώντας τον θάνατο - ανάλογα με τις εκτιμήσεις - 75 έως 200 εκατομμυρίων ανθρώπων, με κορύφωση στην
Ευρώπη το διάστημα 1346–1353. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την αιτιολογία της πανδημίας, με επικρατέστερη
αυτήν που την αποδίδει στο παθογόνο μικρόβιο Yersinia pestis, το οποίο προκάλεσε, πιθανόν, διάφορες μορφές
πανώλης. Εικάζεται ότι η ασθένεια εμφανίστηκε στις άνυδρες πεδιάδες της Κεντρικής Ασίας για να φτάσει στην
Ευρώπη μέσω του Δρόμου του Μεταξιού, φτάνοντας, αρχικά, στην Κριμαία το 1346. Από εκεί, διαδόθηκε στη Με-
σόγειο και σε όλη την Ευρώπη, πιθανότατα από τους ψύλλους των ποντικιών, που ήταν τακτικοί “επιβάτες” των
εμπορικών πλοίων. Η πανδημία εξολόθρευσε το 30–60% του συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης και εκτιμάται
ότι μείωσε, συνολικά, τον παγκόσμιο πληθυσμό από τα 450 στα 350 με 375 εκατομμύρια τον 14ο αιώνα. Ο παγκό-
σμιος πληθυσμός δεν ανέκαμψε στα προ της επιδημίας επίπεδα παρά μόνο τον 17ο αιώνα. Η επιδημία επανεμ-
φανιζόταν περιστασιακά στην Ευρώπη ακόμα και μέχρι τον 19ο αιώνα και προκάλεσε μια σειρά θρησκευτικών,
κοινωνικών και οικονομικών ανατροπών, επιταχύνοντας ριζικές αλλαγές στην μεσαιωνική ευρωπαϊκή κοινωνία.
Οι γενιές μετά το 1348 δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν τα κοινωνικά και πολιτιστικά κεκτημένα του 13ου αιώνα.
Η μεγάλη απώλεια πληθυσμού προκάλεσε ευρεία κοινωνική αναδιοργάνωση. Η ερήμωση πολλών περιοχών επέ-
τρεψε σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού την πρόσβαση σε αγροκτήματα και καλοπληρωμένες θέσεις
εργασίας. Οι μισθοί στις πόλεις ανέβηκαν, ενώ η αγορά των αγροτικών μισθώσεων κατέρρεε. Η εμφανής άνοδος
του κόστους εργασίας, επέφερε τη σταδιακή μηχανοποίηση της. Έτσι ο Ύστερος Μεσαίωνας εξελίχθηκε σε μια
εποχή εντυπωσιακών τεχνικών καινοτομιών, όπως για παράδειγμα η εφεύρεση της τυπογραφίας.

8 ό.π., σελ. 92.
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έφερνε τον καπιταλισμό στον υπόλοιπο κόσμο.9Παρ’ όλααυτά, οι αποικιακές διοικήσεις, ακόμα

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

τρόπως, τις τοπικές ελίτ που κυριαρχούσαν πάνω σε διάφορες αγροτικές κοινωνίες. Όπου αυ-

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

δυνάμεις έχρισαν διάφορα άτομα ως “φυλάρχους”, κατασκευάζοντας, αρκετές φορές, αυτόν

τον ρόλο από το μηδέν.10 Ο στόχος της αποικιοκρατίας δεν ήταν η προλεταριοποίηση του πλη-

θυσμού και η αρχικοποίηση, κατά αυτόν τον τρόπο, μιας μετάβασης σε πλήρως καπιταλιστικές

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

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

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

εξόρυξης πόρων.

Ανάπτυξη και ύστερη ανάπτυξη

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

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

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

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

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

τελευταίοι βρέθηκαν να εξαρτώνται, για πρώτη φορά, από την αγορά. Στη συνέχεια, ακολού-

θησε μια αληθινή επανάσταση, σηματοδοτούμενη από την σύμπτυξη των αγροτικών εκμεταλ-

λεύσεων και την υιοθέτηση νέων τεχνικών, καθώς και την αύξηση του καταμερισμού εργασίας

στην ύπαιθρο. Η παραγωγικότητα της γεωργίας αυξήθηκε και αυτό, με τη σειρά του, ενίσχυσε

την δημογραφική ανάπτυξη και την αστικοποίηση. Δεν είχε καμμιά σχέση με αυτό που συνέ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι ελίτ έπρεπε να βρουν πώς θα εισήγαγαν καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις μέσω του πολι-

9 “Είναι αλήθεια ότι η Αγγλία κινήθηκε στο να προκαλέσει μια κοινωνική επανάσταση [στην Ινδία] από τα απε-
χθέστερα κίνητρα” αλλά “όποια κι αν είναι τα εγκλήματα της Αγγλίας, ήταν το ασυνείδητο εργαλείο της ιστορίας,
στην πρόκληση αυτής της επανάστασης”. Μαρξ: “The British Rule in India”, New-York Daily Tribune, 25 Ιουνίου
1853.

10 Στμ. Στο αγγλικό πρωτότυπο “inventing this role out of whole cloth”. Ο ιδιωματισμός “out of whole cloth”
σημαίνει ακριβώς: “μια εντελώς καινούρια κατασκευή, χωρίς ιστορία και χωρίς να βασίζεται σε κάτι άλλο”, από το
https://en.wiktionary.org/wiki/whole_cloth.
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τικού σχεδιασμού - και, μάλιστα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα: “ενώ η Βρετανία δεν είχε μια

πολιτική ”εκβιομηχάνισης”, οι περισσότερες χώρες είχαν έκτοτε μια στρατηγική για την προ-

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

βιβλιογραφία, ως “ύστερη ανάπτυξη”.

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

μεσα σε μια τάξη των καπιταλιστών και στις ελίτ του παλιού καθεστώτος: “Σίδηρος και Σί-

καλη”.12 Στην πραγματικότητα δεν ήταν, συχνά, καν ξεκάθαρο αν υπήρχε κάποιος διαχωρισμός

ανάμεσα σε αυτές τις δυο τάξεις, από τις οποίες θα μπορούσαν να συναφθούν συμμαχίες: η ανά-

δυση ενός αστού ήταν, πολλές φορές, απλά μια μερική αστικοποίηση ενός τμήματος της αριστο-

κρατίας. Σε σχέση με την ύστερη ανάπτυξη, “η δεκαετία του 1860 ήταν μια θεμελιώδης συγκυ-

ρία. Είδε τον Αμερικανικό Εμφύλιο πόλεμο, την ενοποίηση της Γερμανίας, την ενοποίηση της

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

Ενώ, την δεκαετία του 1860, οι πόλεμοι και οι εσωτερικές συγκρούσεις βοήθησαν στην παγί-

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

1870, δημιούργησε έναν χώρο για εθνική βιομηχανία. Προστάτευσε, επίσης, τους αγρότες από

τις εισαγωγές δημητριακών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ανατολική Ευρώπη.

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

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

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

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

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

11 Robert Allen: “Global Economic History: A Very Short Introduction” (Oxford UP 2011), σελ. 41 – ένα βιβλίο
πολύ σημαντικότερο από ό,τι υποδηλώνει ο τίτλος του.

12 Στμ. “Ο γάμος του Σιδήρου και της Σίκαλης”: έτσι είναι γνωστός ο συνασπισμός οικονομικών συμφερόντων
στην Γερμανία, ανάμεσα στους ιδιοκτήτες της βαριάς βιομηχανίας και τους γαιοκτήμονες της Ανατολικής Πρωσ-
σίας (γνωστών ως Junker), με στόχο την προστασία των εσόδων και της ισχύος τους. Δύο γεγονότα, η Μεγάλη
Ύφεση (1873-1896) και μια ραγδαία αύξηση στην εισαγωγή δημητριακών (στα μέσα της δεκαετίας του 1870), δη-
μιούργησαν ανασφάλεια στους βιομήχανους άνθρακα και ατσαλιού, καθώς και στους παραγωγούς δημητριακών.
Για να επιτευχθεί η προστασία αυτή, το γερμανικό κράτος επέβαλλε το 1879πολύ υψηλούς δασμούς στην εισαγωγή
δημητριακών, δίνοντας ένα πλεονέκτημα στους γαιοκτήμονες (που εξειδικεύονταν στην παραγωγή, κυρίως, σίκα-
λης). Η αύξηση αυτή, όμως, έπληξε τους βιομήχανους καθώς σήμαινε αύξηση του κόστους ζωής για τους εργάτες
και, συνεπώς, εξαναγκασμό των βιομηχάνων να αυξήσουν τους μισθούς. Έτσι, επιβλήθηκαν δασμοί και σε βιο-
μηχανικά προϊόντα για να ενισχυθεί η εθνική παραγωγή, επιδιώκοντας την επίτευξη μιας “ισορροπίας” ανάμεσα
στους αριστοκράτες και τους βιομήχανους. Η συμμαχία αυτή, και η επιβολή των σχετικών δασμών, αποτέλεσε ένα
σημείο καμπής στην ιστορία των δασμών στην Ευρώπη: οι δεκαετίες, που είχαν προηγηθεί, χαρακτηρίζονταν από
απελευθέρωση του εμπορίου, ενώ την επιβολή αυτών των πολιτικών ακολούθησε μια περίοδος που χαρακτηρίζεται
από την επιστροφή στον προστατευτισμό.

13 Στμ. Η Παλινόρθωση του Meiji, γνωστή επίσης ως Επανάσταση, Ανανέωση, Μεταρρύθμιση του Meiji, ήταν
μια αλυσίδα γεγονότων που επανέφεραν, το 1868, την αυτοκρατορική εξουσία στην Ιαπωνία, υπό τον Αυτοκρά-
τορα Meiji. Αν και υπήρχαν αυτοκράτορες και πριν την Παλινόρθωση, τα γεγονότα αυτά αποκατέστησαν πρακτι-
κές δυνατότητες και παγίωσαν το πολιτικό σύστημα υπό τον Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας. Οι στόχοι της παλινορ-
θωμένης κυβέρνησης διατυπώθηκαν από τον νέο Αυτοκράτορα στον Όρκο της Χάρτας [Charter Oath]. Η Παλι-
νόρθωση οδήγησε σε τεράστιες αλλαγές στην πολιτική και κοινωνική δομή της Ιαπωνίας, διαρκώντας καθόλη την
περίοδο Edo (αποκαλούμενη, συχνά, ύστερη Tokugawa shogunate) και μέχρι την αρχή της περιόδου Meiji (από
το 1868 μέχρι το 1912) και ήταν υπεύθυνη για την ανάδυση της Ιαπωνίας ως ενός εκσυχγρονισμένου έθνους στις
αρχές του εικοστού αιώνα.

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

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

μηχάνιση αποδείχτηκε συμβατή με την διατήρηση μιας, σταθερά περιχαρακωμένης, αγροτικής

άρχουσας τάξης και ενός δυναστικού κράτους, με μια συντηρητική και στρατοκρατική σφρα-

γίδα. Συνέβη χωρίς την καταστροφή της αγροτιάς ως τάξης και επέτρεψε την ανάδυση ευημε-

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

να παρακμάζει στην Ευρώπη μόνο μετά το τέλος τουΠρώτουΠαγκοσμίουΠολέμου. Στην συνέ-

χεια, αφού επέστρεψε χωλαίνοντας στην σκηνή, αποδεκατίστηκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δυσκολότερο στο παγκόσμιο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων: οι ΗΠΑ φοβούνταν

πως οποιαδήποτε προσπάθεια, για έναν πραγματικό αναδασμό της γης, θα οδηγούσε, αναπό-

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

οι ελίτ δεν ηττήθηκαν από μια κομμουνιστική επανάσταση, κατάφεραν να διατηρήσουν μεγάλο

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

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

οικογένειες και τους ακoλούθους τους.

Η διατήρηση της αγροτιάς

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

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

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

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

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

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

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

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

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

μοιράσουν μεταξύ όλων των απογόνων.18

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

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

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

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

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

των παιδιών από τους πατεράδες βασιζόταν στο γεγονός ότι η γη - και όχι η εργασία - αποτε-

λούσε τον περιοριστικό παραγωγικό παράγοντα στις αγροτικές περιοχές και, συνεπώς, και την

πραγματική πηγή κοινωνικού πλούτου. Οι άντρες έπρεπε να κληρονομήσουν γη από τους γο-

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

να παντρευτούν, οι γυναίκες χρειάζονταν προίκα που μόνο οι γονείς τους μπορούσαν να παρά-

σχουν. Αυτή ήταν η πηγή μιας δεσποτικής πατριαρχικής εξουσίας: τα παιδιά δεν μπορούσαν

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

τους πατεράδες τους. Η προοπτική της εύρεσης δουλειάς σε μια κοντινή πόλη διέκοψε αυτή

την πανάρχαια σχέση: η αυτονομία των νέων κερδήθηκε μέσω του μισθού (ετμ.). Με την έν-

νοια αυτή, οι καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις επεξέτειναν ένα, ήδη υπάρχον, γνώρισμα των

μεσαιωνικών πόλεων οριοθετώντας μια ζώνη σχετικής ελευθερίας, μέσα σε έναν κόσμο περιο-

ρισμών (ετμ.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τότε, και στα μέρη που κατοικούσαν προλετάριοι.

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

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

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

μεθώντας με φτηνό αλκοόλ, αυτό ήταν το περισσότερο που μπορούσε να πετύχει. Η αναπόφευ-

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

και το έγκλημα”.19 Τα νοικοκυριά ήταν πάντα ένα βήμα από την ζητιανιά και, συνεπώς, μπο-

ρούσαν να εξωθηθούν στην επαιτεία, το μικροέγκλημα ή την πορνεία, όταν κάποιο από τα μέλη

τους έπεφτε στον αλκοολισμό.20 Στην καινούρια βιομηχανική πόλη ήταν εύκολο να πέσει κανείς

κάτω και δύσκολο να σηκωθεί. Αυτό ίσχυε ακόμα περισσότερο στον βαθμό που η μετακίνηση

στην πόλη σήμαινε και την αποκοπή των δεσμών υποστήριξης, που υπήρχαν στις αγροτικές

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

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

βασικά θέματα της σοσιαλιστικής λογοτεχνίας του ύστερου 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.
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κοινότητες. Και, φυσικά, οι καπιταλιστές δεν επρόκειτο να βοηθήσουν τους εργάτες να επιβιώ-

σουν: κάτω από συνθήκες καπιταλιστικού ανταγωνισμού και μιας υπερπροσφοράς εργασίας,

οι εργοδότες δεν είχαν την πολυτέλεια να ενδιαφέρονται αν ένας οποιοσδήποτε συγκεκριμένος

εργάτης ή οικογένεια επιβίωνε.

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

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

η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων δεν έτεινε να ενδυναμώνει την εργατική τάξη, γεν-

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

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

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

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

ταν τότε τάξη-διεαυτήν. Αυτό, όμως, δεν συνέβη αυτόματα. Οι περισσότεροι εργάτες δεν ήταν

καν εργάτες στα εργοστάσια. Και σε κάθε περίπτωση, όσοι εργάζονταν σε εργοστάσια ήταν,

συχνά, διαιρεμένοι όχι, μόνο, με βάση την ειδίκευσή τους αλλά και με βάση τη θέση τους στον

καταμερισμό της εργασίας, την θρησκεία ή τα έθιμά τους. Πολλοί δεν μιλούσαν καν την ίδια

γλώσσα! Στερούμενοι μια βάση αλληλεγγύης, οι προλετάριοι δυσκολεύονταν να πείσουν τους

συναδέλφους τους να ρισκάρουν τις δουλειές τους για το κοινό καλό, κατεβαίνοντας σε απεργία.

Η εργατική τάξη ήταν μια τάξη που έτεινε να εκφράζει τον εαυτό της όχι μέσα από απεργίες

αλλά προκαλώντας ταραχές.

Η ανθεκτικότητα των ελίτ του παλιού καθεστώτος

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

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

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

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

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

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

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

μέσα, στα οποία μπορούσαν να καταφύγουν.

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

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

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

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

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

21 Αν και, στην πραγματικότητα, η πρώιμη εργατική νομοθεσία κερδήθηκε όχι από τους εργάτες αλλά, μάλλον,
από ομάδες επιθεωρητών εργοστασίων και τους υποστηρικτές τους στην κυβέρνηση.

22 Αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν είχαν τίποτα να κάνουν με τον ρεφορμισμό - την αντίληψη ότι οι εργάτες θα
μπορούσαν να γίνουν πλήρη και ισότιμα μέλη της καπιταλιστικής πολιτείας ώστε, τελικά, η επανάσταση να μην
είναι αναγκαία. Αντίθετα, αυτές οι μεταρρυθμίσεις θεωρούνταν ουσιώδη όπλα στον επερχόμενο ταξικό πόλεμο.

23 Στμ. Παρεμπιπτόντως, εξαιρετικός ορισμός του ρεφορμισμού.
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νταν δύναμη στο πολιτικό επίπεδο: χρειάζονταν να κερδίσουν το δικαίωμα της ψήφου. Σε αυτή

τη βάση, έπρεπε να δημιούργησουν ένα κόμμα της τάξης που θα ανταγωνιζόταν για εξουσία

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

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

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

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

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

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

αποδεκατίστηκαν και επιβλήθηκαν αντιδραστικές νομοθεσίες”.24

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

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

μπορούσε να μοιράζεται...τα προνόμια των ολοκληρωμένων ανθρωπίνων πλασμάτων” που συ-

γκροτούσαν την ελίτ.25 Στην οπτική αυτή υπήρχε μια υλική βάση: οι ελίτ φοβούνταν ότι αναγνω-

ρίζοντας τις κατώτερες τάξεις ως ίσες, έστω και τυπικά, θα υπονόμευαν την βάση της εξουσίας

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

μάλλον, στον αυστηρό έλεγχο της πρόσβασης σε περιορισμένους πόρους - περιλαμβανομένων

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

την γη - όλα αυτά καθορίζονταν από προνόμια των ελίτ.26

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

εργατικό κίνημα. Αντίθετα, οι εργοστασιάρχες μεγάλωσαν μέσα στο παλιό καθεστώς αποκτώ-

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

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

αυτή την οπτική υπήρχε, επίσης, μια υλική βάση: οι καπιταλιστές ωφελούνταν από την έλ-

λειψη ελευθερίας των εργατών. Ειδικότερα στην γεωργία και την εξόρρυξη πρώτων υλών, που

στόχευαν στις διεθνείς αγορές, οι εργοδότες δεν χρειάζονταν, προκειμένου να κερδίζουν, να

έχουν οι εργάτες πλήρη ελευθερία. Οι ιδιοκτήτες των φυτειών, που ασχολούνταν με την πα-

ραγωγή κάθε είδους πρώτων υλών και αγροτικών προϊόντων, κέρδιζαν υπερβολικά από την

απασχόληση σκλάβων. Στις ρωσικές στέππες, τα προς εξαγωγή δημητριακά παράγονταν από

ημι-δουλοπάροικους. Έτσι, η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν οδήγησε αυτόματα στην διπλή ελευ-

θερία (ετμ.) που ο Μαρξ είχε περιγράψει ως το θεμέλιό της: οι εργάτες δεν μεταμορφώθηκαν

σε, τυπικά, ελεύθερους πωλητές ενός εμπορεύματος οι οποίοι συνέβαινε, ταυτόχρονα, να μην

έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα μέσα παραγωγής. Μερικοί, μόνον, εργάτες απέκτησαν το οικο-

νομικό δικαίωμα να πουλούν ελεύθερα την εργατική τους δύναμη· ακόμα λιγότεροι κέρδισαν

τα πολιτικά δικαιώματα της ισοπολιτείας.

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

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

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

drisse.net
26 “Καμμιά κυβέρνηση που κυριαρχούνταν από τους γαιοκτήμονες δεν θαψήφιζε με ευχαρίστηση την αφαίρεση

του καθεστώτος της ιδιοκτησίας της γης, και διαφόρωνάλλωνπρονομίων, χωρίς ισχυρήπίεσηαπόάλλες κοινωνικο-
πολιτικές ομάδες”. Russell King, “Land Reform: A World Survey”, (Westview 1977), σελ. 9–10.
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και την ανεξαρτησία που έρχονται με την κατοχή ιδιοκτησίας. Αντίθετα, στις προλεταριακές

γειτονιές ήταν διαδεδομένες κάθε λογής αντισυμβατικές και εκστατικές μορφές θρησκευτικό-

τητας. Μεθυσμένοι ζητιάνευαν στον δρόμο ενώ, στα λιμάνια και τα δημόσια πάρκα, η προλε-

ταριακή πορνεία και η αντρική ομοφυλοφιλία ενοχλούσαν τις εκλεπτυσμένες ευαισθησίες. Αυ-

τές οι ανάρμοστες συμπεριφορές έγιναν αντικείμενο αποκαλύψεων στις εφημερίδες· οι ελίτ

χάζευαν και γελούσαν με την ανομία και την ένδεια της προλεταριακής ζωής. Πολιτικά σκεπτό-

μενοι προλετάριοι μπορούσαν να δουν ότι αυτά ήταν προβλήματα όχι, απλά, για την εικόνα

τους αλλά, επίσης, και για την δυνατότητά τους να οργανωθούν: πώς θα μπορούσαν οι εργάτες

να κερδίσουν το δικαίωμα της ψήφου - πόσο, μάλλον, να καταργήσουν την ταξική κοινωνία -

αν δεν μπορούσαν να βάλουν μια τάξη στα ίδια τα σπίτιά τους;

Η επιβεβαίωση μιας ταξικής ταυτότητας

Για να καταργήσουν την ταξική κοινωνία, οι εργάτες χρειάζονταν να κερδίσουν μεταρρυθμί-

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

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

να εγκλιματιστούν σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες ζωής. Προερχόμενοι από διαφορετικά χωριά

(και έχοντας τόσο διαφορετικές εμπειρίες), έπρεπε να ανακαλύψουν πώς θα οργανωθούν συλ-

λογικά. Εν τω μεταξύ, σε μόλις συγκροτημένα φιλελεύθερα κράτη, οι εργάτες αντιμετώπιζαν

το μίσος όσων ήταν σε καλύτερη κοινωνική θέση, οι οποίοι έψαχναν οποιαδήποτε δικαιολογία

για να τους αποκλείσουν από την κοινωνία των πολιτών. Σαν απάντηση σε αυτά τα προβλή-

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

το δικαίωμά τους να υπάρχουν. Θα έδειχναν ότι υπάρχει αξιοπρέπεια και τιμή στο να είναι κα-

νείς εργάτης· ότι η εργατική κουλτούρα ήταν ανώτερη από την κουλτούρα άλλων κοινωνικών

τάξεων. Ο Έρικ Χοσμπάουμ υποδηλώνει ότι “κανένας όρος δεν είναι πιο δύσκολο να αναλυθεί

από την ”ευπρέπεια” της εργατικής τάξης των μέσων του 19ου αιώνα γιατί εξέφραζε, ταυτό-

χρονα, την διείσδυση των αξιών και των προτύπων της μεσαίας τάξης αλλά και τις αντιλήψεις

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

θα ήταν αδύνατη η οικοδόμηση ενός κινήματος συλλογικής πάλης: νηφαλιότητα, αυτοθυσία,

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

επεξεργασμένα προγράμματα και σχέδια του εργατικού κινήματος του ύστερου 19ου και των

αρχών του 20ου αιώνα, σε όλες τις μορφές τους: σαν σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά κόμματα,

σαν αναρχικές ενώσεις και κάθε είδους επαναστατικές δυνάμεις.

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

τους με πέντε δόγματα:

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

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

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

27Έρικ Χομπσμπάουμ, “H Εποχή του κεφαλαίου, 1848–1875”, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ),
1994, σελ.224.
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σμού· θα γίνονταν, επίσης, μια συμπαγής μάζα, ο συλλογικός εργάτης, που είχε εκπαιδευτεί

στα εργοστάσια να δρα σε συντονισμό με τις μηχανές. (4) Ήταν, συνεπώς, η μόνη κοινωνική

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

χωρίς καμμιά ιεραρχία εντολέων και εντολοδόχων και χωρίς τον ανορθολογισμό των διακυμάν-

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

εργασίας. (5) Οι εργάτες αποδείκνυαν ότι αυτό το όραμα είναι αληθινό καθώς η τάξη πραγμά-

τωνε αυτό που ήταν η ίδια, σε μια διαδικασία κατάκτησης της εξουσίας, η επίτευξη της οποίας

θα καθιστούσε εφικτή την κατάργηση της ταξικής κοινωνίας φέρνοντας, έτσι, ένα τέλος στην

προϊστορία του ανθρώπινου είδους.28

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

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

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

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

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

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

στα χρόνια μεταξύ του 1875 και 1921.

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

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

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

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

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

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

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

το μέλλον: η ανάπτυξή του ήταν, υποτίθεται, μια συνέπεια της “προοδευτικής κοινωνικοποίη-

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

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

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

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

- εκπαιδευμένο στoν χώρο του εργοστασίου.32

28 Αυτό το τελευταίο αξίωμα εξέφραζε, κάποιες φορές, μιαν επιθυμία να καταστεί η εργατική τάξη η μοναδική
τάξη· άλλες φορές, πάλι, εξέφραζε μια επιθυμία για την κατάργηση όλων των τάξεων και την δραματική μείωση
του χρόνου εργασίας (δείτε τον Επίλογο, σελ. 85).

29Η ψευδής συνείδηση κρυβόταν, υποτίθεται, εντός της τάξης αλλά η ψευδής συνείδηση ήταν μια ψευδής έν-
νοια.

30 Στμ. Η αυτο-προϋπόθεση του συλλογικού εργάτη, ως διαλεκτική διαδικασία της μορφοποίησης του προλετα-
ριάτου ως εργατικού κινήματος, απαιτεί επιπλέον ανάλυση.

31 Ρόζα Λούξεμπουργκ: “Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση” (1900), στο “The Essential Rosa Luxemburg” (Hay-
market 2008), σελ. 45. ελλ. εκδ. Κοροτζή, 1984.

32 Στμ. Στο πρωτότυπο: factory floor και, συχνά, shopfloor: το μέρος του εργοστασίου ή του εργαστηρίου όπου
δουλεύουν οι εργάτες. Χρησιμοποιείται, ιδιαίτερα, για να διακρίνει το τμήμα του εργοστασίου όπου γίνεται η πα-
ραγωγή από αυτό των διοικητικών υπηρεσιών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η φράση “κάποιος δουλεύει στο shopfloor”
είναι ένας μεταφορικός τρόπος για να ειπωθεί ότι ανήκει στην εργατική τάξη. Αποδίδουμε τον όρο ως χώρο δου-
λειάς ή, κάποιες φορές, και εργαστήριο. Σχετικά με το shopfloor, λοιπόν, εν είδει γρίφου: “ΟΜαρξ, ο Βέμπερ και ο
Ντυρκαίμ ανασταίνονται και στέλνονται σε ένα σύγχρονο εργοστάσιο αυτοκινήτων. Εκεί βλέπουν εργάτες να βρί-
σκονται δίπλα στις γραμμές συναρμολόγησης, εκτελώντας τις εργασίες, που τους έχουν ανατεθεί. Πάνω από τον
χώρο δουλειάς του εργοστασίου βρίσκονται γραφεία, από τα οποία οι προϊστάμενοι, και ο ιδιοκτήτης, παρατηρούν
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Στην πραγματικότητα, αυτός ο μετασχηματισμός δεν συνέβη αυτόματα. Το σύστημα του εργο-

στασίου δεν ήταν ένας χρονοταξιδιώτης από το μέλλον. Ήταν η μορφή που απέκτησε η παρα-

γωγή στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες και, ως τέτοιο, εξέφραζε όχι την “πραγμα-

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

κόσμου. To σύστημα του εργοστασίου δεν έτεινε, καθαυτό, να ενοποιήσει το εργατικό δυνα-

μικό με έναν τρόπο που θα ήταν προς όφελος των αγωνιζόμενων εργατών - ή, τουλάχιστον, δεν

έκανε αποκλειστικά αυτό. Η καπιταλιστική ανάπτυξη μπορεί να διέλυσε κάποιες από τις προϋ-

πάρχουσες διαφορές ανάμεσα στους εργάτες αλλά επανενδυνάμωσε ή δημιούργησε καινούριες

διαιρέσεις, ειδικότερα αυτές που αναδύονταν από τον καταμερισμό της εργασίας (με άλλα λό-

για, αυτές που σχετίζονταν, κυρίως, με την ειδίκευση, αλλά και τις διαιρέσεις καθηκόντων με

βάση την “φυλή”, το φύλο καθώς και την αρχαιότητα (στη δουλειά), την γλώσσα, την περιοχή

καταγωγής κ.λπ.).

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

ταξύ τους. Έπρεπε να φροντίζουν τους εαυτούς τους αλλά και τους συγγενείς τους: “Η ομοιό-

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

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

μεταξύ τους κυρίως ”ρίχνοντας“ τους μισθούς, αναζητώντας μια θέση απασχόλησης”.33 Με δε-

δομένο ότι δεν υπήρχαν ποτέ αρκετές δουλειές για όλους (η ύπαρξη ενός πλεονάζοντος πληθυ-

σμού ήταν ένα δομικό γνώρισμα των κοινωνιών, που οικοδομήθηκαν πάνω στην καπιταλιστική

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

έδιναν την δυνατότητα σε κάποιους εργάτες να αποκτούν προβάδισμα, σε βάρος των άλλων.

Στον βαθμό που οι εργάτες δεν ήταν οργανωμένοι, ήδη, σε μια ταξική βάση - και δεν υπήρχε

κάποια, δεδομένη από πριν, δομική αναγκαιότητα για να οργανωθούν σε μια τέτοια βάση - εί-

χαν πραγματικό συμφέρον να διατηρήσουν την ατομικότητά τους καθώς και τους, πέραν της

τάξης, δεσμούς τους.

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

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

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

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

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

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

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

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

υποστασιοποίησαν τον συλλογικό εργάτη σε ένα εθνικό επίπεδο.

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

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

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

τους εργάτες, μέσα από μεγάλα γυάλινα παράθυρα. Αν οι τρεις μεγάλοι θεωρητικοί ερωτούνταν να μοιραστούν
τις σκέψεις τους πάνω σε αυτό το, υπέροχα σύγχρονο και αποτελεσματικό, σύστημα, τι πιστεύετε ότι θα έλεγαν”;
Δανεισμένο από το: https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20111009110902AAlCwTe.

33 Przeworski, “Capitalism and Social Democracy”, σελ. 20.
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να πει κανείς ότι οι εργάτες επιβεβαίωναν μια κοινή ταυτότητα σημαίνει ότι το κίνημα πέτυχε

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

νιστική αγορά εργασίας και, αντίθετα, να ενεργήσουν κινούμενοι από μια δέσμευση στο συλλο-

γικό πρόταγμα του εργατικού κινήματος.

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

αναγκαία, μπορούσαν ναπραγματώσουν - μερικάκαι σπασμωδικά - το σλόγκανότι “έναπλήγμα

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

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

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

άτομα, άρχισαν να αλλάζουν: απλοποιήθηκαν, περιορίστηκαν ή και επανακαθορίστηκαν εντε-

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

εργάτες “σίγασε” αλλά μόνο στον βαθμό που, η κοινή ηθική και ταυτότητα, μπορούσαν να δια-

τηρηθούν.

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

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

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

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

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

γαζόμενους άντρες· παρ’ όλα αυτά, τα εν λόγω κινήματα είχαν, στην πραγματικό-

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

νοικοκυριά, τις γειτονιές και τους δρόμους”.36

Οσυλλογικός εργάτης “συρράφθηκε” στις πόλεις, μέσα από μια σειρά δημοφιλών εργατικών ορ-

γανώσεων: εργατικές “τράπεζες αποταμίευσης, ταμεία σύνταξης και υγείας, εφημερίδες, εξω-

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

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

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

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

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

ζουν είναι (1) η πρώιμη επίτευξη του καθολικού δικαιώματος ψήφου για τους άντρες, και (2) το βιομηχανικό ερ-
γατικό δυναμικό δημιουργήθηκε όχι από την αγροτική της περιφέρεια αλλά από αυτήν της Ευρώπης. Ο Ένγκελς,
σε μια επιστολή του στον Weydemeyer, συνέλαβε το κλειδί και στα δυο φαινόμενα, γράφοντας για την “ευκολία,
με την οποία, ο πλεονάζων πληθυσμός στις ΗΠΑ διοχετεύεται στις φάρμες”. Ελεύθερη γη στην μεθόριο (εκκαθα-
ρισμένη, εθνικά, από τους αρχικούς κατοίκους της) πυροδότησε την μεγαλύτερη, μεταξύ ωκεανών, μετανάστευση
στην ανθρώπινη ιστορία. Οι πολιτείες επεξέτειναν το δικαίωμαψήφου σε όλους τους άντρες, για να προσελκύσουν
αυτούς τους μετανάστες (ενώ οι γυναίκες, και οι ελεύθεροι μαύροι, αποκλείστηκαν από αυτό). Στις ΗΠΑ, δημιουρ-
γήθηκαν, πολύ γρήγορα, αστικοί πολιτικοί μηχανισμοί, για να διαχειριστούν την λευκή ανδρική ψήφο, σύμφωνα
με την εθνική, θρησκευτική και τοπική καταγωγή. Αυτές οι δομές διαταράχθηκαν μόνο στην δεκαετία του 1920,
όταν η στρόφιγγα της μετανάστευσης έκλεισε και η αμερικανική βιομηχανία άρχισε για πρώτη φορά να “τραβάει”
από την δική της αγροτική ενδοχώρα. Ήταν μόνο σε αυτή την περίοδο, από το 1932 μέχρι το 1974, που οι ΗΠΑ
έφτασαν να προσεγγίσουν μια Ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία.

36 Geoff Eley, “Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 1850–2000” (Oxford 2002), σελ. 58.
37 Στμ. στο πρωτότυπο engagé intellectuals.
38 Στμ. στο πρωτότυπο learned journals.
39 Tamás, “Telling the Truth about Class”.
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την Κορσική ή από την Λυών· έγιναν εργάτες. Η τάξη έφτασε να υπάρχει σαν μια αφηρημένη

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

αξιοπρέπεια και περηφάνεια.

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

ροής καινούριων μεταναστών από την ύπαιθρο στις πόλεις, προσδίδοντάς τους σεβασμό και

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

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

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

σθηση κοινότητας, βοηθώντας τους εργάτες να ξεπεράσουν την κοινωνική αποδιάρθρωση και

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το παρελθόν στο παρόν

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

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

πιά, έμοιαζε σαν μια συγκέντρωση ανδρών και γυναικών σε μια μοναδική ”εργατική τάξη”, μπο-

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

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

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

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

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

δεσμούς με τις αγροτικές οικογένειές τους.

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

40 Στμ. Στο πρωτότυπο altar, η Αγία Τράπεζα.
41 ό.π.
42 Στμ. Στο πρωτότυπο: diaspora.
43Έρικ Χομπσμπάουμ, “Η Εποχή των Αυτοκρατοριών”, ΜΙΕΤ, 2000, σελ. 119.
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στές του κινήματος έβλεπαν αυτούς τους δεσμούς, όλο και περισσότερο, σαν ένα εμπόδιο: “η

παγκόσμια ιστορία δεν μπορεί να γυρίσει πίσω”, διακήρυσσε το Γερμανικό Συνδικάτο Μεταλ-

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

Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, η κουλτούρα αλληλεγγύης, που προσπαθούσαν να οικοδόμησουν

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

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

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

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

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

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

σουν τα συγκεκριμένα επαγγέλματά τους.

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

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

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

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

του εργατικού κινήματος σχετιζόταν - αντίθετα από την κυρίαρχη θεωρία των Σοσιαλδημοκρα-

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

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

τές οι αποφάσεις επιβράδυναν την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Η σύγκρουση ήταν

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

που ομάδες, όπως οι τροχιστές μαχαιροπήρουνων του Solingen, ήταν προσκολλημένες στα πα-

λιότερα ιδεώδη μιας τοπικά ριζωμένης συνεταιριστικής κοινοπολιτείας, βασισμένης στην αυτο-

νομία των τεχνιτών, οι νέοι καθοδηγητές της DMV (δηλαδή, οι καθοδηγητές του Γερμανικού

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

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

λογιζόμενου καπιταλισμού”.45 Σοσιαλιστές και κομμουνιστές δεν έβλεπαν ότι οι εργάτες μπο-

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

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

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

την εργατική τους ταυτότητα.

Παράρτημα σχετικά με το λούμπεν προλεταριάτο

Έχουμε αναφερθεί αλλού στον πλεονάζοντα πληθυσμό ως την ακραία έκφραση της αντιφατι-

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

το λούμπεν προλεταριάτο;47 Είναι το ίδιο και το αυτό; Παρ’ όλο που ο Μαρξ αναπτύσσει εκτε-

44 Αναφέρεται στο: Geoff Eley, “Forging Democracy”, σελ. 78.
45 ό.π., σελ. 78–79.
46 “Αθλιότητα και Χρέος”, Endnotes 2, φίλοι του κεραυνοβόλου κομμουνισμού, 2015
47 Στμ. Λούμπενπρολεταριάτο,Lumpenproletariat: όρος που, αρχικά, εισήχθηαπό τονΜαρξ για ναπεριγράψει

το στρώμα εκείνο της εργατικής τάξης που δεν είναι πιθανόν να αποκτήσει ποτέ ταξική συνείδηση και, συνεπώς,
έχει απωλεσθεί ως προς μια χρήσιμη κοινωνικά παραγωγή ή δεν έχει καμμιά χρησιμότητα για την επαναστατική
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νώς τη θέση του για τον πλεονάζοντα πληθυσμό στο Κεφάλαιο, δεν αναφέρεται, στο έργο αυτό,

καθόλου στο λούμπεν προλεταριάτο· χρησιμοποιεί την έκφραση μόνο στα πολιτικά του γρα-

πτά. Γιατί έγινε ο όρος “λούμπεν” τόσο δημοφιλές αντικείμενο, μεταξύ των επαναστατών, στην

διάρκεια του εικοστού αιώνα;

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

κίνημα, ιδιαίτερα για τουςΜαρξιστές, τόσο στην σοσιαλδημοκρατική όσο και την μπολσεβίκικη

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

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

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

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

αντεπαναστατικού λούμπενπρολεταριάτου το οποίο, σαν ένα κοπάδι καρχαρίες, μαζεύτηκε στα

απόνερα του θωρηκτού της επανάστασης”.48

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

τυπωθεί αυτό ρητά έπαιρναν, συνήθως, την μορφή όχι δομικών αναλύσεων αλλά, μάλλον, μα-

κροσκελών καταλόγων από ύπουλους και σκοτεινούς χαρακτήρες, κατάλογων που κατέρρεαν

στον εαυτό τους με μια μανιώδη ασυνέπεια. Αυτή είναι η παραδειγματική συζήτηση του λού-

μπεν προλεταριάτου από τον Μαρξ στην “18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη”: “Με το

πρόσχημα της θεμελίωσης μιας αγαθής κοιωνίας, το λούμπεν προλεταριάτο τουΠαρισιού οργα-

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

λούμπεν στοιχεία απαρτίζονταν, υποτίθεται, “από αλήτες, απολυμένους στρατιώτες και κατάδι-

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

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

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

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

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

αυτή την παρανοϊκήφαντασίωση;Μοιράζονται, όντως, ένα κοινό, αντεπαναστατικό, συμφέρον

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

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

κανείς κάτι τέτοιο είναι παράλογο.

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

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

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

πάλη ή είναι, ακόμα, και εμπόδιο στην πραγματοποίηση μιας αταξικής κοινωνίας. Η λέξη προέρχεται από την
γερμανική λέξη Lumpenproletarier, που σημαίνει, κυριολεκτικά, “ουτιδανός”, “αχρείος”, “αγύρτης” καθώς και
“κουρελής”, “ράκος”.

48 Ρόζα Λούξεμπουργκ, “Η Γενική Απεργία” (1906), στο “The Essential Rosa Luxemburg” (Haymarket 2008),
σελ. 114 - στμ. στα ελληνικά: “Μαζική Απεργία, Κόμμα, Συνδικάτα”, εκδ. Εργατική Δημοκρατία, 1997.

49 Στμ. Οι αργόσχολοι άστεγοι της Νάπολης που επιβίωναν με περιστασιακές δουλειές ή την επαιτεία. Ονομά-
στηκαν έτσι απο το όνομα του νοσοκομείου του Αγ. Λαζάρου που χρησίμευε ως καταφύγιό τους.

50 Στμ. Στο πρωτότυπο: organ grinders, μια μουσική καινοτομία από καλλιτέχνες δρόμου του 19ου και των
αρχών του 20ου αιώνα, που αναφέρεται σε έναν οργανοπαίκτη οργάνου του δρόμου ή λατέρνας [barrel organ].

51Μαρξ, “Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη”, (MECW 10), σελ. 198. - στμ. ελληνική έκδοση: Σύγ-
χρονη Εποχή, 2012.
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ήταν μια από τις κλασσικές παραστάσεις του). Όλες οι προσπάθειες του κινήματος να προσδώ-

σουν αξιοπρέπεια στην τάξη υπονομεύονταν, υποτίθεται, από αυτές τις έκλυτες φιγούρες: με-

θυσμένοι που τραγουδούσαν στους δρόμους, μικροεγκληματίες και πόρνες. Οι αναφορές, σχε-

τικά με το λούμπεν προλεταριάτο, κατέγραφαν, απλά, αυτό που ήταν αλήθεια: ήταν δύσκολο

να πείσει κανείς τους εργάτες να οργανωθούν σαν εργάτες καθώς, ως επί το πλείστον, δεν εν-

διαφέρονταν για τον σοσιαλισμό: “οι περισσότεροι φτωχοί και, ιδιαίτερα, οι πολύ φτωχοί, δεν

σκέφτονταν ούτε συμπεριφέρονταν σαν ”προλετάριοι”, ούτε πίστευαν ότι οι οργανώσεις, και οι

τρόποι δράσης, του κινήματος, είχαν οποιαδήποτε εφαρμογή ή σχέση με τους ίδιους”.52 Στον

ελεύθερο χρόνο τους θα πήγαιναν, μάλλον, στις παμπ, από το να τραγουδούν εργατικά τραγού-

δια.

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

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

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

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

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

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

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

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

52Έρικ Χομπσμπάουμ: “Η Εποχή των Αυτοκρατοριών”, ΜΙΕΤ, 2000, σελ. 140.
53 Κάουτσκυ: “Η Ταξική Πάλη” (1892), κεφάλαιο 5, διαθέσιμο στον ιστότοποmarxists.org.
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Part 2

Η υποδομή του σύγχρονου κόσμου



Στην προσπάθειά τους, να νικήσουν το παλιό καθεστώς, οι εργάτες θα μπορούσαν να αποτύ-

χουν· 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 κί-

νημα διαμόρφωσε την ιστορία (αν και όχι, πάντα, σύμφωναμε τις προθέσεις του). Το ότι συνέβη

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

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

τεράστιων δικτυωμένων υποδομών: δρόμοι, δίκτυα ηλεκτρισμού, αποχεύτεσης, πύργοι ραδιο-

φώνου 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 βιομηχανίες

μπήκανσε λειτουργία την στιγμή, ακριβώς, που οι βιομηχανίες της πρώτης βιομηχανικής επανά-

στασης - πχ. επεξεργασία τροφίμων, υφαντουργία, σιδηρουργία και σιδηρόδρομοι - ωρίμαζαν.

Εκτοπίζοντάς τες από την θέση αιχμής, οι βιομηχανίες υποδομών περιελάμβαναν, αρχικά, οτι-

δήποτε 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 “Φορ-

ντισμού”: 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

βιομηχανικού εργατικού δυναμικού. Οι εργάτες ενώθηκαν, επίσης, μέσα σε τεράστια εργοστα-

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

φαινόταν, λοιπόν, να αντιπροσωπεύει την αυξανόμενη δύναμη του προλεταριάτου και την συ-

ρικνούμενη 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 εκβιομη-

χάνιση μετατράπηκε σε αποβιομηχάνιση. Εν τω μεταξύ, η επέκταση των βιομηχανιών υποδο-

μών δεν ενοποίησε την ευρύτερη τάξη, κατά τα αναμενόμενα. Αντίθετα, εμβάθυνε την συναρ-

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

σχέσεων. 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.
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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 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 βιομη-

χανίες χημικών, οι βιομηχανίες της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασηςαπαιτούσαν 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 ανα-

γκών 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 ση-

μαίνει 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, μπο-

ρούσε 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 δενπροσέφερανμόνο έναμοντέλο· είχαν, επίσης ένανβαθμόασφά-

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.

1 Για την θεωρία του Μαρξ, δείτε το “Αθλιότητα και Χρέος”, Endnotes 2, φίλοι του κεραυνοβόλου κομμουνι-
σμού, 2015

34



Ο ρόλος του κράτους

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

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

πλαίσιο της ύστερης ανάπτυξης. Όπως είδαμε νωρίτερα, η ύστερη ανάπτυξη ήταν θεμελιωμένη

σε συμμαχίες ανάμεσα στις αριστοκρατικές και καπιταλιστικές ελίτ. Αυτές οι συμμαχίες επέτρε-

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

σύστημα είχε τέσσερις βασικές συνιστώσες: (1) την όρθωση εξωτερικών δασμών για την προ-

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

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

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

στον σχηματισμό εθνικού κεφαλαίου· και (4) την θεσμοθέτηση προγραμμάτων δημόσιας εκ-

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

εθνικής γλώσσας και την προαγωγή του αλφαβητισμού (ο αλφαβητισμός ήταν ένα προαπαιτού-

μενο 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 εγκα-

τέλειψαν τα προσχήματα για τοManchestertum3· άρχισαν να παρεμβαίνουν εκτεταμένα στις

εθνικές οικονομίες. Οι παρεμβάσεις αυτές έκαναν δυνατή την οικοδόμηση μιας τεράστιας υπο-

δομής, πάνω στις οποίες λειτουργούσαν οι νέες βιομηχανίες. Τότε έγιναν τα κανάλια, οι σιδηρό-

δρομοι 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 κά-

λυπταν ολόκληρες περιοχές.

Οι υποδομέςαυτές κατέστησαναναγκαίο και κάποιο είδος αστικούσχεδιασμού. Γιαπαράδειγμα,

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-

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 Manch-
esterism είναι όροι για τα πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό κίνημα του 19ου αιώνα που ξεκίνησε απο τοΜάντσε-
στερ 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 κατέ-
στησε 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 σπί-
τια 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
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χές κατοικίας και εμπορικής δραστηριότητας έπρεπε να σχεδιαστούν εκ των προτέρων, όταν

κατασκευάζονταν οι υποδομές.

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 προωθη-

θεί μια ευρεία προσιτότητα, για να αποτραπεί ο άσκοπος διπλασιασμός και για να αποφασι-

στούν 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 σκεδασμέ-

νου 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 παραγω-

γής από τους συνεταιρισμένους παραγωγούς” (πουθενά δεν λέει ο Μαρξ: 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 αρχαιο-

τήτων, 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 Κοι-

νοπολιτείας, 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 ιδιωτικά

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

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

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

στο τέλος του 19ου αιώνα. Ο Seccombe ισχυρίζεται ότι, σαν αποτέλεσμα, οι παντρεμένες γυναίκες υποβαθμίστη-
καν, βαθμιαία, σε δραστηριότητες που δεν τους απέδιδαν κάποιο εισόδημα.

5 ErnestMandel, “KarlMarx”, στο: John Eatwell κ.α., εκδότες, “The New PalgraveMarxian Economics” (Nor-
ton 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.

36



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

νία.9

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 κατάλ-

ληλο 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 λό-

για 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 πα-

ρόν. 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 οδή-

γησαν 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 οΜεγάλοςΠόλεμος, οι σοσιαλιστές ήταν, σε μεγάλο βαθμό, διατεθιμένοι να εγκα-

ταλείψουν τον διεθνισμό τους. Δικαιολόγησαν την υποστήριξή τους στον πόλεμο αναφερόμενοι

9 Αυτό το όραμα, του καθολικού σχεδιασμού της κοινωνίας, εν αντιθέσει προς τον μερικό σχεδιασμό της, αντι-
κατοπτρίζει, κατά κάποιον τρόπο, το όραμα σύμφωνα με το οποίο οι εργάτες παίρνουν όχι ένα κομμάτι αλλά την
πλήρη αξία των προϊόντων της εργασίας.

10 Adam Przeworski, “Capitalism and Social Democracy”, σελ. 33.
11 Στμ. Δες προηγούμενη σημείωση 12, σελ. 19.
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στην επιτυχία του κινήματος, που ακολούθησε τους πολέμους της εθνικής ενοποίησης, στις δε-

καετίες του 1860 και 1870.12

HΛούξεμπουργκ κατήγγελεαυτή την ερμηνεία τουπολέμουστην “Μπροσούρα τουΓιούνιους”.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. Επέ-

πληττε 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 πόλε-

μος είχε αυτόν τον χαρακτήρα μόνο στην μεμονωμένη και αποσπασματική περίπτωση της Σερ-

βίας”.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 πολλαπλασια-

σμός 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 ”διε-

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

μια κλίμακα πολύ μικρότερη, ή άσχετη, από την συνείδηση του έθνους-κράτους”.16 Το εργα-

τικό κίνημα διογκώθηκε με την συμπαγοποίηση των εθνικών γλωσσών και πολιτισμών - που

ήταν, σε μεγάλο βαθμό, αμφότερα, αποτελέσματα της δημόσιας εκπαίδευσης (και της παρεπό-

μενης αύξησης του αλφαβητισμού) - καθώς και με την επέκταση των σιδηροδρομικών δικτύων.

Ο σύνδεσμος, ανάμεσα στην μοίρα του έθνους και αυτήν της εργατικής τάξης, ήταν ευκρινέστε-

ρος 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 δυ-

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

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

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
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.
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λίων, την φορολογία: “Η διατήρηση της ειδικής δημόσιας ισχύος, που στέκεται πάνω από την

κοινωνία, απαιτεί φόρους και κρατικά δάνεια”.17 Τα παλιά καθεστώτα είχαν, συνεπώς, συμφέ-

ρον 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 στρα-

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

(παρά 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 μπο-

ρούσαν 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

αντικατέστησε το οδόφραγμα: “Τα δύο εκατομμύρια ψηφοφόροι [που το SPD στέλνει] στις κάλ-

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

ψηφοφόροι, αποτελούν την πιο πολυάριθμη, την πιο συμπαγήμάζα, 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 προσπά-

θειες επαναφοράς του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας αποδείχθηκαν επιτυχείς (ιδιαί-

τερα στην Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη, όπου, αμφότερα, ήταν σχετικά πρόσφατης

“εσοδείας”)· αντίθετα, πρίν από τον πόλεμο, η επέκταση του δικαιώματοςψήφου μέσα από τους

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

νήματος 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 κατα-

κτηθεί, 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

17 Λένιν: “Κράτος και Επανάσταση” (Haymarket 2015) σελ. 48 - Στμ. ελλ. εκδ. Σύγχρονη Εποχή, 2012.
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.
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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 χώ-

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

τικές, που είχαν ”δουλέψει” στην Δυτική Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Γερμανία και τις ΗΠΑ, απο-

δείχθηκαν λιγότερο αποτελεσματικές σε χώρες που δεν είχαν, ακόμα, αναπτυχθεί”.20 Ο μόνος

δρόμος, προς τα εμπρός, ήταν μέσωμιας μεγάλης-ώθησης εκβιομηχάνισης.Όπωςθαδούμε, 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, επί-

σης, να κατακερματίζεται (αυτό ήταν αλήθεια ακόμα και πριν διασπάσει το κίνημα ο Μεγάλος

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

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

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

ενέργεια. Η μεταρρύθμιση και η επανάσταση διαχωρίστηκαν. Οι Σοσιαλδημοκράτες ισχυρίστη-

καν, αρχικά, ότι ένα τέτοιο σχίσμα ήταν αδύνατο:

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

σότερο, ηθική παρά οικονομική. Οι βιομηχανικές συνθήκες του προλεταριάτου βελ-

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

ταρίων ανεβαίνει ψηλότερα και το ίδιο συμβαίνει με τον σεβασμόπου 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 αυ-

τές 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, πί-

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

ξεδιπλωνόταν ανεξάρτητα από τις μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να κερδηθούν. Το ξέσπα-

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

20 Allen: “Παγκόσμια Οικονομική Ιστορία”, σελ. 2.
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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Στην διάρκεια της Ύφεσης, το κεφάλαιο συγκεντροποιήθηκε σε εξαιρετικό βαθμό· συγκεντρώ-

θηκε σε βιομηχανικά συμπλέγματα που συνδέονταν μέσω καρτέλ. Σε αυτή τη βάση, οι σοσιαλι-

στές ανήγγειλαν ότι οι προλετάριοι - μαζί με τους περισσότερους καπιταλιστές, αγρότες, τεχνί-

τες 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 θαανάγκαζε

τους καπιταλιστές να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους με μηχανές. Σε κοινωνίες, που οργα-

νώνονταν γύρω από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, αυτή η μείωση θα οδηγούσε, αναπό-

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

στις βιομηχανίες υποδομώνδενπαρήγαγεανεργία, ιδιαίτερασταμεγάλαβιομηχανικάσυμπλέγ-

ματα. 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 υποδομώναπορρόφησαν τεράστιες ποσό-

τητες, τόσο κεφαλαίου όσο και εργασίας. Απαιτούσαν έναν μικρό στρατό μηχανικών αλλά, επί-

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

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

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

εξανάγκαζαν μηχανές με τεράστιο κόστος να “κάθονται” αδρανείς. Έτσι, η ανάπτυξη δημιούρ-

γησε 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 προσδεμέ-

νοι 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 Ματ-

τίκ: “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 συνθή-

κες”.25

24 Στμ. Στο πρωτότυπο “radical chains”, αναφορά στην περίφημη διατύπωση τουΜαρξ στην “Εισαγωγή σε μια
Κριτική της Φιλοσοφίας του Δικαίου του Χέγκελ” που περιγράφει το προλεταριάτο ως “[μια τάξη] με ριζικές αλυ-
σίδες, [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 [state-
hood], [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 PaulMattick: “ΚαρλΚάουτσκυ: από τονΜαρξ στονΧίτλερ”, στο “Anti-Bolshevik Communism” (Merlin 1978),
σελ. 4. Σε εκείνες, τις σκοτεινές στιγμές, ο Ματτίκ ισχυριζόταν: “επιστήμη για τους εργάτες, σχολεία για τους
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Οι συνέπειες αυτής της καινούριας κατάστασης ήταν τεράστιες: οι οργανώσεις του εργατικού

κινήματος μπορούσαν να αναγνωριστούν ως μέρος της κοινωνίας αποκομίζοντας, επίσης, σε

αυτή τη βάση, οφέλη για τα μέλη τους. Όμως, η αποδοχή αυτής 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 ανα-

τροπή του. Κάτι τέτοιο θα διακινδύνευε την πιθανότητα να χάσει το κίνημα την αναγνώρισή

του, χάνοντας, συνεπώς, και ό,τι είχε κερδίσει: “έπρεπε να γίνει η επιλογή ανάμεσα στις ”νόμι-

μες” 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 εργά-

τες 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 κά-

ποιο 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 βελ-

τιώσουν 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 διαχωρι-

σμό 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 δο-

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

εργάτες, συμμετοχή σε όλους τους θεσμούς της καπιταλιστικής κοινωνίας - αυτή, και τίποτα περισσότερο, ήταν η
πραγματική επιθυμία του κινήματος”.

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, ατομι-
κών 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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να ενεργοποιούν και νααπενεργοποιούν τααπλάμέλη της μαχητικής βάσης κατάβούληση (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 συμ-

φέροντα της ηγεσίας άρχισαν να ταυτίζονται, όλο και περισσότερο, όχι με την υπεράσπιση των

μελών αλλά με την επιβίωση των συνδικάτων. Ο ηγέτες έτειναν, λοιπόν, να αποφεύγουν εκεί-

νες 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 επανά-

σταση - 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 χαρα-

κωμάτων”,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 πα-

ραγωγικές 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, ειδω-

μένες 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, δραστηριό-

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

29 Στμ. στο πρωτότυπο: pour through the hole in the trenches.
30 ό.π. σελ. 15.
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συλλογικό συμφέρον των εργατών κάτι πολύ πραγματικό. Όπως έχουμε ισχυριστεί, τα συνδι-

κάτα 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 κομ-

ματικές 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 προήγα-

γαν και επιβεβαίωναν, είχε όντως καθολικό χαρακτήρα. Συμπεριελάμβανε, υποτίθεται, όλους

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

μόλις είχαν 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 “σταμπα-

ρισμένοι” ή επιθυμούσαν να “σταμπαριστούν”, με έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Με άλλα

λόγια, περιελάμβανε εργάτες όχι όπως ήταν καθαυτοί αλλά, μόνο, στον βαθμό που συμμορφώ-

νονταν 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 πι-

θανό να φανταστούμε ότι, σε συνθήκες που έχουν αλλάξει, συγκεκριμένα, ιδιαίτερα χαρακτη-

ριστικά 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, χα-

ρακτηριστικά 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 εργατι-

κής 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

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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αυτό διακρίνει τους εργάτες από τους καπιταλιστές και τους τοποθετεί, επίσης, σε μια μειο-

νεκτική θέση στις διαπραγματεύσεις. Άλλωστε, τα συλλογικά συμφέροντα των καπιταλιστών

είναι, σε μεγάλο βαθμό, απλά ζήτημα αριθμητικής (ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, ζήτημα επί-

λυσης σύνθετων συστημάτων εξισώσεων): τα κόστη πρέπει να διατηρούνται όσο το δυνατόν χα-

μηλότερα 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 προ-

βληματισμοί έρχονται στοπροσκήνιο μόνοστον βαθμόπου δεν επηρεάζουν τον ισολογισμόμιας

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 συναί-

νεσης 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 πρέ-

πει να βρεθεί στην διαμόρφωση μιας συλλογικής ταυτότητας: “οι συνενώσεις των σχετικά ανί-

σχυρων μπορούν να ελπίζουν στην αλλαγή της αρχικής σχέσης ισχύος μόνο στον βαθμό που πε-

τυχαίνουν 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 συν-

δικάτα “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

32Οι καπιταλιστές μπορούν, επίσης, να εκφράζουν τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους στο πλαίσιο της φιλανθρω-
πίας: κάνουν ζημιά ή καταστρέφουν σε μια στιγμή κάτι που, με μεγάλες τυμπανοκρουσίες, προσπαθούν να διορ-
θώσουν την επόμενη.

33 Claus Offe και Helmut Wiesenthal: “Two Logics of Collective Action” στο Offe: “Disorganized Capitalism”
(MIT 1985), σελ. 179.

34Offe και Wiesenthal: “Two Logics of Collective Action”, σελ. 183.
35Offe και Wiesenthal, “Two Logics of Collective Action”, σελ. 184.

45



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 μέ-

ρει, να επανακαθορίσουν τα συμφέροντά τους ώστε να τα ικανοποιήσουν. Πραγματικά, η ικα-

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

συνδεδεμένη με την ικανότητα αυτού του αγώνα να αντλήσει από μια υπάρχουσα - ή να διαμορ-

φώσει 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 διαπραγμα-

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

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

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

ροποίηση των καταστάσεων, καθιστούν δύσκολη μιαν απόφαση σχετικά με τους κοινούς “άμε-

σους” 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 ερ-

γατικών 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.

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.

37Offe, “Two Logics of Collective Action”, σελ. 183.
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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Part 3

Ο κατακερματισμός του εργατικού

κινήματος



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

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

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

τίες πρίν από τονΜεγάλοΠόλεμο οι τάσεις έμοιαζαν να κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση.

Στην πρώτη δεκαετία του 20ουαιώνα, οι εργάτες συνέρρεαν μαζικά σε οργανώσεις που είχαν οι-

κοδομηθεί γύρω από μια επιβεβαιώσιμη εργατική ταυτότητα. Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα

έφτασαν από κόμματα που προσήλκυαν μερικές χιλιάδες ψήφων - σαν μειοψηφικοί μηχανι-

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

την κύρια γραμμή του κινήματος.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

περιμένοντας, αντίθετα, υπομονετικά να φτάσει η στιγμή που θα πλειοψηφούσαν: “Αυτή η πο-

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

στην αναπόφευκτη πλειοψηφία της εργατικής τάξης και την διαρκώς αυξανόμενη υποστήριξή

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

Τα εξωτερικά όρια του εργατικού κινήματος

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

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

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

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

όταν δεν ήταν πολύ νωρίς, ήταν πολύ αργά.

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

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

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

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

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

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

τόρων στις πόλεις. Αντανακλώταν, επίσης, στα εμφανή ποσοτικά όρια στην ανάπτυξη του κι-

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

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

ποσοστά, τα κόμματα απόφάσισαν να περιμένουν. Και όντως περίμεναν, ακόμα και σε εκείνες

τις στιγμές, που η (εργατική) τάξη “κλωτσούσε” και προσπαθούσε να ανατρέψει τους “καβαλά-

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

ιστορία, όμως, πήρε μιαν απροσδόκητη τροπή.

Από την στιγμή, σχεδόν, που τοπαλιό καθεστώς εκκαθαρίστηκε, η ημι-ειδικευμένηβιομηχανική

εργατική τάξη σταμάτησε να αναπτύσσεται, περνώντας σε μια παρακμή χωρίς τέλος, αρχικά

μόνο ως ποσοστό, σε σχέση με το συνολικό εργατικό δυναμικό, αλλά, στην συνέχεια, στις δε-

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

μεγέθη. Σαν αποτέλεσμα, οι βιομηχανικοί εργάτες δεν αποτέλεσαν ποτέ, στο μέγιστο, περισ-

σότερο από το 40-45% του συνολικού εργατικού δυναμικού.5 Μια αυξανόμενη μάζα εργαζόμε-

νων στις υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα, άρχισε να επεκτείνεται δίπλα στους βιομηχανικούς

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

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

υπάλληλοι, δάσκαλοι κ.λπ. - ή, σε άλλες περιπτώσεις, ζούσαν χωρίς μεροκάματο ή κανονικό

μισθό: φοιτητές, κάτοχοι επιδομάτων κ.λπ. Όλες αυτές οι ομάδες θα “κατέληγαν”, υποτίθεται,

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

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

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

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

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

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

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

πραγματοποίηση του μέλλοντος στο παρόν. Η συνύπαρξη μαζικών εργοστασίων και μικροεπι-

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

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

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

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

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

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

μενη παραγωγικότητα προκαλεί την συρρίκνωσή της. Η ισορροπία, ανάμεσα σε αυτά τα δύο,

καθορίζει την αύξηση της ζήτησης εργασίας. Στο απόγειο της εκβιομηχάνισης, η παραγωγικό-

τητα της εργασίας αυξήθηκε γρήγορα.Όμως, η βιομηχανική παραγωγήαυξήθηκε ακόμα γρηγο-

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

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

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

αύξησης της παραγωγής έγιναν χαμηλότεροι από τους ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας

(ετμ.)· ως εκ τούτου, η απασχόληση στην βιομηχανία άρχισε σταθερά να μειώνεται. Ακόμα και

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

αύξηση της παραγωγικότητας δημιουργούσε πραγματικά όρια στην ισχύ των εργατών.

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

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

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

τονΠρώτοΠΠ.Κάποιες βιομηχανίες, μάλιστα, απέλυανπερισσότερους εργάτες από όσους προ-

σελάμβαναν. Εν τω μεταξύ, νέοι τομείς, όπως αυτοί των καταναλωτικών αγαθών και η αυτοκι-

νητοβιομηχανία, σήκωσαν κάποιο από το βάρος της δημιουργίας απασχόλησης στην βιομηχα-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Τα εσωτερικά όρια του εργατικού κινήματος

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

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

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

Αυτό συνέβαινε επειδή πολλοί προλετάριοι έθεταν τις μη-ταξικές ταυτότητές τους - οργανωμέ-

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

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

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

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

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

τάξη σαν αντιτιθέμενες έννοιες. Η τάξη ήταν, υποτίθεται, η ουσία αυτού που είναι οι άνθρω-

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

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

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

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

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

8 Σχετικά με την έννοια αυτή δείτε “Αθλιότητα και Χρέος”, Endnotes 2,φίλοι του κεραυνοβόλου κομμουνισμού,
2015.

50



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

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

εργατικού κινήματος9 (ετμ.).

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

ναι ταυτόχρονακαι ειδικήκαικαθολική10 (ετμ.).Η ειδική ταυτότηταήταναυτή τουημι-ειδικευμένου,

αρσενικού βιομηχανικού εργάτη: “Η εργατική τάξη ταυτιζόταν πολύ εύκολα με την μισθωτή

σχέση σε μια καθαρή μορφή: ο αυθεντικός εργάτης, ο αληθινός προλετάριος, ήταν ο εργοστα-

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

εργάτης.11 Το κίνημα δεν αγνοούσε τις γυναίκες, αν και συχνά θεωρούσε τις ανάγκες τους δευ-

τερεύουσες: μεταξύ των εργατών, η “Καταγωγή της Ατομικής Ιδιοκτησίας, της Οικογένειας και

τουΚράτους” τουΈνγκελς, και το “WomenandSocialism”, τουΑυγούστουΜπέμπελ,12 ήτανπιο

δημοφιλή από το “Κεφάλαιο” του Μαρξ. Οι γυναίκες δούλευαν, φυσικά, σε εργοστάσια, ιδιαί-

τερα στην ελαφρά βιομηχανία (υφαντουργία, συναρμολόγηση ηλεκτρονικών) και ήταν, συχνά,

πολύ σημαντικά πρόσωπα στην οργάνωση του κινήματος.

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

σενικού εργάτη θεωρούνταν να έχει μια καθολική σημασία: ήταν, μόνον, ως βιομηχανική ερ-

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

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

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

διαχωρίζοντας συγκεκριμένα καθήκοντα σε αντρικές και γυναικείες δουλειές - διαλύονταν στον

τεράστιο στρατό των ημι-ειδικευμένων εργοστασιακών εργατών.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

όσια βεβηλώνονταν.

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

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

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

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

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

τοκινήτων, στις ΗΠΑ, οι μαύροι εργάτες συγκεντρώνονταν στα χυτήρια, την πιο βρώμικη δου-

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

Ιταλούς, στα εργοστάσια του Τορίνο και τουΜιλάνο. Ένας τέτοιος διαχωρισμός μπορεί να φαί-

νεται αναποτελεσματικός για τους εργοδότες, καθώς περιορίζει την δεξαμενή των δυνάμει ερ-

γατών στα διάφορα πόστα. Αλλά, όσο οι σχετικοί πληθυσμοί είναι αρκετά μεγάλοι, οι εργοδότες

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

μπορούσαν να δημιουργηθούν διαφοροποιημένα σύνολα συμφερόντων ανάμεσα στους εργά-

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

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

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

θειες των εργατών για οργάνωση.

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

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

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

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

της εργατικής τάξης. Όταν οι εργάτες απέτυχαν να ταιριάξουν στο καλούπι αυτό, οι πρωτο-

πόροι του εργατικού κινήματος έγιναν πρωτοπόροι του αυτο-μετασχηματισμού. Το εργατικό

κίνημα ήταν μια σέκτα - μεDIY, “κανονικές”13 ευαισθησίες, ένα συγκεκριμένο στυλ ντυσίματος

κ.λπ.14, 15 Παρ’ όλα αυτά, τα “κατηγορήματα” του αξιοπρεπούς εργάτη (αρσενικός, πειθαρχη-

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

αντλούνταν, συχνά, κατ’ αναλογία των αξιών της αστικής κοινωνίας. “Οι ακτιβιστές του κόμμα-

τος ήθελαν να διάγουν άξιες, έντιμες, ηθικές, μετριοπαθείς και πειθαρχημένες ζωές: από την

μια, για να δίνουν ένα καλό παράδειγμα στους εργάτες, που δεν ήταν ακόμα οργανωμένοι· και,

από την άλλη, για να δείχνουν στην αστική κοινωνία ότι κάποιος ήταν ικανός για όλα τα κα-

θήκοντα, ότι άξιζε καλής αντιμετώπισης και σεβασμού”.16 Με άλλα λόγια, οι ακτιβιστές του

κόμματος ήταν συχνά “ξενέρωτοι”.17

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

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

αριθμούν, συνολικά, περίπου 70 εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο. Ο Μεθοδισμός βρίσκει τις ρίζες του στο
αναζωπυρωτικό κίνημα της Αγγλικανικής εκκλησίας, υπό τον Τζον Γουέσλεϋ, ο οποίος επιδίωξε, αρχικά, απλά μια
μεταρρύθμιση εντός της Αγγλικανικής εκκλησίας, μέσω της επιστροφής στο Ευαγγέλιο. Όμως, το κίνημα εξαπλώ-
θηκε και, σύντομα, ένας σημαντικός αριθμός Αγγλικανών κληρικών έγινανΜεθοδιστές. Χάρις στην έντονη ιεραπο-
στολική δραστηριότητα, εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Βρετανική Αυτοκρατορία, τιςΗΠΑκαι ολόκληρο τον κόσμο.
Οι πρώτοι Μεθοδιστές προέρχονταν από όλα τα κοινωνικά στρώματα, συμπεριλαμβανομένης της αριστοκρατίας.
Όμως, οι Μεθοδιστές ιεροκήρυκες μετέφεραν το μήνυμά τους ιδιαίτερα στους εργάτες και τους εγκληματίες που,
εκείνη την περίοδο (μέσα του 18ου αιώνα) έμεναν, συνήθως, εκτός των οργανωμένων θρησκειών. Έτσι, η εκκλησία
των Μεθοδιστών άσκησε ιδιαίτερη επίδραση στις πρώτες δεκαετίες της διαμόρφωσης της εργατικής τάξης (1760-
1820) στην Βρετανία. ΣτιςΗΠΑ, έγινε η θρησκεία πολλών σκλάβων οι οποίοι, αργότερα, δημιούργησαν “εκκλησίες
μαύρων”, σύμφωνα με την Μεθοδιστική παράδοση. Πηγή:Wikipedia.

16 Eley: “Forging Democracy”, σελ. 82.
17 To κίνημα ήταν αντίθετο σε όλες τις μορφές της καθιερωμένης “λαϊκής” κουλτούρας που μόλις εμφανίζονταν,

εκείνη την περίοδο, καθώς η κουλτούρα αυτή κρατούσε τους προλετάριους στο σπίτι, παρά στον δρόμο, όπου ήταν
επιρρεπείς σε “από του άμβωνος” κηρύγματα και “παραινέσεις” να πάρουν μέρος σε σοσιαλιστικές ή αναρχικές
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Είναι εύκολο να σημειώσουμε ότι υπήρχαν πολλοί εργάτες, στους οποίους μια τέτοια αυτο-

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

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

ταυτότητα σαν κάτι θετικό αλλά, ακόμα περισσότερο από αυτό, σαν κάτι ουσιώδες, κάτι που

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

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

βείς, οι σεξουλικά παρεκβατικοί, οι επιπόλαιοι νέοι, οι εθνοτικά διαφορετικοί και άλλες περιθω-

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

των ευκαιριακών αγορών εργασίας και των φτωχών μεταναστών”.18 Αυτό είχε σαν αποτέλε-

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

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

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

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

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

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

αυτό γινόταν από το περιθώριο της επίσημης πολιτικής).

Στρατηγικές γύρω από τα όρια

Ως απάντηση στο εξωτερικό του όριο, το εργατικό κίνημα ανέπτυξε αποκλίνουσες στρατηγι-

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

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

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

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

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

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

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

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

στην ιστορία, ή εγκαταλείποντας, εντελώς, την πολιτική.

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

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

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

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

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

των ταξικών δυνάμεων;

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

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

συνελεύσεις. Η επιτυχία διαδεδομένων μορφών διασκέδασης - πάνω απ’ όλα το σινεμά, το ραδιόφωνο και η τη-
λεόραση - εξηγεί, σε μεγάλο βαθμό, τον τελικό θάνατο εκείνων των μορφών ζωής, πάνω στις οποίες βασιζόταν η
επιβεβαίωση της εργατικής ταυτότητας.

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

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

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

Οποιαδήποτε προσπάθεια να επανα-ενεργοποιήσουμε τον στρατηγικό ορίζοντα του εργατικού

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

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

άλμα που το ξέρει ότι είναι τέτοιο.19

Το δωμάτιο αναμονής

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

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

χτυπούσαν “ταβάνι” όσον αφορά τα εκλογικά ποσοστά, που ήταν, συχνά, κάτωαπό το 51%. Απο-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

να κάνουν συμβιβασμούς, να κλείσουν συμφωνίες.

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

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

τοδοτούσε, συγκεκριμένα, τις διαβρωτικές επιρροές άλλων τάξεων (μικροαστοί διανοούμενοι),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι λέμε πως όλες οι τακτικές και τα στρατηγικά εργαλεία αυτού του κινήματος εί-
ναι ομοιόμορφα και απόλυτα ετοιμοθάνατα. Τα συνδικάτα εξακολουθούν να υπάρχουν και, προφανώς, ταυτότητες
και τακτικές, που διαμορφώθηκαν σε μια προηγούμενη εποχή, μπορούν ακόμα να ενεργοποιηθούν σε συγκεκριμέ-
νες περιπτώσεις. Είναι φανερό, όμως, ότι αυτά τα συγκεκριμένα παραδείγματα δεν μπορούν, πλέον, να εισαχθούν
σε ένα μεγάλης κλίμακας αφήγημα, στην άλλη άκρη του οποίου βρίσκεται κάποιο είδος εργατικής κοινωνίας, στην
οποία θα φτάσουμε είτε μέσω μεταρρυθμίσεων είτε μέσω επανάστασης.

20Ο Άντον Πάνεκουκ συζήτησε τις διαμάχες, σχετικά με αυτή την φράση, στο “Μαρξιστική Θεωρία και Επανα-
στατικές Τακτικές”, 1912.
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σης του ταξικού του χαρακτήρα”.21 Σταδιακά, όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα επέλεξαν,

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

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

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

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

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

δρόμο μπροστά.

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

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

του εκσυγχρονισμού με διαφορετικούς τρόπους που ήταν δύσκολο να “συναθροιστούν”. Τα κόμ-

ματα έγιναν “δοχεία” για ένα σύνολο από συντεχνιακά συμφέροντα που συνδέονταν, περισσό-

τερο, από πολιτικούς ελιγμούς, παρά από εσωτερική συνοχή. Οι Σοσιαλδημοκράτες ήταν υπο-

χρεωμένοι να μάχονται, για τον χώρο του κέντρου, με άλλα κόμματα, εθνικιστικά και θρησκευ-

τικά: “καθώς η ταύτιση με την τάξη [γινόταν] λιγότερο προεξέχουσα, τα σοσιαλιστικά κόμματα

[έχασαν] την μοναδική τους απήχηση στους εργάτες”.24 Έτσι, ακόμα και με ένα διευρυμένο

εκλογικό σώμα, εξακολουθούσαν να πασχίζουν να πετύχουν την άπιαστη πλειοψηφία του 51%.

Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα δικαιολογούσαν, αρχικά, τον ρεφορμισμό τους ισχυριζόμενα

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

ψαν σταδιακά την ιδέα της κοινωνικοποίησης των μέσων παραγωγής εντελώς. Έφτασαν να

μην βλέπουν αυτό το σημείο απαραίτητα σαν υποχώρηση. Και αυτό γιατί για πολλούς σοσιαλ-

δημοκράτες ένα κόμμα της εργατικής τάξης στο πηδάλιο της κοινωνίας είναι σοσιαλισμός ή,

τουλάχιστον, ό,τι έχει απομείνει από την ιδέα αυτή: το κράτος οργανώνει όλες τις δραστηριό-

τητες της εργατικής τάξης όχι μέσω των ξεχωριστών συμφερόντων των εργατών ως εργατών,

σε διαφορετικά εργοστάσια ή τομείς, αλλά ως ολότητας, ως ο συλλογικός εργάτης, που, στην

συνέχεια, μεταβιβάζει εντολές στους διαφορετικούς τομείς. Από αυτή την σκοπιά, ο κόσμος των

εργατών δεν είναι ένα μακρινό όνειρο αλλά μια πραγματικά υπαρκτή, κοινωνική δημοκρατία.

Οι ρομαντικοί επαναστάτες

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

σία θα έπρεπε να καταληφθεί τώρα, ακριβώς για να ολοκληρωθεί η μετάβαση που ο καπιτα-

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

φές ιδιοκτησίας της γης, των μέσων παραγωγής και των προϊόντων της εργασίας” (Partito Comunista Inter-
nazionale, 1957).

23 Στμ. Το International Communist Party (ICP), στα ιταλικά Partito Comunista Internazionale, είναι ένα διε-
θνές πολιτικό κόμμα του αριστερού κομμουνισμού που περιγράφεται, συχνά, από εξωτερικούς παρατηρητές ως
Μποντριγκιστικό, εξαιτίας των συνεισφορών του, επί πολλά χρόνια, μέλους του Αμαντέο Μπορντίγκα. Η ισχυρό-
τερη του βάση παραμένει η Ιταλία, όπου και ιδρύθηκε, αλλά το κόμμα έχει και κάποια τμήματα σε άλλες χώρες.

24 Przeworski: “Η Σοσιαλδημοκρατία ως Ιστορικό Φαινόμενο”: “Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα δεν διαφέ-
ρουν, πλέον, ποιοτικά από άλλα κόμματα· η αφοσίωση στην τάξη δεν είναι, πλέον, η ισχυρότερη βάση του αυ-
τοπροσδιορισμού κάποιου. Οι εργάτες βλέπουν τον κόσμο αποτελούμενο από άτομα· βλέπουν τους εαυτούς τους
σαν μέλη συλλογικοτήτων διαφορετικών από την τάξη· συμπεριφέρονται πολιτικά στην βάση μιας θρησκευτικής,
εθνοτικής, τοπικής ή άλλης συνάφειας. Γίνονται Καθολικοί, Νότιοι, Γαλλόφωνοι ή απλά ”πολίτες””.
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λισμός απέτυχε να δημιουργήσει. Έτσι, οι Μπολσεβίκοι στην Ρωσία και οι Μαοϊκοί στην Κίνα,

έθεσαν σαν καθήκον τους να διασφαλίσουν ότι η εργατική τάξη θα γινόταν πλειοψηφία σε αντί-

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

τους. Για να πετύχουν αυτόν τον σκοπό, οι εργάτες έπρεπε να ολοκληρώσουν την αστική επα-

νάσταση στην θέση μιας αδύναμης και δουλοπρεπούς αστικής τάξης.

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

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

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

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

στην Δύση με την βοήθεια του “Αμερικανικού Συστήματος”. Το να επιτραπεί στις δυτικές βιο-

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

θα έπαιρνε, μάλλον, εκατοντάδες χρόνια, παρά μερικές δεκαετίες.25 Κάτω από αυτές τις συν-

θήκες, ο μόνος τρόπος για εξέλιξη ήταν η πλήρης αναστολή της λογικής της αγοράς. Όλες οι

υποδομές, και το σταθερό κεφάλαιο, έπρεπε να δημιουργηθούν μονομιάς. Οι τιμές έπρεπε να

διογκωθούν, τεχνητά, στο προσδοκόμενο μελλοντικό επίπεδο, ένα επίπεδο που δεν μπορούσε

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

βιομηχανικό σύστημα. Αυτή η ίδια η σύνθετη βιομηχανική στρατηγική ονομάστηκε “εκβιομη-

χάνιση μεγάλης-ώθησης”.26 Ήταν εφικτή μόνο σε χώρες στις οποίες ήταν αποδεκτές ακραίες

μορφές σχεδιασμού.

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

σιζόμενος στην ανάλυσή του για τα σχήματα αναπαραγωγής του Μαρξ.28 Ανέπτυξε τα ευρή-

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

του κεντρικού σχεδιασμού. Έτσι, αναδύθηκε στο πλαίσιο ενός, υπό δημιουργία, “κομμουνιστι-

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

κράτους σχεδιασμού σήμαινε το ξερίζωμα παραδοσιακών αγροτικών σχέσεων, κάτι στο οποίο

οι ελίτ των παλιών καθεστώτων, καθώς και πολλοί αγρότες, θα αντιτίθονταν σφοδρά. Η μαρ-

ξιστική “αναπτυξιολαγνεία” εξαρτιώταν, λοιπόν, από το “ξεφόρτωμα” των παλιών ελίτ και την

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

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

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

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

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

Κεντρικής Επιτροπής των Μπολσεβίκων και του διαδόχου Πανενωσιακού Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι γνω-
στός ως η πιο δυνατή φωνή υπέρ της ραγδαίας εκβιομηχάνισης της αγροτικής Ρωσίας μέσω της συγκεντροποίησης
της, υπό κρατική ιδιοκτησία, βαριάς βιομηχανίας. Στενά σχετιζόμενος με τον Τρότσκυ και το κίνημα της Αριστερής
Αντιπολίτευσης, την δεκαετία του 1920, ο Preobrazhensky έπεσε θύμα σκευωρίας της μυστικής αστυνομίας την δε-
καετία του 1930, καταδικαζόμενος, αρχικά, σε διαγραφή από το Κομμουνιστικό Κόμμα και εσωτερική εξορία και,
τελικά, μετά από την επανασύλληψή του, σε θάνατο, το 1937, στην διάρκεια του “Μεγάλου Τρόμου”, δηλαδή των
σταλινικών διώξεων της περιόδου 1936-1938.

28 Δείτε Robert Allen: “From Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution”, Prince-
ton, 2003.

29 Στμ. στο πρωτότυπο catch-up.
30Θα μπορούσαμε, ίσως, να σημειώσουμε εδώ και το εποικιστικό-αποικιακό κράτος του Ισραήλ, το οποίο εξά-
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Φυσικά, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν μπόρεσαν να επιτύχουν αυτό το αποτέλεσμα

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

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

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

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

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

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

ήταν αρκετό.

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

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

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

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

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

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

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

κού κράτους.32

Αυτοί που θα μπορούσαν να είναι

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

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

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

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

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

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

κράτους, αλλά μέσω των ίδιων των οργανώσεών τους.

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

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

με άλλα κόμματα ούτε ανάγκη απεύθυνσης στον λαό, αντί της τάξης. Αυτό εξηγεί τον αυξανό-

μενα αντι-κοινοβουλευτικό χαρακτήρα ενός υπολογίσιμου τμήματος του εργατικού κινήματος

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

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

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

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

καθέναν, στον συλλογικό εργάτη.33 Έβλεπαν την Γενική Απεργία σαν το “ξύπνημα” ενός κοιμώ-

λειψε τις τοπικές ελίτ, με έναν διαφορετικό τρόπο.
31 Το παράδοξο αυτό συζητείται εκτενώς στον Επίλογο, ως η πρωταρχική αντίφαση του εργατικού κινήματος.
32H υποστήριξή τους στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων περιελάμβανε ένα όραμα του κομμουνισμού

ως ενός κόσμου αφθονίας. Θεωρητικά, η διάλυση του κράτους θα συνέβαινε παράλληλα με την διάλυση της τάξης.
Για να φτάσουμε εκεί, όμως, η τάξη θα έπρεπε, κατά παράδοξο τρόπο, να αυξηθεί και να ενδυναμωθεί.

33H Ιταλική αριστερά κάνει λίγο πιο πολύπλοκη αυτή την εικόνα, γιατί δεν απέρριπτε τα συνδικάτα και τα
κόμματα με τον ίδιο τρόπο που τα απέρριπταν οι αναρχοσυνδικαλιστές και η Γερμανο-Ολλανδική αριστερά. Οι
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μενου γίγαντα, που τραβά δυνατά τα σχοινιά με τα οποία τον έχουν, επιμελώς, δέσει οι “τυπικές”

οργανώσεις. Ο συλλογικός εργάτης έπρεπε να ενθαρρυνθεί να αποτινάξει τις διαμεσολαβήσεις

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

νιμα, στον παρόντα κόσμο και στην αποκόμιση οφελών για τους εργάτες, ως πωλητών εμπορευ-

μάτων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

της αληθινής ουσίας του προλεταριάτου. Αλλά γιατί γίνονταν αυτές οι απεργίες; Στην πλειοψη-

φία τους, είτε διεκδικούσαν ναδιασφαλίσουνπολιτικά δικαιώματα για τα εργατικά κόμματακαι

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

σχέσεις ανάμεσα στους εργάτες και τις ηγεσίες τους.

διαμεσολαβήσεις στις οποίες αντιτίθονταν (το μαζικό κόμμα, τα ενιαία μέτωπα, ο αντιφασισμός) ήταν πιο συγκε-
κριμένες, η διαφωνία τους με την βασική γραμμή του εργατικού κινήματος λιγότερο έκδηλη. Όμως, η κριτική του
Μπορντίγκα στον συμβουλιασμό, θα γινόταν η βάση μιας ρήξης με την ιδεολογία του εργατικού κινήματος (δείτε
τον “Επίλογο”).

34H αριστερά έμεινε πιστή στην πρώιμη περίοδο του εργατικού κινήματος, απορρίπτοντας όχι, μόνο, το κοι-
νοβούλιο αλλά το εργαλείο του κράτους συνολικά, υποστηρίζοντας την αντικατάστασή του από την ομοσπονδία
των εργατών. Ο συλλογικός εργάτης δεν θα συγκροτούσε τον εαυτό του μέσα από τα όργανα του κράτους, με-
ταβιβάζοντας εντολές προς τα κάτω, αλλά από τα κάτω, με έναν αμεσοδημοκρατικό τρόπο. Όμως, το πρόβλημα
της “άθροισης” μετατοπιζόταν τώρα, με αυτόν τον τρόπο, στην σχέση ανάμεσα στις μεμονωμένες παραγωγικές
δυνάμεις. Πώς θα επιλύονταν συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα σε αυτές τις μονάδες; Η αριστερά φανταζόταν
μια μαγική λύση μέσω της άμεσης ανταλλαγής ανάμεσα στις παραγωγικές μονάδες, με το χρήμα να έχει αντικατα-
σταθεί από “κουπόνια εργασίας” – η εργασία αυτοδιαμεσολαβείται (ετμ.). Αντί της υπέρβασης της αλλοτρίωσης,
οραματίστηκαν μια συρρίκνωση της σφαίρας της.
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Part 4

Η παράδοξη νίκη του εργατικού

κινήματος



Το εργατικό κίνημα επιβίωσε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και, μάλιστα, άκμασε μετά από

αυτόν, μένοντας προσηλωμένο στην μοναδική ασφαλή στρατηγική: στον βαθμό που ήταν δυνα-

τόν, οι εργατικές οργανώσεις υποστήριξαν την πολεμική προσπάθεια. Ηγούνταν μιας εργασια-

κής ειρήνης στην διάρκεια του πολέμου, ελπίζοντας ότι θα κερδιζαν ισχύ και αναγνώριση μετά

τον πόλεμο. Εκεί που οι φασίστες κατέλαβαν την εξουσία, μια τέτοια ειρήνη δεν ήταν εφικτή.

Όλες οι νόμιμες οργανώσεις του εργατικού κινήματος αποδεκατίστηκαν. Έτσι ήταν οι κομμου-

νιστές, και όχι οι σοσιαλδημοκράτες, που πήραν τον ηγετικό ρόλο, δίνοντας τις ζωές τους στην

Αντίσταση.Μετά το τέλος του πολέμου, αυτή η Αντίσταση λειτούργησε σαν μια προσωρινή ενό-

χληση στις σοσιαλδημοκρατικές και κομμουνιστικές ηγεσίες: ένοπλες επαναστατικές οργανώ-

σεις, σχηματισμένες εκτός του ελέγχου των επίσημων κομμάτων και συνδικάτων, είχαν τα δικά

τους οράματα για την μεταπολεμική ανοικοδόμηση. Όμως, οι οργανώσεις αυτές αφοπλίστηκαν

σύντομα και, στη συνέχεια, διαλύθηκαν. Με τον τρόπο αυτό, ήταν δυνατόν να συνεχιστεί η ίδια

στρατηγική ανάπτυξης και μετά τους πολέμους.

Η μεταπολεμική περίοδος ήταν ένας θρίαμβος για τον κομμουνισμό στην Ανατολή και για την

Σοσιαλδημοκρατία στην Δύση (αν και η τελευταία απέτυχε, συχνά, να κερδίσει την κοινοβου-

λετική πλειοψηφία). Το παλιό καθεστώς ηττήθηκε στο ευρωπαϊκό έδαφος και, σε μερικές περι-

πτώσεις, ακόμα και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Οι εργάτες, επιτέλους, απέκτησαν αναγνώ-

ριση σαν μια δύναμη μέσα στην κοινωνία. Και όμως, παρά τις νίκες αυτές, γινόταν όλο και πιο

δύσκολο να δουν τον δρόμο προς τα μπρος. Το μονοπάτι, από την ανάπτυξη των παραγωγικών

δυνάμεων στον θρίαμβο της τάξης, γινόταν πιο δυσδιάκριτο.

Και αυτό γιατί ο συλλογικός εργάτης, προϊόν του συστήματος του εργοστασίου, διασκορπιζό-

ταν, όλο και περισσότερο, σε ένα πολύπλοκο παραγωγικό όργανο. Όπως αποδείχτηκε, οι πραγ-

ματικοί δεσμοί, που σφυρηλατούνταν ανάμεσα στους εργάτες, δεν εντοπίζονταν στην συσχέ-

τιση που βίωναν μέσα στους εργασιακούς χώρους. Ως επί το πλείστον, οι πραγματικές συνδέ-

σεις τους σχηματίζονταν έξω από τις πύλες του εργοστασίου: στους δρόμους στις γραμμές του

ηλεκτρικού, στο σουπερμάρκετ, στην τηλεόραση. Αντί του “μεγάλου απογεύματος” του εργο-

στασιακού εργάτη, που θριαμβεύει, είχαμε το “θολό”1 πρωινό του επιβάτη των προαστίων. Ο

εξατομικευμένος εργάτης αποκαλύφθηκεως η αλήθεια του συλλογικού εργάτη. Εδώ ήταν η ενό-

τητα-στον-διαχωρισμό (ετμ.) του καπιταλισμού, που διέβρωνε τις βάσεις της εργατικής αλλη-

λεγγύης όχι, μόνο, στο εργοστάσιο αλλά και μέσα στην πόλη. Αντί της “Χορωδίας των Εργατών”

είχαμε το Soul Train.2 Αντί της “Thames Ironworks Football Club” είχαμε τηνWest Ham3 στο

Ματς της Ημέρας.4 Αντί των γειτόνων, που γέμιζαν τα πάρκα και τις παραλίες, είχαμε οικογε-

1 Στμ. στο πρωτότυπο groggy.
2 Στμ. Αμερικανική τηλεοπτική μουσική σειρά-βαριετέ που παιζόταν από το 1971 μέχρι το 2006. Στην 35χρονη

ιστορία της, η εκπομπή φιλοξένησε, κυρίως, παραστάσεις από καλλιτέχνες της R&B, της soul και του hip hop, αν
και εμφανίζονταν, επίσης, καλλιτέχνες της funk, της τζαζ, της ντίσκο και του gospel.

3 Στμ. “Thames Ironworks Football Club”, ποδοσφαιρική ομάδα που ιδρύθηκε το 1895 από τον Arnold Hills,
ιδιοκτήτη της εταιρίας Thames Ironworks and Shipbuilding Co. Ltd, για να διαλυθεί το 1900 και να επανασχημα-
τιστεί, την ίδια χρονιά, ωςWest Ham United.

4 Στμ. Match of the Day, συχνά με την σύντμηση MOTD ή MotD: η βασική ποδοσφαιρική εκπομπή της τη-
λεόρασης του BBC. Τυπικά, προβάλλεται στο κανάλι BBC One, το απόγευμα του Σαββάτου, στην διάρκεια της
ποδοσφαιρικής περιόδου στην Αγγλία, με τα καλλίτερα στιγμιότυπα των παιχνιδιών της ημέρας από την πρώτη
κατηγορία του ΑγγλικούΠρωταθλήματος, την Premier League. Είναι ένα από τα μακροβιότερα προγράμματα του
BBC, αφού προβάλλεται, με κάποιες διακοπές, από τον Αύγουστο του 1964.
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νειακά πακέτα διακοπών με το Club Med.5 Όλα αυτά - δεν χωρά αμφιβολία - αποδείχτηκαν

πολύ πιο διασκεδαστικά, από μια συνέλευση σοσιαλιστών. Δεν επρόκειτο, όμως, να κρατήσουν

για πολύ. Οι παράδοξες νίκες της μεταπολεμικής περιόδου αποδείχτηκαν μια προσωρινή, μόνο,

ανάπαυλα από τις καταστροφές της καπιταλιστικής κοινωνίας. Οι θαυμαστές πρόοδοι στην πα-

ραγωγή έγιναν υπερπαραγωγή και η πλήρης απασχόληση έγινε ανεργία.

Η ήττα των ελίτ του παλιού καθεστώτος

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος αποδεκάτισε, τελικά, το παλιό καθεστώς στην Ευρώπη. Ο

Κόκκινος Στρατός προήλασε στα αιματοβαμένα χώματα της κεντρικής Ευρώπης, καθιστώντας

τον εαυτό του κληρονόμο του πλούτου των εύπορων τάξεων. Στην πορεία του, μεγάλες ιδιοκτη-

σίες γης - που αποτελούσαν ακόμα την υλική βάση της ισχύος των ελίτ σε χώρες στις οποίες

περισσότερος από τον μισό πληθυσμό ασχολιόταν με την γεωργία - κατασχέθηκαν. Αρχικά, έγι-

ναν κάποιες προσπάθειες να μοιραστεί αυτή η κατασχεμένη γη στους αγρότες· εγκαταλείφθη-

καν, όμως, γρήγορα υπέρ της μεγάλης κλίμακας αγροτικής κολλεκτιβοποίησης. Εν τω μεταξύ,

η Πρωσσία, ιστορικό προπύργιο του παλιού καθεστώτος, σβήστηκε από τον χάρτη.

Και στην Δυτική Ευρώπη, όμως, η αριστοκρατία εισήλθε σε μια παρακμή χωρίς τέλος που, με

εξαίρεση την Ιταλία και την Ελλάδα, δεν ήταν αποτέλεσμα μιας μεταρρύθμισης για την γη. Αντί-

θετα, το τέλος του παλιού καθεστώτος ήταν συνέπεια εσωτερικού πολέμου και της αναταρα-

χής του Παγκοσμίου Πολέμου. Καταρρεύσεις των χρηματιστηριακών αγορών, ακολουθούμε-

νες από ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού, εξανέμισαν περιουσίες που, από καιρό, είχαν απο-

επενδυθεί από την ύπαιθρο για να επενδυθούν σε σύγχρονες μορφές συσσώρευσης πλούτου

(συγκεκριμένα σε κρατικά ομόλογα).6 Η απώλεια των αποικιών και η εθνικοποίηση των βιομη-

χανιών ήταν, επίσης, ολέθριες για τα οικονομικά των ανώτερων τάξεων. Αυτή η πτώση στον

πλούτο διασφαλίστηκε, στην συνέχεια, και πολιτικά, με υψηλά επίπεδα φορολόγησης.

Αυτοί οι υλικοί μετασχηματισμοί συνοδεύτηκαν και απόπολιτισμικούς μετασχηματισμούς.Όποιος

σεβασμός απέμενε προς τις καθιερωμένες οικογένειες ευγενών, τσακίστηκε από τον πόλεμο. Οι

προύχοντες δεν ήταν πια προύχοντες, ιδιαίτερα καθώς πολλοί από αυτούς ή είχαν συνεργαστεί

με τις κατοχικές δυνάμεις ή με απαξιωμένα, αλλά εγχώρια, φασιστικά καθεστώτα. Από εδώ

και στο εξής, οι τάξεις δεν θα διακρίνονταν, πλέον, από τα καπέλα που φορούσαν (ημίψηλα ή

τραγιάσκες). Οι πόλεμοι ολοκλήρωσαν, έτσι, ένα από τα κύρια καθήκοντα του ευρωπαϊκού ερ-

γατικού κινήματος. Καθάρισαν τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη των παραγωγικών δυ-

νάμεων και, με αυτόν τον τρόπο, και για τον αναμενόμενο θρίαμβο της εργατικής τάξης. Στην

πραγματικότητα, όμως, η Ευρώπη επρόκειτο, τώρα, να προλάβει, απλά, τιςΗΠΑσε όρους εμπο-

ρευματοποίησης της ζωής και της ενσωμάτωσης όλων στην πλήρως διαχωρισμένη κοινωνία.

Είναι αλήθεια ότι, εκτός Ευρώπης, τα παλιά καθεστώτα παρέμεναν στην θέση τους, μπλοκά-

ροντας την πρόοδο αυτών των σχεδίων εκσυγχρονισμού. Όμως, εξαιτίας ακριβώς του πολέμου,

5 Στμ.ClubMéditerranée, κοινώς γνωστόωςClubMed: γαλλική εταιρία καταλυμάτων διακοπώνσε πολλά μέρη
του κόσμου, συνήθως σε εξωτικούς προορισμούς. Θεωρείται το πρώτο “all-inclusive” πρακτορείο διακοπών.

6 Thomas Piketty: “Capital in the 21st Century”, Harvard, 2013.
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οι αποικιακές αυτοκρατορίες είχαν αποδυναμωθεί σημαντικά, ενώ σοσιαλιστικά και καπιτα-

λιστικά μοντέλα ανάπτυξης, εντός εθνικών ζωνών συσσώρευσης, είχαν γίνει πολύ πιο ισχυρά.

Ήδη την δεκαετία του 1950 κινήματα εθνικής ανεξαρτησίας σάρωναν τον κόσμο, επεκτείνο-

ντας το μοντέλο του έθνους-κράτους στις άκρες της Γης (φυσικά, υπήρχαν ακόμα προπύργια:

η Νότια Αφρική, οι Πορτογαλικές αποικίες κ.λπ.). Στις αποικίες, όπως και στις μητροπόλεις,

ενισχυόταν μια επίθεση ενάντια στην μακρόχρονη οικονομική οπισθοδρόμηση.

Αλλάμεταξύ των νικηφόρωνκινημάτωνανεξαρτησίας - που ξεδιπλώνοντανπαράλληλαμεαγρο-

τικές εξεγέρσεις στην Λατινική Αμερική - ήταν, μόνον, εκείνες οι λίγες που καθοδηγούνταν από

ρομαντικούς επαναστάτες, και εμπνέονταν από την Ρωσία και, στην συνέχεια, από την Κίνα,

που κατάφεραν να ανατρέψουν αποφασιστικά την κυριαρχία των ελίτ της υπαίθρου. Οι επανα-

στάτες επαναπορρόφησαν τις ιδιοκτησίες γης των ελίτ σε κολλεκτιβοποιημένα αγροκτήματα,

δημιουργώντας τις συνθήκες για μια εκβιομηχάνιση “μεγάλης-ώθησης”, στο στυλ της Ρωσίας

(αν και η επιτυχία τους, από αυτή την άποψη, ήταν συνήθως μάλλον περιορισμένη): η απομά-

κρυνση των ελίτ του παλιού καθεστώτος απελευθέρωσε τα χέρια των τεχνοκρατών κομμουνι-

στών ώστε να μπορέσουν να εστιάσουν στα επικείμενα αναπτυξιακά καθήκοντα - δηλαδή στην

διάσπαση των αγροτικών κοινοτήτων και στην μετατόπιση των αγροτών στις πόλεις, όπου θα

μπορούσαν να μπουν στην δουλειά σε γιγαντιαία εργοστάσια.7

Οπουδήποτε αλλού, όπου η κόκκινη σημαία ηττήθηκε - είτε επειδή οι αγροτικές εξεγέρσεις ήταν

πολύ αδύναμες είτε επειδή οι αγρότες παρασύρθηκαν σε αντι-αποικιοκρατικές συμμαχίες με τις

τοπικές ελίτ - τα κινήματα για την μεταρρύθμιση της γης ή απέτυχαν εντελώς ή αποδυναμώθη-

καν τόσο πολύ, ώστε να καταστούν, σε μεγάλο βαθμό, χωρίς σημασία.8 Σαν αποτέλεσμα, οι ελίτ

των παλιών καθεστώτων επιβίωσαν, κατά την μετάβαση στον καπιταλισμό της εθνικής ανάπτυ-

ξης, όπως ακριβώς είχαν κάνει και στην Ευρώπη τον δέκατο ένατο αιώνα· μόνο που, τώρα, η

ύστερη ανάπτυξη, κάτω από συμμαχίες “Σιδήρου και Σίκαλης” (στμ. δείτε υποσημείωση 12, σελ.

19) δεν ήταν, πλέον, βιώσιμες.

Φυσικά, η ανθεκτικότητα του παλιού καθεστώτος δεν ήταν μόνο ζήτημα των ελίτ: στην παγκό-

σμια ύπαιθρο υπήρχε, επίσης, ένα σημαντικό υπόλοιπο αγροτικού πληθυσμού ο οποίος δεν εξα-

κολουθούσε να είναι, μόνο, μια μεγάλη, ακόμα, μειοψηφία στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.

Στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και στην Ανατολική Ασία, οι αγρότες αποτελούσαν

την πλειοψηφία του πληθυσμού. Εκεί που τα παλιά καθεστώτα εκκαθαρίστηκαν, η πραγμα-

τική κυριαρχία ξεδιπλώθηκε ραγδαία στην ύπαιθρο: σε διάστημα είκοσι έως σαράντα χρόνων

7 Δύο περιπτώσεις που αποτελούν εξαίρεση, και οι οποίες δεν ανέμισαν την κόκκινη σημαία αλλά, παρ’ όλα
αυτά, αναπτύχθηκαν σύμφωνα με αυτές τις γραμμές - και στην πραγματικότητα το έκαναν πολύ πιο επιτυχημένα,
μιας και είχαν την υποστήριξη τωνΗΠΑ και πρόσβαση στην εσωτερική τους αγορά (τωνΗΠΑ) - ακολούθησαν ένα
παρόμοιο παράδειγμα “ραγδαίας” εκβιομηχάνισης. Η Νότια Κορέα, και η Ταϊβάν, ήταν κράτη-φρούρια με σκοπό
να χρησιμεύσουν ως μοντέλα, για τους πληθυσμούς της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ασίας, σε σχέση με το τι
θα μπορούσαν να πετύχουν με την καπιταλιστική ανάπτυξη. Κι εδώ, η “ραγδαία” εκβιομηχάνιση εξαρτιώταν από
προγράμματαριζικής μεταρρύθμισης της γης, που εκτόπισαν, πολύ νωρίς στην μεταπολεμικήπερίοδο, ταπαλιά κα-
θεστώτα στην ύπαιθρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα προγράμματα ριζικής μεταρρύθμισης της γης εφαρμόστηκαν
μόνο σαν τελευταίο “ανάχωμα”, σαν αντεπαναστατικές προσπάθειες, για να σταματήσουν την εξάπλωση της κομ-
μουνιστικής επανάστασης (το καθεστώς στο Νότιο Βιετνάμ αρνήθηκε να εφαρμόσει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα,
εξασφαλίζοντας έτσι την ήττα του). Σαν αποτέλεσμα, κρατικοί μάνατζερ όπως, αλλού, οι ρομαντικοί επαναστάτες,
μπόρεσαν να εισάγουν μια, στρατωνικού τύπου, καπιταλιστική ανάπτυξη.

8 Rehman Sobhan: “Agrarian Reform and Social Transformation”, Zed Books, 1993.
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(ανάλογα με την περιοχή) ο αγροτικός πληθυσμός είχε, σχεδόν, εξαφανιστεί. Αυτό ήταν αποτέ-

λεσμα, σε έναν βαθμό, της μειωμένης πολιτικής προστασίας για τους παραγωγούς αγροτικών

προϊόντων και, σε έναν άλλον, των νέων τεχνολογιών, που επέτρεψαν στην πραγματική υπα-

γωγή της αγροτικής παραγωγής να αναπτυχθεί ραγδαία. Μετά τον πόλεμο, η γεωργία άρχισε

να μοιάζει όλο και περισσότερο σαν ένας κλάδος της βιομηχανίας.

Όμως, ακόμα και οι τεχνικές εξελίξεις στην γεωργία δεν μπορούσαν, από μόνες τους, να εξα-

λείψουν εντελώς το ισχυρό υπόλοιπο του αγροτικού πληθυσμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό

το καθήκον εναποτέθηκε στην δημογραφική αύξηση. Μεταπολεμικές εξελίξεις στην δημόσια

υγεία - που περιελάμβαναν τα αντιβιοτικά, τον εμβολιασμό και το DDT - οδήγησαν σε μια άνευ

προηγουμένου μείωση στα ποσοστά βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας. Η συνεπακόλουθη

ώθηση στην αύξηση του πληθυσμού, υπονόμευσε τον αγροτικό πληθυσμό σε παγκόσμια κλί-

μακα. Σχετιζόταν, επίσης, με την αστικοποίηση. Σήμερα, η πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυ-

σμού ζει σε πόλεις. Το αστικό προλεταριάτο, αριθμώντας περισσότερα από τρία δισεκατομμύ-

ρια (αριθμός μεγαλύτερος από τον παγκόσμιο πληθυσμό, στα τέλη του Δεύτερου Παγκοσμίου

Πολέμου) εξαρτάται ολοκληρωτικά από την παραγωγή και την ανταλλαγή της αγοράς για να

επιβιώσει. Δεν έχουμε ακόμα δει τονπλήρηκομμουνισμόαλλά, την ύστατηώρα, προσεγγίζουμε,

τελικά, τον πλήρη καπιταλισμό.

Το κίνημα θριαμβεύει

Με το παλιό καθεστώς να έχει ηττηθεί στην Ευρώπη - και κινδυνεύοντας να ανατραπεί επανα-

στατικά σε ολόκληρο τον κόσμο - το εργατικό κίνημα έμοιαζε να έχει θριαμβεύσει, ακόμα και

εκεί που τα κόμματά του ήταν εκτός εξουσίας. Καταδεικνύοντας ότι είναι γενναίοι στρατιώτες,

και ικανοί συνδιαχειριστές της πολεμικής οικονομίας, οι εργάτες δεν νίκησαν, απλά, το παλιό

καθεστώς: κέρδισαν, επίσης, αναγνώριση εντός των εθνικών ζωνών συσσώρευσης. Η αξιοπρέ-

πεια των εργατών καθιερώθηκε ευλαβικά με τον νόμο.9 Τα συνδικάτα δεν αναγνωρίστηκαν,

μόνον, ως οι επίσημοι αντιπρόσωποι των εργατών· οι διαπραγματεύσεις με αυτά απέκτησαν

νομική υποστήριξη. Ο κορπορατισμός βασίλευε στις ΗΠΑ ήδη από την δεκαετία του 1930 και,

στην συνέχεια, στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο.

Εν τω μεταξύ, η ίδια η επιτυχία της “ραγδαίας” εκβιομηχάνισης έθεσε τους ρομαντικούς επανα-

στάτες στην Ανατολή, στην ίδια θέση με τους σοσιαλδημοκράτες, μόνο λίγα βήματα πιο πίσω.

Η δεκαετία του 1950 ήταν, για μερικούς, ο Χρυσός Αιώνας του σοσιαλιστικού σχεδιασμού· τα

καταναλωτικά αγαθά έγιναν, επιτέλους, ευρύτερα διαθέσιμα. Την ίδια στιγμή, όμως, οποιαδή-

ποτε εναπομείνασα απεύθυνση σε μια ταυτότητα της εργατικής τάξης ή στην ταξική αλληλεγ-

γύη, συρρικνώθηκε σε μια κιτς αισθητική, πηγή πολλών πικρόχολων ανεκδότων. Το εργατικό

κίνημα έτεινε, έτσι, να ολοκληρώσει (ή συμμετείχε στην ολοκλήρωση) του σχεδίου για την προ-

λεταριοποίηση του παγκόσμιου πληθυσμού στις εκδοχές του “Πρώτου”, του “Δεύτερου” και του

“Τρίτου” κόσμου.

9 Το πρώτο άρθρο του Ιταλικού Συντάγματος του 1948, που συνεγράφη και από το ΙΚΚ, διακηρύσσει την “ερ-
γασία” ως το θεμέλιο της Ιταλικής δημοκρατίας, τον βράχο πάνω στον οποίον χτίστηκε το μεταπολεμικό κράτος.
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Κατά παράδοξο τρόπο, τουλάχιστον από την σκοπιά του εργατικού κινήματος, αυτή η ίδια δια-

δικασία εξάντλησε την επαναστατική ενέργεια, για δυο λόγους: (1) Το παρελθόν, το οποίο το

εργατικό κίνημα ανέλαβε να εκμηδενίσει, αποδείχτηκε, τελικά, ένα θεμελιώδες στήριγμα του

επαναστατικού οράματος. (2) Το μέλλον, όταν, επιτέλους, έφτασε με την μορφή ενός υψηλά

ανεπτυγμένου μηχανικού εργαλείου, αποδείχτηκε ότι δεν οδηγούσε στην γέννηση του συλλο-

γικού εργάτη· αντίθετα, επανενδυνάμωσε την ενότητα-στον-διαχωρισμό της καπιταλιστικής

κοινωνίας. Το εργατικό κίνημα διατηρήθηκε σαν μια κοινωνική δύναμη αλλά, μόνο, σε μια αρ-

τηριοσκληρωτική μορφή. Πιθανόν να είχε διατηρηθεί για πάντα, αν δεν είχε ηττηθεί από μιαν

απρόσμενη κατεύθυνση - με άλλα λόγια, από την επανενεργοποίηση της θεμελιώδους αντίφα-

σης του κεφαλαίου.

Χωρίς παρελθόν, δεν υπάρχει μέλλον

Ήταν η βιωμένη εμπειρία της μετάβασης - από τις κοινότητες των αγροτών και των τεχνιτών

στην καπιταλιστική κοινωνία - που έδωσε στους εργάτες την αίσθηση ότι μια άλλη μετάβαση

είναι, επίσης, εφικτή - από την καπιταλιστική κοινωνία στην συνεταιριστική κοινοπολιτεία. Με

μια έννοια, αυτή η “μεταβατική” προοπτική αφορούσε, απλά, την ορατότητα τρόπων ζωής που

δεν θεμελιώνονταν αποκλειστικά στο σύμπλεγμα του χρήματος.10Ηορμή, όμως, της μετάβασης

δεν είχε να κάνει, μόνο, με την ύπαρξη εναλλακτικών.

Είχε να κάνει και με την εμπειρία του ξεδιπλώματος της ιστορίας. Τα άμεσα εμπόδια στην άφιξη

αυτού του μέλλοντος - η ανθεκτικότητα του παλιού καθεστώτος - είχαν προσφέρει ένα εστιακό

σημείο γύρω από το οποίο οι εργάτες μπορούσαν να κινητοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο. Πραγ-

ματικά, τα προνόμια, που είχαν διατηρήσει οι ευγενείς, θύμιζαν σε όλους την αποτυχία της αστι-

κής τάξης να υπερασπίσει τις φιλελεύθερες αξίες της. Αυτό έδωσε, στους εργάτες, την δύναμη

να αναλάβουν τον ηγετικό ρόλο σε μια διαταξική συμμαχία: για την υπεράσπιση του κοσμικού

κράτους, της δημοκρατίας και της (τυπικής) ισότητας. Η ιδέα της “ηγεμονίας”, την οποία έκανε

διάσημη ο Γκράμσι, επεξέτεινε το κρίσιμο ζήτημα της Γαλλικής πολιτικής του 19ου αιώνα στον

20ο: ποια τάξη μπορεί να αντιπροσωπεύσει στις άλλες τάξεις το πραγματικό τους συμφέρον;

Μάλιστα, την περίοδο, κατά την οποία, τόσο οι σοσιαλδημοκράτες όσο και οι κομμουνιστές,

προσέκρουαν στο αδιέξοδο των διαφωνιών μέσα στο εργατικό κίνημα, αυτό το συμφέρον εμ-

φανιζόταν ως εθνικό συμφέρον. Στον βαθμό που η “αστική επανάσταση” έμοιαζε να είναι σε

στασιμότητα, οι εργάτες μπορούσαν να διεκδικήσουν, για τους ίδιους, αυτόν τον ρόλο. Αυτή

ήταν η ιστορική τους αποστολή. Φυσικά, δεν έβλαπτε, καθόλου, η ευκολία με την οποία μπο-

ρούσε να βρει κανείς, μεταξύ των κατώτερων τάξεων, βαθύ μίσος για τους “ευγενείς γόνους” -

και η διάκριση ανάμεσα στον αριστοκράτη και τον καπιταλιστή ήταν, συχνά, μάλλον λεπτή.

Δεν ήταν, όμως, μόνον ο μύθος του ιστορικού πεπρωμένου των εργατών που εξαρτιόταν από το

παλιό καθεστώς. Πολλές πλευρές της κουλτούρας της εργατικής τάξης είχαν κληρονομηθεί από

την άμεση εμπειρία των μορφών ζωής του παλιού κόσμου, που είχαν οι προλετάριοι. Το εργα-

τικό κίνημα είπε στους πρώην αγρότες να ξεχάσουν το παρελθόν αλλά, παρ’ όλες τις εκκλήσεις,

10 Fredric Jameson: “A Singular Modernity” (Verso 2002), σελ. 142.
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όσοι είχαν, μόλις, μεταναστεύσει στις πόλεις, έβρισκαν τρόπους να οικοδομήσουνμια καινούρια

κουλτούρα αντίστασης πάνω στα παλιά θεμέλια μιας κοινότητας διαπροσωπικών σχέσεων και

ασυμβίβαστης αλληλεγγύης. Ανάλογα, το εργατικό κίνημα επέπληττε τους τεχνίτες - οι οποίοι

γνώριζαν ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία και ταυτίζονταν, πραγματικά, με τη δουλειά

τους - για την απροθυμία τους να απεμπολήσουν τον έλεγχο αυτής της διαδικασίας, που αποτε-

λούσε την πραγματική βάση της περηφάνειας τους στην δουλειά (και, επομένως, και της επιβε-

βαίωσης της ταξικής τους ταυτότητας). Η πολιτική αδιαλλαξία, ιδιαίτερα του ισπανικού αναρ-

χισμού, άντλησε από πηγές του παλιού κόσμου. Από την στιγμή που οι πηγές αυτές χάθηκαν,

το ίδιο συνέβη και με την πιο αδιάλλακτη πλευρά του εργατικού κινήματος.

Το παρόν δεν ήταν αυτό που φαντάστηκαν

Για να επιβιώσουν, στην εποχή μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα Σοσιαλδημοκρατικά κόμ-

ματα και τα συνδικάτα βρέθηκαν αναγκασμένα να αποδυναμώσουν τα ίδια τα μέλη τους, ως

ένα μέσο για να σταθεροποιήσουν την πορεία τους στον δρόμο προς την εξουσία. Στην διάρ-

κεια του πολέμου οι εργατικές οργανώσεις είχαν γίνει οργανώσεις διαχείρισης της εργατικής

δύναμης. Και όντως, σε καθοριστικές στιγμές, οι οργανώσεις αυτές έδειξαν ότι προκειμένου να

καταδείξουν την ικανότητά τους να κυβερνούν, εντός των ορίων της καπιταλιστικής κοινωνίας,

ήταν διατεθιμένες να καταστείλλουν τις ριζοσπαστικές πτέρυγες των ίδιων των κινημάτων τους.

Η επιτυχία, όμως, στην καταπίεση των μελών τους δεν έτεινε παρά στο να υπονομεύει, μακρο-

πρόθεσμα, την εξουσία των ίδιων των ηγεσιών.11

Αυτό συνέβη γιατί η περαιτέρω ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, στην οποία το εργατικό

κίνημα είχε εναποθέσει την πίστη του, υπονόμευσε την ίδια την βάση του.Όλο και περισσότεροι

εργάτες απασχολούνταν στην βιομηχανία, όπως είχε ελπίσει το κίνημα. Όμως, ο αυξανόμενος

κατακερματισμός της παραγωγικής διαδικασίας στην βιομηχανία έκανε όλο και πιο δύσκολο,

για τους εργάτες, να ταυτίζονται με την δουλειά τους, σαν πηγή αξιοπρέπειας και περηφάνειας.

Ό,τι έκανε ένας εργάτης ήταν, όλο και περισσότερο, απλά, ένα βήμα σε μια μεγάλη διαδικασία,

που ξεδιπλωνόταν μεταξύ πολλών, διαφορετικών, σημείων παραγωγής, διαδικασία που ο κάθε

εργάτης, ξεχωριστά, δεν μπορούσε να ελπίζει ότι θα κατανοήσει. Η δουλειά στο εργοστάσιο

ήταν όχι, μόνο, ανιαρή αλλά και δεν προσέφερε κανένα συναίσθημα ικανοποίησης, ιδιαίτερα

στους νεαρούς εργάτες που έμπαιναν στα σύγχρονα εργοστάσια τα οποία χτίζονταν στις δεκα-

ετίες του 1950 και 1960.12 Η διάλυση μιας καταφατικής ταυτότητας της εργατικής τάξης δεν

χρειαζόταν να περιμένει την αρχή της αποβιομηχάνισης. Καινούριες διαθέσεις ενάντια στην

εργασία ή, τουλάχιστον, ενάντια στην εργασία μέσα στο εργοστάσιο, οδήγησαν μερικούς θεω-

ρητικούς να αμφισβητήσουν όχι, μόνο, την μορφή της επανάστασης (με άλλα λόγια, τον ρόλο

του κόμματος ή αυτόν του κράτους) αλλά, επίσης, και “το περιεχόμενο του σοσιαλισμού”13: ένας

11 ΔείτεRobert Brenner: “The Paradox of Social Democracy: TheAmericanCase”, στο “The Year Left: anAmer-
ican Socialist Yearbook” (Verso 1985).

12 Δείτε Paul Romano και Ria Stone: “Ο Αμερικάνος Εργάτης” - στμ. ελλ. έκδ Κινούμενοι Τόποι, 2014. Bill Wat-
son: “Counter-Planning on the Shop Floor”, Radical America, Μάιος-Ιούνιος 1971.

13O Κορνήλιος Καστοριάδης δημοσίευσε, ανάμεσα στο 1955 και το 1958, τρία άρθρα με τον τίτλο “Για το Πε-
ριεχόμενο του Σοσιαλισμού” - στμ. ελλ. έκδ. Ύψιλον, 1986.
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καλλίτερος τρόπος ζωής πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό από την ατέλειωτη ανάπτυξη των μη-

χανών και της βαριάς βιομηχανίας.

Το γεγονός ότι οι εργάτες θα έχαναν την ικανότητά τους να καταλαβαίνουν τη δουλειά τους, κα-

θώς και την αίσθηση ικανοποίησης από την εργασία, είχε προβλεφθεί από πολλούς καθοδηγη-

τές του κινήματος. Παρ’ όλα αυτά, αυτοί οι θεωρητικοί περίμεναν ότι οι εργάτες θα αντλούσαν

περηφάνεια από το γεγονός ότι - ακόμα και αν δεν μπορούσαν, πλέον, να κατανοήσουν οι ίδιοι

την παραγωγική διαδικασία, στο σύνολό της - η κατανόησή τους εξακολουθούσε να ενσωμα-

τώνεται, κατά κάποιον τρόπο, στο savoir-faire,14 της εργατικής δύναμης σαν σύνολο, δηλαδή,

στον συλλογικό εργάτη.15

Αυτοί οι θεωρητικοί επέμεναν, επίσης, ότι, παρά την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, η

εργασία παρέμενε η πηγή όλου του πλούτου, με την λανθάνουσα δύναμη και γνώση να αντα-

νακλάται ακριβώς σε αυτήν την ανάπτυξη. Αποδείχτηκε, όμως, ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια: η

γνώση της παραγωγικής διαδικασίας δεν εντοπιζόταν, πλέον, στην θέση του συλλογικού ερ-

γάτη αλλά, μάλλον (αν εντοπιζόταν οπουδήποτε), στην θέση του συλλογικού τεχνικού (ετμ.).

Αυτό ήταν ένα καθοριστικό σημείο επειδή - όχι, μόνο, αναποδογύρισε τα θεμέλια του εργατικού

κινήματος - αλλά, επίσης, επιβεβαίωσε, επιτέλους, και την άποψη του Μαρξ στο “απόσπασμα

για τις μηχανές” (που αναπαράχθηκε, πιο νηφάλια, στο Κεφάλαιο).16

Εδώ βρισκόταν η πραγματική απαρχαιοποίηση της αξιακής μορφής, μιας κοινωνικής σχέσης

που μετριώταν με όρους του χρόνου εργασίας. Ίσχυε, όλο και περισσότερο, ότι η ανθρώπινη

εργατική δύναμη δεν ήταν πια η κύρια παραγωγική δύναμη· η επιστήμη - εφαρμοζόμενη, συχνά,

για τους χειρότερους σκοπούς της βιομηχανικής “ανάπτυξης” - πήρε την θέση της εργασίας.17

Αυτό επηρέασε βαθύτατα την αυτογνωσία των εργατών, την εμπειρία αυτού που έκαναν και

της θέσης τους μέσα στον κόσμο: οι εργάτες δεν μπορούσαν, πλέον, να δουν τους εαυτούς τους

να οικοδομούν τον κόσμο στο όνομα του εκσυγχρονισμού ή ενός καλλίτερου, πιο ορθολογικού,

τρόπου ζωής. Αντίθετα, αυτός ο κόσμος είχε, ήδη, χτιστεί και ήταν εντελώς έξω από τον έλεγχό

τους. Η ίδια η νεωτερικότητα παρουσιαζόταν ως αυτό το επιβαλλόμενο πράγμα, που οι εργάτες

αντιμετώπιζαν όχι ως υποκείμενο αλλά, μάλλον, ως ένα αντικείμενο, που έπρεπε να ρυθμιστεί

και ελεγχθεί.

Το εργοστάσιο ήταν, μόνο, ένα κομμάτι αυτής της καινούριας πραγματικότητας. Ήταν στον

πλήρη μετασχηματισμό του περιβάλλοντος, τόσο του ανθρώπινου όσο και του οικολογικού,

που η πλήρως διαχωρισμένη κοινωνία έγινε, πραγματικά, αυτό που είναι. Η κοινωνία δεν εί-

ναι, πλέον, μόνο τα μέσα παραγωγής, ένα σύνολο εργοστασίων, που οι εργάτες τους μπορούν,

14 Στμ. Στα γαλλικά στο πρωτότυπο. Ο όρος savoir-faire σημαίνει κυριολεκτικά την ικανότητα της σωστής συ-
μπεριφοράς σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. Μπορεί να αποδοθεί και ως τεχνογνωσία, εμπειρογνωμοσύνη.

15H έννοια του “συλλογικού εργάτη” περιγράφηκε, για πρώτη φορά, από τον Μαρξ, στην πραγμάτευση της
μανιφακτούρας: “Ο συλλογικός εργάτης κατέχει, με έναν ίσο βαθμό αριστείας, όλες τις ποιότητες που απαιτούνται
για την παραγωγή και τις επεκτείνει, κατά τον πιο οικονομικό τρόπο, απασχολώντας αποκλειστικά όλα τα όργανά
του που συνιστώνται από συγκεκριμένους εργάτες ή ομάδες εργατών, στην εκτέλεση των ειδικών λειτουργιών
τους”. Το Κεφάλαιο, τομ. 1 (MECW 35), σελ. 354. - στμ. ελλ. έκδ. Σύγχρονη Εποχή, 1976 και, πρόφατα, εκδόσεις
ΚΨΜ, 2016.

16 Στμ. Να γίνει αναφορά στο περίφημο αυτό απόσπασμα, τις μηχανές, την ζωντανή εργασία και την υπεραξία.
17 Στμ. Ιδιαίτερα λεπτό σημείο. Είναι η επιστήμη μια ξεχωριστή παραγωγική δύναμη, διαφορετική της εργατι-

κής;
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έτσι απλά, να τα καταλάβουν και να τα αυτοδιαχειριστούν. Αυτά τα εργοστάσια όπως και, σχε-

δόν, οτιδήποτε άλλο στην σύγχρονη ζωή, βασίζονται σε μια τεράστια υποδομή. Δεν μπορεί να

ελπίζει κανείς ότι οι εργάτες θα καταλάβουν με έφοδο τα γραφεία των αφεντικών, σαν να πε-

ρισσεύουν τα Χειμερινά Ανάκτορα.18 Οι βάσεις της κοινωνικής ισχύος είναι, τώρα, πολύ πιο

διάσπαρτες. Εντοπίζονται όχι, μόνο, στα κατασταλτικά όργανα της αστυνομίας, τις φυλακές

και τις ένοπλες δυνάμεις και τα λεγόμενα “ιδεολογικά” εργαλεία του σχολείου, της εκκλησίας

και της τηλεόρασης.Περιλαμβάνουν επίσης, σταθμούς ενέργειας, μονάδες επεξεργασίας νερού,

βενζινάδικα, νοσοκομεία, μονάδες υγιεινής, αεροδρόμια, λιμάνια κοκ. Όπως, ακριβώς, και τα

εργοστάσια, όλες αυτές οι υποδομές στηρίζονται σε έναν “στρατό” μηχανικών και τεχνικών που

τα διατηρούν σε λειτουργία, λεπτό προς λεπτό. Αυτοί οι τεχνικοί δεν έχουν καμμιά ταυτότητα

συλλογικού εργάτη ούτε συμπεριλαμβάνονταν, ποτέ, στα προγράμματα του εργατικού κινήμα-

τος.19

Στο καινούριο αυτό πλαίσιο, ο ρόλος του σοσιαλιστικού κράτους δεν μπορούσε, πλέον, να είναι

απλά η συνάθροιση των συνεταιρισμένων εργατών (ένας ρόλος που διατηρείται στο όραμα των

συμβουλιακών κομμουνιστών). Το σοσιαλιστικό κράτος πρέπει να ενσωματώσει την τεχνική ορ-

θολογικότητα ολόκληρου του συστήματος, σε όλη του την πολυπλοκότητα. Θα έπρεπε να γίνει

το κεντρικό όργανο συντονισμού, μεταφέροντας εντολές προς τα κάτω, αλλά χωρίς να επανα-

λάβει τον αυταρχισμό της ΕΣΣΔ. Οι σοσιαλδημοκράτες αδυνατούσαν να απαντήσουν στο ερώ-

τημαπώς να πετύχουν αυτόν τον καινούριο στόχο. Από εδώαπορρέει η αυξανόμενη ταύτιση της

Σοσιαλδημοκρατίας με μια μορφή τεχνοκρατικού σχεδιασμού που θα χειραγωγούσε, αλλά δεν

θα εκτόπιζε, τις αγορές, με στόχο να εξασφαλίσει την πλήρη απασχόληση. Αυτό το καινούριο

όραμα όφειλε πολλά στον στρατιωτικό σχεδιασμό στην διάρκεια τωνΠαγκοσμίωνΠολέμων και

στο (αρνητικό) παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά ήταν εφικτό εξαιτίας της Κεϋνσιανής

Επανάστασης. Θα συζητήσουμε σε λίγο τις υποσχέσεις αυτής της “νέας μακροοικονομίας”.

Πριν το κάνουμε, αυτό, αξίζει να επαναλάβουμε το ακόλουθο σημείο. Ο μεταπολεμικός τεχνο-

κρατισμός δεν ήταν, απλά, ένα ιδεολογικό αποτέλεσμα μιας εποχής, που θεοποίησε τον επιστή-

μονακαι τονμηχανικό.Ήταν έναπραγματικόπρόβλημα, πουανακύπτει σε έναν κόσμοοοποίος

ενσωματώνει τον διαχωρισμό του καθενός από τον καθένα - και την επανενοποίησή τους μέσω

της αγοράς - με άλλα λόγια την αξιακή μορφή (ετμ.). Αυτός ο διαχωρισμός είναι, πρώτα και κύ-

ρια, ένας διαχωρισμός ανάμεσα στους εργάτες, μια κυριολεκτική διαίρεση της εργασίας. Αυτή

η διαίρεση σημαίνει ότι οι εργάτες μπορούν να “συναντηθούν” μόνο στην βάση του πρότερου

διαχωρισμού τους· τόσοι “επιτελεστές”20 όσοι και οι αντιπρόσωποι αυτού ή του άλλου εργα-

σιακού τόπου, για να μπορέσουν, με κάποιο τρόπο, να αποφασίσουν τι να κάνουν. Στο πλαίσιο

αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να φανταστούμε πώς θα απαλλαγούμε από το κράτος - χωρίς

έναν, κάποιο, βαθμό απλοποίησης της ζωής.

18 Στμ. στο πρωτότυπο: as if they were so many winter palaces.
19Όλααυτά τα ζητήματα θα διευρευνηθούν σε μεγαλύτερο βάθος στο άρθρο “Error”, του επικείμενουEndnotes

5.
20 Στμ. στο πρωτότυπο operatives.
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Κινούμενοι αργά

Με το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου οι σοσιαλιστές περίμεναν, ακόμα, ότι θα κέρδιζαν.

Φαντάζονταν ότι θα τους κατέκλυζε ένα λαμπρό μέλλον. Αν, όμως, στο μεταξύ, μπορούσαν να

πετύχουν αυτό που ήθελαν με το να γίνουν καλλίτεροι διαχειριστές του καπιταλισμού, από τους

ίδιους τους καπιταλιστές, τόσο το καλλίτερο. Πραγματικά, για τα εργατικά κόμματα και τα συν-

δικάτα στην Ευρώπη, ταΜεταπολεμικά χρόνια ήταν γεμάτα με υποσχέσεις. Έχοντας ήδη (πολύ

πριν από τον πόλεμο) αποδυναμώσει τον ταξικό τους χαρακτήρα για να κερδίσουν ψήφους -

αγκαλιάζοντας τις αστικές έννοιες του “λαού” και του “έθνους” - αυτά τα κόμματα (το Βρετα-

νικό Εργατικό Κόμμα, το SPD στην Γερμανία, το Γαλλικό SFIO),21 ήταν σε θέση να κεφαλαιο-

ποιήσουν την λαϊκή δυσαρέσκεια για το παλιό πολιτικό κατεστημένο (και να αντλήσουν από την

φαινομενική επιτυχία των σχεδιασμένων πολεμικών οικονομιών και του New Deal), να προτά-

ξουν μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης, καθοδηγούμενης από το κράτος, υπό την σημαία της

Κεϋνσιανής οικονομικής θεωρίας.

Ο Κεϋνσιανισμός επέτρεψε στους σοσιαλιστές να διατηρήσουν τον ιδεολογικό τους ρόλο, ως

πρωτοπόροι της εργατικής τάξης, αλλά μετατοπιζόμενοι από τα προβλήματα της ισχύος και της

αυτονομίας του χώρου δουλειάς, προς πολιτικές που θα επηρέαζαν την κατανομή του πλούτου

και του εισοδήματος σε ένα εθνικό επίπεδο. Αυτή η κίνηση συνέπιπτε, επίσης, με μια μεταφορά

ισχύος και επιρροής από τους αντιπροσώπους των συνδικάτων στους κοινοβουλετικούς αντι-

προσώπους. Όμως, όντας στο κοινοβούλιο, οι τελευταίοι ήταν αναγκασμένοι να συμπεριφέρο-

νται όπως οι βουλευτές οποιουδήποτε άλλου κόμματος - σεβόμενοι τα συμφέροντα αυτών που

ήλεγχαν τις επενδύσεις, συνεπώς και τις πιθανότητές τους να επανεκλεγούν. Έχοντας εγκατα-

λείψει, στο όνομα της “μεταρρύθμισης”, κάθε όνειρο “επανάστασης”, οι σοσιαλδημοκράτες ανα-

γκάζονταν να εγκαταλείπουν, όλο και περισσότερο, κάθε ελπίδα “μεταρρύθμισης” στο όνομα

της “ειρήνης” και της “σταθερότητας”.

Το αποτέλεσμα ήταν μια υπονόμευση του παλιού εργατικού κινήματος, το “ξεκοίλιασμα”22 της

συλλογικής ταυτότητας που το “περιέβαλλε και το συγκρατούσε”. Αυτό είχε δύο διαστάσεις

πριν, ακόμα, από την εκδίκηση του εξωτερικού ορίου, στην δεκαετία του 1970. Πρώτα απ’ όλα,

καινούριες μορφές κυβερνητικής ενίσχυσης της καταναλωτικής ζήτησης λαμβάνονταν, συχνά,

απευθείας από το εργατικό κίνημα: επιδόματα ανεργίας, συνταξιοδοτικά σχήματα, συλλογικά

επιχορηγούμενη υγειονομική περίθαλψη. Όταν το κράτος υιοθετούσε αυτά τα μέτρα, θα μπο-

ρούσε κανείς να συγχωρήσει τους εργάτες, αν πίστευαν ότι είχαν νικήσει. Αλλά χωρίς αυτά, τα

καθοριστικά σημεία του προγράμματός τους - και έχοντας, στο μεταξύ, εγκαταλείψει το σχέ-

21 Στμ. SFIO: Section Française de l’Internationale Ouvrière), το Γαλλικό Τμήμα της Διεθνούς των Εργατών:
Γαλλικό σοσιαλιστικό πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε το 1905 και αντικαταστάθηκε, το 1969, από το τωρινό Σο-
σιαλιστικό Κόμμα (PS). Δημιουργήθηκε στην διάρκεια της Παγκόσμιας Έκθεσης του 1905 στο Παρίσι, από την
συγχώνευση του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος και του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας, με σκοπό την
δημιουργία του Γαλλικού Τμήματος της Δεύτερης Διεθνούς (δηλαδή της Διεθνούς των Εργατών), προσδιοριζόμενο
ως το “κόμμα του εργατικού κινήματος”. Καθοδηγούμενο από τους Jules Guesde, Jean Jaurès (ο οποίος έγινε, γρή-
γορα, η πιο καθοριστική μορφή του), Édouard Vaillant και τον Paul Lafargue, ενοποίησε την μαρξιστική τάση,
που αντιπροσώπευε ο Guesde, με την σοσιαλδημοκρατική, που αντιπροσώπευε ο Jaurès. Το SFIO τοποθετήθηκε
ενάντια στην αποικιοκρατία και τον μιλιταρισμό, αν και εγκατέλειψε τις αντιμιλιταριστικές του απόψεις και υπο-
στήριξε την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με την κύρηξη, από την Γερμανία, του πολέμου εναντίον της Γαλλίας.

22 Στμ. στο πρωτότυπο gutting.
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διο της κοινωνικοποίησης των μέσων παραγωγής - οι σοσιαλδημοκράτες δεν ήξεραν, πλέον, τι

να κάνουν. Το ίδιο συνέβαινε και με τα συνδικάτα: “ο συνδικαλισμός έχασε τα διαπιστευτή-

ριά του ως μια προοδευτική δύναμη”, καθώς “το ευ ζήν των εργατών” απέρρεε, τώρα, από μια

“ευρύτερη δημόσια δαπάνη” (με άλλα λόγια, το κράτος πρόνοιας)· συνεπώς, “οι συλλογικές δια-

πραγματεύσεις διολίσθαιναν πιο εύκολα στον συντεχνιασμό, αποδίδοντας λιγότερη σημασία

σε ένα γενικό συμφέρον της εργατικής τάξης ή στις συνέπειες για άλλα συνδικάτα και κατηγο-

ρίες εργατών”.23 Καθώς οι μισθοί ενισχύονταν από την μεταπολεμική ανάπτυξη, τα συνδικάτα

αφέθηκαν να βάζουν μόνο τα ψιλά γράμματα του συμβολαίου σε κάθε τομέα.

Όμως, με την ανάληψη αυτού του διαχειριστικού ρόλου, η απόσταση ανάμεσα στις συνδικα-

λιστικές ηγεσίες και τα απλά μέλη διευρύνθηκε σε ένα χάσμα. Η αναγνώριση των συνδικάτων

από το κράτος κατέληξε σε μια μεγαλύτερη απομάκρυνση από τα μέλη τους, αυξάνοντας, ταυτό-

χρονα, τις ευθύνες τουςως αποδεκτών συνδιαχειριστών της κοινωνίας. Κάτωαπό τις καινούριες

συνθήκες, το βέλτιστο μέγεθος των συνδικάτων αυξήθηκε· ως αποτέλεσμα, διαδικασίες γκρί-

νιας υποκατέστησαν την μαχητικότητα των απλών εργατών. Την ίδια στιγμή, οι αξιωματούχοι

των συνδικάτων έπρεπε να πραγματοποιούν όλο και περισσότερες λειτουργίες, πάνω, και πέρα,

από την εκπροσώπηση των εργατών στον εργοδότη: τα συνδικάτα παρείχαν προστασία για τα

ατυχήματα και την ανεργία, καθώς και συντάξεις. Ενώ η μερική απο-εμπορευματοποίηση της

εργατικής δύναμης, που συνδεόταν με τα αναγνωρισμένα από την κυβέρνηση συνδικάτα (και

τις εκτεταμένες εργασιακές ρυθμίσεις)24 έδωσε στους εργάτες μεγαλύτερη διαπραγματευτική

δύναμη, έδωσε, ταυτόχρονα, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις ένα πιο συντηρητικό προφίλ. Η

διαχείριση όλο και πιο γιγαντιαίων συνταξιοδοτικών ταμείων, και συνταξιοδοτικών σχημάτων,

μετέτρεψε τους συνδικαλιστές σε γραφειοκράτες λειτουργούς, που φοβούνταν οποιαδήποτε

αναταραχή θα μπορούσε να πλήξει τον δικό τους ισολογισμό αλλά, θα μπορούσαν εύλογα να

ισχυριστούν, και των εργατών.

Είτε ενεργούσαν, οι ίδιοι, ως σύνδεσμοι κρατικών λειτουργών ή σαν ημικρατικοί λειτουργοί, η

πίεση στους ηγέτες των συνδικάτων, ώστε να συμπεριφέρονται “υπεύθυνα”, αυξήθηκε και η

απόστασή τους από την βάση διευρύνθηκε. Έτσι, οργανώσεις που σχηματίστηκαν για την υπε-

ράσπιση των εργατών, κατέληξαν να είναι οργανώσεις που συνδιαχειρίζονταν τις αγορές ερ-

γασίας εκ μέρους της ρυθμιζόμενης οικονομίας, εξασφαλίζοντας, από την μια, την εργασιακή

ειρήνη και προστατεύοντας, από την άλλη, τα κεκτημένα· και όλα αυτά στο όνομα της σταθε-

ροποίησης του επιχειρηματικού κύκλου. Αυτή η κίνηση, από την μεριά των συνδικάτων, δεν

ήταν, στην πραγματικότητα, ένα ξεπούλημα. Τα συνδικάτα ακολουθούσαν την ίδια πορεία που

είχαν πάντα και, μάλιστα, στις λογικές της συνέπειες, προσπαθώντας: 1) να διατηρήσουν τις

οργανώσεις, και 2) να υπερασπιστούν τα μέλη τους σε ένα πλαίσιο στο οποίο είχαν κερδηθεί

23 Eley: “Forging Democracy”, σελ. 402. Οι αρνητικές συνέπειες αυτής της στροφής για την ταξική αλληλεγ-
γύη, έγιναν γρήγορα φανερές: “η φτώχεια δαιμονοποιήθηκε, τώρα, στις παθολογίες περιοχών σε παρακμή και
εσωτερικών πόλεων, από τις ανύπαντρες μητέρες και τις εθνικές μειονότητες στην βίαιη και, κάνοντας κατάχρηση
ναρκωτικών, νεολαία, σε ”κρυφές” οικονομίες περιστασιακής απασχόλησης ή μόνιμης ανεργίας. Σε αυτόν τον λόγο
[discourse] φυλετικοποίησης και ποινικοποίησης, κινήματα που είχαν σχηματοποιηθεί, ιστορικά, απευθυνόμενα
στους λευκούς άντρες εργάτες, σε κανονική απασχόληση, είχαν λίγα να πουν”.

24 Στμ. Αξίζει, εδώ, να γίνει αναφορά στην ειδική μορφή που πήρε αυτή η απο-εμπορευματοποίηση της εργα-
τικής δύναμης, δηλαδή στο γεγονός ότι ήταν, ουσιαστικά, εκτός διαπραγμάτευσης, για παράδειγμα στον δημόσιο
τομέα και στην Ελλάδα.
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τα περισσότερα, από τα τυπικά, δικαιώματα, για τα οποία είχαν πολεμήσει (οι παλιές ελίτ εί-

χαν καταστραφεί) και ο πληθυσμός, που κέρδιζε έναν μισθό, ήταν λιγότερο νεανικός, λιγότερο

ασταθής και αυξανόμενα διαφοροποιούμενος.

Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι εργάτες είχαν πολύ μεγαλύτερη δυσκολία να ταυτοποιή-

σουν τον κόσμο γύρω τους σαν έναν κόσμο “φτιαγμένον” από τους ίδιους (και όχι από τις μη-

χανές, τους μηχανικούς ή τους κρατικούς σχεδιαστές), αυτοί οι μετασχηματισμοί σήμαναν την

παρακμή μιας κοινής, επιβεβαιώσιμης εργατικής ταυτότητας ακόμα και πριν από την κατάρ-

ρευση του εργατικού κινήματος.
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Part 5

Η ήττα του εργατικού κινήματος



Το εργατικό κίνημα θα μπορούσε, αν είχε αφεθεί στα σχέδιά του, να εξακολουθεί να υπάρχει

απεριόριστα, σε μιαν αρτηριοσκληρωτική μορφή. Όπως αποδείχτηκε, όμως, ο θρίαμβός του,

στην διάρκεια των μεγάλων μεταπολεμικών διακανονισμών, ήταν μια Πύρρειος νίκη - και αυτό

όχι επειδή, το 1968, οι εργάτες έφτασαν νααπορρίψουν ό,τι καλλίτερο είχε ναπροσφέρει ο καπι-

ταλισμός. Το τέλος του μεταπολεμικού συμβιβασμού ήταν το αποτέλεσμα της επανα-ανάδυσης

των τάσεων αντικειμενικής κρίσης, μετά το 1965. Αυτό είναι που, προηγουμένως, αποκαλέσαμε

“εξωτερικό όριο” του εργατικού κινήματος και εκδηλώθηκε ως εξής: 1) ως μια παγκόσμια δυνα-

μική - στον ανταγωνισμό μεταξύ τοπικών μπλοκ του κεφαλαίου και 2) ως επιμέρους μεταβολών

στο εσωτερικό του κάθε μπλοκ.

Παγκόσμια Δυναμική

Στην διάρκεια του εικοστού αιώνα, ο αριθμός εθνικών ζωνών συσσώρευσης πολλαπλασιάστηκε.

Κάθε ζώνη ανέπτυξε το δικό της σύστημα εργοστασίου και, επιπλέον, η συνδυαστική παραγω-

γική ικανότητα των εργοστασίων αυξήθηκε εκθετικά, με τον χρόνο. Δεν επρόκειτο για κάποιες

αυτόματες τάσεις ενός επεκτεινόμενου παγκόσμιου καπιταλισμού. Όπως είδαμε, η ύστερη ανά-

πτυξη διαμεσολαβήθηκε πολιτικά· με δεδομένη την κυρίαρχη ταξική δυναμική, στην οποία οι

ελίτ των παλιών καθεστώτων, και οι αποικιοκρατικές κυβερνήσεις, έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο,

η συνεχιζόμενη βιομηχανική ανάπτυξη ήταν μια αβέβαιη προοπτική, ακόμα και σε περιοχές της

Ευρώπης. Επιπλέον, η ύστερη ανάπτυξη γινόταν όλο και πιο δύσκολο να πραγματωθεί, καθώς

το τεχνολογικό σύνορο μετατοπιζόταν, διαρκώς, προς τα μπρος και η απαραίτητη στήριξη των

υποδομών της βιομηχανικής επέκτασης γινόταν, διαρκώς, όλο και πιο πολύπλοκη. τεχνολογικά.

Στην μεταπολεμική περίοδο, νέες γεωπολιτικές πραγματικότητες βοήθησαν, μερικά κράτη, να

ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια. Στην διάρκεια του πολέμου, ο Σταλινισμός είχε επεκτείνει την

σφαίρα επιρροής του· στην συνέχεια, η Κινέζικη Επανάσταση άνοιξε μια καινούρια εποχή κομ-

μουνιστικών εξεγέρσεων στις φτωχότερες περιοχές του κόσμου. Και οι δυο αυτές εξελίξεις εν-

θάρρυναν τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις (εκτός της Πορτογαλίας) να εγκαταλείψουν τις

πολιτικές απομονωτισμού και - μετά τη δεκαετία του 1960 - τις Αυτοκρατορίες, και, αντιθέτως,

να προάγουν την βιομηχανική ανάπτυξη μέσα στα όρια του “ελεύθερου κόσμου”. Το διεθνές

εμπόριο ενθαρρύνθηκε και προωθήθηκε η εκβιομηχάνιση (αν και προγράμματα μιας ριζικής

μεταρρύθμισης της γης συνετρίβησαν). Το χάσμα, που είχε ανοίξει ανάμεσα στις ανεπτυγμένες

καπιταλιστικές χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο, δεν έκλεισε· όμως σταμάτησε να διευρύνεται.

Αυτές οι μεταβαλλόμενες παγκόσμιες συνθήκες έδωσαν ώθηση, όμως, μόνο στην Δυτική Ευ-

ρώπη και την αναπτυσσόμενη Ανατολική Ασία, όπου διαρκώς διευρυνόμενα, τοπικά “μπλοκ”

κεφαλαίου επεξέτειναν ραγδαία την πρόσβασή τους.

Οι οικονομολόγοι του 20ου αιώνα φαντάστηκαν ότι οι εθνικές ζώνες συσσώρευσης ήταν ο κα-

τάλληλος χώρος για την ύστερη ανάπτυξη. Στην πραγματικότητα, η ραγδαία οικονομική επέ-

κταση, τόσο στα μέσα του 19ου όσο και στις αρχές του 20ου αιώνα, είχαν, ήδη, σαν προϋποθέ-

σεις τόσο την εξαγωγή βιομηχανικών προϊόντων στις ξένες αγορές, όσο και την εισαγωγή πρώ-

των υλών και πηγών ενέργειας, συνήθως από αγορές των υπανάπτυκτων (χαμηλού εισοδήμα-
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τος) χωρών. Παρ’ όλα αυτά, ένας ποιοτικός μετασχηματισμός έλαβε χώρα στην μεταπολεμική

περίοδο. Οι επεκτεινόμενες βιομηχανίες της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης πίεζαν ενά-

ντια στα εθνικά σύνορα, εξερευνώντας, οπωσδήποτε, καινούριες αγορές αλλά, τελικά, και νέες

πηγές παραγωγής βιομηχανικών εξαρτημάτων και τοποθεσιών βιομηχανικής συναρμολόγησης.

Η εξόντωση των παλιών ελίτ, κατά τουςΠαγκόσμιουςΠολέμους, και η απειλή ενός αναρριχώμε-

νου σταλινισμού, επέτρεψαν την καθιέρωση καινούριων περιφερειακών ζωνών συσσώρευσης

ως νέων “δεξαμενών” για αυτές τις βιομηχανίες, καθώς αποδυνάμωσαν το ενδιαφέρον για την

εφαρμογή του προστατευτισμού.1

Με αυτόν τον τρόπο, μεγάλο κομμάτι του κόσμου διαιρέθηκε σε ένα Αμερικανικό μπλοκ, υπό

την διαχείριση των ΗΠΑ, ένα Ευρωπαϊκό, υπό Γαλλο-Γερμανική διαχείριση, ένα μπλοκ στην

Άπω Ανατολή, υπό Ιαπωνική διαχείριση, και ένα Σοβιετικό, υπό Ρωσική διαχείριση. Τα μπλοκ

αυτά συνδέονταν από διεθνικούς θεσμούς, όπως ταΗνωμέναΈθνη, το ΝΑΤΟ, η GATT2 κ.λπ. Ο

σύντομος θρίαμβος του εργατικού κινήματος οφειλόταν, εν μέρει, σε μια τέτοια διεθνική συνι-

στώσα: στην επιρροή της Ρωσίας στους αντιπάλους της, κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέ-

μου, στην στρατιωτικο-βιομηχανική επέκταση του κράτους (που επέτρεψε διάφορα πειράματα

στον κοινωνικό σχεδιασμό) και στην επέκταση των βιομηχανικών εταιρειών σε καινούριες πε-

ριφερειακές αγορές, χωρίς ακόμα την εξωχώρια μετεγκατάσταση [offshoring] της ίδιας της πα-

ραγωγής. Οι εργάτες μπορούσαν να έχουν μια θέση στο τραπέζι τόσο εξαιτίας της στρατηγικής

τους θέσης, στην καρδιά αυτής της μηχανής ανάπτυξης, όσο και επειδή ο “κρατικός καπιταλι-

σμός” ήταν, για μια σύντομη περίοδο, πραγματικά πιθανός.

Όμως, χωρίς την πιθανότητα ενός πολέμου ανάμεσα σε αυτά τα περιφερειακά μπλοκ, η ταυ-

τόχρονή ανάπτυξή τους οδήγησε, αναπόφευκτα, σε έναν κορεσμό των εξαγωγικών αγορών. Ο

ανταγωνισμός μεταξύ εθνικών μπλοκ κεφαλαίων - επικεντρωμένων στις ΗΠΑ, την Δυτική Ευ-

ρώπη και την Άπω Ανατολή - εντάθηκε, στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Στις παγκόσμιες

αγορές υπήρχε, διαρκώς, μεγαλύτερη υπερπροσφορά, καθιστώντας, βαθμιαία, όλο και δυσκο-

λότερη την γρήγορη ανάπτυξη οποιουδήποτε από αυτά τα μπλοκ, παρά μόνο σε βάρος των υπο-

λοίπων.3 Το αποτέλεσμα ήταν μια πτώση στους ρυθμούς αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής

η οποία έπεσε, την δεκαετία του 1980, κάτω από τους ρυθμούς παραγωγικότητας της εργασίας.

Πρέπει να δώσουμε έμφαση, στο σημείο αυτό: η απο-βιομηχάνιση δεν ήταν αποτέλεσμα μιας

θαυματουργής τεχνολογικής ανακάλυψης, που ώθησε τους ρυθμούς αύξησης της παραγωγικό-

1 Επιπλέον, η ανάπτυξη της ατομικής βόμβας, περιόρισε δραστικά και, ίσως, αποτελείωσε εντελώς, την πιθα-
νότητα ενός πολέμου μεγάλης κλίμακας ανάμεσα στα ανεπτυγμένα έθνη-κράτη.

2 Στμ. Η GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, ήταν μια πολυμερής συμφωνία ρύθμισης του διε-
θνούς εμποροίου. Σύμφωνα με το προοίμιό της, ο στόχος της ήταν “η ουσιαστική μείωση των δασμών και άλλων
φραγμών στο εμπόριο και η εξάλειψη των προτιμήσεων, σε μια ανταποδοτική και αμοιβαία επωφελή βάση”. Η δια-
πραγμάτευσή της έγινε στην διάρκεια της Συνόδου τωνΗνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Απασχόληση και
ήταν το αποτέλεσμα της αποτυχίας των διαπραγματευόμενων κυβερνήσεων να δημιουργήσουν τον Διεθνή Οργα-
νισμό Εμπορίου (ITO). H GATT υπογράφηκε από 23 έθνη, στις 30 Οκτωβρίου του 1947, στην Γενεύη, και ετέθη σε
ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 1948. Διήρκεσε μέχρι την υπογραφή, από 123 έθνη, των Συμφωνιών της Ουρουγουάης,
στο Μαρακές, το 1994, με βάση τις οποίες ιδρύθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO), τον Ιανουάριο
του 1995. Το αρχικό κείμενο της GATT (GATT 1947) είναι ακόμα σε ισχύ, υπό το πλαίσιο του WTO, υποκείμενο
στις μεταβολές της συμφωνίας του 1994 (GATT 1994).

3 Για την καλλίτερη ανάλυση αυτού του φαινομένου, δείτε: Robert Brenner, “The Economics of Global Turbu-
lence” (Verso, 2006), ιδιαίτερα τον πρόλογο στην ισπανική έκδοση: “Αυτό που είναι καλό για την Goldman Sachs
είναι καλό για την Αμερική”.
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τητας σε νέα ύψη. Οφειλόταν, αντίθετα, στην χρόνια υπερπαραγωγή, που έσπρωξε προς τα

κάτω τους ρυθμούς αύξησης της παραγωγής, βλάπτοντας, όμως, πολύ λιγότερο την παραγω-

γικότητα. Οι ίδιες τάσεις, επιβραδυνόμενης αύξησης της παγκόσμιας παραγωγής και μέτριας

αύξησης της παραγωγικότητας, συνεχίστηκαν μέχρι σήμερα, ακόμα και αν λάβουμε υπόψιν την

Κινέζικη επέκταση. Σε αυτή την βάση, η αύξηση της απασχόλησης στην βιομηχανία αντιστρά-

φηκε, τελικά, όχι μόνο σε μια προσωρινή βάση οικονομικών κύκλων αλλά μόνιμα, τόσο στην

διάρκεια των ανόδων, όσο και των υφέσεων. H αποβιομηχάνιση αντικατέστησε την εκβιομηχά-

νιση, σαν παγκόσμια τάση, αν και, σε αντίθεση με την δεύτερη, δεν ήταν ποτέ μια απλή μόνιμη

τάση. Η τροχιά που διέγραψε το κεφάλαιο ήταν, λοιπόν, διαφορετική από αυτήν που περίμεναν

οι εργάτες. Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων κατέληξε να σημαίνει όχι την κατάκτηση

της πλειοψηφίας από την βιομηχανική εργατική τάξη αλλά, μάλλον, την τάση διάλυσής της.

Μετατοπίσεις σε τομείς της παραγωγής

Αυτό δεν σηματοδότησε, φυσικά, το τέλος της εργατικής τάξης. Μαζί με τις προαναφερθείσες

καινοτομίες, στην τεχνική και τις υποδομές, ήρθε και η τεράστια αύξηση εργασίας στην διοί-

κηση, την λογιστική, την επιμελητεία [logistics], τις υπηρεσίες, τις επικοινωνίες και την εκπαί-

δευση: οι δουλειές των “λευκών κολλάρων”, οι οποίες αυξάνονταν ακόμα και όταν οι δουλειές

στην βιομηχανία εξαφανίζονταν. Έτσι, αν και οι νέες βιομηχανίες (αντίθετα με την πρόβλεψη

του Μαρξ) δημιούργησαν θέσεις εργασίας και διέσωσαν, προσωρινά, την βιομηχανική εργα-

τική τάξη από την συρρίκνωση, ήταν αυτός, ο δεύτερος τομέας, που απορρόφησε το μεγαλύτερο

μέρος της μείωσης του αγροτικού εργατικού δυναμικού. Και, παρά το ότι τα παλιά συνδικάτα

μπορούσαν να οργανώσουν αυτόν τον καινούριο τομέα, οι νίκες είχαν πολύ μικρότερη συνέπεια

και συνέχεια, γιατί η ταυτότητα μιας ηγεμονικής εργατικής τάξης έτεινε να διαλυθεί σε αυτό το

καινούριο έδαφος. Κάτι που εξηγείται, όμως, όχι, τόσο, από την φύση αυτών των θέσεων ερ-

γασίας και, συνεπώς, από την αύξησή τους σε απόλυτους αριθμούς, όσο από το γεγονός μιας

αναιμικής ζήτησης εργασίας.

Σε έναν βαθμό, οι θέσεις εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκαν επειδή οι περισσότε-

ρες υπηρεσίες δεν είναι εμπορεύσιμες σε διεθνές επίπεδο. Δεν μπορεί να υπάρξει διεθνής υπερ-

παραγωγή στις υπηρεσίες, με τον τρόπο που μπορεί να υπάρξει είτε στην βιομηχανία είτε και

στην γεωργία. Η μη-εμπορευσιμότητα των υπηρεσιών είναι αναπόσπαστο μέρος του γεγονότος

ότι οι υπηρεσίες, σχεδόν εξ ορισμού, είναι μόνο τυπικά και όχιπραγματικά (ετμ.) υπηγμένες.Με

αυτό εννοούμε ότι η παραγωγική διαδικασία στις υπηρεσίες ανθίσταται σε εκείνο το είδος καπι-

ταλιστικού μετασχηματισμού που θα τις καθιστούσαν επιδεκτικές σε μια κανονική αύξηση της

παραγωγικότητας της εργασίας. Με άλλα λόγια, οι υπηρεσίες δεν παράγονται σε εργοστάσια

(στα οποία η άμεση ανθρώπινη εργασία δίνει την θέση της στην μηχανική παραγωγή).

Είναι η αντίσταση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην πραγματική υπαγωγή που τις κάνει

διαρκείς πηγές αύξησης της απασχόλησης. Αυτός ήταν ο λόγος που, μέσα στην βιομηχανία, την

μεγαλύτερη αύξηση στην απασχόληση, κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, την γνώρισαν

οι διαδικασίες συναρμολόγησης. Σπανιότερα, κάποιοι τομείς της βιομηχανίας αντιστάθηκαν,
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μετά από ένα συγκεκριμένο σημείο, στην πραγματική υπαγωγή. Αυτοί οι τομείς είδαν, επίσης,

μια μαζικήαύξησηστηναπασχόληση: στην βιομηχανία ιματισμού, η ραπτομηχανήήταν η τελευ-

ταία μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη. Τα περισσότερα ρούχα εξακολουθούν να ράβονται με αυτές

τις μηχανές, του 19ου αιώνα, σε κάτεργα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αυτό, όμως, που αντιστάθηκε, κυρίως, στην πραγματική υπαγωγή δεν ήταν καθόλου η βιομη-

χανία - αλλά μάλλον οι υπηρεσίες. Με αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, έχει γενικά αποδειχτεί δύ-

σκολο να μετασχηματιστούν οι διαδικασίες παραγωγής υπηρεσιών, να καταστούν επιδεκτικές

σε σταθερή αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Στην πραγματικότητα, οι “υπηρεσίες”

είναι μια κάπως ψευδής κατηγορία· είναι αυτές, ακριβώς, οι οικονομικές δραστηριότητες που

“μένουν” πίσω: συνίστανται από τις δραστηριότητες εκείνες που αποδεικνύονται ανθεκτικές

στον μετασχηματισμό τους σε προϊόντα (με άλλα λόγια, σε σκεύη αυτο-εξυπηρέτησης). Ο με-

τασχηματισμός σε προϊόν είναι ο τυπικός τρόπος με τον οποίον μια οικονομική δραστηριότητα

υπάγεται πραγματικά: οι οδηγοί των αμαξών αντικαθίστανται από τα αυτοκίνητα, οι γυναίκες,

που πλένουν ρούχα, από τα πλυντήρια. Επειδή οι υπηρεσίες δεν υπάγονται πραγματικά, η πα-

ραγωγικότητά τους παραμένει μέτρια. Και, παρά το γεγονός ότι η παραγωγή στις υπηρεσίες

αυξάνεται πιο αργά, από ό,τι είχε συμβεί στην βιομηχανία (στην διάρκεια του απόγειου της

δεύτερης), ισχύει ότι ο αριθμός των θέσεων εργασίας στις υπηρεσίες αυξάνεται σταθερά. Αυτή

είναι μακροπρόθεσμη τάση του καπιταλισμού: να παράγει μια μεταβιομηχανική έρημη χώρα,

στην οποία η απασχόληση αυξάνει αργά και οι εργάτες είναι εξαιρετικά επισφαλείς.

To αυξανόμενο κομμάτι της εργατικής τάξης που κατέλαβε αυτές τις όχι, ακόμα, πλήρως υπηγ-

μένες θέσεις εργασίας, είχε μιαν εμπειρία της εργασίας, και του καπιταλιστικού τρόπου παρα-

γωγής, διαφορετική από αυτήν των βιομηχανικών εργατών, που σχημάτιζαν τον πυρήνα του

εργατικού κινήματος:

1. H πραγματική υπαγωγή είναι αυτή που κάνει τις δουλειές των εργατών, στις διάφορες

βιομηχανίες παρόμοιες. Είναι η διαδικασία της μηχανοποίησης που ανάγει όλους τους

εργάτες σε ημι-ειδικευμένα εργοστασιακά χέρια. Χωρίς τον εκμηχανισμό, οι εργασιακές

διαδικασίες διατηρούν την ιδιαιτερότητά τους, σε όρους των απαιτούμενων δεξιοτήτων

(το φτιάξιμο καφέ εναντίον του προγραμματισμού, εναντίον της διδασκαλίας, εναντίον

της φροντίδας). Οι δουλειές στον τομέα των υπηρεσιών είναι λιγότερο ομοιογενείς. Για

τον ίδιο λόγο, η μισθολογική κλίμακα, σε αυτές, παρουσιάζει μεγαλύτερη διασπορά. Εδώ

έγκειται η διαφορά ανάμεσα στην εμπειρία των εργοστασιακών εργατών, που γίνονται

μια συμπαγής μάζα, από την εμπειρία των εργατών στις υπηρεσίες, που αντιμετωπίζουν

μιαν ατέλειωτη διαφοροποίηση καθηκόντων.

2. Η πραγματική υπαγωγή συγκεντρώνει εργάτες σε μαζικά συμπλέγματα, όπου εργάζονται

με τεράστιες ποσότητες σταθερού κεφαλαίου. Αυτό είναι που δίνει στους εργοστασιακούς

εργάτες την δύναμη να σταματούν την κοινωνία, αρνούμενοι να δουλέψουν. Υπάρχουν

πολλά σημεία συμφόρησης στην βιομηχανική παραγωγική διαδικασία: το σταμάτημα της

εργασίας σε ένα σημείο μπορεί, μερικές φορές, να σταματήσει τη λειτουργία μιας ολόκλη-

ρης βιομηχανίας. Το αντίθετο αληθεύει στις υπηρεσίες: πολλοί εργάτες, στις υπηρεσίες,

διασκορπίζονται σε έναν αμέτρητο αριθμό καταστημάτων και οι περισσότεροι εμπλέκο-
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νται στην τελική πώληση στους καταναλωτές (μια, μεγάλη, εξαίρεση είναι οι υπηρεσίες

διανομής).

3. H πραγματική υπαγωγή είναι η, δυνητικά απεριόριστη, αύξηση της παραγωγικότητας της

εργασίας. Οι εργάτες βιώνουν αυτή την βελτίωση στην παραγωγικότηταως μια αντίφαση:

παράγουμε έναν κόσμο ελευθερίας, αλλά ξέρουμε ότι η ελευθερία σημαίνει, δυνάμει, την

δική μας ανεργία και, συνεπώς, την ανελευθερία μας. Αντίθετα, η εμπειρία των εργατών

στις υπηρεσίες δεν συνδέεται με τον θρίαμβο του ελεύθερου χρόνου. Ατέλειωτη υπερα-

πασχόληση που, παρ’ όλα αυτά, είναι ουσιώδης στην παραγωγή αξίας, είναι αυτή που

δημιουργεί θέσεις εργασίας και παράγει εισοδήματα. Η άμεση ανθρώπινη εργασία πα-

ραμένει κεντρική στην εργασιακή διαδικασία· δεν είναι ένα συμπλήρωμα στην ισχύ των

μηχανών.

Εργάτες στα όρια

Η αντίδραση των εργατών σε αυτή την αλλαγή των περιστάσεων, ήταν, στην πραγματικότητα -

και, αντίθετα, με την συνήθη ερμηνεία τουΜάη του 1968 - αρκετά αδύναμη. Το, σχετικά μικρής

έντασης, κύμα αγώνων στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, από το 1968 μέχρι το 1977, το

γεγονός ότι δεν αμφισβήτησαν ποτέ ευθέως τον τρόπο παραγωγής, εξηγείται, σε μεγάλο βαθμό,

από την διάλυση, κατά την προηγούμενη περίοδο, της μαχητικής εργατικής βάσης. Όταν ήρθαν

αντιμέτωπα με το εξωτερικό όριο, τα συνδικάτα αποδείχτηκαν διάτρητοι μονόλιθοι, ανίκανα να

απευθυνθούν είτε στα μέλη τους, τα οποία είχαν συστηματικά αποδυναμώσει, είτε στο κράτος,

από το οποίο είχαν γίνει όλο και περισσότερο εξαρτημένα. Αυτό που μετρίασε την αντίδραση

των εργατών στην αναδιάρθρωση του κεφαλαίου ήταν η προηγούμενη ενσωμάτωση πτυχών

του εργατικού κινήματος στο κράτος. Επρόκειτο, όμως, για μια αναπόφευκτη ήττα, καθώς οι

ίδιες οι βιομηχανίες, στις οποίες βασιζόταν το εργατικό κίνημα, ήταν αυτές που υπονομεύονταν

από την αναδιάρθρωση.

Ό,τι απομένει από το εργατικό κίνημα είναι συνδικάτα που διαχειρίζονται την αργή αιμορραγία

της σταθερής απασχόλησης· σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που εφαρμόζουν μέτρα λιτότητας,

όταν αποτυγχάνουν να το κάνουν τα συντηρητικά κόμματα· και κομμουνιστικές, και αναρχικές,

σέκτες που περιμένουν (ενεργητικά ή παθητικά) την ευκαιρία τους, για να ορμήσουν στο προ-

σκήνιο. Αυτές οι οργανώσεις δεν έχουν καθόλου μπει στο “χρονοντούλαπο” της ιστορίας. Όμως,

καμμιά δεν είναι πιθανόν να αυτοανανεωθεί σε παγκόσμια κλίμακα. Το εργατικό κίνημα δεν εί-

ναι, πλέον, μια δύναμη με την προοπτική της αναδημιουργίας του κόσμου. Το γεγονός ότι ήταν

μια τέτοια δύναμη, ήταν αυτό που έδωσε ζωή σε όλα εκείνα τα ρεύματα εντός του εργατικού κι-

νήματος: αυτά τα ρεύματα δεν έχουν, πλέον, νόημα· οι συντεταγμένες τους έχουν ανακατευτεί.

Φυσικά, το τέλος του εργατικού κινήματος δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα με το τέλος είτε του

κεφαλαίου είτε της εργατικής τάξης. Αν και όλο και περισσότεροι εργάτες καθίστανται πλεονά-

ζοντες, για τις ανάγκες του κεφαλαίου, η σχέση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο όρους εξακολουθεί

να καθορίζει αυτό που μετρά ως μια αξιοβίωτη ζωή.Με άλλα λόγια, η ταξική σχέση επέζησε του

πραγματικού κινήματος που, υποτίθεται, ότι θα την είχε καταστρέψει. Πραγματικά, η ταξική
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σχέση έχει γίνει ακόμα πιο κυρίαρχη, μετά το τέλος του εργατικού κινήματος: για τις γυναίκες

παντού, για τους αγρότες κ.λπ.

Αυτό που έχει αλλάξει, σε αυτή την περίοδο, είναι ότι οι διαφοροποιημένες “φράξιες” της εργα-

τικής τάξης δεν μορφοποιούνται, πλέον, σε ένα εργατικό κίνημα. Εκτός από κάποιους αντιδρα-

στικούς τρόπους (όταν ένα τμήμα της τάξης υπερασπίζεται την πρόσβασή του σε μια μειούμενη

δεξαμενή από σταθερές θέσεις εργασίας), οι εργάτες σπάνια επιβεβαιώνουν την κοινή ταυτό-

τητά τους ως εργάτες (ετμ.). Υπάρχει ένας αριθμός αιτίων για αυτόν τον μετασχηματισμό, που

είναι, όλα, συνέπειες της “αναδιάρθρωσης” της ταξικής σχέσης, την δεκαετία του 1970. Καθώς,

μετά το 1973, το ποσοστό κέρδους μειωνόταν, διογκώθηκε ένα πλεόνασμα εργατών και κεφα-

λαίου. Καθώς ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα κεφάλαια εντεινόταν, έγινε δυνατή, και μάλιστα

αναγκαία, μια επίθεση στην υλική ύπαρξη των εργατών. Τα, εθνικά χωροθετημένα, εργατικά

κινήματα, επειδή υφίσταντο αυτή την επίθεση, βρέθηκαν σε θέση αδυναμίας να διατηρήσουν

τα κεκτημένα τους, διατήρηση που ήταν, άλλωστε, ο τελικός λόγος της ύπαρξής τους. Οι ερ-

γάτες εγκατέλειψαν τις οργανώσεις, στις οποίες - ακόμα και όταν είχαν αποδειχτεί ότι είναι

αντεπαναστατικές - ήταν, προηγουμένως, γαντζωμένοι.

Η εργατική τάξη είναι, παντού, λιγότερο ομοιογενής - διαστρωματώνεται σε υψηλόμισθες και

χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας· η εργασία της είναι πιο επισφαλής· και αλλάζει πολύ πιο συχνά.

Όλο και περισσότεροι εργάτες αισθάνονται ότι η δουλειά δεν έχει κάποιο σκοπό· γιατί, όλο και

περισσότεροι, απασχολούνται σε δουλειές χωρίς μέλλον ή είναι άνεργοι ή μη-απασχολήσιμοι.

Όπως οι νοικοκυρές, μιας παλιότερης εποχής, παράγουν κάτι ελάχιστα παραπάνω από την κα-

θημερινή αναπαραγωγή της ίδιας της ταξικής σχέσης. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορούμε να ακο-

λουθήσουμε την αυτονομία στην υπόθεσή της ότι μια “αντικειμενική” ανασύνθεση της τάξης θα

βρει το αντίστοιχό της σε μια καινούρια “υποκειμενική” επιβεβαίωση της ταξικής ταυτότητας.

Δεν πρόκειται για το ότι είναι, σήμερα, αδύνατον να αποθεώσει κανείς την εργασία ή τους ερ-

γάτες· πρόκειται για το ότι αυτοί, που μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο, είναι αναγκαστικά μια

μειοψηφία. Δεν μπορούν να ισχυριστούν, πλέον, ότι η δραστηριότητά τους ή η δραστηριότητα

οποιουδήποτε συγκεκριμένου τμήματος της τάξης, έχει καθολική σημασία. Το εργατικό κίνημα

στηριζόταν σε ένα όραμα του μέλλοντος που αποδείχτηκε ότι είναι ένα όνειρο. Στο δεύτερο

μισό του εικοστού αιώνα, οι εργάτες ξύπνησαν, από αυτό το όνειρο, για να ανακαλύψουν ότι

όλα αυτά, που υποτίθεται ότι τους έφερναν κοντά, στην πραγματικότητα τους είχαν διαχωρίσει.

Συμπέρασμα: Η μεταφυσική της ταξικής πάλης

Ο μηχανισμός της συσσώρευσης καταρρέει. Προς το παρόν, όμως, καμμιά επαναστατική δύ-

ναμη δεν φαίνεται έτοιμη να αντιτεθεί στην παγκόσμια κυριαρχία του. Έχει, λοιπόν, νόημα να

θρηνούμε το εργατικό κίνημα, να κοιτάμε πίσω νοσταλγικά, στην εποχή που, αυτό το κίνημα,

εμφανιζόταν σαν μια αντίθετη δύναμη, έστω και προβληματική. Πώς μπορεί κανείς να μην αι-

σθάνεται νοσταλγία για το παρελθόν, ζώντας σε μια εποχή που δεν υπάρχει, σχεδόν, τίποτα να

σταματήσει τις καταστροφές της καπιταλιστικής κοινωνικής δυναμικής; Δεν πρέπει, όμως, να

αφήσουμε την νοσταλγία να θολώσει την κατανόησή μας, κάνοντάς μας να πιστέψουμε ότι θα
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ήταν δυνατόν να ανανεώσουμε τους αγώνες μιας εποχής που έχει τελειώσει. Οι άνθρωποι δεν

δημιουργούν ιστορία κάτω από περιστάσεις που έχουν, οι ίδιοι, επιλέξει αλλά, μάλλον, κάτω

από περιστάσεις που υπάρχουν ήδη (ετμ.). Η ανθρωπότητα έχει επιβιώσει την εποχή της γέν-

νησης του καπιταλισμού, αν και όχι χωρίς τραύματα. Τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε με την

καταστροφή του.

Πώς θα πετύχουμε αυτό το καθήκον; Το εργατικό κίνημα ενσωμάτωνε μια συγκεκριμένη ιδέα

για το πώς μπορούσε να γίνει αυτό. Στην καρδιά του ήταν μια μεταφυσική ιδέα, αυτή του συλ-

λογικού εργάτη, που έχει, από τότε, διαλυθεί.4 Η κοινωνία εξακολουθεί να είναι το προϊόν όλων

αυτών των εργαζόμενων ανθρώπων: που καλλιεργούν και διανέμουν φαγητό, που εξορύσσουν

μέταλλα από τη γη, που φτιάχνουν ρούχα, αυτοκίνητα και υπολογιστές, που φροντίζουν τους

ηλικιωμένους και τους ανάπηρους κοκ.Η κόλλα, όμως, που κρατά ενωμένους όλους αυτούς τους

ανθρώπους, δεν είναι μια, διαρκώς, πιο συνειδητή κοινωνική αλληλεγγύη. Αντίθετα, η κόλλα,

που τους κρατά ενωμένους, είναι ο μηχανισμός των τιμών. Η αγορά είναι η υλική ανθρώπινη

κοινότητα (ετμ.). Μας ενώνει, αλλά, μόνο, μέσα στον διαχωρισμό, μόνο στον, και μέσω, του

ανταγωνισμού του καθενός με όλους τους άλλους. Αν οι εργάτες του κόσμου σταματούσαν να

δουλεύουν - στρέφοντας, αντίθετα, την προσοχή τους στην εκδίωξη των καπιταλιστών και των

λακέδων τους - δεν θα έβρισκαν στην διάθεσή τους έναν έτοιμο τρόπο κοινωνικής οργάνωσης,

γεννημένο από την “πραγματική” τους ενότητα (δηλαδή τον συλλογικό εργάτη). Αντίθετα, θα

έπεφταν σε ένα κοινωνικό κενό, μέσα στο οποίο θα ήταν αναγκαίο να οικοδομήσουν ανθρώπι-

νες σχέσεις από την αρχή.

O λόγος που δεν είναι, πλέον, δυνατόν να πιστεύουμε στον συλλογικό εργάτη, ως την κρυμμένη

αλήθεια των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων, είναι, απλά, ο ακόλουθος: η επέκταση των

καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων στα πέρατα του κόσμου δεν συνδεόταν με μια, όλο και

πιο ταξικά, συνειδητοποιημένη εργατική δύναμη· ακριβώς το αντίθετο. Στην περίοδο, αμέσως

μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξεφύτρωσε ένας αριθμός θεωριών που προσπάθησαν να

εξηγήσουν γιατί συνέβη αυτό.5 Άλλωστε, η επανάσταση ξέσπασε στην “καθυστερημένη” Ρω-

σία αλλά δεν μπόρεσε να πετύχει στην “αναπτυγμένη” Γερμανία, όπου η εργατική τάξη ήταν

περισσότερο βιομηχανοποιημένη. Γιατί απέτυχε η βιομηχανική οργάνωση να παράξει ταξική

συνείδηση;

Ένα σύνολο εξηγήσεων εστίασε στον ρόλο της αστικής ιδεολογίας: η ανάδυση μιας ταξικής

συνείδησης είχε μπλοκαριστεί από μια ψευδή συνείδηση, που είχε εμφυτευτεί στα μυαλά των

εργατών με τα όργανα της αστικής κοινωνίας: τον τύπο της, τα σχολεία της, τις εκκλησίες της.

Αυτός ο θεσμικός μηχανισμός έριχνε “ναρκωτικά” στο νερό των εργατών.Έναάλλο, σύνολο εξη-

γήσεων, εστίασε στον ρόλο των διαμεσολαβούντων θεσμών της ίδιας της εργατικής τάξης. Τα

συνδικάτα και τα κόμματα θα έπρεπε, υποτίθεται, να διαμορφώσουν την θέληση των εργατών

4Όπως, πιστεύουμε, είναι σαφές, από το επιχείρημα που διατυπώσαμε προηγουμένως, αυτή η μεταφυσική
δεν ήταν απλά μια “λάθος ιδέα”, η οποία θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Αναδύθηκε, λίγο πολύ, οργανικά από
τους ίδιους τους αγώνες των εργατών, μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, το οποίο δεν
είναι πλέον προσήκον.

5 Δείτε Άντον Πάνεκουκ: “World Revolution and Communist Tactics”, Β. Λένιν “Αριστερισμός, παιδική ασθέ-
νεια του κομμουνισμού”, Herman Gorter: “Letter to Comrade Lenin”, και τα “Τετράδια Φυλακής”, του Αντόνιο
Γκράμσι.
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σε ένα τεράστιο σφυρί, με το οποίο θα συντριβόταν ο παλιός κόσμος. Αντίθετα, αυτό το σφυρί

ή κειτόταν αδρανές ή, διαφορετικά, στρεφόταν εναντίον της ίδιας της τάξης (τέτοιες προδο-

σίες εξηγούνταν, συχνά, ως πρόβλημα μιας συγκεκριμένης αστικοποίησης των κομματικών και

συνδικαλιστικών ηγεσιών).

Στην πραγματικότητα, δεν ήταν ούτε η αστική ιδεολογία ούτε η διαμεσολάβηση των εργατι-

κών οργανώσεων που θα έπρεπε, πιο θεμελιακά, να κατηγορούνται για την αποτυχία της γε-

νίκευσης της επαναστατικής συνείδησης. Όπως αποδείχτηκε, η επέκταση των καπιταλιστικών

κοινωνικών σχέσεων δεν γέννησε τον συλλογικό εργάτη αλλά, μάλλον, την διαχωρισμένη κοι-

νωνία. Όσο περισσότερο διαπλέκονταν οι ζωές των εργατών, στις σχέσεις της αγοράς, τόσο

περισσότερο ανάγονταν σε εξατομικευμένους παρατηρητές της ίδιας της εκμετάλλευσής τους.

Στην διάρκεια του εικοστού αιώνα, οι σοσιαλιστικές επαναστάσεις δεν ξέσπασαν εκεί που είχε

επιτευχθεί η πλήρης “άνθηση” των καπιταλιστικών κοινωνικών μορφών. Μάλλον, ξέσπασαν

εκεί που, αυτές οι σχέσεις, είχαν μόνον πρόσφατα επεκταθεί.6 Με τον καιρό, το επαναστατικό

δυναμικό έμοιαζε να απομειώνεται παντού, όπου είχε αναπτυχθεί η καπιταλιστική κοινωνία. Σε

εκείνο το σημείο - εκτός από κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις, τις οποίες θα δούμε εν συντομία -

οι εργάτες μπορούσαν να ενσωματώσουν την αγωνιστική τους επιθυμία μόνο μέσα από διαμε-

σολαβημένες μορφές, όπως τα συνδικάτα και τα κόμματα. Οι θεσμοί αυτοί ήταν κομμάτι αυτής

της κοινωνίας και, ως τέτοιοι, αντανακλούσαν τον βασικό της χαρακτήρα. Πήρε σχεδόν μισόν

αιώνα, μετά το 1917 για να ξεκαθαριστεί αυτή η πραγματικότητα.Παρ’ όλες τις ανεπάρκειές της,

η “Κοινωνία του Θεάματος”, του Γκυ Ντεμπόρ,7 συνέλαβε, διαισθητικά τουλάχιστον, αυτή την

θλιβερή πραγματικότητα: η επέκταση των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων αντανακλώταν

στον αυξανόμενο διαχωρισμό των εργατών, ακόμα και αν αυτοί εξαρτιώνταν, για την επιβίωσή

τους, όλο και περισσότερο, ο ένας από τον άλλον.

Η κατασκευή μιας “πραγματικής” ενότητας, κάτω από αυτές τις συνθήκες, έπρεπε να είναι ένα

πολιτικό σχέδιο: ήταν το ίδιο το εργατικό κίνημα. Δρώντας μέσα σε μια κοινωνία - ενάντια σε

ένα ρεύμα που γινόταν όλο και πιο ισχυρό - το κίνημα πίεσε προς τα μπροστά. Χάθηκε, όμως,

σε μια θάλασσα διαφορετικών συμφερόντων: αυτών των γυναικών και των ανδρών, των νέων

και των ηλικιωμένων, των “λευκών” και των μη-“λευκών” κοκ. Οι εργάτες μπορούσαν να γε-

φυρώσουν τα χάσματα, μεταξύ των συντεχνιακών τους συμφερόντων, μόνο στον βαθμό που

πίστευαν, και έπειθαν και άλλους να πιστεύουν, σε μια κοινή ταυτότητα: τον συλλογικό εργάτη.

Όμως, η ενότητα, που ονομαζόταν έτσι, δεν ήταν μια “πραγματική” ενότητα, δοσμένη άμεσα

από την πλήρη άνθηση των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων. Ήταν ένας μύθος που τον

προϋπέθετε, και τον έθετε, το ίδιο το κίνημα.

Σε αυτή την βάση της κοινής ταυτότητας, οι καθημερινοί αγώνες των εργατών - από τους οποί-

ους πολλοί εργάτες ωφελούνταν μόνο έμμεσα, αν ωφελούνταν καθόλου - έμοιαζαν να είναι κα-

θολικά ωφελιμιστικοί: το “ένα πλήγμα σε έναν από μας” έγινε “ένα πλήγμα σε όλους μας”. Ως

προς κάποιο, συγκεκριμένο, μέτρο, αυτό το σχέδιο ήταν εξαιρετικά πετυχημένο. Μέσω της αλ-

6Φυσικά, καμμιά, από όλες αυτές τις επαναστάσεις, δεν οδήγησε σε κάτι, έστω και ελάχιστα, κοντά στον κομ-
μουνισμό.

7 Στμ. Η “Κοινωνία του Θεάματος” έχει δει αρκετές εκδόσεις και επανεκδόσεις στα ελληνικά. Χαρακτηριστικά
θα αναφέρουμε την έκδοση από τον Ελεύθερο Τύπο (1990), μετάφραση Πάνου Τσαχαγέα και την έκδοση από την
Διεθνή Βιβλιοθήκη (2000), μετάφραση της Σύλβιας Παπαδοπούλου.
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ληλεγγύης και της θυσίας, οι εργάτες μπόρεσαν να κερδίσουν κοινωνική προστασία για τους

ανέργους, του ηλικιωμένους και τους άπορους. Επιπλέον, περιορίζοντας τις περιστάσεις, κάτω

από τις οποίες ήταν υποχρεωμένοι να πουλούν την εργατική τους δύναμη, οι εργάτες συμπίε-

σαν, επίσης, τις μισθολογικές ιεραρχίες. Παρ’ όλα αυτά, οι προσπάθειές τους δεν παρήγαγαν

μιαν επαναστατική ρήξη. Στο τέλος, ο διαβρωτικός χαρακτήρας των καπιταλιστικών κοινωνι-

κών σχέσεων διέλυσε τις πλασματικές ενότητες του εργατικού κινήματος. Και, σε αυτό το ση-

μείο, βρισκόμαστε σήμερα.

Σήμερα, υπάρχει παντού μια κοινή αίσθηση απουσίας των θεσμικών μορφών της αλληλεγγύης,

που σχημάτιζαν την ραχοκοκκαλιά του εργατικού κινήματος. Όταν χρειαζόμαστε να βρούμε

μια δουλειά, όταν έχουμε προβλήματα με τον ιδιοκτήτη μας, δεν υπάρχουν εργατικές λέσχες

ούτε σύλλογοι αλληλοβοήθειας, στις οποίες να στραφούμε. Μένουμε μόνο με το κράτος, και τα

επικουρικά φιλανθρωπικά του ιδρύματα. Οι διαμορφωτές στρατηγικής του κινήματος προσπα-

θούν απεγνωσμένα, λοιπόν, να εφεύρουν νέες οργανώσεις αυτού του είδους (μέρη για να δια-

μένει κανείς και να μοιράζεται) ή προσπαθούν να αναβιώσουν μορφές του παρελθόντος (συν-

δικάτα, κόμματα, συνεταιρισμοί). Αλλά αυτές, οι καινούριες ή αναβιωμένες δομές, στερούνται

αντοχής και διάρκειας γιατί είναι χτισμένες στην κινούμενη άμμο της πλήρως διαχωρισμένης

κοινωνίας: όσο νερό και να τους ρίξει κανείς, αρνούνται να “φουσκώσουν”.

Είναι αλήθεια ότι, από πολλές απόψεις, οι διαφορές ανάμεσα στους εργάτες, που έπρεπε να

υπερβεί το εργατικό κίνημα, στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, έχουν μειωθεί σημαντικά.

Στις πλούσιες χώρες, όπως και σε αρκετές φτωχότερες, η συντριπτική πλειοψηφία των εργα-

τών ζουν σε αστικές περιοχές. Η μόνη χώρα που κατοικούν είναι η χώρα του εμπορεύματος

(ετμ.). Αποκτούν, σχεδόν οτιδήποτε χρειάζονται για να ζήσουν - τις πληρωμές των στεγαστι-

κών δανείων ή των ενοικίων, την αγοράφαγητού, ρούχων και κάθε λογής μικροεφεύρεσης,8 την

αγορά διασκέδασης - πουλώντας την ικανότητά τους για εργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, γεννιού-

νται, και πεθαίνουν, διάφορες υπο-κουλτούρες αλλά, όλες, υπερτίθενται σε μιαν αμετάβλητη

πολιτιστική επιπεδότητα. Για πολλούς ανθρώπους, η εθνική ταυτότητα έχει γίνει κάτι ελάχι-

στα παραπάνω από ζήτημα εθνικής γλώσσας και κουζίνας. Εθνικά μνημεία παίρνουν, πλέον,

την θέση οποιασδήποτε ιστορικής επίγνωσης τους εμπλέκει, κάπως πιο έντονα. Εν τω μεταξύ,

υπάρχουν γυναίκες CEO, μαύροι CEO, ομοφυλόφιλοι CEO κοκ.

Ακόμα κι έτσι, όμως, συγκεκριμένες κοινωνικές διαφορές έχουν γίνει πιο έντονες. Η μισθολο-

γική κλίμακα εξακολουθεί να δίνει υπόσταση σε μια ιεραρχία ανάμεσα στους εργάτες, παράγο-

ντας διαφοροποιημένες ευκαιρίες ζωής για αυτούς και τα παιδιά τους. Αυτές οι ευκαιρίες καθο-

ρίζονται, επίσης, από την διαφοροποιημένη συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων: τα παιδιά,

μερικών εργατών, κληρονομούν σημαντικά χρηματικά ποσά που μπορεί, πιθανόν, να μην απο-

τρέψουν το να σταματήσουν να εργάζονται αλλά διασφαλίζουν, τουλάχιστον, ότι δεν θα ζήσουν

χειρότερα από ό,τι οι γονείς τους. Για τους περισσότερους εργάτες, όμως, δεν υπάρχει ένα τέ-

τοιο προσωπικό δίκτυ ασφαλείας. Και η ανεργία, ή η υποαπασχόληση, δεν κατανέμονται τυχαία

στην τάξη. Εξακολουθούν να αντιστοιχούν σε διαφορές φύλου, φυλής, εθνικότητας, στο καθε-

στώς μετανάστη κ.λπ. Τα συμφέροντα των εργατών τείνουν να αποκλίνουν πιο ισχυρά όταν η

8 Στμ. στο πρωτότυπο gadget.
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οικονομία αναπτύσσεται αργά ή είναι στάσιμη. Φυσικά, στις περισσότερες χώρες η οικονομία

δεν έχει αναπτυχθεί με γρήγορους ρυθμούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια.9

Σήμεραοι κρίσεις είναι πιο συχνές.Όλοκαι περισσότεροι άνθρωποι καταλήγουνσεμιαν ύπαρξη

που καθορίζεται από κακοπληρωμένη, όχι σταθερή, δουλειά και (παρ)άτυπη εργασία, με άλλα

λόγια ό,τι έχουμε αποκαλέσει πλεονάζοντες πληθυσμούς. Η διαίρεση ανάμεσα σε όσους απα-

σχολούνται, ακόμα, κανονικά και στα κομμάτια του πλεονάζοντος πληθυσμού γίνεται, σήμερα,

η καθοριστική διαίρεση στους αγώνες. Επειδή επαναλαμβάνουμε αυτό το σημείο, η ανάλυσή

μας εκλαμβάνεται, συχνά, να υπονοεί πως πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν επειδή

όλα χειροτερεύουν: la politique du pire, η πολιτική του χειρότερου. Είναι, σίγουρα, απίθανο να

ξεσπάσουν επαναστάσεις, σε μια εποχή που τα πράγματα γίνονται, απλά, καλλίτερα - ή είναι

στάσιμα άσχημα.

Δεν υπάρχει, όμως, ελπίδα τα πράγματα να χειροτερέψουν από μόνα τους. Οι επαναστατικές

ελπίδες υπάρχουν μόνο στις εξεγέρσεις, που τείνουν να ξεσπούν από μιαν απελπισμένη αισιοδο-

ξία. Με άλλα λόγια, οι εξεγέρσεις ακολουθούν μια διάρρηξη της καθημερινής ζωής ή μια σειρά

τέτοιων διαρρήξεων, που θρυματίζουν το όνειρο με το οποίο η ανθρωπότητα τρομοκρατείται

να πιστεύει πως, το στημένο παιχνίδι της κοινωνικής ζωής, θα βγει σε όφελός της. Η εικόνα της

ηρεμίας και της ομοθυμίας, που παρουσιάζεται από τις δυνάμεις της τάξης, καταρρέει· αίφνης,

αποκαλύπτονται, μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, συγκρούσεις ανάμεσα στις ελίτ. Οργή

που συσσωρεύεται για χρόνια, ακόμα και για δεκαετίες, ανεβαίνει και διαχέεται στην επιφά-

νεια. Τότε, υπάρχει ελπίδα μόνο στο άνοιγμα ενός καινούριου κύκλου αγώνων, στο πέταγμα

των πληθυσμών προς την αδυναμία να κυβερνηθούν.

Πραγματικά, η αληθινή ενότητα της τάξης δεν έγκειται ούτε σε κάποια οργανική ενότητα, δο-

σμένη από τις παραγωγικές δυνάμεις, ούτε στην διαμεσολαβημένη ενότητα, που επιτυγχάνεται

με τα μέσα των συνδικάτων και των κομμάτων. Η ενότητα έχει, μάλλον, σφυρηλατηθεί, και

θα σφυρηλατείται πάντα, στην αυτο-οργανωμένη πάλη, όταν οι εργάτες ξεπερνούν την εξα-

τομίκευσή τους, κατασκευάζοντας, δημιουργικά, μια καινούρια βάση συλλογικής δραστηριό-

τητας. Στο προηγούμενο τεύχος των Endnotes, προσπαθήσαμε να βρούμε έναν τρόπο να πε-

ριγράψουμε αυτή την ενότητα, χωρίς την προσφυγή σε μια προϋπάρχουσα μεταφυσική οντό-

τητα, τον συλλογικό εργάτη. Δείξαμε με ποιον τρόπο μια, ιστορικά συγκεκριμένη, μορφή πάλης

αναδύεται από την ιστορική ιδιαιτερότητα των ταξικών σχέσεων της καπιταλιστικής κοινωνίας

(καθορισμένη από την ενότητα-στον-διαχωρισμό των εκμεταλλευόμενων).10

Αυτός ο τρόπος κατανόησης της πάλης - που γειώνεται αλλά, επίσης, αποσπάται από την προο-

πτική των αριστερών κομμουνιστών (υπεραριστεράς) - μπορεί, εξίσου, να εφαρμοστεί τόσο στο

9Έχει, επίσης, συμβεί ένας βαθύτερος μετασχηματισμός που έχει μειώσει, ακόμα περισσότερο, τις πιθανότη-
τες για την επανα-ανάδυση μιας ταξικής πολιτικής, με βάση κοινά συμφέροντα: το να είναι κανείς εργάτης δεν
αποτελεί, πια, την ουσία του, ακόμα και αν είναι φτωχός. Η κοινωνία προσπαθεί να πείσει, όσους βρίσκονται στην
κορυφή της μισθολογικής ιεραρχίας, ότι μπορούν να κάνουν την δουλειά που αγαπούν και, συνεπώς, να ταυτίσουν
τη ζωή τους συνολικά με τη ζωή τους ως εργαζόμενοι. Αυτό συμβαίνει, επίσης, και σε συγκεκριμένα επαγγέλματα
- νοσοκόμοι ή δάσκαλοι - όπου οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να φανταστούν μια διαφορετική μορφή κοινωνικής
οργάνωσης. Όμως, για τους περισσότερους ανθρώπους, η δουλειά είναι αυτό που κάνουν για να επιβιώσουν. Η
δουλειά, που κάνουν, είναι το είδος της δουλειάς που ελπίζουν ότι τα παιδιά τους δεν θα αναγκαστούν, ποτέ, να
κάνουν.

10 “Αυθορμησία, Διαμεσολάβηση, Ρήξη”, Endnotes 3, φίλοι του κεραυνοβόλου κομμουνισμού, 2015.
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παρελθόν, όσο και στο παρόν. Είναι σημαντικό, όμως, να αναγνωρίζουμε, σε αυτό το σημείο, το

χάσμα που μας χωρίζει από το παρελθόν. Η δημιουργική γενιά των νέων μορφών οργάνωσης,

των νέων τακτικών, του νέου περιεχομένου - όλων έμφυτων στο ξεδίπλωμα της πάλης - προ-

σανατολίζεται σε έναν δεδομένο ορίζοντα του κομμουνισμού. Στο παρελθόν, η επαναστατική

ρήξη προσανατολιζόταν σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο περιγράψαμε, λεπτομερειακά,

στο παρόν άρθρο. Δείξαμε, επίσης, γιατί αυτό το σχέδιο δεν είναι, πια, δεδομένο σήμερα.

Το να σκεφτούμε μέσα από το καινούριο πλαίσιο, στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι αγώνες, απαι-

τεί μια στροφή στο πιο βαθύ επίπεδο, στις ίδιες τις κατηγορίες της κομμουνιστικής θεωρίας.

Δεν μπορούμε, πλέον, να προσφεύγουμε στην έννοια της ταξικής συνείδησης, με ό,τι αυτή συ-

νεπάγεται. Είμαστε αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι η εργατική τάξη είναι

μια τάξη αυτού του τρόπου παραγωγής, που ενοποιείται μόνο στον διαχωρισμό (ετμ.). Φυσικά,

υπάρχουν, ακόμα, στιγμές στους αγώνες τους, που οι εργάτες συναντιούνται με έναν τρόπο που

διακόπτει την ενότητά τους για το κεφάλαιο, επιτρέποντάς τους να οργανωθούν τόσο εντός, όσο

και κατά μήκος, των γραμμών που τους διαχωρίζουν. Όμως, όταν συναντιούνται, σήμερα, αυτό

δεν το κάνουν ως τάξη, γιατί το ταξικό ανήκειν είναι αυτό, ακριβώς, που τους χωρίζει.11 Συνα-

ντιούνται, αντίθετα, κάτω από το όνομα μιας άλλης ενότητας - πραγματική δημοκρατία, το 99%

- που φαίνεται να διευρύνει την ικανότητά τους να αγωνιστούν. Σε τέτοιες στιγμές, μπορεί να

ανοίξει μια σύγκρουση ανάμεσα σε αυτή την ιδεατή ενότητα (της τάξης) - ως κάτι διαφορετικό

από μια τάξη, και στην πραγματική έλλειψη ενότητας (της τάξης), ως μιας τάξης αυτού του

τρόπου παραγωγής.12

Είναι σε τέτοιες, διαφορετικές και διαφοροποιημένες, συγκρούσεις που ο κομμουνιστικός ορί-

ζοντας του παρόντος μπορεί να αναγγείλει τον εαυτό του, όχι σε μια αναπτυσσόμενη ταξική

συνείδηση αλλά, μάλλον, σε μια αναπτυσσόμενη συνείδηση του κεφαλαίου.13 Προς το παρόν,

οι εργάτες κατονομάζουν, τον εχθρό που αντιμετωπίζουν, με διάφορα ονόματα: σαν κακές τρά-

πεζες και διεφθαρμένους πολιτικούς, σαν το άπληστο 1%. Αυτές είναι, όμως, απλά συσταλθείσες

κριτικές μιας τεράστιας και τρομερής πραγματικότητας. Η κοινωνία μας είναι μια κοινωνία ξέ-

νων, εμπλεγμένων σε ένα πολύπλοκο σύνολο αλληλεπιδράσεων. Δεν υπάρχει κανείς, είτε άτομο

είτε ομάδα είτε τάξη, που ελέγχει αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Η γλώσσα που μιλάμε - μέσω της

οποίας απευθυνόμαστε ο ένας στον άλλον, σε αυτό το σκοτάδι - είναι η γλώσσα των τιμών. Δεν

είναι η μοναδική γλώσσα, που μπορούμε να ακούσουμε, αλλά είναι η πιο ηχηρή. Αυτή είναι η

κοινότητα του κεφαλαίου.

11 Στμ. Καθοριστικό σημείο. Η διαλεκτική της ενότητας του ταξικού ανήκειν ως διαχωρισμού και η δυνατότητα
αυτοκατάργησης του προλεταριάτου. Παράγει αυτή η ενότητα-στον-διαχωρισμό την δυνατότητα/δυναμική αυτο-
κατάργησης;

12Η διατύπωση μοιάζει αρκετά πεπλεγμένη αλλά, στην ουσία, την εκλαμβάνουμε να αναφέρεται στην σύ-
γκρουση που μπορεί να προκύψει από την αντίφαση ανάμεσα στην ιδεατή ενότητα, που συγκροτεί η τάξη αλλά
όχι ως τάξη - δηλαδή στις μορφές ενότητας έξω ή αντίθετα σε αυτό που την συγκροτεί ως τάξη, πχ. η ενότητα, που
βιώνουν οι εργάτες, στα κινήματα της “πραγματικής δημοκρατίας”, του 99% κ.λπ., και στην πραγματική έλλειψη
ενότητας της τάξης, που παράγεται από την αντικειμενική συνθήκη της ύπαρξής της ως τάξης αυτού του τρόπου
παραγωγής, δηλαδή την πραγματική διάρρηξη της ενότητάς της μέσα στην-ενότητα-στον-διαχωρισμό. Με άλλα
λόγια, την κατανούμε σαν μια προσπάθεια ανάγνωσης, από τους Endnotes, της διαλεκτικής της (αντίφασης) της
ενότητας-στον-διαχωρισμό.

13 Αυτό το σημείο έχει διατυπωθεί από την Théorie Communiste. Δείτε, για παράδειγμα: “Η Théorie Commu-
niste Απαντά”, στο Aufheben 13, 2005.
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Όταν οι άνθρωποι κάνουν το άλμα έξω από αυτή την κοινότητα, θα πρέπει να βρουν πώς θα συ-

σχετιστούν, με νέους τρόπους, μεταξύ τους, και με τα ίδια τα πράγματα. Δεν υπάρχει μοναδικός

τρόπος για να γίνει αυτό. Το κεφάλαιο είναι η ενότητα του κόσμου μας, και η αντικατάστασή

του δεν μπορεί να είναι ένα μοναδικό πράγμα. Θα πρέπει να είναι πολλά.
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Part 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 επαναστά-

τες, 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 στοΠρόγραμμα 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 μι-

σθωτών” 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 συζήτη-
σης 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 ιδρυ-
τές 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 ομά-
δες 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 παρα-
γωγής. 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 καταρ-
ρεύσει 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 ToΠρόγραμμα 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 ενά-
ντια 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 από-
πειρες δολοφονίας του Κάιζερ Γουλιέλμου Ι από τους ριζοσπάστεςMaxHödel 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, εν-

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

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

Ερφούρτης, που δημοσιεύθηκε το 1892 με τον τίτλο “ΗΤαξικήΠάλη”, παρέχει το ακόλουθο δια-

φωτιστικό 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 δρα-

στηριότητα”.8 Ο Κάουτσκυ δεν έβλεπε τα σοσιαλιστικά κόμματα ως αγωνιζόμενα να διατηρή-

σουν 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 οικο-

νομικά 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 με-

τασχηματίσει “την σταθερά αυξανόμενη παραγωγικότητα της κοινωνικής εργασίας...από μια

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

νικής τελειότητας”.10 Η αύξηση της παραγωγικότητας θεωρούνταν, ευρέως, ως η πηγή της σύγ-

χρονης 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 το

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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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 ανα-

κτήσουμε, 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 θα μπο-

ρούσε 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 ανθρω-

πότητας 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 σύγχρο-

νες καπιταλιστικές επιχειρήσεις: ένα μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας εργατικής δύναμης συ-

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

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

γασίας. 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

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 ταΠολιτικά 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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είχαν 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 Κε-

φαλαίου, 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 πό-

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

λεκτιβοποίησης, 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 μεί-

ωση 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 κρά-

τος 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: “Η Προδομένη 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
στο marxists.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.Ημη-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 - κινούμε-

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

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

γκρουση που γεννιέται από αυτά, σύγκρουση που μετέτρεψε τον άνθρωπο σε λύκο για τους άλ-

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

στα ανθρώπινα δεινά αμέσως: όλη αυτή η παραγωγική ισχύς θα παρέμενε, ακόμα, συγκεντρω-

μένη 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 νεκροθά-

φτες 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 προ-

ωθήσει τους εργάτες στον ηγετικό ρόλο. Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων ήταν, ταυ-

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

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

φία· 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.

20Ο 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 ΗΠΑ στερούνταν των μη-παραγωγικών τάξεων, που συγκροτού-
σαν την κοινωνική βάση τουφασισμού στην Ευρώπη.Ηηθική 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 εκδό-
σεις Οδυσσέας, 1973.

22 Στμ. Ο όρος στο πρωτότυπο είναι cornucopia που, κυριολεκτικά, αναφέρεται στο μυθικό κέρας της Αμαλ-
θείας.

23Mαρξ και Ένγκελς: “Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο”, 1848 (MECW 6), σελ. 496., ελλ. έκδοση,Θεμέλιο, 2004.
24Μαρξ: “ΤοΚεφάλαιο”, τομ. 1, (MECW35) 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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Ο Αντόνιο Γκράμσι συνέλαβε αυτό το όραμα όταν, στα χρόνια πριν από την φυλάκισή του, πε-

ριέγραψε τον συλλογικό εργάτη με όρους της ανάπτυξης, στους εργάτες, της “συνείδησης ότι

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

σιμα και ανιδιοτελώς, παράγοντας τον κοινωνικό πλούτο, οπλίζει την κυριαρχία του και ενερ-

γοποιεί 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.

Αυτήηαλληγορικήανάγνωση τουαγγλικού εργοστασιακούσυστήματος εμπέδωσεμια, ένθερμα

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

ριζόταν - 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 αισθάνο-

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

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

ρος 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.Hμαρξιστική κατανόησή της αποδείχτηκε με-

ρικώς, μόνον, ορθή. Δεν μεταμορφώθηκε ολόκληρος ο κόσμος κατ’ εικόναν του αγγλικού εργο-

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

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·
περιέχεται στην συλλογή: “Τα εργοστασιακά συμβούλια και το κράτος της εργατικής τάξης”, τόμος Δ’, εκδ. Στοχα-
στής, 1975.

27Έρικ Χομπσμάουμ: “H εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914”, ΜΙΕΤ, 2000.
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να γεννήσει τον συλλογικό εργάτη ως μια συμπαγή μάζα. Δώσαμε, παραπάνω, μιαν ιστορική

ανάλυση αυτών των προβλημάτων. Εδώ, εστιάζουμε στην εσωτερική αντιπαράθεση ανάμεσα

στους σοσιαλιστές και τους κομμουνιστές. Το επίμαχο θέμα ήταν το ερώτημα: θα οδηγούσε, τε-

λικά, το κεφάλαιο στην ανάδυση μιας εργατικής τάξης, αρκετά πολυάριθμης και ενωμένηςώστε

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 στοΠρόγραμμα 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 πραγ-

ματικότητα ως εξής: στην καπιταλιστική κοινωνία “η ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγω-

γής 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 ερ-

γοστάσιο: θα εγκατέλειπαν, οικειοθελώς, τις μικροϊδιοκτησίες τους για να προσχωρήσουν στο

προλεταριάτο, μειώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τον οικονομικό ανορθολογισμό και φέρνο-

ντάς 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. ΟΜπερνστάιν ξεκίνησε, επίσης, από το επιχείρημα ότι, στην πραγματι-

κότητα, “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 ενα-

πομείναντες 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.30Όντας 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 τον Μπερνστάιν, ήταν το γεγονός ότι “αυτοί οι σύγχρονοι μισθω-

τοί 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 σύ-

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

εργατών, σε διαφορετικές συνθήκες και με διαφορετικές δεξιότητες, μπορεί κανείς να φαντα-

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

κοινωνική συμπάθεια και την οικονομική αλληλεγγύη”.32 Επιπλέον, το σύστημα του εργοστα-

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

ΟΜπερνστάιν 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 εί-

ναι 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 συμφέρο-

ντα”.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

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

μια πράξη της θέλησης.Όλοι προλεταριοποιούνται και, συνεπώς, για να επιτευχθεί ο κομμουνι-

σμός, 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 στρατηγι-

κής 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 ονο-

μάσει “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 τα-

ξικής 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, έπαιρναν πίσω μόνο ένα μέρος, ως μισθό. Έτσι το, σχεδόν καθο-

λικό, 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 εισα-

γωγή 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 βιομηχα-

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

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

ποτε 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 αντι-

34 Στμ. Φερντινάντ Λασσάλ: Γερμανο-εβραίος νομικός, φιλόσοφος και σοσιαλιστής πολιτικός ακτιβιστής, ιδρυ-
τής 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. Ο Μαρξ 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).
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ληπτή, λίγο-πολύ, ως ένα παιχνίδι “μηδενικού-αθροίσματος”: ήταν τάξη εναντίον τάξης, με την

πιθανότητα ότι η εκμεταλλευόμενη τάξη θα μπορούσε να πάρει “ολόκληρο το προϊόν”, εξαλεί-

φοντας 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 Λασ-

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

μια ανάλογη στατική προοπτική αναζωογονήθηκε, αργότερα, στις αρχές του εικοστού αιώνα,

πρώτακαι κύρια στο ριζοσπαστικό ρεύμαπουονομάστηκεαναρχο-συνδικαλισμός (γεγονόςπου

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 παραγω-

γής - 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 ύστε-

ρου 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, συ-

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

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

λώς 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 ερ-

γατικού 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 μέγε-

θος 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 ανε-
ξάρτητη ατομική ιδιοκτησία, απελευθερωμένη από 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 λι-
μενεργάτη, 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 κινήμα-

τος.

Μια μερική κριτική

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

λουθη 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. Κα-

τέληξε, 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 “επι-

βεβαίωσε 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, συνε-

πώς, αντιμετωπίζουν τα περισσότερα εμπόδια στην συλλογική τους οργάνωση (όπως επιχειρη-

ματολογήσαμε 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

Ηαπόσχιση 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

39 Για μια ανάγνωση τωνEndnotes, σε αυτή την γραμμή, δείτεMatthijs Krul: “Endnotes: ARomantic 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 Κοι-

νωνία του Θεάματος”, Θέση 7, εκδ. Διεθνής Βιβλιοθήκη, 2000.
42 Στμ. Ξανά για την αντι-εντροπικότητα του εργατικού κινήματος, της συλλογικής οργάνωσης του προλεταριά-

του 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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στα φαινόμενα της εξάρτησης από την αγορά και της ανταλλαγής στην αγορά: αποκοπτόμα-

στε 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

διαχωρισμένους. Αυτή η πρακτική ενότητα-στον-διαχωρισμό υποστασιοποιείται σε ένα σύνολο

ιδεών, που φτάνουν να μοιάζουν αυτονόητες: “ένα δίκαιο μεροδούλι για ένα δίκαιο μεροκά-

ματο”· “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 ξεπερα-

στεί: ήλπιζαν να το πετύχουν, καταργώντας την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και

αντικαθιστώντας 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 περισσό-

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

σε μεγάλους σωρούς (“μια τεράστια συλλογή εμπορευμάτων”), θεωρήθηκανως η υπέρβαση της

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

η “εργασιακή διαδικασία” αλλά όχιως 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 ανά-

γκες, 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.

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 μη-
χανών 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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Όπως λίγοι μπόρεσαν να δουν έγκαιρα, ο μηχανισμός και τα προϊόντα της καπιταλιστικής δια-

δικασίας παραγωγής δεν ήταν ουδέτερα· αναπαρήγαγαν όλους τους διαχωρισμούς της καπιτα-

λιστικής κοινωνίας.50, 51 Αποτελεί, ίσως, έκπληξη το γεγονός ότι συνεισφορές προς μια κατεύ-

θυνση 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 Καστο-

ριάδη).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 τωνανθρωπίνωνπλασμάτωναπό 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. ΟΜαρξ απέτυχε να ολο-

κληρώσει 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 εργοστά-

σιο να έχει οποιοδήποτε απελευθερωτικό περιεχόμενο. Στην κριτική της στον Μπερνστάιν, η

Ρόζα Λούξεμπουργκ αναγνώρισε το ακόλουθο σημείο: “Είναι μια από τις ιδιομορφίες της κα-

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

ανάπτυξή τους αρχικά, μια μορφή που δεν προσεγγίζει τον σοσιαλισμό αλλά, αντίθετα, απομα-

κρύνεται 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 προβλή-

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

50O 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 μετασχηματι-
σμός 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 Ρόζα Λούξεμπουργκ: “Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση” (1900) στο “The Essential Rosa Luxemburg” (Haymar-

ket 2008), σελ. 92. ελλ. έκδ. Κοροτζή, 1984.
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με την άμεση ενοποίηση στον χώρο δουλειάς του εργοστασίου). Μπορούμε να προχωρήσουμε

πιο πέρα από αυτήν την κριτική.

Οι θεωρητικοί του εργατικού κινήματος περίμεναν ότι η ενότητα των εργατών μέσα στους τέσ-

σερις τοίχους του εργοστασίου θα ανέκοπτε την τάση της καπιταλιστικής κοινωνίας να εξατο-

μικεύει 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 νοικοκυ-

ριό). 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 Κε-

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

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

ρια, και τους συγκέντρωσαν σε γιγαντιαία συμπλέγματα, όπου, οι τελευταίοι, είχαν την δυνατό-

τητα 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 εξα-

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

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

νισης ζει μόνο σαν νοσταλγία.57 Μηχανές, σχεδιασμένες σύμφωνα με την πιο πρόσφατη επιστη-

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

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

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

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

κού τρόπου παραγωγής: η κοινωνική ζωή εξακολουθεί να θεμελιώνεται στην ανταλλαγή εργα-

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

είναι πλέον το κλειδί στην παραγωγή.58 Η άμεση ανθρώπινη εργασία παίζει έναν αυξανόμενα

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

ται σε όρους του χρόνου εργασίας (ετμ.).

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας μεγάλης-κλίμακας εκφράζεται, τελικά, με την αποβολή των εργα-

τών 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 σύγχρο-

νης ζωής, που αντανακλά επάνω τους όχι την αυξανόμενη ισχύ τους αλλά, μάλλον, την αδυνα-

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

έλεγχό τους, ίσως πέρα από τον έλεγχο οποιουδήποτε.

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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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 υπο-

νόμευαν, 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 συλλογι-

κού 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 χάσμαανάμεσαστην ύστερηκριτική τουΜαρξ

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

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

τερικής” 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 Προ-

γράμματος 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 πλού-

του 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

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

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. To Πρόγραμμα 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. ΤοΠρόγραμμα
της Γκότα ήταν ρητά σοσιαλιστικό, διακηρύσσοντας ότι “το σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα της Γερμανίας επιδιώ-
κει με κάθε νόμιμο μέσο να δημιουργήσει ένα ελεύθερο κράτος και μια σοσιαλιστική κοινωνία, να επιτύχει την
καταστροφή του ”σιδηρού νόμου των μισθών”, ξεμπερδεύοντας με το σύστημα της μισθωτής εργασίας, να καταρ-
γήσει 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 πραγ-
ματικοί 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. ΟΜαρξ 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.
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οποίες αποτελείται ο υλικός πλούτος!) όσο και η εργασία”.63 Μόνο σε μια κοινωνία που παρά-

γει αξία, γίνεται η εργασία το κέντρο της κοινωνικής δραστηριότητας και η φύση εξωθείται 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 τουΜαρξ πραγματικά μια εναλλακτική απέναντι στην

διαδρομήπουπήρε το εργατικό κίνημα; Στην “Κριτική τουΠρογράμματος της Γκότα”,64 οΜαρξ

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

ματικά, ο καπιταλισμός. Εξηγεί ότι στην “πρώτη φάση της κομμουνιστικής κοινωνίας” θα εφαρ-

μοστεί η ίδια αρχή, όπως και στην αστική, με την διαφορά ότι “περιεχόμενο και μορφή αλλά-

ζουν, 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 O Μαρξ εκφράζει στο σημείο αυτό την

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

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

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

λους της κυριαρχίας.

Για τονΜαρξ, 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 ανά-

πτυξης των παραγωγικών δυνάμεων: “μόνον αφού η εργασία έχει γίνει όχι, απλά, ένα μέσο για

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

σης, αναπτυχθεί με την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ατόμου και όλοι οι καρποί του συνεργατι-

κού 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

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.

64 Στμ. Κείμενο που βασίζεται στην δριμεία κριτική που άσκησε ο Μαρξ στο “Πρόγραμμα της Γκότα”, σε επι-
στολή που απηύθυνε προς το SDAP, τον Μάιο του 1875. Το κείμενο αυτό προσφέρει, ίσως, την πιο λεπτομερή
διακήρυξη του Μαρξ σχετικά με τα προγραμματικά ζητήματα της επαναστατικής στρατηγικής, καθώς συζητού-
νται, 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, οΜαρξ αμφισβήτησε όλην αυτή την προοπτική των σταδίων. Πραγματικά, κα-

τέληξε 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 κομμου-

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

ρισσότερο, 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 ιδιο-

κτησία” 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, φυ-

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

Στην βάση αυτών των διερευνήσεων, οΜαρξ εγκατέλειψε την θεωρία των σταδίων για την ιστο-

ρία. Η καθολική προλεταριοποίηση ίσως να μην ήταν απαραίτητη. Σε περιοχές που η προλετα-

ριοποίηση δεν είχε ακόμα επιτευχθεί, ίσως ήταν δυνατόν ναμεταβούμεάμεσααπό τηναγροτική

κομμούνα στον πλήρη κομμουνισμό, χωρίς ένα ενδιάμεσο στάδιο. Σε ένα προσχέδιο επιστολής

προς την Βέρα Ζάσουλιτς, ο Μαρξ δήλωσε αυτό ακριβώς: η αγροτική κομμούνα “μπορεί να γί-

νει ένα άμεσο σημείο αφετηρίας του οικονομικού συστήματος προς το οποίο τείνει 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 σημαντικό να παραταρήσουμε,

εδώ, ότι ο Μαρξ δεν κοιτάζει προς τα πίσω, ούτε φαντάζεται κάποια εναλλακτική πραγματικό-

τητα, στην οποία ο καπιταλισμός δεν έχει αναδυθεί ποτέ· η ουσία είναι 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 “Κομ-

μουνιστικού Μανιφέστου”, που εκδόθηκε το 1882, δηλαδή μόλις έναν χρόνο πριν τον θάνατο

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 μεταρρυθμί-
σεις 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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τουΜαρξ.Μαζί με τονΈνγκελς, έγραψε: “Αν η Ρωσική Επανάσταση γίνει ένα σήμα για μια προ-

λεταριακή 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 κομμου-

νιστική ανάπτυξη”.72Ηαισιόδοξη παρατήρηση, που απηχούσε εδώ οΜαρξ, 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 20ουαιώνα 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 απέ-

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

Μαρξισμού παρεμπόδισε την πραγματοποίηση αυτής της λύσης”.76 Ο Καμμάτ έχει σίγουρα δί-

κιο 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 οικονο-

μικής ανάπτυξης, 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 περιφερεια-

κές χώρες, αυτό απέκτησε μια παγκόσμια σπουδαιότητα)”.78 Συνειδητοποιώντας ότι οι αγρότες

δεν θα πείθονταν να μπουν σε αυτόν τον σύγχρονο κόσμο, που διαμορφωνόταν, οι Μπολσεβί-

κοι “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 ρω-

σικό 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 τονΚαμμάτ, η ανθρωπότητα είχε “την δυνατότητα να υπερπηδήσει τονΚΤΠ (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 μηπραγματωμένο δυναμικό σωτηρίας - αυτό το συγκεκριμένο, μοιάζει ναφτάνει

πιο πίσωαπόόλα: στις συγκρούσεις, εντός της ίδιας της σύλληψης τουΜαρξ, για τον δρόμοπρος

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 αιώ-

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

τικών εξεγέρσεων. Oι εξεγέρσεις αυτές στόχευαν, αρχικά, στην εξασφάλιση μιας ανανεωμένης

πρόσβασης σε μέσα ύπαρξης εκτός της αγοράς, μέσαπου 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 κομ-

μουνιστές 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 εσφαλ-

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 παραγω-
γικών δυνάμεων, δηλαδή, εν τέλει, του κεφαλαίου, κάτι που ήταν η επιβεβαίωση, εντός του προλεταριάτου, της
εσωτερικοποίησης της νίκης του κεφαλαίου. Είναι, λοιπόν, φυσικό πως θα έπρεπε να σταθούμε κατηγορούμενοι
ενώπιον των λαών τους οποίους εξαναγκάσαμε ναυποταχθούν, εξαιτίας της συμφωνίας μαςμε 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 εί-
μαστε καλοσυνάτοι”. Μπέρτολτ Μπρεχτ: “To Posterity” - Στμ. Από τα πιο φημισμένα ποιήματα του Μπρεχτ, γρά-
φτηκε 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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μένη. Η καθολική προλεταριοποίηση έχει τώρα επιτευχθεί: μέσω της συνδυασμένης δράσης

της καπιταλιστικής και σοσιαλιστικής ανάπτυξης, καθώς και μέσω άλλων, απρόβλεπτων δυνά-

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

των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων. Σχεδόν όλοι έχουν ενσωματωθεί στον σύγχρονο κό-

σμο, τουλάχιστον δυνάμει, ακόμα και αν, συχνά, δεν βρίσκουν απασχόληση μέσα στις καπιτα-

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

κομμουνισμό, ούτε καν πλησίασε. Η καθολική προλεταριοποίηση δεν οδήγησε στον συλλογικό

εργάτηως 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 Μαρ-

ξιστική 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 τονΜαρξ, 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 εί-

ναι 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 κά-

στες, με άλλα λόγια, κοινωνικές ομάδες με ριζικά διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις”,

και έτσι να επανεγκαθιδρύσει καθεστώτα προσωπικής κυριαρχίας, στην θέση αυτών της αφη-

ρημένης.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 Κοι-

νωνικού 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 ανά-

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

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

μένη Επανάσταση”, την οποία αναφέραμε προηγουμένως: “η ιστορία των πρόσφατων δεκαε-

τιών δείχνει, πολύ καθαρά, ότι στις συνθήκες της καπιταλιστικής παρακμής [στην πραγματικό-

τητα 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 καπιταλι-

σμού”.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 μπορούσε, σύμφωνα με τον Τρότσκυ, να αναληφθεί με άλλον τρόπο, εξαιτίας “της μη-

σπουδαιότητας της ρωσικής αστικής τάξης”, και της, συνεπακόλουθης, αδυναμίας του προλε-

ταριάτου.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 εξεγερ-

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

στο πλαίσιο των (συχνά νοθευμένων) κοινοβουλευτικών εκλογών. Το ίδιο θα μπορούσε να ειπω-

θεί 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 Ανα-

τολή, 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 γε-

γονός 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 ιμπεριαλιστι-

κών 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

84 Τρότσκυ: “ΗΠροδομένη Επανάσταση”.
85 ό.π.
86 ό.π.
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αυτή να αμφισβητήσει τον ίδιο της τον εαυτό. Στην πραγματικότητα, όμως, το ζήτημα κατά

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

νααυξάνει την ισχύ τωνκαταπιεστών, τόσοστα εργοστάσιαστηνΕυρώπη, όσο και στις αποικίες.

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