Πραγµατική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο1 και ταξική συνείδηση
Σ’ αυτό το άρθρο θέλω να εστιάσω στο πώς η µετάβαση από την τυπική στην πραγµατική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο –ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες- έχει οδηγήσει σε σηµαντικές αλλαγές στη σύνθεση της εργατικής τάξης, στην ιδεολογία της και
στους τρόπους υποκειµενοποίησής2 της καθώς επίσης και στην ανάδειξη ορισµένων
1

Τυπική και πραγµατική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο είναι όροι που χρησιµοποιεί ο Μαρξ για να περιγράψει τους τρόπους µε τους οποίους υφίσταται η εκµετάλλευση της εργατικής τάξης και η εξέλιξη της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής. Τυπική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο είναι η µορφή της καπιταλιστικής διαδικασίας παραγωγής που στηρίζεται στην απόλυτη υπεραξία, δηλαδή στην άντληση υπεραξίας διαµέσου της απλής αύξησης της διάρκειας της εργάσιµης ηµέρας, κατά την οποία οι αστικές σχέσεις παραγωγής µετασχηµατίζουν προϋπάρχουσες κοινωνικές
σχέσεις µε βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου. Η πραγµατική υπαγωγή της εργασίας στο
κεφάλαιο αντιστοιχεί στον αναπτυγµένο ειδικά καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, εφόσον ο καπιταλισµός δεν στηρίζεται απλώς στην οικονοµική εκµετάλλευση µε τη
µορφή της υπερεργασίας αλλά ουσιωδώς στην αγορά, στη γενικευµένη εµπορευµατική παραγωγή, στη συσσώρευση του κεφαλαίου και στη συνεχή ανάπτυξη των µέσων
παραγωγής και των τρόπων οργάνωσης του καταµερισµού εργασίας. Έτσι, η πραγµατική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο πραγµατοποιείται διαµέσου της απόσπασης
σχετικής υπεραξίας, δηλαδή της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας διαµέσου της τεχνολογίας και της οργάνωσης της εργασίας- µε αποτέλεσµα την αύξηση του πρόσθετου χρόνου εργασίας (κατά τον οποίον παράγεται η υπεραξία) και
της µείωσης του αναγκαίου χρόνου εργασίας (κατά τον οποίο παράγεται ο µισθός).
Το γεγονός αυτό δεν επιφέρει απλώς µια αλλαγή στον τρόπο άντλησης της υπεραξίας,
αλλά οδηγεί τελικά στην κυριαρχία του κεφαλαίου σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής, τόσο στη διαδικασία της παραγωγής όσο και σε όλες τις διαδικασίες αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης (ανανέωση της ικανότητας εργασίας) και της ανταλλακτικής αξίας (η αξία ενός οποιουδήποτε προϊόντος όταν γίνεται αντικείµενο
αγοραπωλησίας). Εν ολίγοις, κατά την περίοδο της πραγµατικής υπαγωγής το κεφάλαιο προσαρµόζει ολόκληρη την κοινωνία στις ειδικές του ανάγκες, την αφοµοιώνει.
(Σ.τ.Μ.)
2
Υποκειµενοποίηση είναι ο τρόπος δια του οποίου ένα άτοµο ή µια κοινωνική οµάδα
διαµορφώνει την ιδιαίτερη ταυτότητά του µέσα από το εκάστοτε υφιστάµενο πλέγµα
κοινωνικών σχέσεων. Υποκειµενικότητα είναι η αντίληψη που διαµορφώνει ο άνθρωπος για την πραγµατικότητα χωρίς κοινωνικές διαµεσολαβήσεις, µε άµεσο τρόπο, µέσω της συνείδησής του και µόνο. Έτσι, στο πεδίο της υποκειµενοποίησης, ο εαυτός
(ατοµικός ή συλλογικός) έτσι όπως τον αντιλαµβάνονται οι άλλοι, δηλαδή η κοινωνία
εντός της οποίας διαµορφώνεται, είναι ο κοινωνικός εαυτός, ο εαυτός όπως ανταποκρίνεται στις αντιλήψεις των άλλων. Ωστόσο, στο πεδίο της υποκειµενικότητας ο εαυτός δύναται να ιδωθεί αποκλειστικά από τη σκοπιά των αντιλήψεων του ίδιου του
υποκειµένου, κυρίως ως προϊόν αναστοχασµού της κοινωνικής του ταυτότητας. Αυτή
η διάκριση είναι κρίσιµη ως προς την προοπτική της κοινωνικής απελευθέρωσης και
αναφορικά µε τη δυνατότητα της εργατικής τάξης να συγκροτηθεί ως επαναστατικό

1

ζητηµάτων σχετικά µε την εργατική ταξική συνείδηση και τις προοπτικές του καπιταλισµού σε µια εποχή κοινωνικής οπισθοδρόµησης.

Το τέλος της φορντικής3 περιόδου της καπιταλιστικής βιοµηχανικής
παραγωγής, µε τον «εργάτη-µάζα»4 συγκεντρωµένο σε τεράστια βιοµηχανικά συγκροτήµατα, όπως η FIAT Mirafiori, και η µετάβαση στο µεταφορντικό5 αυτοµατοποιηµένο εργοστάσιο, ως σηµείο κορύφωσης της

κοινωνικό υποκείµενο που θα φέρει εις πέρας αυτό το απελευθερωτικό πρόταγµα.
∆ιότι αν το κοινωνικό υποκείµενο ταυτίζεται απόλυτα µε τον κοινωνικό εαυτό του,
δηλαδή εάν αποδέχεται πέρα για πέρα την υπόσταση που του αναγνωρίζει η υφιστάµενη κοινωνική τάξη πραγµάτων, χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης υποκειµενικής συνείδησης, τότε η ενσωµάτωσή του στην κοινωνία είναι πλήρης, και, κατά συνέπεια, δεν
έχει τη δυνατότητα να απελευθερωθεί από αυτήν. Το ζήτηµα αυτό αποκτά ιδιαίτερη
σηµασία κατά την περίοδο της πραγµατικής υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο.
(Σ.τ.Μ.)
3
Φορντισµός είναι το παραγωγικό σύστηµα που στηρίζεται στην οργάνωση του καταµερισµού εργασίας µε βάση την αλυσίδα παραγωγής και την εκτεταµένη χρησιµοποίηση όλο και λιγότερο ειδικευµένης εργατικής δύναµης, µε στόχο τη ραγδαία άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας και την παραγωγή µεγάλου όγκου φθηνών εµπορευµάτων που προορίζονται για µαζική λαϊκή κατανάλωση. Αυτό το οικονοµικό
µοντέλο κυριάρχησε στις προηγµένες καπιταλιστικές χώρες από τις αρχές του 20ού
αιώνα έως τη δεκαετία του ’70 και συνδυάστηκε µε κεϋνσιανές οικονοµικές πολιτικές. (Σ.τ.Μ.)
4
Ο «εργάτης-µάζα» είναι ένας όρος που διατυπώθηκε τη δεκαετία του ’60 από τους
θεωρητικούς της ιταλικής «εργατικής αυτονοµίας». Σύµφωνα µε αυτούς, από τη δεκαετία του ’20 εµφανίζεται ένας νέος τύπος εργάτη, ο οποίος, λόγω του ειδικού συστήµατος οργάνωσης της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής, είναι υποχρεωµένος να εκτελεί µια µηχανική, επαναληπτική, κατατεµαχισµένη και στοιχειώδη εργασία, µε
αποτέλεσµα να υποβιβάζεται σε εξάρτηµα της µηχανής µέσα στο σύγχρονο εργοστάσιο. Έτσι, ο «εργάτης-µάζα» είναι ο τύπος εργάτη που αντιστοιχεί στο φορντικό παραγωγικό µοντέλο, που βασίζεται στην εφαρµογή της αλυσίδας παραγωγής µέσα σε
µεγάλες παραγωγικές µονάδες και στην ευρύτατη χρησιµοποίηση εργασίας που απαιτεί όλο και λιγότερες ειδικές γνώσεις. (Σ.τ.Μ.)
5
Μεταφορντισµός είναι ένας περιληπτικός όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει το παραγωγικό σύστηµα που διαδέχεται τον φορντισµό στις αναπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες από τα τέλη του 20ού αιώνα και που σήµερα αποτελεί το κυρίαρχο
µοντέλο παραγωγής. Σε αντίθεση µε το φορντικό µοντέλο της µαζικής παραγωγής σε
µεγάλες µονάδες µε στόχο τη µαζική κατανάλωση, ο µεταφορντισµός, στηριζόµενος
στις νέες τεχνολογίες, προωθεί τη διάλυση των µεγάλης κλίµακας επιχειρήσεων, των
παραδοσιακών µεγάλων εργοστασίων, την αποκέντρωση της παραγωγής, την υπεργολαβία, την έµφαση στην παραγωγή ειδικών προϊόντων που προορίζονται για συγκεκριµένες κάθε φορά οµάδες καταναλωτών, τη χρησιµοποίηση υπερεξειδικευµένης
εργατικής δύναµης, την ελαστικοποίηση της εργασίας και την ανάπτυξη του τοµέα
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επιτάχυνσης της τάσης αύξησης της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου,
έχει αναδιαµορφώσει το ταξικό τοπίο του καπιταλισµού. Η µακραίωνη
διαδικασία µε την οποία οι αγρότες µετατράπηκαν σε βιοµηχανικούς εργάτες έχει φθάσει κατά τη µεταφορντική παραγωγή στο τελικό της στάδιο. Ο µεταφορντισµός έχει επίσης συνεπιφέρει τόσο τη συνέχιση και την
επιτάχυνση της ανασύνθεσης της εργατικής τάξης, κατά την οποία η εργατική δύναµη µετατοπίζεται όλο και περισσότερο από τον βιοµηχανικό
τοµέα στον τοµέα των υπηρεσιών, και έχει µετασχηµατίσει την παραδοσιακή µαρξιστική διάκριση µεταξύ παραγωγικής και µη-παραγωγικής εργασίας.
Η παγκόσµια τάση µετατόπισης της εργασίας από την επαρχία και τη
γεωργία στις πόλεις (αστικοποίηση) έχει επιταχυνθεί τις τελευταίες δεκαετίες και επεκτείνεται από τα παραδοσιακά βιοµηχανικά κέντρα (∆υτική
Ευρώπη και Βόρειος Αµερική) για να καταστεί ένα παγκόσµιο φαινόµενο. Ενώ αυτή η µαζική µετανάστευση από την επαρχία στις πόλεις οδήγησε προηγουµένως στη µετατροπή ενός πολυπληθούς αγροτικού πληθυσµού σε βιοµηχανικούς εργάτες, στη σηµερινή εποχή αυτή η µετατροπή
προσλαµβάνει δύο διακριτές µορφές. Η πρώτη είναι η συνέχιση της µετακίνησης αγροτικής εργασίας προς τα εργοστάσια -µια διαδικασία που
τώρα περιλαµβάνει την Ανατολική Ευρώπη, την Ασία, τη Λατινική Αµερική και επίσης την Αφρική- η µετατροπή του αγρότη σε βιοµηχανικό
εργάτη, σε προλετάριο. Ωστόσο, σε αυτή την τάση πρέπει να προστεθεί
µια άλλη, δυνητικά ακόµη µεγαλύτερη: τη µετακίνηση αγροτικών µαζών
από τη σηµερινή ερηµωµένη επαρχία -υπό την επίδραση της παγκόσµιας
αγοράς τροφίµων, στην οποία όλα τα πλεονεκτήµατα ανήκουν στη βιοµηχανία µεταποίησης αγροτικών προϊόντων- σε παραγκουπόλεις και
φτωχογειτονιές, σε ταχύτητα αυξανόµενους αστικούς οικισµούς. Το δεύτων υπηρεσιών. Ο µεταφορντισµός συνδυάζεται µε τον νεοφιλελευθερισµό και την
παγκοσµιοποίηση. (Σ.τ.Μ.)
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τερο κύµα αγροτών µεταναστών είναι καταδικασµένο στη χρόνια ανεργία
(ή, στην καλύτερη περίπτωση, στην υποαπασχόληση), επειδή η µετανάστευσή του συµπίπτει µε µια δραµατική µείωση της ζήτησης ανειδίκευτης µισθωτής εργασίας σε όλο και περισσότερο αυτοµατοποιηµένα εργοστάσια. Παρά την αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής6 οι θέσεις εργασίας στη βιοµηχανία -ακόµα και στον Τρίτο κόσµο, όπου το βιοµηχανικό
κεφάλαιο προσελκύεται από το κίνητρο της φθηνής εργασίας- δεν µπορούν να αυξάνονται τόσο γρήγορα όσο η συρροή των αγροτών µεταναστών στις πόλεις. Ως εκ τούτου παρατηρείται η γοργή αύξηση του πληθυσµού της εργατικής δύναµης που το κεφάλαιο δεν χρειάζεται, παρά το
γεγονός ότι αυτή είναι εν αφθονία διαθέσιµη προς εκµετάλλευση σε µεγάλο αριθµό και µε χαµηλούς µισθούς.
Στη µετατόπιση της εργατικής δύναµης από τη βιοµηχανία σε θέσεις
εργασίας στον τοµέα των υπηρεσιών κατά την περίοδο της µεταφορντικής παραγωγής πρέπει επίσης να προστεθεί ένα νέο φαινόµενο, το οποίο
αντιστοιχεί στη χρόνια ανεργία των µεταναστών αγροτών που κατακλύζουν τα παγκόσµια αστεακά συγκροτήµατα. Πρόκειται για τη δηµιουργία
µιας µάζας χρονίως ανέργων βιοµηχανικών εργατών οι οποίοι δεν µπορούν να βρουν δουλειά για να αντικαταστήσουν αυτούς που έχασαν τη
δουλειά τους εξαιτίας της αυτοµατοποίησης ή της µετεγκατάστασης των
εργοστασίων σε χώρες µε χαµηλούς µισθούς (ή, όπως και να ‘χει, βρίσκονται χωρίς δουλειές που να µπορούν να προσφέρουν ένα παρεµφερές
βιοτικό επίπεδο). Σ’ αυτή τη µάζα των µονίµως ανέργων βιοµηχανικών
εργατών, των οποίων η εργατική δύναµη δεν έχει καµία αξία για το µεταφορντικό κεφάλαιο, µπορεί τώρα να προστεθεί και ένα νέο κύµα εργα-
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Το άρθρο αυτό είναι γραµµένο µερικά χρόνια πριν από την έναρξη της σηµερινής
οικονοµικής κρίσης. Εποµένως, οι συνέπειες στις οποίες αναφέρεται είναι σήµερα
κατά πολύ µεγαλύτερες. (Σ.τ.Μ.)
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τών στον τοµέα των υπηρεσιών που οι εργασίες τους όλο και περισσότερο αυτοµατοποιούνται ή «εξάγονται».
Έτσι, ακόµη κι αν η παραγωγή αυξάνεται, το κεφάλαιο δεν µπορεί να
παράσχει εργασία σε µια συνεχώς αυξανόµενη µερίδα του παγκόσµιου
πληθυσµού. Επιπλέον, αυτό δεν είναι απλώς το φαινόµενο ενός εφεδρικού βιοµηχανικού στρατού που χρησιµεύει στην καθήλωση των µισθών.
Αυτή είναι µια ανθρώπινη µάζα που έχει καταστεί ένα αφόρητο βάρος
για το κεφάλαιο· µια µάζα που δεν µπορεί να καταναλώσει, δεν µπορεί να
πραγµατοποιήσει την υπεραξία που εµπεριέχεται µέσα στην πληθώρα των
εµπορευµάτων που παράγονται, ακόµα κι αν αυτή πρέπει να διατηρηθεί
και να ελεγχθεί έως ότου, ή αν και µόνο αν, το κεφάλαιο µπορέσει να την
χρησιµοποιήσει.
Οι αλλαγές στην ταξική σύνθεση, στις οποίες ήδη αναφερθήκαµε, είναι, επίσης, αναπόσπαστα συνδεδεµένες µε αλλαγές στις ιδεολογίες και
στον τρόπο υποκειµενοποίησης της εργατικής τάξης. Η ιδεολογία δεν θα
πρέπει να θεωρείται –όπως τόσο συχνά συµβαίνει µε τον «ορθόδοξο
µαρξισµό»- ως αυταπάτη ή ως απλός φενακισµός· ως ένα τέχνασµα της
άρχουσας τάξης προκειµένου να επιβάλλει τη βούλησή της στις τάξεις
που αποτελούν αντικείµενο εκµετάλλευσης. Απεναντίας, η ιδεολογία είναι ένα σύµπλεγµα ιδεών, πεποιθήσεων και αναπαραστάσεων του κόσµου που διαµορφώνουν τον νου και τη συµπεριφορά ατόµων και κοινωνικών τάξεων. Υπό αυτή την έννοια, η ιδεολογία, ως µια φαντασιακή
σχέση προς τις πραγµατικές κοινωνικές σχέσεις, είναι αδιαχώριστη από
την ανθρώπινη δράση ή πράξη και έτσι δεν µπορεί να διαχωριστεί από
την πραγµατική ύπαρξη των ανθρωπίνων όντων. Η ιδεολογία, λοιπόν,
προϋποθέτει ένα ανθρώπινο υποκείµενο -που δεν είναι το α-ιστορικό υποκείµενο της µεταφυσικής, το οποίο είναι δεδοµένο εκ των προτέρων ως
προς τις επιθυµίες, τις ανάγκες και τους σκοπούς του- αλλά ένα ιστορικό
προϊόν ενός καθορισµένου συνόλου κοινωνικών σχέσεων παραγωγής,
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πολιτικών σχέσεων εξουσίας και κυριαρχίας, κουλτούρας και ιδεολογίας.
Η συγκεκριµένη µορφή µε την οποία συγκροτείται το ανθρώπινο υποκείµενο, οι τρόποι υποκειµενοποίησής του, είναι τόσο ιστορικά µεταβλητές
όσο και οι ίδιες οι κοινωνικές σχέσεις παραγωγής.
Με την τυπική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο ο νόµος της αξίας
δεν παρέχει ακόµη ευθέως τις βάσεις για την υποκειµενοποίηση του εργάτη. Αντιθέτως, το κεφάλαιο απλώς παίρνει τον εργάτη έτσι όπως αυτός
έχει υποκειµενοποιηθεί µέσα στον προκαπιταλιστικό κόσµο και προσθέτει µονάχα την πειθαρχία του εργοστασίου, τον επιστάτη και τον αστό
στο ανθρώπινο υποκείµενο όπως το ανευρίσκει ιστορικά. Η µετάβαση
στην πραγµατική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο συνεπάγεται νέες
µορφές υποκειµενοποίησης, στις οποίες εµπλέκονται άµεσα ο νόµος της
αξίας και η ποσοτικοποίηση όλων των κοινωνικών σχέσεων. Ούτε οι
προκαπιταλιστικές ιδεολογίες του στέµµατος και του άµβωνα ούτε καν οι
ειδικά προλεταριακές ιδεολογίες (οι οποίες συνδέονται µε τις προκαπιταλιστικές ιδεολογίες του τεχνίτη και του πολίτη), αλλά οι ειδικά καπιταλιστικές ιδεολογίες διαµορφώνουν τώρα την αναπαράσταση του εργάτη για
τον κόσµο. Στον εικοστό αιώνα, µε την άνοδο του φορντισµού και την
εποχή του διαρκούς πολέµου, δύο τρόποι υποκειµενοποίησης προσδένουν τον εργάτη στο κεφάλαιο και έχουν καταστεί ανυπέρβλητα εµπόδια
για τους επαναστατικούς τρόπους υποκειµενοποίησης.7
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Θέλω να διακρίνω τους τρόπους µε τους οποίους ένα άτοµο ή µια τάξη παράγεται
ιστορικά ως υποκείµενο διαµέσου ενός συνόλου κανόνων, τρόπων συµπεριφοράς,
τρόπων ύπαρξης και ιδεολογίας (υποκειµενοποίηση) από την ιστορική δυνατότητα µε
την οποία ένα άτοµο ή µια τάξη µπορεί να διαµορφώσει αυτόνοµα τους δικούς του
τρόπους ύπαρξης, να δηµιουργήσει ελεύθερα τη δικιά του κουλτούρα (υποκειµενικότητα). Η τελευταία, καθώς εξαρτάται από συγκεκριµένες ιστορικές συνθήκες, είναι
ένα δυναµικό ανθρώπινης ύπαρξης, την οποία παρεµποδίζει ο καπιταλισµός, και ειδικά η πραγµατική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο,. Η πραγµατοποίησή της, λοιπόν, εξαρτάται από την επαναστατική ανατροπή ενός τρόπου παραγωγής που βασίζεται στον καπιταλιστικό νόµο της αξίας.
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Πρώτον, το άτοµο υποκειµενοποιείται ως καταναλωτής, που φαινοµενικά είναι µια προέκταση του ατοµικισµού του αστού. Αυτός ο τρόπος
υποκειµενοποίησης είναι η ίδια η αντίθεση στον ατοµικισµό, και πράγµατι προϋποθέτει µια κοινωνική διαδικασία µαζοποίησης, στην οποία κάθε
άτοµο επιθυµεί διακαώς να καταναλώνει συνέχεια και που αποτελεί το
τέλειο αντίστοιχο του φορντισµού, ο οποίος βασίζεται στην παραγωγή
για την καταναλωτική αγορά. ∆εύτερον, το άτοµο υποκειµενοποιείται διαµέσου της φυλετικής, εθνικής ή θρησκευτικής ταυτότητας. Πρόκειται για
τη διαµόρφωση µιας εθνικιστικής και ξενόφοβης µάζας µέσω της οποίας
το υποκατάστατο της ικανοποίησης ενός αυθεντικού ανήκειν στην κοινότητα, που διακατέχει το σύνολο του πληθυσµού (συµπεριλαµβανοµένης
και της εργατικής τάξης), µπορεί να διοχετευτεί σε µίσος για τον Άλλον
και σε πίστη προς το «έθνος» µας, τον λαό µας (και προς την άρχουσα
τάξη). Με την αύξηση της µόνιµης µάζας ανέργων στην εποχή της αυτοµατοποιηµένης παραγωγικής διαδικασίας, η υποκειµενοποίηση του ανθρώπου ως καταναλωτή µετατρέπεται σε απειλή για το καπιταλιστικό
σύστηµα το οποίο στερεί τα αγαθά της καταναλωτικής κοινωνίας για µια
ολοένα και µεγαλύτερη µάζα του πληθυσµού. Το πιθανότερο, εποµένως,
είναι ότι το κεφάλαιο θα στρέφεται όλο και περισσότερο προς τον εθνικισµό και την ξενοφοβία µέσα υποκειµενοποίησης της µάζας του πληθυσµού και προς ρατσιστικές ιδεολογίες. Τούτο σηµαίνει ότι ο καπιταλιστικός πόλεµος θα προσλαµβάνει όλο και περισσότερο τη µορφή φυλετικού
πολέµου, µια τάση που ήδη έγινε έκδηλη κατά τη διάρκεια του εικοστού
αιώνα και η οποία τώρα απειλεί να γίνει το πραγµατικό χαρακτηριστικό
γνώρισµα του καπιταλισµού στον εικοστό πρώτο.
Οι ρατσιστικές ιδεολογίες και ο φυλετικός πόλεµος δεν θα πρέπει να
ερµηνευτούν απλώς από την άποψη του βιολογικού ρατσισµού, τη µορφή
που προσέλαβε, για παράδειγµα, στη ναζιστική Γερµανία, ή, σε µικρότερη κλίµακα, στον Πόλεµο του Ειρηνικού που διεξήγαγαν οι Ηνωµένες
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Πολιτείες κατά της Ιαπωνίας, όπου οργίαζε ο βιολογικός ρατσισµός. Κάθε διακοπή στο συνεχές της ανθρώπινης ζωής, κάθε διάκριση που βασίζεται σε υποτιθέµενα εγγενή γνωρίσµατα ή χαρακτηριστικά που αφορούν
το έθνος, τη θρησκεία, την τάξη, το φύλο ή τον τρόπο ζωής µπορούν να
παράσχουν την ιδεολογική δικαιολόγηση για την εξόντωση µιας συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας. Σε µια εποχή κατά την οποία η υποκειµενοποίηση βασίζεται όλο και περισσότερο σε εγγενείς οµαδικές ταυτότητες, στη φυλή, οι πόλεµοι που προκαλούνται από την ανταγωνιστική φύση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, οι αγώνες ζωής και θανάτου
µεταξύ ανταγωνιζόµενων καπιταλιστικών συγκροτηµάτων, θα εκδηλώνονται ολοένα και περισσότερο ως φυλετικός πόλεµος.
Η καταχθόνια «λογική» του καπιταλιστικού νόµου της αξίας έχει –στη
φάση της πραγµατικής υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο- µετατρέψει
σήµερα το µεταβλητό κεφάλαιο, τη ζωντανή εργασία, σε ένα υπολειµµατικό στοιχείο της παραγωγής εµπορευµάτων και της διαδικασίας της
συσσώρευσης. Έχει πραγµατοποιήσει έτσι µια αποσύνδεση µεταξύ της
δηµιουργίας πραγµατικού πλούτου και της λειτουργίας του νόµου της αξίας, ο οποίος στηρίζεται σταθερά στην εξαγωγή υπεραξίας από τη ζωντανή εργασία. Έχει, επίσης, κατ’ αυτόν τον τρόπο καταδικάσει µια ολοένα αυξανόµενη µερίδα του παγκόσµιου πληθυσµού σε χρόνια ανεργία
σε ένα παγκόσµιο σύστηµα όπου το ίδιο το δικαίωµα στην κατανάλωση
και στην επιβίωση καθορίζεται από την πληρωµή υπό τη µορφή µισθού
ως αντάλλαγµα για την προσφορά εργατικής δύναµης. Εν ολίγοις, έχει
καταδικάσει µια ραγδαία αυξανόµενη µάζα του παγκόσµιου πληθυσµού
σε κατάσταση ένδειας, ακόµα κι αν η προοπτική του πραγµατικού πλούτου για το πλήθος της ανθρωπότητας (µια ανθρώπινη κοινοτική ουσία8
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Όρος ιδιαίτερα προσφιλής στον Μαρξ, όταν αυτός αναφέρεται στην προοπτική της
κοινωνικής απελευθέρωσης και ειδικά στην κοµµουνιστική κοινωνία, και είναι µια
από τις καίριες έννοιες στα πρώιµα κείµενά του. Ο όρος µπορεί να αποδοθεί ως «ανθρώπινη κοινότητα», «κοινοτικό είναι» ή «κοινοτική ουσία» του ανθρώπου. (Σ.τ.Μ.)
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[Gemeinewessen]) έχει καταστεί µια αντικειµενικά µια πραγµατική δυνατότητα ενώπιον της ιστορίας, υπό την προϋπόθεση ότι η υποδούλωση της
ανθρωπότητας στη λειτουργία του νόµου της αξίας µπορεί να ανατραπεί.
Πώς το κεφάλαιο επιδιώκει να «διευθετήσει» αυτό το πρόβληµα που
έχουν προκαλέσει οι ίδιοι οι νόµοι κίνησής του; Μια πιθανότητα είναι η
αύξηση της εκµετάλλευσης εκείνων των στρωµάτων της εργατικής τάξης
που εξακολουθούν ακόµη να απασχολούνται. Μια δεύτερη πιθανότητα
είναι η συστηµατική καταστολή της µάζας των ανέργων (και, κάτω από
τις νέες συνθήκες της καπιταλιστικής παραγωγής, των µη δυνάµενων να
εργαστούν): επανεγκατάσταση σε γκέτο, εγκλεισµός σε φυλακές, κήρυξη
στρατιωτικού νόµου, τροµοκρατία κτλ. Ένας χειρισµός του προβλήµατος
–την απαρχή του οποίου βλέπουµε ήδη σήµερα- διατρέχει τον κίνδυνο
πρόκλησης µιας µόνιµης κατάστασης εµφυλίου πολέµου και συνεχών
κοινωνικών αναταραχών. Μια τρίτη πιθανότητα είναι η εξόντωση µαζών
του πλεονάζοντος πληθυσµού και η κινητοποίηση κάθε λαού επί τη βάσει
του εθνικισµού σε µια σειρά καταστροφικών φυλετικών πολέµων. Αυτό
που προβάλλει σήµερα στον ορίζοντα είναι το φάντασµα ενός τέτοιου
οργίου εθνικισµού και φυλετικού πολέµου και εναντίον του οποίου οι
επαναστάτες πρέπει να προετοιµαστούν.
Απέναντι σε µια τέτοια ζοφερή προοπτική µονάχα η ανάπτυξη της συνείδησης της εργατικής τάξης µπορεί να παράσχει µια επαναστατική εναλλακτική λύση. Ωστόσο, ακριβώς στο ζήτηµα της συνείδησης ο µαρξισµός, ακόµα κι ο µαρξισµός της Κοµµουνιστικής Αριστεράς, φαίνεται
θλιβερά ανεπαρκής. Ο οικονοµικός ντετερµινισµός και το σχήµα βάσηεποικοδόµηµα, κατά το οποίο το εποικοδόµηµα καθορίζεται µονοσήµαντα
από τη βάση, είναι παρόντα ακόµα και στον Μαρξ (αν και όχι ως κυρίαρχη τάση). Αυτή η αντίληψη επικράτησε στον µαρξισµό της ∆εύτερης ∆ιεθνούς και διαµόρφωσε την οπτική της Τρίτης ∆ιεθνούς καθώς επίσης
και της Κοµµουνιστικής Αριστεράς. Όσον αφορά το ζήτηµα της συνεί-
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δησης, αυτή η οπτική γίνεται αντιληπτή από τον «ορθόδοξο» µαρξισµό
ως µια σχέση µεταξύ συµφερόντων και ιδεών, µε τα συµφέροντα να γίνονται κατανοητά απλώς ως οικονοµικά συµφέροντα (πρόκειται σχεδόν µια
παρωδία του ωφελιµισµού του Μπένθαµ, σύµφωνα µε την αντίληψη το
οποίου η ανθρώπινη συµπεριφορά καθορίζεται από έναν στυγνό υπολογισµό ηδονής και πόνου) καθορίζοντας τις ιδέες των κοινωνικών τάξεων·
εν ολίγοις, µε τη συνείδηση να αποτελεί µια απλή αντανάκλαση των οικονοµικών συµφερόντων. Το πρόβληµα, όπως έχει καταδείξει ευρέως η
ιστορία της εργατικής τάξης στον εικοστό αιώνα, είναι ότι µέσα σε κρίσιµες περιστάσεις (οι δύο παγκόσµιοι πόλεµοι, η µεγάλη ύφεση9, ο σταλινισµός, ο φασισµός, τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα) η εργατική
τάξη δεν δρα µε βάση τον ορθολογικό υπολογισµό των οικονοµικών της
συµφερόντων. Αν ήταν έτσι τα πράγµατα, τότε ο καπιταλισµός θα είχε
προ πολλού ανατραπεί, αφού η συνεχιζόµενη ύπαρξή του είναι, για το
µεγαλύτερο µέρος του περασµένου αιώνα, µια ιστορία κοινωνικής οπισθοδρόµησης, κατά την οποία έχουν θυσιαστεί τα συµφέροντα της εργατικής τάξης. Το γεγονός ότι η εργατική τάξη µπόρεσε να κινητοποιηθεί
από το κεφάλαιο εναντίον των συµφερόντων της καταδεικνύει ότι η συνείδηση δεν ανάγεται µοναχά στα οικονοµικά συµφέροντα.
Ούτε αυτό το γεγονός µπορεί απλώς να ξεπεραστεί µε την προσφυγή
στην έννοια της «ψευδούς συνείδησης» για να εξηγηθεί η συµπεριφορά
της εργατικής τάξης, όταν αυτή αποτυγχάνει να δράσει για τα δικά της
συµφέροντα. Η σχέση µεταξύ συµφερόντων και ιδεών είναι διαλεκτική,
κατά την οποία σε κρίσιµες περιστάσεις οι ιδέες ή η συνείδηση των κοινωνικών τάξεων έχουν έναν σηµαντικό βαθµό αυτονοµίας από τα οικονοµικά συµφέροντα και µπορεί ακόµη και να παίξουν εκείνες τον καθοριστικό ρόλο. Πράγµατι, η αποτυχία τόσων πολλών µαρξιστών να αντιληφθούν αυτό το γεγονός (µε τις τεράστιες συνέπειές του) έχει ως αποτέ9

Πρόκειται για τη µεγάλη οικονοµική κρίση του 1929. (Σ.τ.Μ.)
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λεσµα οι επαναστάτες να έχουν στηρίξει για πάρα πολύ καιρό την παρέµβασή τους αποκλειστικά σ’ έναν ορθολογικό υπολογισµό των οικονοµικών συµφερόντων της εργατικής τάξης και δεν µπόρεσαν να κατανοήσουν το πλέγµα των παραγόντων που κινητοποιεί την τάξη. Αν οι επαναστάτες πρόκειται να αποκτήσουν επιρροή πάνω στην εργατική τάξη, η
παρέµβασή τους πρέπει επίσης να εστιάζει στην ιστορική µνήµη της εργατικής τάξης, στις αναµνήσεις των ταξικών της αγώνων κατά του κεφαλαίου και παραπέρα στις αναµνήσεις των αγώνων όλων των τάξεων που
αποτέλεσαν αντικείµενο εκµετάλλευσης κατά των άθλιων συνθηκών διαβίωσης στις οποίες τις είχαν ιστορικά καταδικάσει οι άρχουσες τάξεις.
Αυτή η ιστορική µνήµη και τα όνειρα για έναν καλύτερο κόσµο, για την
κοινότητα και µια για µια ανθρώπινη κοινοτική ουσία πρέπει να ενεργοποιηθούν, πρέπει να καταστούν ζωτικά στοιχεία στον αγώνα για την ανατροπή των όρων ύπαρξης του παρακµασµένου καπιταλισµού. Αποτελούν
στοιχεία που δυνητικά µπορεί να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στους επερχόµενους ταξικούς αγώνες και η απόρριψή τους από γενιές επαναστατών
έχει αφήσει αυτό το πλούσιο πεδίο ιστορικής µνήµης να διαστρεβλωθεί
και να χρησιµοποιηθεί από τις δυνάµεις της καπιταλιστικής αντίδρασης.
Πράγµατι, ως προς αυτό το κεφάλαιο είναι κατά πολύ µεγαλύτερος ειδήµων από τους επαναστάτες, οι οποίοι εξίσωναν κατά µέγα µέρος την ιστορική µνήµη µε τον χώρο του ανορθολογικού. Υπάρχει ασφαλώς µια
φεουδαλική-αστική, µια αντιδραστική διάσταση της ιστορικής µνήµης
και καθήκον των µαρξιστών είναι να την αποκαλύψουν. Όµως υπάρχει
επίσης και µια ζωντανή κουλτούρα, που παραµένει ακόµη ανεκµετάλλευτη, ένα απόθεµα που κληρονόµος του είναι ο µαρξισµός και το οποίο έχει
δυνητικά να παίξει σηµαντικό ρόλο στο επαναστατικό κίνηµα. Οι ίδιοι οι
επαναστάτες έχουν έναν σηµαντικό ρόλο να παίξουν στη σφυρηλάτηση
του δεσµού µεταξύ αυτού του πολιτιστικού αποθέµατος και της ταξικής
πάλης, έναν ρόλο όχι λιγότερο σηµαντικό από τη διασάφηση των εγγε-
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νών τάσεων της παραγωγής αξίας και της ιστορικής της τροχιάς ως συνεισφορά στην ταξική πάλη. Η ενεργοποίηση τέτοιων ιστορικών αναµνήσεων, αυτού του πολιτιστικού αποθέµατος, δεν είναι παρά ένας παράγοντας στη διαδικασία επαναστατικής υποκειµενοποίησης που είναι αναπόσπαστο µέρος της δηµιουργίας µιας κοινοτικής ουσίας. Είναι, εποµένως, µια διάσταση του επαναστατικού αγώνα που οι µαρξιστές έχουν κατά µέγα µέρος αγνοήσει και στο οποίο πιστεύω ότι οι επαναστάτες πρέπει
να δώσουν προσοχή αν θέλουν να συµβάλλουν στον αγώνα για την επανάσταση. Όλο αυτό το πλέγµα ζητηµάτων, το οποίο συνδέεται µε το φαινόµενο της ταξικής ανασύνθεσης στη σηµερινή φάση της πραγµατικής
υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο, θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο
για τη διεξαγωγή µιας συλλογικής συζήτησης µέσα στον χώρο των επαναστατών.

Mac Intosh
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