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Σημείωμα της έκδοσης 

Σε μια πρόσφατη εκδήλωση που έγινε με αφορμή τα 50 χρόνια 
από τον θάνατο του Αντόνιο Γκράμσι, (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτού-
το Αθηνών, 17/1/88) συσχετίστηκε η πετυχημένη εκδοτική παρου-
σίαση του έργου του —στη χώρα μας— με την κρίση της αριστε-
ράς και γενικά με την ανάγκη ξεπεράσματος ενός δογματικού και 
αρτηριοσκληρωτικού τρόπου σκέψης που κατέκλυζε και μάλλον κα-
τακλύζει όλες τις επίσημες δυνάμεις της αριστεράς, αλλά και όλο 
το δυναμικό που αποπειράθηκε να απαντήσει πολιτικά και ιδεολογι-
κά στα κενά που δημιούργησε η κυριαρχία μιας ορισμένης πολιτι-
κής στο κομμουνιστικό κίνημα. 

Αυτή η άποψη — π ο υ κατ' αρχάς είναι συζητήσιμη και στη συνέ-
χεια θα εκφράσουμε τη γνώμη μας γι' αυτήν— μας παραπέμπει σε 
ένα άλλο και μάλλον ουσιαστικότερο, από την πετυχημένη ή μη 
εκδοτική παρουσίαση του έργου ενός μεγάλου διανοητή, ζήτημα: 
Πόσο και σε ποιο βαθμό έχει ουσιαστικά προσεγγιστεί το έργο του 
Γκράμσι· κατά συνέπεια πόσο έχει επηρρεάσει τη θεωρητική και 
πραχτική δραστηριότητα του προοδευτικού κινήματος. Πόσο και σε 
ποιο βαθμό έχει συνδυαστεί η μελέτη του έργου του με τα σύγ-
χρονα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. 

Γι' αυτό η έκδοση από τη μεριά μας των σημειώσεων του 
Γκράμσι για τον «αμερικανισμό και τον φορντισμό» πρέπει να συ-
σχετιστεί με την «πεποίθηση ότι είναι αναγκαία μια ορισμένη λύση 
των ζωτικών προβλημάτων». Γιατί χωρίς αυτή την πεποίθηση δεν εί-
ναι δυνατό να σχηματιστεί εκείνο το «κύριο συνεκτικό στοιχείο που 
μπορεί να μετατρέπει σε δραστήριες και ισχυρές ένα σύνολο από 
δυνάμεις, που αν έμεναν μόνες τους δεν θα αξίζανε τίποτα ή κάτι 
ελάχιστο». Μιλώντας όμως για πεποίθηση βρισκόμαστε πάντα στην 
περιοχή του βολονταρισμού. Και είναι αλήθεια πως χρειάζεται «ε-
ξαιρετική βουλητική δύναμη» για να φτάσουμε στην ορισμένη λύση 
των ζωτικών προβλημάτων. Αυτός λοιπόν ο βολονταρισμός που δια-
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περνάει ολόκληρο το πολιτικό και θεωρητικό έργο του Γκράμσι, και 
που συχνά κατηγορήθηκε γι" αυτόν, μας οδηγεί στην έκδοση των 
σημειώσεων αυτών για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων που βάζει η σύγχρονη παγκόσμια οικονομική-κοινωνική 
κρίση. Μάλιστα αν δεν κάνουμε λάθος η «ηλικία» της κρίσης συ-
μπίπτει με την «ηλικία» της παρουσίασης του γκραμσιανού έργου 
στη χώρα μας, δηλαδή στις αρχές της δεκαετίας του 70. 

Στη συνέχεια του σημειώματος αυτού θα φανούν καθαρότερα οι 
λόγοι της έκδοσης και θα επιχειρηθεί μια τοποθέτηση για ορισμέ-
νες πλευρές του γκραμσιανού έργου. 

α 

Αναμφίβολα η επέτειος των 50 χρόνων από τον θάνατο του 
Γκράμσι ήταν η αφορμή και η ευκαιρία μαζί για να διατυπωθούν ή 
να επαναληφθούν με μεγαλύτερη ένταση διάφορες εκδοχές για το 
έργο του. Οι περισσότερες εκδοχές παρουσιάζουν τον Γκράμσι σαν 
πατέρα και θεμελιωτή του δυτικού μαρξισμού και πρόδρομο του 
ευρωκομμουνισμού. Άλλες προχωρούν παραπέρα παρουσιάζοντάς 
τον σαν υποστηριχτή της κοινωνικής «συνοχής». Βέβαια για κάθε 
περίπτωση υπάρχουν και αυτές που καυτηριάζουν τον ιστορικισμό 
και τον βολονταρισμό του Γκράμσι. Όμως η πλέον διαδεδομένη α-
ντίληψη είναι αυτή του Γκράμσι σαν αντικομιντερνικού δηλαδή σαν 
αντι-τριτοδιεθνιστή. 

Ο Γκράμσι όπως και πολλοί άλλοι (άτομα ή συλλογικότητες) χρη-
σιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται με τρόπο ληστρικό για να θεμε-
λιωθούν σύγχρονες απολογητικές, ενώ ταυτόχρονα άκουσε και α-
κούει από τους ίδιους που τον χρησιμοποιούν κατ' αυτό τον τρό-
πο, τα εξ αμάξης. Στα τελευταία χρόνια αυτού του είδους η επι-
δρομή-καταλήστευση με την ταυτόχρονη απομυθοποίηση είναι το 
σταθερό φαινόμενο που υποκαθιστά τη σημερινή λιτότητα των ιδε-
ών. Η κατασκευή θεωριών με υλικά κατεδάφισης-απομυθοποίησης 
έχει γίνει κανόνας και μόδα Οι καλές επιδόσεις σ' αυτές τις κα-
τασκευές αποτελούν πια κριτήριο αποδοχής σε έγκυρες κοινότη-
τες, σε κυκλώματα και πολιτικούς οργανισμούς κάθε είδους. 

Η δεκαετία του 30 θεωρείται από όλους σχεδόν τους πρωταγω-
νιστές των συγχρόνων απολογητικών σαν η πλέον φτωχή και λιτή 
σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο, σαν ένα μεσοδιάστημα σκοτει-
νό που ορίζει την απαρχή μιας μεγάλης οπισθοχώρησης. Σήμερα δε 
που μπορούμε να πατάμε στο στέρεο έδαφος του πραγματισμού 
και του ρεαλισμού είμαστε σε θέση να βάλουμε τα πράγματα στη 
θέση τους. ' Ετσι από όλους ο Γκράμσι ανυψώνεται σαν μοναδική ί-
σως εξαίρεση μέσα στο γενικό σκοτάδι εκείνης της εποχής. Όσο 
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όμως ανυψώνεται σαν εξαίρεση μετατρέπεται σ* έναν απόκοσμο ε-
πίστη μολόγο, που έζησε έξω και μακρυά από τα τόσο φοβερά και 
ανήκουστα που συνέβησαν την εποχή εκείνη. Η «μοναδικότητά» 
του έγκειται στο ότι έζησε απομονωμένος στα τελευταία χρόνια 
της ζωής του, δέσμιος του ιταλικού φασισμού, αδιάφορος υποτίθε-
ται ή αρνητής ακόμα απέναντι στην γενική γραμμή εκείνων των χρό-
νων, γράφοντας μονάχα για την αιωνιότητα, «κατασκευάζοντας» ό-
πως λένε σήμερα θεωρίες αντίθετες και ανταγωνιστικές σε οτιδή-
ποτε απασχολούσε τότε το κομμουνιστικό κίνημα. 

' Εχουν έτσι τα πράγματα; 

β 

Υπάρχουν τρεις φάσεις στην παρουσίαση του έργου του Γκράμσι 
που κάθε μια πέρα από το δηλωμένο «ενδιαφέρον για το γκραμσια-
νό έργο» εξυπηρετούσε συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες και 
ανάγκες. 

Η πρώτη φάση διαρκεί από το 1947, όταν δηλαδή πρωτοεκδίδεται 
σε συλλογές μέρος των «τετραδίων της φυλακής», μέχρι το 1960. 
Είναι η περίοδος που το έργο του Γκράμσι λανσάρεται από τον Το-
λιάττι σαν η «ιταλική συμβολή» στα πλαίσια του διεθνούς κομμου-
νιστικού κινήματος. Η προσαρμοστικότητα, ο πραγματισμός και το 
fare politica του Τολιάττι, οικοδομούν μια ορισμένη χρήση του 
Γκράμσι που θα δικαιολογεί την ορισμένη πορεία του ιταλικού κινή-
ματος κυρίως μετά την απελευθέρωση. 

Στην δεύτερη φάση (60-70) το έργο του Γκράμσι παρουσιάζεται 
σαν το θεωρητικό και πολιτικό πρόπλασμα του «ιταλικού δρόμου 
του σοσιαλισμού» και «της επανάστασης χωρίς την επανάσταση». 
Παράλληλα διοχετεύεται με «ιταλικό» τρόπο η «αντικομιντερνική» 
στάση του Γκράμσι σαν μια δικαίωση της νέας πολιτικής απέναντι 
στην ΕΣΣΔ (κάποιων αποστάσεων) που χαράζει η ηγεσία του ΚΚΙ.Σε 
λίγο ο Γκράμσι θα παρουσιαστεί σαν πατέρας του ευρωκομμουνι-
σμού. 

Είναι στην τρίτη φάση παρουσίασης του έργου του — π ο υ διαρκεί 
ίσαμε τις μέρες μας— όπου αυτό απονευρώνεται, κομματιάζεται, 
απο-ιδεολογικοποιείται και μετατρέπεται σε «λήμματα» χρήσιμα για 
διάφορους μελετητικούς κύκλους. Κοινωνία και Γκράμσι. Κουλτού-
ρα και Γκράμσι. Φολκλόρ και Γκράμσι. Επιστήμη και Γκράμσι. Επι-
χείρηση και Γκράμσι κλπ. κλπ. Είναι οι «σύγχρονες επιστημονικές 
προδιαγραφές» της μεταβιομηχανικής εποχής που επιβάλλουν αυτή 
την άκαμπτη (αλλά ταυτόχρονα ελαστική μέχρι αηδίας) κατεργασία 
του γκραμσιανού έργου. 

Στην Ελλάδα όπου ο φτωχοπροδρομισμός ζει μια νέα εποχή ε-
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πωφελούμένος από τους ιδιομόρφους «άδηλους πόρους», το έργο 
του Γκράμοι παρουσιάστηκε αποσπασματικά και χωρίς μιαν άποψη. 
Σωστότερα παρουσιάστηκε αναπαράγοντας τις διάφορες δανεικές 
εκδοχές. Μάλιστα η εκδοτική παρουσίαση του Γκράμσι στη χώρα 
μας σχετίζεται κύρια με τη δεύτερη φάση που αναφέραμε. Ο από-
ηχος της τρίτης καθυστερεί λίγο γιατί τα δΟχρονα από τον θάνατο 
του Γκράμσι υποχρέωσαν ξανά σε γενικεύσεις, η δε πρώτη είναι ε-
ντελώς άγνωστη. 

Επειδή θα χρειάζονταν πολύς χώρος για να ανασκευαστούν μια 
προς μια όλες οι εκδοχές που αναφέραμε, θα αρκεστούμε μονάχα 
στην υπενθύμιση ορισμένων πλευρών του Γκραμσιανού έργου που 
απαγορεύουν την διερεύνησή του κάτω από το πρίσμα αυτών των 
εκδοχών. Κι αυτό γιατί πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τον 
αναγνώστη να πλησιάσει τον πυρήνα της πολιτικής και φιλοσοφικής 
άποψης του Γκράμσι απαλλαγμένος από λογής-λογής παραμορφω-
τικούς φακούς. 

Κατ' αρχάς είναι μακρυά από την πραγματικότητα οι ισχυρισμοί ό-
τι ο Γκράμσι ήταν ο πρώτος και ο μοναδικός που ασχολήθηκε με 
ορισμένα θέματα και ότι ήταν απομονωμένος και μάλλον δεν γνώ-
ριζε καλά τα όσα διαδραματίζονταν. Σχεδόν όλο το έργο του 
Γκράμσι και ιδιαίτερα τα «τετράδια της φυλακής» αποτελούν μια 
τοποθέτησή του γύρω από όλα τα ζητήματα που τότε απασχολού-
σαν το κομμουνιστικό κίνημα. Με τις σημειώσεις του αυτές μπορού-
με να πούμε ότι παρενέβαινε στα θέματα που τότε απασχολούσαν. 
Επίσης από τα όσα έγραψε στη φυλακή δεν μπορεί να βγει το συ-
μπέρασμα ότι του έλειπε η ενημέρωση. Τα όσα διάβασε στη φυλα-
κή, έντυπα και βιβλία, η αλληλογραφία του, καθώς και οι επισκέψεις 
που δέχτηκε στη φυλακή, δίνουν μια άλλη εικόνα του Γκράμσι απ' 
αυτήν που θέλουν να δώσουν ορισμένοι. 

Στις μέρες μας γίνεται πολλή συζήτηση για τον όρο «ηγεμονία». 
Ορισμένοι θεωρούν πως είναι το όχημα που μας φέρνει στον 
πλουραλισμό, στον δημοκρατικό δρόμο μέσω του αστικού κοινο-
βουλίου, κοντολογίς στον ευρωκομμουνισμό. Στο ζήτημα αυτό γί-
νεται πραγματική και μάλλον συνειδητή παραχάραξη του έργου του 
Γκράμσι. Μεταξύ της ηγεμονίας του Γκράμσι και ορισμένων σύγ-
χρονων δεξιών αντιλήψεων υπάρχει μεγάλη απόσταση. Σκόπιμο εί-
ναι να αναφέρουμε τι εννοούσε ο Γκράμσι σαν δεξιά πλατφόρμα το 
1926 λίγο πριν συλληφθεί. Πρόκειται για ένα απόσπασμα από έκθε-
ση που έγραψε για τη σημασία του 3ου συνεδρίου του ΚΚΙ, (το συ-
νέδριο της Λυών 20-26 Γενάρη 1926) όπου η κύρια αντιπαράθεση 
γίνονταν με τις αριστερίστικες απόψεις του Μπορντίγκα. 
«Αντίθετα, κατά τις εργασίες της πολιτικής επιτροπής είχαμε μιαν 
εκδήλωση που, αν μπορεί για τώρα να θεωρηθεί σαν καθαρά ατομι-
κού χαρακτήρα, όμως πρέπει να προσεχτεί, δεδομένων των ιδεολο-
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γικών στοιχείων που αποτελούσαν τη βάση της, σαν αληθινά δεξιά 
πλατφόρμα, που θα μπορούσε σε μια καθορισμένη κατάσταση να 
παρουσιαστεί στο κόμμα και που γι' αυτό έπρεπε, όπως και έγινε, 
να απορριφθεί χωρίς δισταγμό, ιδιαίτερα επειδή εκπρόσωπος ήταν έ-
να μέλος της παλιάς Κεντρικής Επιτροπής. Αυτά τα ιδεολογικά 
στοιχεία είναι: 1) η διαπίστωση ότι η εργατική και αγροτική κυβέρ-
νηση μπορεί να συσταθεί στη βάση του αστικού κοινοβουλίου· 2) η 
διαπίστωση ότι η σοσιαλδημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται σαν η 
αριστερή πτέρυγα της αστικής τάξης αλλά σαν η δεξιά πτέρυγα του 
προλεταριάτου- 3) ότι στην εκτίμηση του αστικού κράτους πρέπει 
να διακρίνουμε την καταπιεστική λειτουργία μιας τάξης πάνω στην 
άλλη' από την παραγωγική λειτουργία που ικανοποιεί καθορισμένες 
γενικές ανάγκες της κοινωνίας. 
Το πρώτο και το δεύτερο απ ' αυτά τα στοιχεία είναι αντίθετα στις 
αποφάσεις του 3ου Συνεδρίου' το τρίτο βρίσκεται έξω από τη μαρ-
ξιστική αντίληψη του κράτους. Και τα τρία μαζί αποκαλύπτουν ένα 
προσανατολισμό στη σύλληψη επίλυσης της κρίσης της αστικής 
κοινωνίας έξω από την επανάσταση». 

Από όσα γνωρίζουμε σε όλο το υπόλοιπο έργο του Γκράμσι δεν 
υπάρχει καμιά διαφοροποίηση από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Όμως αυτό το απόσπασμα μπορεί να μας βοηθήσει και για μιαν 
άλλη μεγαλύτερη ανακρίβεια που πάνω της στηρίζονται διάφορες 
αλλοιώσεις-παραμορφώσεις της γκραμσιανής σκέψης: αυτή που 
παρουσιάζει τον Γκράμσι σαν αρνητή της περίφημης «τρίτης περιό-
δου» της Τρίτης Διεθνούς. Η βασική κριτική που γίνεται σήμερα ό-
σον αφορά την μετά το 29 περίοδο σχετίζεται με τα συνθήματα «τά-
ξη ενάντια στην τάξη» και στον χαρακτηρισμό της σοσιαλδημοκρα-
τίας σαν «σοσιαλφασιστικής». Δηλαδή στην υιοθέτηση μιας υπερα-
ριστερής, καταστροφικής γραμμής απομόνωσης της εργατικής τά-
ξης και των πρωτοποριών της από τους δυνάμει συμμάχους της. Ο 
Γκράμσι όπως είδαμε επιμένει ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι αρι-
στερή πτέρυγα της αστικής τάξης κι όχι δεξιά πτέρυγα του προλε-
ταριάτου. Δεν φαίνεται από πουθενά να υποστηρίζει την ανάγκη 
πλησιάσματος της. Ούτε αποκλείει η τέτοια τοποθέτησή του μια ό-
ξυνση της αντιπαράθεσης μαζί της σε περίοδες κρίσιμες. Πού στη-
ρίζεται η υποτιθέμενη άρνηση του Γκράμσι προς την τρίτη περίοδο; 
Σε μαρτυρίες προσωπικές συγκροτουμένων του* σε μια περίεργη 
τουλάχιστον, και εκ των υστέρων, μαρτυρία του αδελφού του που 
τον επισκέφτηκε για να τον ενημερώσει σχετικά με ορισμένες εξε-
λίξεις μέσα στο ιταλικό κόμμα (διάσπαση του πολιτικού γραφείου) 
και να ζητήσει την γνώμη του* σε ένα γράμμα που έγραψε ο 
Γκράμσι την ίδια μέρα όπου αναφέρει ότι ταράχτηκε πολύ από μια 
συζήτηση που είχε εκείνη την ημέρα. (Για την ιστορία, ο αδελφός 
του όταν γύρισε στο Παρίσι ανέφερε στον Τολιάττι ότι ο Γκράμσι 
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συμφωνεί με όλη την γραμμή και τα μέτρα που πάρθηκαν, ενώ με-
τά από καιρό υποστήριξε ότι αυτό το έκανε για να σώσει τον αδελ-
φό του που συμφωνούσε περισσότερο με τους διαγραμμένους...). 
Αλλά εδώ μπαίνει ένα γενικότερο ζήτημα Γιατί ο Γκράμσι δεν έ-
γραψε τίποτα γι' αυτή την διαφωνία του; Μπορεί να θεωρηθεί πει-
στική μια σιωπή του σκοπιμότητας όταν για άλλα θέματα εκφράζε-
ται και μάλιστα καθαρά, πχ κριτική του στον Μπουχάριν και στον 
Τρότσκυ; Πώς εξηγείται η θετική του στάση στην οικοδόμηση του 
σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ τα χρόνια εκείνα; Τέλος, ο Γκράμσι ήταν έ-
νας επαναστάτης τέτοιου αναστήματος που αν είχε μια τόσο σοβα-
ρή διαφωνία δεν θα τοποθετούνταν; 

Κοντά στις διάφορες προσωπικές μαρτυρίες επιστρατεύονται επι-
λεκτικά ορισμένα γεγονότα ή απόψεις που έχει διατυπώσει ο 
Γκράμσι και με βάση αυτά κατασκευάζεται μια ορισμένη εικόνα του. 
Αναφέραμε τα πιο ενδεικτικά: μια άποψη του Γκράμσι για ένα ενδιά-
μεσο στάδιο ανάμεσα στο φασισμό και στη διχτατορία του προλετα-
ριάτου. Το γράμμα που έγραψε προς την ΚΕ του ΚΚΣΕ εκ μέρους 
του ΠΓ του ΚΚΙ για τις εξελίξεις στο ΚΚΣΕ (1926) και η διαμάχη 
του με τον Τολιάττι για το θέμα αυτό. Η επιμονή του στον «πόλεμο 
των χαρακωμάτων σε αντίθεση προς τον «πόλεμο ελιγμών». Η δια-
φορά που αναφέρει ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή και υπαγο-
ρεύει διαφορετική ταχτική και στρατηγική του επαναστατικού κινή-
ματος κλπ. κλπ. Όμως όλα αυτά δεν αποδεικνύουν τους ισχυρι-
σμούς που διατυπώνονται από διάφορες μεριές. 

Για να προσεγγιστεί το έργο του Γκράμσι πρέπει να τοποθετηθεί 
στην ιστορική περίοδο που έζησε και έδρασε. Χωρίς αυτήν την 
προϋπόθεση είναι εντελώς δύσκολο να κατανοηθεί η ιδιαιτερότητά 
του και ο πλούτος του. Επειδή λοιπόν υπάρχει μια ιδιαιτερότητα 
στο έργο του Γκράμσι είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ορισμένα στοι-
χεία για το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε ο Γκράμσι και το 
έργο του. 

Υ 

Ο Γκράμσι γεννήθηκε στην Σαρδηνία το 1891. Εκεί έζησε μέχρι 
το 1911. Η καταγωγή του και οι εμπειρίες που έχει στα πρώτα εί-
κοσι χρόνια της ζωής του τον κάνουν να συγκεντρώνει την ευαι-
σθησία του προς τον εγκαταλελειμένο ιταλικό νότο (κατά συνέπεια 
και στο αγροτικό ζήτημα). Όμως η Σαρδηνία δεν είναι απλώς μια 
περιοχή που μοιάζει με τον τυπικό ιταλικό νότο. Ιδιαίτερα απομο-
νωμένη από την ιταλική χερσόνησο με μια διάλεκτο που πλησιάζει 
πολύ την λατινική γλώσσα, διαπερνιέται από ένα έντονο διαχωριστι-
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κό πνεύμα και μια καχυποψία για ότι προέρχεται από την ιταλική 
χερσόνησο. 

Από τα πρώτα παιδικά του χρόνια ο Γκράμσι θα αντιμετωπίσει σο-
βαρά προβλήματα υγείας. Αυτά τα προβλήματα δεν θα τον εγκατα-
λείψουν ποτέ. Σε όλη του την ζωή θα τον βασανίζουν έντονα σε τέ-
τοιο βαθμό που οι νευρικές και σωματικές του εξαντλήσεις να ε-
μποδίζουν οποιαδήποτε δραστηριότητά του. Η σπονδυλική του στή-
λη είναι έντονα παραμορφωμένη, οι πονοκέφαλοι και οι ζαλάδες 
δεν θα τον εγκαταλείψουν σχεδόν ποτέ. Στη συνέχεια θα προστε-
θούν φυματίωση, υπέρταση, κυναγχικές κρίσεις κλπ. Η τρομερή 
προσπάθεια που καταβάλει ο Γκράμσι για να αντιμετωπίσει και να 
ξεπεράσει αυτές τις σκληρές συνθήκες ύπαρξής του, θα τον ε-
πηρρεάσουν σημαντικά. Στην αλληλογραφία του μπορούμε να βρού-
με πολλές πλευρές αυτής της προσπάθειας και των συγκρούσεων 
που αυτή συνεπάγονταν. 

Από νωρίς ο Γκράμσι δείχνει μια ιδιαίτερη κλίση και ενδιαφέρον 
για την ιστορία και την κουλτούρα γενικά. Δεν χάνει ευκαιρία και 
κυριολεκτικά καταβροχθίζει μια σειρά από περιοδικά και έντυπα. Εί-
ναι αναγκασμένος να δουλέψει και να διακόψει ακόμα το γυμνάσιο 
μέχρι να μπορέσει να πάρει το απολυτήριο. Με πολλές δυσκολίες 
μετά από εξετάσεις παίρνει μια μικρή υποτροφία και γράφεται στη 
σχολή φιλολογίας του πανεπιστήμιου του Τορίνο. Μέχρι το 1918 
δεν εγκαταλείπει την ιδέα να πάρει το πτυχίο του αν και η ζωή του 
ήδη έχει πάρει μια άλλη κατεύθυνση. Μελετάει γλωσσολογία και 
ενδιαφέρεται ειδικά για την σαρδηνική διάλεκτο. Παρακολουθεί σε-
μινάρια ιταλικής λογοτεχνίας, δικαίου και θεωρητικής φιλοσοφίας. 
Συνεργάζεται με διάφορα έντυπα γράφοντας και καθιερώνοντας έ-
να εντελώς προσωπικό στυλ, όπως στην ρουμπρίκα sotto la molle, 
ενώ παράλληλα ασχολείται με την θεατρική κριτική. Η κατάρτιση 
του Γκράμσι είναι ένα στοιχείο που θα καθορίσει την ιδιαιτερότητά 
του. Είναι ένας βαθύς γνώστης της ιταλικής κουλτούρας και παρά-
δοσης. 

Η πρώτη επαφή του με τις σοσιαλιστικές ιδέες γίνεται μέσω του 
αδελφού του που έχει σχέσεις με το σοσιαλιστικό κόμμα από την 
περίοδο που βρίσκονταν στο Τορίνο για την στρατιωτική του θητεία. 
Ο ερχομός του στο Τορίνο συνοδεύεται με πολλές γνωριμίες και 
επαφές με τους σοσιαλιστικούς κύκλους. Το Τορίνο δεν είναι μια 
οποιαδήποτε πόλη. Είναι η καρδιά της βιομηχανικής Ιταλίας, μια τε-
ράστια εργατούπολη που σφύζει από ζωή και αγώνα. Επίσης το ιτα-
λικό σοσιαλιστικό κόμμα δεν είναι σαν όλα τα υπόλοιπα σοσιαλδη-
μοκρατικά κόμματα. Για παράδειγμα, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο 
δεν παίρνει το μέρος της αστικής τάξης. Το 1913 γίνεται μέλος 
του ΣΚΙ και το 1915 συνεργάζεται με το il grido del popolo και 
μπαίνει στη συνταχτική επιτροπή του Τορινέζικου Avanti. 

13 



Η επανάσταση του Οχτώβρη και η επαφή με το άγνωστο ως τότε 
έργο του Λένιν παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του 
Γκράμσι. Οι κλίμακες του εφικτού, οι κλίμακες του σύγχρονου κό-
σμου τροποποιούνται. Το νικηφόρο προλεταριάτο και η σοβιετική 
εξουσία ανοίγουν έναν καινούργιο δρόμο. Το κύμα της επανάστα-
σης απλώνεται και στην Ιταλία. Μαζί με άλλους συντρόφους του 
Τορίνο (Τολιάττι, Τερατσίνι, Τάσκα κλπ) ο Γκράμσι εκδίδει το εβδο-
μαδιαίο Όρντινε Νουόβο, μια εφημερίδα που θα ασκήσει σημαντι-
κή επιρροή στο εργατικό κίνημα του Τορίνο. Η υπόθεση των εργο-
στασιακών συμβουλίων σαν μορφή εργατικής εξουσίας είναι ο κε-
ντρικός πυρήνας του Ορντινε Νουόβο. Μέσα από την εμπειρία του 
εργατικού κινήματος του Τορίνο και των μεγαλειώδικων αγώνων 
του, με τις επιτυχίες του και τις αποτυχίες του, ο Γκράμσι ωριμάζει 
πολιτικά. 

Η ίδρυση του ΚΚΙταλίας, το 1921 με το συνέδριο του Λιβόρνο, 
είναι μια φυσιολογική κατάληξη μιας χρόνιας αντιπαράθεσης μέσα 
στα πλαίσια του ΣΚΙ με τα ρεφορμιστικά στοιχεία. Σημείο ρήξης α-
ποτέλεσε η αποδοχή ή μη των 21 σημείων που έβαζε η III Διεθνής. 
Φυσιολογική κατάληξη αλλά όχι ώριμος καρπός μιας πολιτικής και 
ιδεολογικής ωρίμανσης. Το νέο κόμμα που γεννιέται στο Λιβόρνο 
συγκεντρώνει μια μειοψηφία και στο εσωτερικό του κυριαρχεί η 
φυσιογνωμία του Αμεντέο Μπορντίγκα. Οι σχέσεις του νεαρού 
κόμματος με την Διεθνή δεν είναι εύκολες εξ αιτίας της άρνησής 
του να αποδεχτεί την ταχτική του ενιαίου μετώπου και να οδηγηθεί 
σε μια ενοποίηση με το σοσιαλιστικό κόμμα από το οποίο μόλις έ-
χει αποσπαστεί. 

Το 1922 ο Γκράμσι πηγαίνει στην Μόσχα σαν αντιπρόσωπος του 
ΚΚΙ στην εκτελεστική επιτροπή της Διεθνούς. Παίρνει μέρος στο 
τέταρτο συνέδριο της. Στα δύο χρόνια που θα λείψει από την Ιτα-
λία αποχτά μια σημαντική εμπειρία και αρχίζει σιγά-σιγά να διαμορ-
φώνεται στη σκέψη του ένα συνολικότερο σχέδιο δράσης για το 
ΚΚΙ σε αντιπαράθεση με τις απόψεις και τις αντιλήψεις του Μπορ-
ντίγκα. Για να γίνει αυτό κατά τον Γκράμσι χρειάζεται μια περίοδος 
προετοιμασίας. Στις εκλογές του 1924 εκλέγεται βουλευτής και ε-
πιστρέφει στην Ιταλία. Αναλαμβάνει γενικός γραμματέας του κόμ-
ματος και μέσα στα δύο χρόνια που καθοδηγεί το κόμμα έρχονται 
πολλές επιτυχίες στο πολιτικό και μαζικό επίπεδο. Στις τοτινές 
συνθήκες, όπου ο φασισμός άρχισε να εδραιώνει την κυριαρχία 
του, ο Γκράμσι επεξεργάζεται μια νέα ταχτική και στρατηγική για 
το κομμουνιστικό κόμμα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο πρόβλημα του 
νότου, επεξεργάζεται συνθήματα και θέσεις που να σχετίζονται με 
την ταχτική του κόμματος για εκείνη την περίοδο, οργανώνει όσο 
είναι δυνατό μια πλατιά ιδεολογική συγκρότηση. Ό λ η αυτή η προ-
σπάθεια κορυφώνεται με το συνέδριο της Λυών. 
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Οι φασιστικές αρχές συλλαμβάνουν το Νοέμβρη του 26 τον 
Γκράμσι. Δικάζεται μαζί με άλλους συντρόφους του το Μάη του 
28. Καταδικάζεται σε φυλάκιση είκοσι χρόνων. Τον Γενάρη του 29 
του δίνεται η άδεια να προμηθευτεί έντυπα και γραφική ύλη. Αρχί-
ζει το γράψιμο των «τετραδίων της φυλακής» στο Τούρι κοντά στο 
Μπάρι. Διαβάζει πολύ και όποτε το επιτρέπει η υγεία του γράφει. 
Σταματά να γράφει το 1935 καταβεβλημένος και εξουθενωμένος 
από τις απαίσιες συνθήκες κράτησής του και το χειροτέρεμα της 
υγείας του. Πεθαίνει στις 27 Απρίλη του 1937 μόλις έχει αποφυλα-
κιστεί. 

δ 

Σε μια σημείωση με τίτλο «Ζητήματα μεθόδου» (τετράδιο 16, 
1933-1934) ο Γκράμσι μας δίνει έναν αρκετά αυστηρό «οδηγό» για 
τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουμε έναν διανοητή. Γράφει: 

«Αν θέλουμε να μελετήσουμε τη γέννηση μιας κοσμοαντίληψης 
η οποία ποτέ δεν παρουσιάζεται συστηματικά από τον ιδρυτή της 
(και ενώ η βασική της συνοχή πρέπει να αναζητηθεί όχι σε κάθε 
ξεχωριστό κείμενο ή σε σειρά κειμένων, αλλά σε ολόκληρη την ανά-
πτυξη της ποικίλης διανοητικής εργασίας στην οποία ενυπάρχουν 
τα στοιχεία της αντίληψης) πρέπει να κάνουμε μια προπαρασκευα-
στική λεπτομερειακή φιλολογική εργασία που θα διεξαχθεί με την 
μέγιστη προσπάθεια ακρίβειας, επιστημονικής τιμιότητας, διανοητι-
κής νομιμότητας, απουσίας κάθε προκατασκευασμένης αντίληψης 
και απριορισμού ή προκαθορισμένου τρόπου. Χρειάζεται πριν απ' ό-
λα, να ξαναοικοδομήσουμε την διαδικασία της διανοητικής ανάπτυ-
ξης του δοσμένου στοχαστή και να προσδιορίσουμε τα στοιχεία 
που έγιναν σταθερά και μόνιμα, δηλαδή που έχουν ενσωματωθεί 
στη διαφορετική και ανώτερη από το υλικό που προηγούμενα μελε-
τήθηκε, και χρησίμευσε σαν ερέθισμα, σκέψη του. 

Αυτή η επιλογή μπορεί να γίνει από περιόδους περισσότερο ή 
λιγότερο μεγάλες, όπως προκύπτει από την εσωτερικότητά τους 
και όχι από εξωτερικές ειδήσεις (που επίσης μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν) και που δημιουργεί μια σειρά από "σκάρτα" δηλαδή δια-
τριβές και θεωρίες μερικές και αποσπασματικές για τις οποίες ο 
στοχαστής μπορεί να έτρεφε, σε διάφορες στιγμές, μια συμπάθεια 
μέχρι του σημείου να τις είχε προσωρινά αποδεχτεί και χρησιμο-
ποιήσει για την κριτική του δουλειά ή την ιστορική και επιστημονι-
κή δημιουργία. Είναι κοινή παραδοχή από την προσωπική εμπειρία 
κάθε μελετητή πως κάθε νέα θεωρία που μελετά με "ηρωική μανί-
α" (δηλαδή όταν δεν μελετάμε από σκέτη εξωτερική περιέργεια 
αλλά εξ αιτίας ενός βαθιού ενδιαφέροντος) για ένα διάστημα ειδικά 
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αν είναι νέος, προσελκύεται απ' αυτή την ίδια, που κυριαρχεί σε ο-
λόκληρη την προσωπικότητα του και περιορίζεται από τις θεωρίες 
που μελετά διαδοχικά αφού δεν έχει φτάσει σε μια κριτική ισορρο-
πία και μελετά με βάθος χωρίς όμως να παραδίνεται αμέσως στη 
γοητεία του συστήματος ή του συγγραφέα που μελετάει. 

Αυτή η σειρά παρατηρήσεων ισχύουν τόσο περισσότερο όσο ο 
δοσμένος στοχαστής είναι κυρίως δηκτικός, πολεμικού χαρακτήρα, 
χωρίς συστηματική σκέψη, όταν πρόκειται για μια προσωπικότητα 
για την οποία η θεωρητική δραστηριότητα και η πραχτική είναι στε-
νά συνδεδεμένες, όταν πρόκειται για νόηση σε συνεχή δημιουργία 
και αέναη κίνηση, που υποβάλει τον εαυτό του σε αυτοκριτική με 
ανελέητο και συνεπή τρόπο. 

Αφού γίνουν αυτές οι εισαγωγικές παρατηρήσεις η εργασία πρέ-
πει να ακολουθήσει αυτές τις κατευθύνσεις: 1) αναπαραγωγή της 
βιογραφίας όχι μόνο για ότι αφορά την πραχτική δραστηριότητα μα 
ειδικά για την διανοητική δραστηριότητα, 2) κατάλογος όλων των 
έργων, ακόμα και των πλέον ασήμαντων, σε χρονολογική τάξη, χω-
ρισμένος σύμφωνα με ενύπαρκτους λόγους: διανοητικής κατάρτι-
σης, ωριμότητας, απόχτησης και εφαρμογής του νέου τρόπου σκέ-
ψης και αντίληψης της ζωής και του κόσμου. Η έρευνα των leit-
motiv, των ρυθμών της σκέψης σε ανάπτυξη, πρέπει να είναι πιο 
σημαντική από τις ιδιαίτερες τυχαίες διαπιστώσεις και τους ξεκομέ-
νους αφορισμούς. 

Αυτή η προπαρασκευαστική εργασία κάνει δυνατή κάθε παραπέρα 
έρευνα. Μεταξύ του έργου του δοσμένου στοχαστή, εξάλλου, πρέ-
πει να ξεχωρίσουμε αυτά που ο ίδιος ολοκλήρωσε και δημοσίευσε 
από εκείνα που παραμένουν αδημοσίευτα και δημοσιεύτηκαν από 
κάποιον φίλο και μαθητή όχι χωρίς διορθώσεις, ξαναγραψίματα κλπ, 
δηλαδή όχι χωρίς μια δραστική επέμβαση του εκδότη. Είναι προφα-
νές πως το περιεχόμενο αυτών των μεταθανάτιων έργων πρέπει να 
προσεγγίζεται με πολλή διακριτικότητα και προσοχή γιατί δεν μπο-
ρεί να θεωρηθεί οριστικό, μα μόνο σαν υλικό ακόμα για επεξεργα-
σία, ακόμα προσωρινό. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε πως αυτά 
τα έργα — ειδικά εάν τα επεξεργάζονταν για μεγάλο διάστημα και 
ο συγγραφέας δεν αποφάσιζε ποτέ να ολοκληρώσει — ολόκληρα ή 
μέρος τους είτε απορρίπτονταν από τον συγγραφέα ή δεν κρίνο-
νταν ικανοποιητικά... 

Θα έπρεπε σχολαστικά να μελετηθεί και αναλυθεί η εργασία ε-
πεξεργασίας που έγινε από τον συγγραφέα πάνω στο υλικό του έρ-
γου που μετά ο ίδιος τύπωσε: αυτή η μελέτη θα έδινε τουλάχιστον 
κάποιες υποδείξεις και κριτήρια για να αξιολογηθεί κριτικά η αξιο-
πιστία των εκδόσεων που πραγματοποιήθηκαν από άλλους στα μετά 
θάνατον έργα. Όσο περισσότερο το προπαρασκευαστικό υλικό των 
δημοσιευμένων από τον συγγραφέα έργων απομακρύνεται από το 
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τελικό κείμενο που συνέταξε ο ίδιος ο συγγραφέας, τόσο λιγότερο 
είναι αξιόπιστη η σύνταξη άλλου συγγραφέα ενός παρόμοιου υλι-
κού. Ένα έργο δεν μπορεί να ταυτίζεται με το πρόχειρο υλικό που 
μαζεύτηκε για την συγγραφή του: η τελική επιλογή, η διάταξη των 
συστατικών στοιχείων; το μεγαλύτερο ή μικρότερο βάρος που δίνε-
ται σ' αυτό ή στο άλλο από τα συγκεντρωμένα στοιχεία κατά την 
προπαρασκευαστική περίοδο, αποτελούν ακριβώς αυτά που απαρτί-
ζουν το πραγματικό έργο. 

Επίσης η μελέτη της αλληλογραφίας πρέπει να γίνεται με κάποια 
μέτρα: μια κοφτή διαπίστωση που έγινε σε ένα γράμμα μπορεί να 
μην επαναλαμβάνονταν σε ένα βιβλίο. Η στυλίστικη ζωντάνια των 
γραμμάτων; αν και συχνά είναι καλλιτεχνικά πιο αποτελεσματική από 
το υπολογισμένο και μετρημένο στυλ ενός βιβλίου, οδηγεί συνή-
θως σε ανεπαρκή επιχειρηματολογία. Στα γράμματα, όπως και 
στους λόγους, όπως και στις συζητήσεις, παρατηρούνται πιο συχνά 
λογικά λάθη. Η μεγαλύτερη ταχύτητα της σκέψης συχνά είναι σε 
βάρος της συνοχής της». 

Αυτές οι μεθοδολογικές παρατηρήσεις έχουν μεγάλη σημασία ι-
διαίτερα όταν κανείς μελετά το έργο του Γκράμσι για τους εξής λό-
γους: Ο ίδιος δεν έκδοσε κανένα βιβλίο. Τα άρθρα που έγραψε σε 
διάφορες εφημερίδες γράφονται όπως έλεγε ο ίδιος «για να πεθά-
νουν την επόμενη μέρα». Μάλιστα όταν του ζητήθηκε να εκδοθούν 
σε ένα τόμο ορισμένα άρθρα του, αυτός αρνήθηκε κατηγορηματικά. 
(Συνήθως δεν υπόγραφε τα άρθρα του, πράγμα που δυσκόλεψε πο-
λύ την συλλογή τους. Σαν αιτία αυτής της στάσης αναφέρεται ένας 
κάποιος «έρωτας για τις ιδέες». Πραγματικά άλλοι καιροί...) Η πρα-
χτική και θεωρητική του δραστηριότητα ήταν αξεδιάλυτα συνδεμέ-
νες τουλάχιστον μέχρι το 1926 που συλλαμβάνεται. Αλλά και μέσα 
στην φυλακή δεν είναι ο μοναχικός στοχαστής. Τα τετράδια της 
φυλακής, αποτελούν ένα μεγάλο προπαρασκευαστικό υλικό. 

Από πολλούς δεν δόθηκε η πρέπουσα σημασία σ' αυτές τις με-
θοδολογικές παρατηρήσεις. Αυτό κυρίως φαίνεται από τον πρόχει-
ρο κι αυθαίρετο τρόπο που λανσαρίστηκαν διάφορες εκδοχές για 
το έργο του. 

Ο Γκράμσι έζησε και έδρασε σε μια πολυτάραχη και πλούσια πε-
ρίοδο. Οι αρχές αυτού του αιώνα προμήνυαν μια δύσκολη και περι-
πετειώδη γέννα. Συγκέντρωσαν σε αφάνταστο βαθμό δυνάμεις κα-
ταστροφής και δυνάμεις απελευθέρωσης. Η μαζική σφαγή του 14-
18 οδήγησε στο πρώτο κύμα της επανάστασης και στην κατάχτηση 
της εξουσίας στη Ρωσία Η υποχώρηση αυτού του κύματος συνδυά-
στηκε με την επικράτηση της αντεπανάστασης σ' όλη την Ευρώπη 
και με την «απάντηση του κεφάλαιου» στο παραγωγικό αλλά και 
στο πολιτικό επίπεδο. Ο φασισμός ήταν ένα καινούργιο και πρωτό-
γνωρο φαινόμενο με το οποίο αναμετρήθηκε το κομμουνιστικό κί-
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νημα πρώτα στην Ιταλία. 
Το έργο του Γκράμσι δεν είναι και δεν μπορούσε να είναι ενιαίο. 

Δεν μας επιτρέπεται δηλαδή να μιλάμε για «γκραμσιανισμό» χωρίς 
να κάνουμε διαχωρισμούς στις διάφορες περίοδες του έργου του, 
χωρίς να αναφέρουμε τους αποφασιστικούς σταθμούς που το καθό-
ρισαν. 

Μέχρι το 1917 και παρόλη την επαφή του με το έργο του Μαρξ 
ο Γκράμσι είναι βαθιά επηρρεασμένος από την φιλοσοφία του Μπε-
νεντέτο Κρότσε. Η ρήξη με τον κροτσιανό ιδεαλισμό, αν και ολο-
κληρώνεται στα τετράδια της φυλακής ωστόσο έχει ξεκινήσει από 
το Νοέμβρη του 1917. 

Η περίοδος 1917-1924 παρόλο που κι αυτή δεν είναι ενιαία (πχ 
περίοδος του Όρντινε Νουόβο και περίοδος 22-24) σημαδεύεται 
από την επιρροή που έχει στον Γκράμσι ο λενινισμός. Είναι μια πε-
ρίοδος πολιτικής διαμόρφωσης του Γκράμσι. Από το 24 κι ύστερα 
μπορούμε να μιλάμε για τον ώριμο Γκράμσι. Στο σύντομο διάστημα 
των δύο χρόνων που ήταν γραμματέας του κόμματος έχουμε μια 
πλήρη ανάπτυξη της πολιτικής σκέψης και δράσης του Γκράμσι 
στην οποία φαίνονται οι μεγάλες του ικανότητες. Στα τετράδια της 
φυλακής έχουμε έναν Γκράμσι που αναμετριέται με όλη την προη-
γούμενη εμπειρία και στο φιλοσοφικό-θεωρητικό επίπεδο και στο 
πολιτικό. 

Όταν λέμε ότι το έργο του Γκράμσι δεν είναι ενιαίο αυτό δεν 
σημαίνει ότι είναι νομιμοποιημένη κάθε απόπειρα αντιπαράθεσης ε-
νός τμήματος του έργου του προς τα υπόλοιπα. Οι σταθμοί στο 
έργο του δεν είναι προϊόν μιας αφηρημένης σκέψης αλλά αποτέ-
λεσμα συγκεκριμένης πραχτικής και θεωρητικής επαφής του με ότι 
απασχολούσε την εποχή του. Ο ίδιος από ένα σημείο και μετά 
σύνδεσε τη ζωή του με το κομμουνιστικό κίνημα. Και μ' αυτή την 
ιδιότητα πρέπει να κριθεί το συνολικό του έργο και να αποτιμηθεί 
η ιδιαιτερότητά του. Γιατί ο Γκράμσι ούτε κοινωνιολόγος ήταν ούτε 
ακαδημαϊκός στοχαστής. 

ε 

Η ιδιαιτερότητα του Γ κράμσι 
Ο Αντόνιο Γκράμσι δεν έκανε καμιά προσπάθεια να είναι δυσνόη-

τος, να μιλά ή να γράφει μια γλώσσα ερμητική, των ειδικών, όπως 
σήμερα επιτηδευμένα κάνουν σχεδόν όλοι όσοι ερμηνεύουν το έρ-
γο του, δίνουν διαλέξεις γι* αυτό, δημοσιεύουν τις ανακοινώσεις 
τους. Παρόλο που ήταν συγκεκριμένες οι συνθήκες που υποχρέω-
σαν τον Γκράμσι να γράφει σε μια δύσκολη και γεμάτη υπονοούμε-
να γλώσσα, ο ίδιος ενδιαφέρθηκε και έδρασε σε όλη του τη ζωή 
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—άρα και σ' αυτά τα γραφτά του— για κείνους που «δεν ξέρουν», 
αλλά που αποτελούν την «προοδευτική δύναμη της ιστορίας». 

«Το ότι μια μάζα ανθρώπων οδηγείται στο να σκέφτεται με λογι-
κή συνοχή και με ενιαίο τρόπο την τωρινή πραγματικότητα είναι έ-
να "φιλοσοφικό γεγονός" πολύ πιο σημαντικό και "πρωτότυπο" από 
ότι είναι η ανακάλυψη μιας νέας αλήθειας από μια "μεγαλοφυία", 
αλήθειας που παραμένει κτήμα μικρών ομάδων διανοούμενων». 

Πώς όμως και γιατί μπορεί να οδηγηθεί μια μάζα ανθρώπων στο 
να σκέφτεται με «λογική συνοχή και ενιαίο τρόπο», άρα να δρα 
ενιαία και για καθορισμένους σκοπούς; Είναι ακριβώς η απάντηση 
που δίνει ο Γκράμσι στο ερώτημα αυτό που τονίζει την ιδιαιτερότη-
τά του. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, αν και είναι πολυεπίπεδη, 
διαπερνιέται από ένα εσωτερικό συνεκτικό νήμα που διαφοροποιεί 
σαφώς την απάντηση του Γκράμσι από άλλες που δίνονταν ή δίνο-
νται ακόμα. 

Κριτικάροντας τον Μπουχάριν σε μια σημείωση με τίτλο «βάση 
και ιστορική κίνηση» ο Γκράμσι τον κατηγορεί για μηχανικισμό γιατί 
«δεν πραγματεύεται αυτό το θεμελιακό σημείο: πως γεννιέται η ι-
στορική κίνηση πάνω στην βάση της οικονομίας». Η απάντηση που 
επιχειρεί να δώσει ο Γκράμσι στηρίζεται πάντα σε δυο βασικές θέ-
σεις του Μαρξ από τον πρόλογο της «κριτικής της πολιτικής οικο-
νομίας» : «1) Η ανθρωπότητα θέτει πάντα μόνο εκείνα τα καθήκο-
ντα που μπορεί να λύσει... το ίδιο το καθήκον αναπτύσσεται μόνο ό-
που υπάρχουν ήδη οι υλικές συνθήκες για την λύση του ή τουλά-
χιστον βρίσκονται στη διαδικασία του γίγνεσθαι. 2) Ένας κοινωνι-
κός σχηματισμός δεν εξαφανίζεται πριν αναπτυχθούν όλες οι πα-
ραγωγικές δυνάμεις χάρη στις οποίες αυτός ακόμα κρατιέται και νέ-
ες, ανώτερες παραγωγικές σχέσεις δεν φανερώνονται πριν να επω-
αστούν στο εσωτερικό της ίδιας της παλιάς κοινωνίας οι υλικές 
συνθήκες ύπαρξής τους». Αυτή είναι η βάση για τον Γκράμσι. Από 
κει και πέρα όλο το πρόβλημα συγκεντρώνεται στο ιστορικό υπο-
κείμενο, στο βαθμό προετοιμασίας του. Δεν υπάρχουν αυτοματισμοί 
ανάμεσα στους υλικούς όρους και την προετοιμασία του υποκειμέ-
νου. Πρέπει κατά τον Γκράμσι να εξαλειφθεί κάθε μηχανικισμός και 
κάθε ίχνος δεισιδαιμονικού «θαύματος». Πρέπει «να τεθεί το πρό-
βλημα του σχηματισμού των δραστήριων πολιτικών ομάδων και σε 
τελευταία ανάλυση ακόμα και το πρόβλημα του ρόλου των μεγάλων 
προσωπικοτήτων μέσα στην ιστορία». 

Αν και η κατηγορία του ιστορικισμού που αποδίδεται από πολ-
λούς στον Γκράμσι στοιχειοθετείται κυρίως από την ιδιότυπη έμφα-
ση που ο ίδιος δίνει στον ιστορικό υλισμό, φτάνοντας σε σημείο να 
αμφισβητεί την ύπαρξη του διαλεκτικού υλισμού, ωστόσο δεν μπο-
ρεί να σταθεί η συνεπαγόμενη θέση ότι ο Γκράμσι δεν δίνει σημα-
σία στις αντικειμενικές συνθήκες και ότι είναι φορέας ενός κακώς 
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εννοούμενου βολονταρισμού. 
Η μεγάλη προσφορά του Γκράμσι βρίσκεται ακριβώς στη μεγάλη 

προσπάθεια που κάνει για να αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο η 
αστική τάξη μπόρεσε να είναι μια ηγεμονική δύναμη και αναζητά 
με όλη του τη δύναμη τους τρόπους και τις μέθοδες με τις οποί-
ες η εργατική τάξη θα μπορέσει να διαδραματίσει τον ιστορικό της 
ρόλο. Αν αφαιρέσουμε αυτό το «ιστορικιστικό», «βολονταρίστικο» 
περιεχόμενο από τον Γκράμσι τότε πραγματικά τον μετατρέπουμε 
σε ένα επιστημολόγο, του αφαιρούμε όλη την επαναστατική του 
«ψυχή». Από αυτό το σημείο και ύστερα είναι εύκολη υπόθεση και 
ανώδυνα τα τσιμπολογήματα και τα δανείσματα από το έργο του. 

Η σημασία που δίνει ο Γκράμσι στην κουλτούρα και τις ιδεολογί-
ες δεν οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν και αυτός διανοούμενος και 
μάλιστα δεμένος οργανικά με την ιταλική παράδοση και κουλτούρα 
Η κουλτούρα και ειδικά οι διαδικασίες σχηματισμού της, οι ιδεολο-
γίες και η υλική τους βάση εξετάζονται από τον Γκράμσι κάτω από 
το πρίσμα της ενεργητικής δύναμης που αυτές μπορούν να μετα-
τραπούν. Ενεργητικές δυνάμεις είτε προς την απελευθέρωση της 
κοινωνίας είτε στη διατήρηση της καπιταλιστικής τάξης. Για τον 
Γκράμσι ο φαταλισμός, η μοιρολατρεία και η τελεολογία είναι έν-
νοιες που μυστικοποιούν την ιστορική κίνηση. 

Η κουλτούρα και η οργάνωσή της, οι διανοούμενοι και η διεύ-
ρυνσή τους, οι ηγεμονικοί μηχανισμοί και η υλική τους υπόσταση, 
μας φέρνουν σε ένα άλλο θέμα στο οποίο ο Γκράμσι έδωσε ιδιαί-
τερη σημασία. Το κράτος. Καλύτερα το σύγχρονο αστικό κράτος. Αν 
και έχουν γραφτεί πάρα πολλά για το ζήτημα αυτό, από τα οποία 
συμπεραίνεται μια ορισμένη γοητεία που ασκεί το Γκραμσιανό έργο, 
υπάρχει μια συστηματική παραποίηση των πολιτικών συμπερασμάτων 
στα οποία θα οδηγούσε η προσεκτική μελέτη και εμβάθυνση για το 
κράτος. Ο Γκράμσι είναι «κρατιστής», δηλαδή είναι βαθιά πεισμένος 
πως το γκρέμισμα του αστικού κράτους θα το διαδεχτεί αναγκαστι-
κά μια άλλη κρατική συγκρότηση (η διχτατορία του προλεταριάτου) 
όπου η ηγεμονία της εργατικής τάξης θα αναπτυχθεί στον ανώτερο 
βαθμό μέσα από νέους μηχανισμούς ηγεμονίας. Δεν ονειροβατεί: ο 
εξαναγκασμός και η συναίνεση θα συνεχίσουν να υπάρχουν και θα 
τροποποιείται η αναμεταξύ τους σχέση. Ακόμα μια μορφή «κρατο-
λατρείας» από τη μεριά των πρώην υποτελών τάξεων είναι δικαιο-
λογημένη μια πρώτη περίοδο. Αυτές οι πλευρές του Γκράμσι θεω-
ρούνται απωθητικές όπως επίσης η ουσιαστική του υποστήριξη 
στην οικοδόμηση του «σοσιαλισμού σέ μια χώρα», η καταδίκη της 
«διαρκούς επανάστασης» κλπ. Γι" αυτό νομίζουμε ότι ορισμένοι 
γοητεύονται από τη «μισή αλήθεια» και φυσικά αρνούνται όλα τα 
πολιτικά συμπεράσματα που αναδύονται από όλη την αλήθεια. 

Στην ανάλυση του σύγχρονου αστικού κράτους ο Γκράμσι χρησι-

20 



μοποιεί διάφορους όρους. Τέτοιοι είναι: η ηγεμονία και οι ηγεμονι-
κοί μηχανισμοί, ο ιστορικός συνασπισμός, η παθητική επανάσταση, ο 
καίσαρισμός και κυρίως η κοινωνία των πολιτών (η ιδιωτική κοινω-
νία) και η πολιτική κοινωνία. Ο συνδυασμός των δυο τελευταίων ό-
ρων και η σχέση τους με το σύγχρονο κράτος έχει τροφοδοτήσει 
πλήθος από συζητήσεις και πολεμικές για τον τρόπο με τον οποίο 
ο Γκράμσι αντιλαμβάνεται το κράτος. Αλλά όλες γίνονται στο έδα-
φος κυρίως της μισής αλήθειας και φυσικά στο κλίμα που μπορεί 
να δημιουργεί μια υποτιθέμενη επιστροφή στον φανταστικό κόσμο 
της «κοινωνίας των πολιτών» του 18ου αιώνα που αρέσκονται να 
χρησιμοποιούν όλοι οι κρατικοί υπάλληλοι. 

Κανένας από αυτούς τους όρους δεν είναι του Γ κράμσι. Τους 
χρησιμοποιεί αφού έχει τροποποιήσει το περιεχόμενο τους και υπό 
την προϋπόθεση ότι βοηθούν στον εντοπισμό διαφορών. Αυτό φαί-
νεται πολύ καθαρά από το τέλος του «Μακιαβέλι» όπου ο Γκράμσι 
γράφει πως στον σοσιαλισμό «δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα συ-
νταγματικό δίκαιο παραδοσιακού τύπου, αλλά μονάχα ένα σύστημα 
αρχών που να προσδιορίζουν σαν σκοπό του κράτους το ίδιο του 
το τέλος, την ίδια του την εξαφάνιση, δηλαδή την απορρόφηση της 
πολιτικής κοινωνίας μέσα στην κοινωνία των πολιτών...». Η κοινωνία 
των πολιτών εδώ έχει το νόημα των ελεύθερων συνεταιρισμένων 
παραγωγών και όχι καμιά άλλη, μιας και θα ήταν ασυναρτησία τα ό-
σα λέει ο Γκράμσι αφού η κοινωνία των πολιτών του 18ου αιώνα ο-
λοκληρώθηκε (και στήριξε) στο αστικό κράτος. Τι κι αν ο ίδιος έχει 
προειδοποιήσει ότι είναι μεθοδολογικού χαρακτήρα η διάκριση σε 
κοινωνία των πολιτών και πολιτική κοινωνία... Αυτά πράγματι είναι 
ψιλά γράμματα για τους ακαδημαϊκούς. 

Όμως το ιδιαίτερο του Γκράμσι σταματά στην μελέτη των μηχα-
νισμών του σύγχρονου κράτους; Υπάρχει κάτι παραπάνω: πρόκειται 
για την πραγματική διεύρυνση του περιεχόμενου του κράτους που 
έχει κάνει ο Γκράμσι. Κράτος για τον Γκράμσι είναι «το σύνολο των 
πραχτικών και θεωρητικών δραστηριοτήτων με τις οποίες η άρχου-
σα τάξη όχι μόνο δικαιολογεί και διατηρεί την κυριαρχία της, μα 
κατορθώνει να αποσπάσει την ενεργητική συναίνεση των κυβερνώ-
μενων». Από την διεύρυνση του κράτους φτάνουμε και σε άλλες 
διευρύνσεις όπως αυτή των διανοούμενων. 

Κάτω από ορισμένες «αυστηρές απαιτήσεις» αυτές οι διευρύν-
σεις είναι ανεπίτρεπτες γιατί ξεχειλώνουν ένα αυστηρό σύστημα 
εννοιών, γιατί προκαλούν ένα ξεχαρβάλωμα της δομής που οικοδο-
μούν οι έννοιες, γιατί τέλος θέτουν μια σειρά νέων καθηκόντων — 
θεωρητικών και πραχτικών— σε όσους κινούνται μέσα στα επίπεδα 
που προσδιορίζουν αυτές οι διευρύνσεις. Αυτοί είναι ίσως οι κυριό-
τεροι λόγοι που το έργο του Γκράμσι έμεινε στα πλαίσια διάφορων 
κλειστών κύκλων διανοουμένων που ανέλαβαν να «εκλαϊκεύσουν» 
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τον Γκράμσι κουτσουρεύοντας κάθε επαναστατική του πτυχή και 
αυθάδικα μετά καταγγέλλουν τον δογματικό και αρτηριοσκληρωτικό 
τρόπο σκέψης κάθε προσπάθειας να καλυφτούν κενά. 

Ο Γκράμσι είναι γενικά ενάντια στον οικονομισμό με την έννοια 
του περιορισμού των οριζόντων της δράσης σε ένα επίπεδο ή ακό-
μα στον αυθαίρετο διαχωρισμό διαφόρων επιπέδων που αναγκαστικά 
θα οδηγούν σε ένα φτώχεμα της ίδιας της δράσης και άρα να μην 
μπορεί να παίξει τον ιστορικό της ρόλο η εργατική τάξη. Γνωρίζει 
καλά ότι οι κατηγορίες για βολονταρισμό θα προέρχονται από οικο-
νομικίστικους κύκλους: «Είναι τουλάχιστον παράξενη η στάση του 
οικονομισμού απέναντι στις εκφράσεις της πολιτικής και πνευματι-
κής θέλησης, δράσης και πρωτοβουλίας, σάμπως να μην είναι αυ-
τές ένα οργανικό επακόλουθο οικονομικών αναγκαιοτητών και μά-
λιστα η μόνη δραστήρια έκφραση της οικονομίας». 

Η κριτική του Γκράμσι στον οικονομισμό έχει σημασία γιατί μπο-
ρεί να δώσει μια πιο ουσιαστική εικόνα της σκέψης του Γκράμσι 
και αναγκαστικά συνδέεται με ορισμένες βαθύτερες πεποιθήσεις 
του. Πρώτα από όλα με τον αντιθετικισμό του που επεκτείνεται 
στην ίδια την έννοια της επιστήμης, καθώς και στον ρόλο του τε-
χνικού εργαλείου. Ο Γκράμσι κριτικάροντας τον οικονομισμό αναφέ-
ρει τρία χαρακτηριστικά σημεία του: «1) Κατά την αναζήτηση των ι-
στορικών δεσμών δεν διακρίνεται αυτό που είναι "σχετικά μόνιμο" 
από αυτό που είναι ευκαιριακή διακύμανση... 2) η θεωρία ότι η οι-
κονομική ανάπτυξη περιορίζεται στο να παρακολουθεί τις τεχνικές 
αλλαγές στα εργαλεία εργασίας ... 3) η θεωρία ότι η οικονομική και 
ιστορική ανάπτυξη εξαρτιέται άμεσα από αλλαγές σε κάποιο σημα-
ντικό στοιχείο της παραγωγής...» 

Αυτή η παρατήρηση για τον οικονομισμό και την πάλη που διεξά-
γει ενάντιά του ο Γκράμσι έχει ιδιαίτερη σημασία όταν συνδυαστεί 
με το γεγονός της ελλιπούς κριτικής του ταιηλορισμού που σχετί-
ζεται με την παραμονή του Γκράμσι στο έδαφος του «παραγωγικι-
σμού». Το λέμε αυτό για να κατανοήσουμε καλύτερα τα όρια της 
κριτικής αλλά και τους ορίζοντες που εκείνη την εποχή είχε ανοί-
ξει η ανθρώπινη πορεία. Μόνο κάτω από αυτήν την οπτική είναι 
δυνατό ένα ουσιαστικό διάβασμα και των σημειώσεων για τον «φορ-
ντισμό και τον αμερικανισμό». 

στ 

Το εργαστήρι «των τετραδίων της φυλακής» 

Αν και ο εισαγγελέας στη δίκη του Γκράμσι είχε πει ρητά ότι 
«πρέπει να εμποδίσουμε αυτόν τον εγκέφαλο να λειτουργεί» και 
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παρόλο τον αργό θάνατο που σήμαιναν οι συνθήκες κράτησης για 
τον ήδη ταλαιπωρημένο οργανισμό του Γκράμσι, αυτός συνέχισε να 
είναι ενεργός. Από το 1929 που παίρνει την άδεια να γράφει μέχρι 
το 1935 που ουσιαστικά ο οργανισμός του καταρρέει, ο Γκράμσι έ-
χει συμπληρώσει 33 τετράδια που περιλαμβάνουν 2848 πυκνογραμ-
μένες σελίδες. Σ' αυτά τα τετράδια περιέχονται περίπου 2000 ση-
μειώσεις του Γκράμσι που ξεχωρίζουν αναμεταξύ τους από το ση-
μείο της παραγράφου (§) που με αυτό ξεκινά κάθε σημείωση. Τα 
τετράδια αυτά σώθηκαν χάρη στην φροντίδα της Τατιάνα Σουχτ, α-
δελφής της γυναίκας του Γκράμσι, που του παραστάθηκε σε όλη 
την περίοδο της φυλακής. 

Μετά την απελευθέρωση και με την επιμέλεια του Φελίπε Πλατό-
νε κυκλοφόρησαν ορισμένες συλλογές από τα «τετράδια της φυλα-
κής». Αυτό έγινε την περίοδο 47-51 στην Ιταλία Οι συλλογές αυ-
τές ήταν: Γράμματα από την φυλακή, 1947* Ιστορικός υλισμός και η 
φιλοσοφία του Μπενεντέτο Κρότσε, 1948* Οι διανοούμενοι και η 
οργάνωση της κουλτούρας, 1949* Το Ρισορτζιμέντο, 1949* σημειώ-
σεις για τον Μακιαβέλι, την πολιτική και το σύγχρονο κράτος, 1949* 
Λογοτεχνία και εθνική ζωή, 1950* και Παρελθόν και παρόν, 1951. 

Το έργο των «τετραδίων της φυλακής» λοιπόν έγινε γνωστό αρ-
χικά με έναν αποσπασματικό τρόπο και μόνο μετά από τριάντα χρό-
νια περίπου (το 1975) έγινε η πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση των 
«τετραδίων της φυλακής» με την επιμέλεια του Βαλεντίνο Τζερατά-
να. Η ολοκληρωμένη έκδοση υποχρεώνει σε μια πιο λεπτομερειακή 
και εμπεριστατωμένη ανάγνωση και άρα αξιολόγηση του έργου του 
Γκράμσι. Αυτό γιατί η χρονολογική κατάταξη του υλικού και κατά 
συνέπεια η πορεία της σκέψης του Γκράμσι ήταν μια εξαιρετικά δύ-
σκολη υπόθεση. Οι προηγούμενες συλλογές δεν έδιναν καθόλου 
στοιχεία γι' αυτά ή ακόμα μάζευαν κάποιες ομοειδείς σημειώσεις 
(κατά θέματα). Οι παρεξηγήσεις που δημιουργήθηκαν με την επι-
πρόσθετη εκλεκτική και αυθαίρετη χρησιμοποίηση αποσπασμάτων 
οδήγησε στο πλήθος των εκδοχών για τις οποίες κάναμε λόγο. 

Ο Γκράμσι ζητούσε και έπαιρνε κατά καιρούς γραφική ύλη (τετρά-
δια). Δεν έγραφε μονάχα σε ένα αλλά σε περισσότερα συγχρόνως. 
Ακόμα πολλές φορές μετέφερε διάφορες σημειώσεις από ένα τε-
τράδιο σε κάποιο άλλο. Τις περισσότερες φορές μονάχα έμμεσα 
μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος που έχουν γραφτεί διάφορες 
σημειώσεις. Στην συνέχεια δίνουμε την κατάταξη που έχει η έκδο-
ση που Βαλεντίνο Τζερατάνα: 

Τετράδιο 1,1929-1930, πρώτο τετράδιο - σημειώσεις. 
Τετράδιο 2, 1929-1933, σύμμικτα. 
Τετράδιο 3,1930, σύμμικτα. 
Τετράδιο 4,1930-1932, σημειώσεις φιλοσοφίας I - σύμμικτα - δέκα-
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άσμα της κόλασης. 
Τετράδιο 5,1930-1932,, σύμμικτα. 
Τετράδιο 6, 1930-1932, σύμμικτα. 
Τετράδιο 7, 1930-1931, σημειώσεις φιλοσοφίας II - σύμμικτα. 
Τετράδιο 8, 1931-1932, σύμμικτα - σημειώσεις φιλοσοφίας III. 
Τετράδιο 9, 1932, σύμμικτα και σημειώσεις για το ιταλικό Ρισορτζι-
μέντο. 
Τετράδιο 10, 1932-1935, η φιλοσοφία του Μπενεντέτο Κρότσε. 
Τετράδιο 11, 1932-1935, εισαγωγή στη μελέτη της φιλοσοφίας. 
Τετράδιο 12, 1932, σκόρπιες σημειώσεις για μια κατηγορία βιβλίων 
σχετικά με την ιστορία των διανοούμενων. 
Τετράδιο 13, 1932-1934, σημειώσεις για την πολιτική του Μακιαβέ-
λι. 
Τετράδιο 14, 1932-1935, σύμμικτα. 
Τετράδιο 15, 1933, σύμμικτα. 
Τετράδιο 16,1933-1934, ζητήματα κουλτούρας I. 
Τετράδιο 17, 1933-1935, σύμμικτα. 
Τετράδιο 18, 1934, Νικολό Μακιαβέλι II. 
Τετράδιο 19, 1934-1935, Ρισορτζιμέντο. 
Τετράδιο 20, 1934-1935, Καθολική Δράση - καθολικοί integrali - ι-
ησουήτες - εκσυγχρονιστές. 
Τετράδιο 21, 1934-1935, Προβλήματα ιταλικής εθνικής κουλτούρας 
-λαϊκή λογοτεχνία I. 
Τετράδιο 22,1934, Αμερικανισμός και φορντισμός. 
Τετράδιο 23, 1934, λογοτεχνική κριτική. 
Τετράδιο 25, 1934, δημοσιογραφία. 
Τετράδιο 25, 1934, στο περιθώριο της ιστορίας - ιστορία των υπο-
τελών κοινωνικών στρωμάτων. 
Τετράδιο 26, 1935, Ζητήματα κουλτούρας II. 
Τετράδιο 27, 1935, Παρατηρήσεις για το «φολκλόρ». 
Τετράδιο 28, 1935, Λοριανισμός. 
Τετράδιο 29, 1935, Σημειώσεις για μια εισαγωγή στην μελέτη της 
γραμματικής. 

Υπάρχουν και τέσσερα άλλα τετράδια (τα Α, Β, C, D) που περι-
λαμβάνουν μεταφράσεις που έκανε ο Γκράμσι για να συνηθίσει το 
χέρι του και ασκήσεις σε άλλες γλώσσες. 

Δεν είναι λίγες οι υπενθυμίσεις του Γκράμσι για τον χαρακτήρα 
αυτών των σημειώσεων. ' Ενα παράδειγμα: «1) Προσωρινός χαρακτή-
ρας —από μνήμης— αυτών των σημειώσεων, 2) απ' αυτές θα προ-
έλθουν ανεξάρτητες μεταξύ τους μελέτες όχι μια μονάχα οργανική 
εργασία, 3) ακόμη δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το κύριο μέρος 
και το δευτερεύον της έκθεσης αυτής, αυτό δηλαδή που θα είναι 
το "κείμενο" και αυτό που θα αποτελεί τις "σημειώσεις", 4) πρόκει-
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ται πολλές φορές για ανεξέλεγκτες απόψεις που θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν σαν "πρώτη προσέγγιση". Μερικές από αυτές σε μετα-
γενέστερες έρευνες, ίσως εγκαταλειφθούν και ίσως αποδειχτεί σω-
στή η αντίθετη άποψη...» 

Τα τετράδια χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: Τα σύμμικτα που πε-
ριέχουν διάφορες σημειώσεις (τετράδια 1-9, 14, 15, 17) και τα «ει-
δικά» τετράδια (10-13, 16, 18-29). Τα πρώτα δεν έχουν μια εσωτε-
ρική και οργανική συνοχή που διαθέτουν τα δεύτερα και η διαδοχή 
των σημειώσεων είναι μάλλον τυχαία, πράγμα που δεν συμβαίνει 
στα ειδικά τετράδια. 

Το τετράδιο 22 

Το τετράδιο 22 με τον τίτλο «αμερικανισμός και φορντισμός» 
που δόθηκε από τον ίδιο τον Γκράμσι, ανήκει στην κατηγορία των 
ειδικών τετραδίων και γράφτηκε στις αρχές του 1934 όταν ο 
Γ κράμσι βρίσκονταν στην κλινική της Φόρμια. Στην πραγματικότητα 
το πρόβλημα του αμερικανισμού και φορντισμού απασχολεί τον 
Γκράμσι από την πρώτη στιγμή που αρχίζει να γράφει. Συγκεκριμέ-
να σε ένα πρώτο πρόγραμμα εργασίας, που μ' αυτό αρχίζει και το 
τετράδιο 1, στις 8 Φλεβάρη 1929, ο αμερικανισμός και ο φορντι-
σμός αναφέρονται σαν ένα βασικό ζήτημα. 

Το τετράδιο 22 αποτελείται από διάφορες σημειώσεις που έχει 
γράψει ο Γκράμσι όλη την προηγούμενη περίοδο και που τις μετα-
φέρει σε ένα ειδικό τετράδιο το 1934. Οι περισσότερες σημειώσεις 
είναι μεταφερμένες χωρίς αλλαγές ουσίας. Σε μια περίπτωση όμως 
έχουμε μια προσθήκη που είναι σημαντική. Συγκεκριμένα, για τον 
σχηματισμό της σημείωσης 13 του τετραδίου 22 έχουν χρησιμοποι-
ηθεί μερικές παράγραφοι από το τετράδιο 4 και το τετράδιο 9. Μό-
νο που τη φορά αυτή υπάρχει και μια προσθήκη. Ο Γκράμσι στο 
τετράδιο 9 αναρωτιέται για την «ορθολογικότητα» της μεθόδου 
Φορντ. Αυτή θα πρέπει να γενικευτεί ώστε να φτάσει ο μέσος ό-
ρος της εργατικής δύναμης στο επίπεδο των εργατών του Φορντ, ή 
κάτι τέτοιο είναι αδύνατο γιατί θα κατέστρεφε τον εργάτη και άρα 
πρέπει να καταπολεμηθεί; Στο τετράδιο 22 υπάρχει μια προσθήκη-
απάντηση στο ερώτημα αυτό: «Νομίζω πως μπορούμε να απαντή-
σουμε πως η μέθοδος Φορντ είναι "ορθολογική" πρέπει δηλαδή να 
γενικευτείαλλά γι ' αυτό είναι αναγκαίο ένα μακρόχρονο προτσές 
που στην πορεία του θα συντελεστεί μια αλλαγή των ατομικών συ-
νηθειών και ικανοτήτων...» 

Πρόκειται, θα λέγαμε, για τα όρια της κριτικής του Γκράμσι στον 
φορντισμό και στον αμερικανισμό. Τα όρια αυτά που σχετίζονται με 
τον παραγωγικισμό που αναφέραμε πιο πάνω, δεν μειώνουν τη ση-
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μασία των σημειώσεων αυτών. Ούτε πρόκειται για ένα ατομικό «λά-
θος» του Γκράμσι σχετικά με ένα σοβαρό πρόβλημα της εποχής 
του. Η ουσιαστική —αλλά όχι ολοκληρωμένη— κριτική του παραγω-
γικισμού θα έρθει στα μέσα της δεκαετίας του 60. Και δεν έχει ο-
λοκληρωθεί όχι γιατί κανείς δεν σκέφτηκε να ξεφύγει από τον κα-
ταραμένο κοινωνικό και τεχνικό καταμερισμό εργασίας που κληρο-
νόμησε, αλλά γιατί στην πράξη αυτή η υποψία και διαίσθηση είναι 
πολύ δύσκολο να μετατραπεί σε συγκεκριμένους και σαφείς στό-
χους που να αγκαλιάζουν μια ιστορική περίοδο. Αν τα τελευταία 
γραπτά του Λένιν αναφέρονταν σε μια πολιτιστική επανάσταση της 
εργατικής τάξης σαν αναγκαίο όρο για να αποφύγουμε το τέλμα, αν 
η κινέζικη πολιτιστική επανάσταση έθεσε με σαφήνεια και αγωνία 
το πρόβλημα, αν τέλος ο Γκράμσι επαναλάμβανε συχνά και διαρκώς 
την ανάγκη μιας συνολικής φιλοσοφικής και ιδεολογικής «μεταρ-
ρύθμισης»· και επειδή η ιστορική πορεία των μεταβατικών προς τον 
κομμουνισμό κοινωνιών έχει κάνει τεράστια βήματα προς τα πίσω, 
αναιρώντας ταυτόχρονα μια σειρά από καταχτήσεις, είναι αναγκαία 
η εξαγωγή συμπερασμάτων και η ανοιχτή πολεμική με τον παραγω-
γικισμό σε όλες του τις παραλλαγές. Διαφορετικά δεν μπορούν να 
αποκρουστούν οι σύγχρονες σταυροφορίες του κεφαλαίου και των 
υπαξιωματικών του. Διαφορετικά δεν είναι νοητός ο αυτόνομος ρό-
λος της εργατικής τάξης στις σύγχρονες κοινωνίες και τέλος δεν 
είναι δυνατό να κερδηθεί το χαμένο έδαφος παρά μονάχα με μια 
νέα «επανάσταση» ενάντια στην θεωρία των παραγωγικών δυνάμεων 
και τις απαιτήσεις της. 

Η μεγάλη σημασία αυτών των σημειώσεων προβάλει από δυο σει-
ρές ζητημάτων: πρώτα από τον πλούτο και τον περιεκτικό τρόπο με 
τον οποίο ο Γκράμσι συλλαμβάνει μια σημαντική διαδικασία που συ-
ντελείται εκείνη τη «στιγμή» και παρεμβαίνει σε μια πολεμική που 
είχε ανοίξει τότε στα πλαίσια του κομμουνιστικού κινήματος· και 
δεύτερον από το γόνιμο κέντρισμα του προβληματισμού που προ-
καλούν οι αναπόφευκτες συγκρίσεις της τωρινής παγκόσμιας κρί-
σης μ' αυτήν που απασχολεί τον Γκράμσι. Από αυτές τις δυο σει-
ρές ζητημάτων θα μπορούσαν να προκύψουν δυο λογιών στόχοι: 
Από τη μια ο εμπλουτισμός των οριζόντων του προβληματισμού και 
η απόχτηση μιας σφαιρικότερης αντίληψης για τις συντελούμενες 
αναδιαρθρώσεις και από την άλλη η συνολική τοποθέτηση απέναντι 
στην τωρινή κρίση. Να που μέσα στη γενική ιδεολογική λιτότητα 
που ζούμε η επιστροφή σε τεφτέρια της δεκαετίας του 30 μπορεί 
να προσφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη αυτών των δύο στόχων. 

Για τη μετάφραση του «Αμερικανισμού και Φορντισμού» χρησι-
μοποιήσαμε την έκδοση της «Picola Biblioteca Einaudi», Τορίνο 
1978, που επιμελήθηκε ο Franco de Felice. Από το πλήθος των 
σημειώσεων που παραθέτει η έκδοση αυτή κρατήσαμε μόνο εκεί-
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νες που αναφέρονται σε σχετικά με το θέμα αποσπάσματα του 
Γκράμσι. 

Τότε και τώρα 

Το κείμενο αυτό του Γκράμσι σχετίζεται με την κρίση του 1929 
και τις αναδιαρθρωτικές, κατά συνέπεια, διεργασίες που συντελού-
νταν και στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Βρισκόμαστε σε μια στιγμή 
που υπάρχουν πολλές ομοιότητες με κείνη. Κρίση με πολλά ίδια 
χαρακτηριστικά αλλά και πολλές διαφορές. 

Τα ζητήματα του «εκσυγχρονισμού», δηλαδή της διαιώνισης του 
συστήματος μέσω αλλαγών στις δομές λειτουργίας του και κύρια 
σε σχέση με τις πολιτικές απέναντι στη ζωντανή εργασία, έμπαιναν 
και μπαίνουν στην πρώτη γραμμή. Μια σημαντική διαφορά είναι πως 
ο «αμερικανισμός» με όλες του τις συνεπαγωγές, παρά τη σκληρή 
κρίση του αποτελούσε για την Ευρώπη ένα πρότυπο που μπορούσε 
με κατάλληλες προσαρμογές να αποτελέσει ένα μέσο «εκσυγχρο-
νισμού» της καπιταλιστικής οικονομίας. Σήμερα ενώ τα πλήγματα 
που έχει υποστεί τον θέτουν σε σκληρή αμφισβήτηση, χρησιμεύει 
παρόλα αυτά σαν πρότυπο περισσότερο στην Ανατολή παρά στην 
Δύση. (Η λιτότητα των ιδεών χαρακτηρίζεται από ισχυρή αλληλεξάρ-
τηση). 

Πολλοί δεν θέλουν και φυσικά δεν βλέπουν πως η ουσία του «α-
μερικανισμού» με τα φορντικά, ταιηλορικά κ.α. συστατικά του είναι 
η «διαχείριση της εργατικής δύναμης» και με τη στενή και με την 
πλατιά έννοια, και πως οι «δύο κοινωνίες» και οι «περεστρόικες» έ-
χουν ακριβώς αυτόν τον πυρήνα σαν κύριο συστατικό τους. Κι εδώ 
έχουμε να κάνουμε με όλη την φτωχή και λιτή ποικιλία αποχρώσε-
ων γύρω από τους δυο αυτούς πόλους στην πορεία προς το ορό-
σημο του έτους 2000, θατσερική, σιρακική ή σοσιαλιστική έκδοση 
αλά Γκονζάλες και Παπανδρέου, από τη μια μεριά* καστρική ή κινέ-
ζικη ή ανατολικοευρωπαϊκή έκδοση της «περεστρόικα» (και δεν έ-
χει σημασία εδώ ποιος προηγήθηκε που) από την άλλη. Έτσι, ενώ 
η «δυαδική κοινωνία» αποβλέπει στην εισαγωγή πιο εντατικών μο-
ντέλων η περεστρόικα εξακολουθεί να στοχεύει σε μιμήσεις πιο 
«χαμηλών προτύπων». Αλλά αυτό είναι μια δευτερεύουσα πλευρά. 

Ο Γκράμσι αντιπαραθέτοντας τον ευρωπαϊκό καπιταλισμό με τον 
«αμερικανισμό» υπόδειχνε την υπεροχή του δεύτερου και ταυτό-
χρονα υπόδειχνε την ιδιομορφία της πορείας «αμερικανοποίησης» 
που επιχειρούνταν τότε. Αυτή η πλευρά της ανάλυσης συχνά απο-
μονώνεται κι έτσι ο Γκράμσι παρουσιάζεται σαν θεωρητικός της 
σύγχρονης «επιχείρησης», σαν υπέρμαχος του παραγωγικού της 
χαρακτήρα σε αντιπαράθεση με τον παρασιτισμό του ευρωπαϊκού 
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καπιταλισμού. Πρόκειται και για απλούστευση και για διαστρέβλωση. 
Η «ορθολογικότητα» του αμερικάνικου καπιταλισμού αποτελεί πια 
σήμερα ένα τέτοιο παρελθόν που αναγνωρίζεται από τους πιο κα-
θαρόαιμους απολογητές του. Ο «αμερικανισμός» σύμφωνα με τον 
Γκράμσι είναι η ορθολογική προωθημένη μορφή του καπιταλισμού 
που όμως σαν τέτοια δεν εξαντλείται στον φορντισμό. Ο «αμερικα-
νισμός» τώρα έχει ξεθωριάσει και η παραγωγική του πλευρά έχει 
καταρρεύσει πολύ πριν από το κραχ του Οκτώβρη 1987. 

Όταν ο ισχυρότερος καπιταλισμός έχει βυθιστεί στον φαύλο κύ-
κλο της υπερχρέωσης και η κύρια «παραγωγική» του δραστηριότη-
τα είναι οι υπηρεσίες που βαφτίζονται με το όνομα της «μεταβιο-
μηχανικής κοινωνίας» ή «κοινωνία της πληροφορίας», η παρασιτική 
πλευρά διογκώνεται όλο και περισσότερο. Αν στις αρχές του αιώνα 
μας ένας «μολυβένιος μανδύας» κοινωνικών διαστρωματώσεων έ-
κανε προβληματική την επιβολή του «αμερικανισμού» στη γερασμέ-
νη Ευρώπη, σε αντίθεση με την εκπληκτική ταχύτητα που αυτός 
προχώρησε στην παρθένα Αμερική* αν χρειάστηκε να περάσουμε 
από τα γεμάτα εκπλήξεις χρόνια 20-40 για να μπορέσει να επικρα-
τήσει ο «αμερικανισμός» μονάχα μετά τη δεύτερη μεγάλη σφαγή 
του 40-45 σε όλο τον δυτικό κόσμο* αν διατυμπανίστηκε τόσο πολύ 
η «τεχνοδομή» που γοήτευσε πολλούς γιατί έδειχνε τον έξοχα πα-
ραγωγικό ρόλο του «νεοκαπιταλισμού», ο οποίος μάλιστα ήταν σε 
θέση να αυτορυθμίζεται απορροφώντας τις αντιφάσεις του καπιτα-
λιστικού τρόπου παραγωγής* αν αναγνωρίστηκε σε όλες τις ακαδη-
μίες των «σοσιαλιστικών» χωρών η παγκοσμιότητα του νόμου της 
αξίας και επιδιώχτηκε να παίξει τον ρυθμιστικό του ρόλο μέσα από 
τις «ουδέτερες» κατηγορίες του κέρδους και του υλικού κινήτρου* 
αν τέλος πάντων ο σκοπός της παραγωγής σε πλανητική κλίμακα 
είναι το περισσότερο κέρδος, η απομύζηση υπεραξίας που πλέον 
είναι δύσκολος ο ακριβής εντοπισμός του τόπου παραγωγής της, τότε 
δεν πρέπει να παραξενεύουν τα απόλυτα λογικά και συνακόλουθα 
γεγονότα: ότι δηλαδή αυτός ο «μολυβένιος μανδύας» έχει πάρει 
πρωτόγνωρες διαστάσεις με την πορεία που πήρε η «ανάπτυξη» και 
ότι αναζητούνται λύσεις που να παντρεύουν τις πιο καθυστερημέ-
νες κοινωνικές σχέσεις με τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η «κοι-
νωνία της πληροφορίας». Η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου αποτελεί 
το μοναδικό πλέον μοντέλο στο οποίο ελπίζουν οι ιθύνοντες. 

Αυτή η άθλια, αλλά πέρα για πέρα αληθινή, πραγματικότητα της 
διατήρησης και διαιώνισης της κοινωνικής ανισότητας χάρη στην 
εκμετάλλευση δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε πλανητική κλίμακα, 
για να ανατραπεί-έχει ανάγκη από έναν νέο κοινωνικό βολονταρι-
σμό. Αυτός ο βολονταρισμός αναγκαστικά θα αναμετρηθεί με όλες 
τις πτυχές του «μολυβένιου μανδύα» και φυσικά θα μάθει να περι-
γελά τα κοσμικά και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα που θορυβούν για 
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τον «δογματικό» τρόπο σκέψης τη στιγμή που βρίσκονται εκεί που 
βρίσκονται χάρη στην «ευλυγισία» τους... 

«Καλπασμοί στο βασίλειο του αδύνατου 
και του ονείρου» 

Ζούμε σε εποχή ιδεολογικής λιτότητας. Η λιτότητα και η φτώχεια 
των ιδεών είναι ένα γεγονός που προέκυψε από τις απίθανες «πο-
νηριές της ιστορίας», δηλαδή από την δράση και σύγκρουση αν-
θρώπων που ανήκαν σε διαφορετικές τάξεις. Επειδή λοιπόν η πα-
ρούσα υπερπαραγωγή «αυστηρών» ιδεολογικών κατασκευών και η 
λιτότητα ιδεών βρίσκεται σε συμμετρική σχέση με γενικά οικονομι-
κά και κοινωνικά χαρακτηριστικά (υπερσυσσώρευσης και εξαθλίω-
σης, επιστημονικής και τεχνολογικής απογείωσης και ανικανότητα 
προσγείωσης για την λύση απλών προβλημάτων ύπαρξης στο χώρο 
και στο χρόνο, χρηματιστικής φρενίτιδας και όλο και μεγαλύτερης 
αποξήρανσης πόρων στο μεγαλύτερο μέρος της υδρογείου κλπ) η 
προσφυγή σε καταστάσεις που «κυκλικά» προϋπήρξαν πριν μισό αι-
ώνα και πάνω είναι και δικαιολογημένη και επίκαιρη. 

Γιατί το φαινόμενο του «φαύλου κύκλου» στην οικονομία πέρασε 
και στον κόσμο των ιδεών. Για να σπάσει ακριβώς αυτός ο φαύλος 
κύκλος χρειάζεται να εντοπίζεται η ουσία, να επισημαίνονται οι ο-
μοιότητες και οι διαφορές. Και φυσικά είναι αναγκαία η αντίθεση 
σε φτωχοπροδρομισμούς που έχουν πέραση και που βέβαια κάθε 
άλλο παρά προβάλονται σαν τέτοιοι αφού έχουν την αίγλη της κα-
τεστημένης επιστήμης και της έγκυρης σκέψης. 

Ο Γκράμσι αναπολώντας στους δρόμους του Τορίνο τους καθη-
μερινούς βραδυνούς περιπάτους με νεαρότερους συντρόφους και 
τις ατέλειωτες συζητήσεις που είχαν στις αρχές της δεκαετίας του 
20, γράφει πως οι συζητήσεις αυτές έμοιαζαν με καλπασμούς στο 
βασίλειο του αδύνατου και του όνειρου. Δεν είναι που λείπουν αυ-
τοί οι περίπατοι σήμερα. Δεν ισχύει πως όλα αλλάζουν γρήγορα σή-
μερα, γιατί η ιστορία τότε έκανε πολύ πιο γρήγορα βήματα. Είναι η 
συστηματική προσπάθεια που κάνουν όλοι οι σύγχρονοι χειριστικοί 
μηχανισμοί για να μας διατηρούν καθηλωμένους στη σφαίρα του 
«εφικτού». Είναι η «αντεπανάσταση μέσα στην επανάσταση» που α-
ποκήρυξε κάθε καλπασμό που καταδίκασε στο πυρ το εξώτερο κά-
θε βολονταρισμό, που απονεύρωσε κάθε ζωντανό σημείο του μαρ-
ξισμού μέσα από έναν γκρίζο αντικειμενισμό. 

Αν μιλάμε για την ανάγκη, τις ανάγκες δισεκατομμυρίων ανθρώ-
πων, οι καλπασμοί αυτοί δεν είναι σε αντίθεση με την τραχύτητα 
της σύγχρονης ζωής. Αντίθετα είναι «οργανικό επακόλουθο» της 
σύγχρονης δομής. Σαν τέτοιοι όμως έχουν ανάγκη από γνώση πε-
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ρασμένη και σημερινή. Είναι η δίψα για πραγματική γνώση που θα 
φέρει πιο κοντά διάφορες ουτοπίες. Από αυτή την άποψη το έργο 
του Γκράμσι έχει πολλά να προσφέρει, είναι φρέσκο και επίκαιρο. Ο 
Γκράμσι ποτέ δεν αρνήθηκε εκείνη την πλευρά του εαυτού του 
που πιτσιρικάς μαζί με άλλους σαρδηνούς φώναζε «στη θάλασσα οι 
στεριανοί». Αργότερα ήξερε και επαναλάμβανε συχνά πως ήταν έ-
νας «διπλός και τριπλός επαρχιώτης» που άρχισε να βλέπει γενικό-
τερα τον κόσμο. 

Σε ένα γράμμα του από την φυλακή έγραφε: «Είμαι πεισμένος 
πως ακόμα όταν όλα έχουν χαθεί ή μοιάζουν να έχουν χαθεί, πρέ-
πει ήρεμα να ξαναρχίζουμε το έργο μας από την αρχή. Είμαι πει-
σμένος πως πρέπει πάντα να στηριζόμαστε στο εαυτό μας και στις 
δικές μας δυνάμεις· να μην περιμένουμε τίποτα από κανέναν και έ-
τσι να μην προμηθευόμαστε απογοητεύσεις. Πως πρέπει να προ-
γραμματίζουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε και μπορούμε να κά-
νουμε και να ακολουθήσουμε τον δρόμο μας. Η ηθική μου κατά-
σταση είναι εξαιρετική: υπάρχουν αυτοί που με θεωρούν σατανά κι 
αυτοί που με θεωρούν περίπου άγιο. Εγώ δεν θέλω να κάνω ούτε 
τον μάρτυρα ούτε τον ήρωα. Πιστεύω απλά πως είμαι ένας μέσος 
άνθρωπος, που έχει τις δικές του βαθιές πεποιθήσεις και που δεν 
τις αλλάζει με τίποτα στον κόσμο» 

Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε; Αντικειμενικά (αλλά με ποια μέτρα 
θα αξιολογηθεί το «αντικειμενικά»;) στο βαθμό που αφομοιωθεί η 
τιτάνια προσπάθεια που έκανε το κομμουνιστικό κίνημα με τους ε-
πώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές του, δεν βρισκόμαστε στο δι-
καιολογημένο σύνθημα «στη θάλασσα οι στεριανοί». Σημασία όμως 
έχει ότι θέτουμε το ερώτημα. Και θέτοντας αυτό το ερώτημα ανα-
γκαστικά εκφράζουμε την πεποίθηση ότι έχουμε πολλά να μάθου-
με... 

Α/συνέχεια, Απρίλης 1988 
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ΦΟΡΝΤΙΣΜΟΣ 





1 Σειρά προβλημάτων που πρέπει να εξεταστούν κά-
τω απ' αυτό τον γενικό και κάπως συμβατικό τίτλο 
«Αμερικανισμός και Φορντισμός», αφού παρθεί υ-

πόψη το θεμελιακό γεγονός πως οι λύσεις τους αναγκα-
στικά επιβάλλονται και επιχειρούνται μέσα στους ανταγω-
νιστικούς όρους της σύγχρονης κοινωνίας, πράγμα που 
προσδιορίζει περίπλοκες, παράλογες θέσεις, οικονομι-
κές και ηθικές κρίσεις και συχνά καταστροφικές τάσεις 
κλπ. Μπορούμε να πούμε γενικά πως ο αμερικανισμός 
και ο φορντισμός προκύπτουν από την ενύπαρκτη ανά-
γκη να προχωρήσουμε στην οργάνωση μιας προγραμμα-
τισμένης οικονομίας και πως τα διάφορα προβλήματα 
που θα εξεταστούν θα πρέπει να αποτελούν κρίκους 
στην αλυσσίδα, που επισημαίνουν το πέρασμα ακριβώς 
από τον παλιό οικονομικό ατομικισμό στην προγραμμα-
τισμένη οικονομία. Τα προβλήματα αυτά γεννιούνται από 
τις διάφορες μορφές αντίστασης που το προτσές ανά-
πτυξης βρίσκει στο ξετύλιγμά του, αντιστάσεις που 
προέρχονται από τις σύμφυτες δυσκολίες στην «κοινω-
νία των πραγμάτων» ("societas rerum") και στην «κοινω-
νία των ανθρώπων» ("societas hominum")(1). Μια προο-
δευτική προσπάθεια που ξεκινάει από τη μια ή την άλλη 
κοινωνική δύναμη δεν παραμένει χωρίς βασικές συνέ-
πειες: οι υποδεέστερες δυνάμεις που θα πρέπει να γί-
νουν αντικείμενο «χειρισμού» και να ορθολογικοποιη-
θούν σύμφωνα με τους νέους σκοπούς, αναγκαστικά 
αντιστέκονται. Αλλά αντιστέκονται επίσης και ορισμένα 
τμήματα των κυρίαρχων δυνάμεων ή τουλάχιστον συμμά-
χων των κυρίαρχων δυνάμεων. Η ποτοαπαγόρευση(2) που 
στις ΗΠΑ αποτελούσε έναν αναγκαίο όρο για την ανά-

(1) Τι είναι ο άνθρωπος: «Το, ότι ο άνθρωπος δεν 
μπορεί να εννοηθεί αλλιώτικα παρά μονάχα σαν 
ζωντανό ον αποτελεί κοινοτυπία Όμως απ' αυτό 
δεν βγαίνουν τα αναγκαία έστω και 
εξατομικευμένα συμπεράσματα: το ότι μια 
καθορισμένη ανθρώπινη κοινωνία ανθρώπων 
προϋποθέτει μια καθορισμένη κοινωνία 
πραγμάτων και πως η κοινωνία των ανθρώπων 
είναι δυνατή μονάχα στο βαθμό που υπάρχει μια 
κοινωνία πραγμάτων, αποτελεί επίσης κοινοτυπία 
Είναι αλήθεια πως μέχρι τώρα σ' αυτούς τους 
υπερ-ατομικούς οργανισμούς δίνεται μια 
μηχανιστική και ντετερμινιστική σημασία (και στην 
societas hominum και στην societas rerum). Κι 
από κει η αντίδραση. Χρειάζεται να 
επεξεργαστούμε μια θεωρία στην οποία όλες 
αυτές οι σχέσεις να είναι ενεργητικές και σε 
κίνηση ξεκαθαρίζοντας πως έδρα αυτής της 
δραστηριότητας είναι η συνείδηση του 
ξεχωριστού ανθρώπου που γνωρίζει, θέλει, 
θαυμάζει, δημιουργεί όσο γνωρίζει, θέλει, 
θαυμάζει, δημιουργεί κλπ και που νοείται όχι 
απομονωμένος αλλά πλούσιος από τις 
δυνατότητες που προσφέρονται από τους άλλους 
ανθρώπους και από την κοινωνία των πραγμάτων 
για την οποία δεν μπορούν παρά να έχουν μια 
ορισμένη γνώση. (Όπως κάθε άνθρωπος είναι 
φιλόσοφος, κάθε άνθρωπος είναι επιστήμονας 
κλπ)». (Γκράμσι, Τετράδιο 10 Ec 1346). 

(2) Η ποτοαπαγόρευση προδιορίζει μια περίοδο 
στην ιστορία των ΗΠΑ ανάμεσα στους δύο 
παγκόσμιους πολέμους που χαρακτηρίζεται από 
τη νομοθεσία σχετικά με την απαγόρευση 
παραγωγής και πώλησης οινοπνευματωδών 
ποτών. Αυτή η απόφαση του ομοσπονδιακού 
κράτους —που ισχύει για όλες τις πολιτείες— 
ψηφίστηκε το 1919 και σημάδεψε τη νίκη ενός 
προσανατολισμού που είχε εκδηλωθεί πολλά 
χρόνια πριν (η ποτοαπαγόρευση εφαρμόστηκε το 
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πτύξη ενός εργάτη σε αρμονία με μια φορντοποιημένη 
βιομηχανία, κατέρρευσε από την αντίθεση περιθωρια-
κών, ακόμα καθυστερημένων δυνάμεων κι όχι βέβαια 
από την αντίθεση των βιομηχάνων ή των εργατών κλπ. 

Κατάλογος ορισμένων από τα πιο σημαντικά ή ιδιαί-
τερου ενδιαφέροντος —αν και από πρώτη ματιά δεν 
φαίνονται πρώτης γραμμής— προβλήματα: 1) αντικατά-
σταση του σημερινού πλουτοκρατικού στρώματος με έ-
να νέο μηχανισμό συσσώρευσης και διανομής του χρη-
ματιστικού κεφάλαιου που στηρίζεται άμεσα στη βιομη-
χανική παραγωγή* 2) σεξουαλικό πρόβλημα* 3) ερώτημα 
αν ο αμερικανισμός μπορεί να αποτελέσει μια ιστορική 
«εποχή», αν δηλαδή μπορεί να προσδιορίσει μια βαθμι-
αία εξέλιξη του τύπου που έχει εξεταστεί αλλού, των 
«παθητικών επαναστάσεων»(3) που προσιδιάζουν στον 
αιώνα που πέρασε ή αν αντίθετα αντιπροσωπεύει μονά-
χα τη μοριακή συσσώρευση στοιχείων που προορίζονται 
να παράγουν μια «έκρηξη», δηλ. μια εξέλιξη γαλλικού τύ-
που* 4) το πρόβλημα της «ορθολογικοποίησης» της ευ-
ρωπαϊκής δημογραφικής σύνθεσης· 5) το πρόβλημα αν η 
εξέλιξη θα πρέπει να έχει σαν σημείο εκκίνησης το εσω-
τερικό του βιομηχανικού και παραγωγικού κόσμου ή θα 
μπορούσε να αναπτυχθεί εξωτερικά, με την προφυλακτι-
κή και ογκώδικη κατασκευή ενός τυπικά νομικού εξο-
πλισμού που θα οδηγεί από τα έξω τις αναγκαίες εξελί-
ξεις του παραγωγικού μηχανισμού* 6) το πρόβλημα των 
λεγόμενων «υψηλών μισθών» που πληρώνονται από τη 
φορντοποιημένη και ορθολογικοποιημένη βιομηχανία* 7) 
ο φορντισμός σαν ακραίο σημείο του προτσές των δια-
δοχικών αποπειρών από μέρους της βιομηχανίας να ξε-
περάσει τον νόμο της τάσης του ποσοστού κέρδους να 
πέφτει(4)* 8) η ψυχανάλυση (η τεράστια μεταπολεμική 
της διάδοση) σαν έκφραση του αυξανόμενου ηθικού ε-
ξαναγκασμού που ασκεί ο κοινωνικός και κρατικός μη-
χανισμός στα ξεχωριστά άτομα και των παθολογικών 
κρίσεων που προσδιορίζει αυτός ο εξαναγκασμός* 9) η 
Λέσχη Ροτάρυ και η Μασονία(5)* 10) «.... ». 

1871 στην πολιτεία του Μαίην), που στη 
διαμόρφώσή του συνέβαλαν διάφορα στοιχεία, 
απ' αυτά που λέγονται ζητήματα δημόσιας τάξης 
ή οικονομικά (σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της 
ποτοαπαγόρευσης έπαιξαν οι βιομηχανικές 
πολιτείες). Η απαγόρευση παρέμεινε σε ισχύ για 
14 χρόνια μέχρι το 1933, με την εκλογή του 
Ρούζβελτ στην προεδρία 

(3) Πα την έννοια της παθητικής επανάστασης: 
«Ο Βιντσέντσο Κουόκο ονόμασε παθητική 
επανάσταση αυτή που διαδραματίστηκε στην 
Ιταλία σαν αντίχτυπος των ναπολεόντιων πολέμων. 
Η έννοια της παθητικής επανάστασης μας 
φαίνεται ακριβής όχι μόνο για την Ιταλία, αλλά 
ακόμα για εκείνες τις χώρες που εκσυγχρόνισαν 
το κράτος διά μέσου μιας σειράς 
μεταρρυθμίσεων και εθνικών πολέμων, χωρίς να 
περάσουν από την πολιτική επανάσταση 
ριζοσπαστικού και γιακωβίνικου τύπου». 
(Γκράμσι, Ec 504). 

«Η έννοια της παθητικής επανάστασης πρέπει να 
προκύψει με ακρίβεια από δύο βασικές αρχές της 
πολιτικής επιστήμης: 1) ότι κανένας κοινωνικός 
σχηματισμός δεν εξαφανίζεται όσο οι 
παραγωγικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν μέσα 
του βρίσκουν ακόμα χώρο για μια παραπέρα 
προοδευτική κίνηση· 2) ότι η κοινωνία δεν βάζει 
στον εαυτό της καθήκοντα που για τη λύση τους 
δεν έχουν ακόμα ωριμάσει οι αναγκαίοι όροι, κλπ. 
Εννοείται ότι αυτές οι αρχές πρέπει 
προηγούμενα να αναπτυχθούν κριτικά ο 
ολόκληρη την έκτασή τους και να καθαριστούν 
από κάθε κατάλοιπο μηχανιστικότητας και 
μοιρολατρισμού».. 
(Γκράμσι, Ec 1744). 

«Μπορούμε να εφαρμόσουμε στην έννοια της 
παθητικής επανάστασης το ερμηνευτικό κριτήριο 
των μοριακών αλλαγών που στην πραγματικότητα 
αλλάζουν προοδευτικά την προηγούμενη 
σύνθεση των δυνάμεων και έτσι γίνονται μήτρα 
καινούργιων αλλαγών». 
(Γκράμσι, Ec 1746). 

«Οι μελέτες που έγιναν για να δειχτούν οι 
αναλογίες ανάμεσα στην περίοδο που 
ακολούθησε την πτώση του Ναπολέοντα και σ' 
εκείνη που ακολούθησε τον πόλεμο του 1914-18. 
Οι αναλογίες αντικρύζονται μονάχα κάτω από δύο 
απόψεις: την εδαφική διαίρεση και εκείνη, πιο 
φανερή και επιφανειακή, της απόπειρας να δοθεί 
μια σταθερή νομική οργάνωση στις διεθνείς 
σχέσεις (Ιερή Συμμαχία και Κοινωνία των Εθνών). 
Αντίθετα το πιο σημαντικό χαρακτηρισπκό που 
πρέπει να μελετηθεί είναι εκείνο που 
ονομάστηκε "παθητική επανάσταση", πρόβλημα 
που δεν εμφανίζεται χτυπητά αφού απουσιάζει 
ένας εξωτερικός παραλληλισμός για τη Γαλλία 
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του 1789-1815. Και παρόλα αυτά όλοι 
αναγνωρίζουν πως ο πόλεμος του 1914-18 
αντιπροσωπεύει μια ιστορική ρήξη, με την έννοια 
πως μια ολόκληρη σειρά προβλημάτων που είχαν 
συσσωρευτεί μοριακά πριν από το 1914, 
δημιούργησαν ένα "σωρό", τροποποιώντας τη 
γενική δομή του προηγούμενου προτσές: αρκεί 
να σκεφτούμε τη σημασία που είχε πάρει το 
συνδικαλισπκό φαινόμενο, γενικός όρος που σ' 
αυτόν συνοψίζονται διάφορα προβλήματα και 
προτσές ανάπτυξης διαφορετικής σημασίας 
(κοινοβουλευτισμός, βιομηχανική οργάνωση, 
δημοκρατία, φιλελευθερισμός κλπ), αλλά που 
αντικειμενικά αντανακλούσε το γεγονός πως μια 
νέα κοινωνική δύναμη έχει συσταθεί και που είχε 
μια όχι αμελητέα βαρύτητα κλπ κλπ». 
(Γκράμσι, Ec 1824). 

Στις επόμενες σελίδες αυτού του τόμου ο 
αναγνώστης μπορεί να βρει πολλές αναφορές και 
επισημάνσεις. 

(4) Ο Γκράμσι είχε ήδη αφιερώσει στο ζήτημα της 
σχέσης αμερικανισμός-τάση του ποσοστού 
κέρδους να πέφτει, μια σειρά από πολύ ειδικές 
παρατηρήσεις, «θα μπορούσαμε να ονομάσουμε 
(ίσως) ένα θεώρημα πρώτης προσέγγισης: αλλά 
(μήπως) γι αυτό είναι λιγότερο σημαντικό; Το 
θεώρημα αυτό θα έπρεπε να μελετηθεί στη βάση 
του ταιηλορισμού και του φορντισμού. Αυτές οι 
δύο δραστηριότητες δεν αποτελούν απόπειρες να 
ξεπεραστεί αυτή η πρώτη προσέγγιση; Αυξάνεται 
το σταθερό κεφάλαιο, αλλά στην αύξηστταυτή 
υπάρχει μια μεταβλητή που έχει άμεσο 
αποτέλεσμα στο νόμο: μια ή περισσότερες 
μεταβλητές, όπως η παραγωγή πιο 
τελειοποιημένων μηχανών, πιο ανθεκτικών 
μετάλλων, ενός διαφορετικού τύπου εργάτη, 
μείωση των σκάρτων, χρησιμοποίηση 
υποπροϊόντων [γενικά, δηλαδή οικονομία στα 
σκάρτα (αναγκαία) γίνεται δυνατή από τη μεγάλη 
ποσότητά τους]. Ο βιομήχανος με την καθεμιά 
απ' αυτές τις καινοτομίες περνάει από μια 
περίοδο με αυξανόμενο κόστος σε μια περίοδο 
με μειωνόμενο κόστος όσο απολαμβάνει ένα 
μονοπώλιο πρωτοβουλίας που μπορεί να 
διαρκέσει για αρκετά μεγάλο διάστημα (σχετικά). 
Το μονοπώλιο διαρκεί επίσης αρκετά εξαιτίας των 
"υψηλών μισθών" που οι προοδευτικές 
βιομηχανίες μπορούν ή "οφείλουν" να δίνουν, για 
να έχουν τη δυναίότητα να επιλέγουν από την 
μάζα των εργατών εκείνους που "ψυχοσωματικά" 
είναι πιο προσαρμοσμένοι για τις νέες 
μεθόδους εργασίας και παραγωγής. Η επέκταση 
του νέου τύπου παραγωγής οδηγεί σε μια σειρά 
από κρίσεις που αναπαράγουν τα ίδια προβλήματα 
της "τάσης του ποσοστού του κέρδους να 
πέφτει". Προβλήματα που μπορούμε να 
φανταστούμε πως ξαναγυρίζουν κυκλικά οκρού: 1) 
δεν φτάνει στο μαθηματικό όριο η αντίσταση των 



υλικών 2) δεν φτάνει το όριο η χρησιμοποίηση 
αυτόματων μηχανών 3) δεν φτάνει το όριο 
κορεσμού η παγκόσμια βιομηχανία, παίρνοντας 
υπόψη το ποσοστό αύξησης του πληθυσμού και 
της παραγωγής για την ανανέωση των ειδών 
κατανάλωσης και των εργαλειακών αγαθών. Ο 
νόμος για την τάση που ανακαλύφθηκε από τον 
Μαρξ βρίσκεται επομένως στη βάση του 
αμερικανισμού, δηλ του επιταχυνόμενου ρυθμού 
στο προτσές των μεθόδων εργασίας και 
παραγωγής και τροποποιήσεων στον τύπο του 
εργάτη» (Ec 882 - 83). 

(5) Το Ρόταρυ είναι μια ένωση επιχειρηματιών 
που δημιουργήθηκε από τον Αμερικανό Πωλ 
Χάρρις το 1905: ύστερα από λίγα χρόνια απέκτησε 
μια διεθνή διάσταση αφού διαδόθηκε σε πολλές 
χώρες. Σύγχρονη μορφή οργάνωσης των 
κυρίαρχων στρωμάτων κυριαρχείται από μια 
ιδιαίτερη ιδεολογία κοινωνικής χρησιμότητας που 
δεν διαχωρίζεται από τα προβλήματα μιας 
αναπτυσσόμενης βιομηχανικής πραγματικότητας. 
«Στο Ρόταρυ μπορούν να μπουν όλοι, μασόνοι, 
προτεστάντες, καθολικοί». «Το Ρόταρυ Κλαμπ δεν 
μπορεί να μπερδεύεται με την παραδοσιακή 
Μασονία ειδικά μ' αυτή των λατινικών χωρών. 
Αποτελεί ένα οργανικό ξεπέρασμα της Μασονίας 
και αντιπροσωπεύει πιο συγκεκριμένα και ακριβή 
συμφέροντα Ο θεμελιακός χαρακτήρας της 
Μασονίας είναι η μικροαστική δημοκρατία, ο 
λαϊκισμός, ο αντικληρικαλισμός κλπ. Το Ρόταρυ 
είναι η οργάνωση των ανώτερων τάξεων». «Είναι 
βασικά σύγχρονος τύπος οργάνωσης. Είναι πιθανό 
να υπάρχουν αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη 
Μασονία και το Ρόταρυ αλλά δεν είναι 
ουσιαστικές. Το Ρόταρυ αναπτυσσόμενο 
προσπαθεί να κυριαρχήσει σ' όλες τις άλλες 
οργανώσεις και ακόμα και στην Καθολική 
Εκκλησία, έτσι όπως στην Αμερική κυριαρχεί 
σίγουρα σ' όλες τις Προτεσταντικές Εκκλησίες. 
Βέβαια η Καθολική Εκκλησία δεν μπορεί να 
βλέπει "επίσημα" με καλό τρόπο το Ρόταρυ, αλλά 
μου φαίνεται δύσκολο να έχει απέναντι του μια 
στάση όπως αυτή που παίρνει απέναντι στη 
Μασονία θα έπρεπε τότε να στραφεί ενάντια 
στον καπιταλισμό. Η ανάπτυξη του Ρόταρυ είναι 
ενδιαφέρουσα από πολλές πλευρές: ιδεολογικές, 
πραχπκές, οργανωτικές κλπ. θα πρέπει να δούμε 
επομένως αν η αμερικάνικη και η παγκόσμια 
οικονομική κρίση θα καταφέρει ένα πλήγμα στον 
αμερικανισμό και επομένως στο Ρόταρυ». 
(Ec 543). 



20ρθολογικοποίηση της ευρωπαϊκής δημογραφι-
κής σύνθεσης. Στην Ευρώπη οι διάφορες απόπει-
ρες να εισαχθούν ορισμένες πλευρές του αμερι-

κανισμού και του φορντισμού οφείλονται στο παλιό 
πλουτοκρατικό στρώμα που θα ήθελε να συμφιλιώσει 
εκείνα που, μέχρι απόδειξης του εναντίου, φαίνονται 
ασυμφιλίωτα: την παλιά και αναχρονιστική ευρωπαϊκή 
κοινωνική δημογραφική διάρθρωση με μια πάρα πολύ 
σύγχρονη μορφή παραγωγής και τρόπο εργασίας που 
προσφέρεται από τον πιο τελειοποιημένο αμερικανικό 
τύπο, τη βιομηχανία του Χένρυ Φορντ. Επομένως η ει-
σαγωγή του φορντισμού βρίσκει τόσες «πνευματικές» 
και «ηθικές» αντιστάσεις και αυτό συντελείται με ιδιαί-
τερα ωμές και δόλιες μορφές, μέσα από τον πιο ακραίο 
εξαναγκασμό. Για να μιλήσουμε απλά, η Ευρώπη θα 
ήθελε να έχει το σκύλο χορτάτο και την πίττα ολάκερη, 
όλα τα οφέλη που παράγει ο φορντισμός στον ανταγω-
νισμό, διατηρώντας τη στρατιά των παράσιτων που κατα-
βροχθίζοντας τεράστιες μάζες υπεραξίας επιδεινώνουν 
το αρχικό κόστος και συμπιέζουν τη δύναμη του αντα-
γωνισμού στη διεθνή αγορά. Η ευρωπαϊκή αντίδραση 
στον αμερικανισμό, επομένως, πρέπει να εξεταστεί με 
προσοχή: από την ανάλυσή της θα προκύψουν παραπάνω 
από ένα αναγκαία στοιχεία για να κατανοηθεί η σημερι-
νή κατάσταση μιας σειράς κρατών της γηραιάς ηπείρου 
και τα μεταπολεμικά πολιτικά γεγονότα. 

Ο αμερικανισμός στην πιο ολοκληρωμένη του μορφή 
απαιτεί έναν προκαταρκτικό όρο που μ' αυτόν δεν 
ασχολήθηκαν οι Αμερικάνοι που έχουν αντιμετωπίσει τέ-

(6) Η δημογραφική διάρθρωση είναι βασική για να 
κατανοηθούν ο τύπος του κράτους που 
οικοδομήθηκε στις ΗΠΑ, η σχέση που 
αποκαταστάθηκε με τον διεθνή καταμερισμό 
εργασίας, οι ειδικές μορφές της καπιταλιστικής 
συσσώρευσης και τα όρια του βιομηχανικού 
μηχανισμού. Πρόκειται για μια θεματολογία που 
αναπτύσσεται σε στενή συνάφεια με τις 
παρατηρήσεις του Γκράμσι για την ιταλική 
πραγματικότητα. «Η Ιταλία είναι η χώρα όπου στις 
συνθήκες που δημιουργήθηκαν απ' το 
Risorgimento και τόν τρόπο που αυτό 
ξετυλίχθηκε, έχει το μεγαλύτερο βάρος του 
παρασιτικού πληθυσμού που ζει χωρίς να 
παρεμβαίνει καθόλου στην παραγωγική ζωή, είναι 
η χώρα με τη μεγαλύτερη μεσοαστική τάξη σης 
πόλεις και στο χωριό που καταναλώνει ένα 
μεγάλο μέρος του εθνικού εισοδήματος για να 
αποταμιεύει ένα ανεπαρκές κλάσμα στις εθνικές 
ανάγκες». (Γκράμσι, Ec 1996 Q19). 

(7) Γκαίτε: Γοάμματα από τη Νάπολη (1787), 
μετάφραση Φορτουνάτο, Νάπολη 1917. Το 
γράμμα στο οποίο αναφέρεται ο Γκράμσι είναι 
γραμμένο στις 28 Μάη 1787. Το σχόλιο του 
Εϊνάουντι [Γκαίτε: η παράδοση του Ναπολιτάνου 
λαζαρόνε (ζητιάνου) και η αξία της εργασίας, στη 
«Riforma Sociale», Μάρτης - Απρίλης 1918). «Οι 
Ιταλοί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 
σκέφτονταν και πολλοί σκέφτονται ακόμα, πως 
αρκεί να εισαγάγουν τη βιομηχανία στο Νότο για 
να ανεβάσουν τους κατοίκους σ' ένα ψηλότερο 
επίπεδο ευτυχίας και ευημερίας. Σ* αυτές τις 
γενναιόφρονες προσπάθειες υπάρχει ένα 
επιμέρους λάθος. Η βιομηχανία είναι χρήσιμη όσο 
αυξάνει τη μάζα των χρήσιμων πραγμάτων για 
τους ανθρώπους. Δεν είναι χρήσιμη όσο την 
αυξάνει ανώφελα, εμπνέοντος την αγάπη της 
δουλειάς για τη δουλειά, προκαλώντας το άγχος 
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τοια προβλήματα, γιατί ο όρος αυτός στην Αμερική 
υπάρχει «φυσικά». Ο όρος αυτός που μπορεί να ονομα-
στεί «ορθολογική δημογραφική σύνθεση», συνίσταται 
στο ότι δεν υπάρχουν πολυάνθρωπες τάξεις χωρίς μια 
βασική λειτουργία στον παραγωγικό κόσμο, δηλαδή από-
λυτα παρασιτικές τάξεις. Αντίθετα η ευρωπαϊκή «παρά-
δοση», ο ευρωπαϊκός «πολιτισμός», χαρακτηρίζονται 
από την ύπαρξη παρόμοιων τάξεων, που δημιουργήθη-
καν από τον «πλούτο» και την «περιπλοκότητα» της πε-
ρασμένης ιστορίας που άφησε έναν όγκο παθητικών 
προσχώσεων μέσα από φαινόμενα κορεσμού και απολί-
θωσης του κρατικού προσωπικού και των διανοούμενων, 
του κλήρου και της γαιοχτησίας, του ληστρικού εμπορί-
ου και του επαγγελματικού στρατού αρχικά και σε συνέ-
χεια του στρατού με υποχρεωτική στρατολογία αλλά 
επαγγελματικού για τα στελέχη του. Θα μπορούσαμε να 
πούμε πως όσο πιο μεγαλύτερη είναι η ιστορία μιας χώ-
ρας, τόσο περισσότερες και πιο καταθλιπτικές είναι αυ-
τές οι προσχώσεις αργόσχολων και άχρηστων μαζών, 
που ζουν από την «κληρονομιά» των «προγόνων», αυτών 
των συνταξιούχων της οικονομικής ιστορίας. Μια στατι-
στική αυτών των οικονομικά παθητικών στοιχείων (με 
την κοινωνική έννοια) είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί εί-
ναι αδύνατο να βρεθεί ο «όρος» που θα μπορούσε να 
τα προσδιορίσει μέσα από μια άμεση έρευνα. Διαφωτι-
στικές ενδείξεις θα μπορούσαν να βγουν έμμεσα, από 
την ύπαρξη, για παράδειγμα, καθορισμένων μορφών 
εθνικής ζωής(6). 

Ο σημαντικός αριθμός μεγάλων και μεσαίων (και μι-
κρών) συγκεντρώσεων πληθυσμού αστικού τύπου δίχως 
βιομηχανία (χωρίς εργοστάσια) είναι ένας απ' αυτούς 
τους πιο αποκαλυπτικούς δείκτες. 

Έτσι έχουμε το λεγόμενο «μυστήριο της Νάπολης». 
Ας θυμηθούμε τις παρατηρήσεις που έχει κάνει ο Γκαί-
τε για τη Νάπολη και τα «παρηγορητικά» «ηθικά» συ-
μπεράσματα που έβγαλε ο Τζιουστίνο Φορτουνάτο (το 
βιβλιαράκι του Φορτουνάτο για τον Γκαίτε και για τις 
κρίσεις του για τους Ναπολιτάνους έχει ανατυπωθεί από 
τη Βιβλιοθήκη του Ριέτι στη συλλογή των «Quaderni 
Critici» που διευθύνει ο Ντομένικο Πετρίνι. Για το βι-
βλιαράκι του Φορτουνάτο έχουμε να διαβάσουμε την 
βιβλιοκρισία του Λουίτζι Εϊνάουντι στη «Riforma Socia-
le», ίσως του 1912)(7). 

για άνοδο και δυναμώνοντας το "μόχθο" του 
ανθρώπου. Η αρχαία εγκράτεια των επιθυμιών, η 
εργασία που γίνεται για να κάνει τη ζωή 
ωραιότερη παραμένει σεβαστή. Το πιο επείγον 
κοινωνικό πρόβλημα δεν είναι η αύξηση του 
πλούτου του ανθρώπου, αλλά το να νιώθει γιατί 
εργάζεται και παράγει ' Ισως οι γυρολόγοι, οι 
περιβολάρηδες, οι ψαράδες που παρατηρούσε ο 
Γκαίτε ένιωθαν, περισσότερο από τους εργάτες 
των επιχειρήσεων της ' Ιλβα και του Ποτζουόλλι, 
την ομορφιά της δουλειάς τους. Δεν πρέπει να 
πετάξουμε τις μηχανές, αλλά να κάνουμε ωραία 
και ζηλευτή τη ζωή εκείνων που κυβερνούν τις 
μηχανές». 

(8) Φιλοσοφικός μύθος του θολταίρου όπου 
κατακρίνεται η τυφλή αισιοδοξία (1759). 

(9) «Η πρώτη έρευνα που έχουμε να κάνουμε 
είναι αυτή: υπάρχει σε μια καθορισμένη χώρα ένα 
διάχυτο κοινωνικό στρώμα για το οποίο η 
γραφειοκρατική, πολιτική και στρατιωτική 
καρριέρα αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο της 
οικονομικής ζωής και της πολιτικής επιβεβαίωσης 
(πραγματική συμμετοχή επε έμμεσα μέσω 
"εκβιασμού"); Στη σύγχρονη Ευρώπη το στρώμα 
αυτό ταυτίζεται με την αγροτική μικρομεσαία 
αστική τάξη που είναι περισσότερο ή λιγότερο 
διαδομένη στις διάφορες χώρες και ανάλογη με 
την ανάπτυξη των βιομηχανικών δυνάμεων από το 
ένα μέρος και την αγροτική μεταρρύθμιση από το 
άλλο. Βέβαια η γραφειοκρατική καρριέρα 
(στρατιωτική και πολιτική) δεν είναι ένα 
μονοπώλιο αυτού του κοινωνικού στρώματος* 
είναι όμως ιδιαίτερα προσαρμοσμένη για την 
κοινωνική λειτουργία που αυτό το στρώμα 
αναπτύσσει και για τις ψυχολογικές τάσεις που 
προσδιορίζει και ευνοεί αυτή η λειτουργία Τα 
δυο αυτά στοιχεία δίνουν στο σύνολο της 
κοινωνικής ομάδας μια ορισμένη ομοιογένεια και 
διευθυντική ενεργητικότητα, κι επομένως μια 
πολιτική αξία και συχνά μια αποφασιστική 
λειτουργία στο σύνολο του ειδικού οργανισμού. 
Τα στοιχεία αυτής της ομάδας είναι εξοικειωμένα 
στο να διοικούν άμεσα πυρήνες ανθρώπων έστω 
και μικρότατους και να διοικούν "πολιτικά" κι όχι 
"οικονομικά". Δηλαδή στην τέχνη τους της 
διοίκησης δεν υπάρχει ικανότητα διάταξης των 
"πραγμάτων", διάταξης "ανθρώπων και 
πραγμάτων" σε ένα οργανικό όλο όπως συμβαίνει 
στη βιομηχανική παραγωγή, γιατί η ομάδα αυτή 
δεν έχει οικονομικές λειτουργίες με τη σύγχρονη 
έννοια του λόγου ( 4 Η κοινωνική αυτή ομάδα 
βρίσκει τα όριά της και τους λόγους της 
ενύπαρκτης αδυναμίας της στην εδαφική της 
διασπορά και στην "ανομοιογένειά" της που 
συνδέεται στενά μ' αυτή τη διασπορά. Αυτό 
εξηγεί κι άλλα χαρακτηριστικά: την ιδεολογική 
αστάθεια, την πολλαπλότητα των ιδεολογικών 
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Ο Γκαίτε είχε δίκιο καταστρέφοντας τον οργανικό για 
τους Ναπολιτάνους μύθο του «λαζαρονισμού» και απο-
καλύπτοντας αντίθετα πως οι Ναπολιτάνοι είναι δραστή-
ριοι και πολυμήχανοι. Αλλά το πρόβλημα βρίσκεται στο 
να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της εφευρε-
τικότητας: αυτή δεν είναι παραγωγική και δεν έχει να κά-
νει με την ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων 
των τάξεων που παράγουν. Η Νάπολη είναι η πόλη όπου 
το μεγαλύτερο μέρος των γαιοκτημόνων του Νότου 
(ευγενών ή όχι) ξοδεύει τη γεωργική πρόσοδο. Γύρω 
από δέκα χιλιάδες περίπου απ' αυτές τις οικογένειες 
ιδιοκτητών, με μεγαλύτερη ή μικρότερη οικονομική δύ-
ναμη, με τις αυλές τους των υπηρετών και των λακέδων 
τους, οργανώνεται η πραχτική ζωή ενός πολύ μεγάλου 
μέρους της πόλης, με τις βιοτεχνίες της, με τα περιφε-
ρόμενα επαγγέλματά της, με τον ανήκουστο κατακερ-
ματισμό της άμεσης προσφοράς εμπορευμάτων και 
υπηρεσιών στους χασομέρηδες που περιφέρονται στους 
δρόμους. ' Ενα άλλο μεγάλο μέρος της πόλης οργανώ-
νεται γύρω από τη διαμετακόμιση και το χοντρικό εμπό-
ριο. Η «παραγωγική» βιομηχανία με την έννοια της δη-
μιουργίας και συσσώρευσης νέων αγαθών είναι σχετικά 
μικρή, παρά το γεγονός πως στις επίσημες στατιστικές 
η Νάπολη κατατάσσεται ανάμεσα στις τέσσερις βιομη-
χανικές πόλεις της Ιταλίας, μετά το Μιλάνο, το Τορίνο 
και τη Γένοβα. 

Αυτή η οικονομικο-κοινωνική διάρθρωση της Νάπολης 
(και σχετικά μ' αυτήν είναι σήμερα δυνατό, μέσα από 
τις δραστηριότητες των Επαρχιακών Συμβουλίων της 
Συντεχνιακής Οικονομίας, να διαθέτουμε αρκετά ακρι-
βείς πληροφορίες) εξηγεί ένα μεγάλο μέρος της ιστο-
ρίας της πολιτείας της Νάπολης, τόσο γεμάτης από φα-
νερές αντιθέσεις και ακανθώδικα πολιτικά προβλήματα. 

Η κατάσταση της Νάπολης επαναλαμβάνεται σε μεγά-
λη έκταση και στο Παλέρμο και τη Ρώμη και σε μια μεγά-
λη σειρά (οι περίφημες «εκατό πόλεις») πόλεων όχι μο-
νάχα στη Νότια Ιταλία και στα Νησιά, αλλά και στην Κε-
ντρική και επίσης και στη Βόρεια Ιταλία (Μπολώνια, σε 
ένα αρκετά μεγάλο βαθμό, στην Πάρμα, στη Φερράρα 
κλπ). Θα μπορούσαμε να επαναλάβουμε για πολλούς 
πληθυσμούς αυτού του είδους των πόλεων την παροι-
μία: όταν ένα άλογο κοπρίζει, εκατό παράσιτα τρώνε. 

συστημάτων που ακολουθεί, την ίδια την 
ιδιορρυθμία των ιδεολογιών που ακολουθεί Η 
θέληση για ένα σκοπό είναι αποφασιστική, αλλά 
είναι βραδυκίνητη και χρειάζεται συνήθως μια 
μακρόχρονη διαδικασία για να συγκεντροποιηθεί 
οργανωτικά και πολιτικά. Η διαδικασία 
επιταχύνεται όταν η ειδική "βούληση" αυτής της 
ομάδας συμπίπτει με τη θέληση και τα άμεσα 
συμφέροντα των ανώτερων τάξεων. 'Οχι μονάχα 
επιταχύνεται η διαδικασία αλλά φανερώνεται 
ξαφνικά η "στρατιωτική δύναμη"αυτού του 
στρώματος, που όταν οργανωθεί υπαγορεύει 
νόμους στην ανώτερη τάξη, τουλάχιστον σε ότι 
έχει να κάνει με τη "μορφή" της λύσης, αν όχι και 
για το περιεχόμενό της». (Ec 1605-7). 

«Σε άλλες χώρες το χωριό δεν είναι παθητικό, 
αλλά το κίνημα του δεν είναι πολιτικά 
συντονισμένο με εκείνο της πόλης: ο στρατός 
πρέπει να παραμένει ουδέτερος αφού 
διαφορετικά είναι δυνατό να αποσυντεθεί 
οριζόντια (εννοείται πως θα παραμένει 
ουδέτερος μέχρι ένα σημείο) και μπαίνει σε 
δράση αντίθετα η στρατιωτική-γραφειοκρατική 
τάξη που με στρατιωτικά μέσα καταπνίγει το 
κίνημα στο χωριό (το άμεσα πιο επικίνδυνο), και 
στην πάλη αυτή βρίσκει μια ορισμένη πολιτική και 
ιδεολογική ενοποίηση, βρίσκει συμμαχίες στη 
μεσαία τάξη της πόλης (μεσαία με την ιταλική 
έννοια) που ενισχύεται από φοιτητές αγροτικής 
προέλευσης που μένουν στην πόλη, επιβάλλει τις 
πολιτικές μεθόδους του στις ανώτερες τάξεις 
που οφείλουν να κάνουν πολλές παραχωρήσεις 
και να επιτρέψουν μια καθορισμένη ευνοϊκή 
νομοθεσία Σε συντομία πετυχαίνει να διαποτίσει 
το κράτος με τα συμφέροντά του ως ένα 
ορισμένο σημείο και να αποτελέσει ένα τμήμα 
του διευθυντικού προσωπικού, συνεχίζοντας να 
διατηρείται εξοπλισμένο μέσα στο γενικό 
αφοπλισμό και επισείοντας τον κίνδυνο ενός 
εμφύλιου πολέμου ανάμεσα σης δικές του 
στρατιωτικές δυνάμεις και στον ταχτικό στρατό αν 
οι ανώτερες τάξεις δείξουν μεγάλη διάθεση για 
αντίσταση». (Γκράμσι, Ec 1709-10). 

«Το 1400 το πνεύμα πρωτοβουλίας των Ιταλών 
εμπόρων έπεσε. Προτιμούσαν να επενδύουν τον 
πλούτο που αποκτούσαν σε γη και να έχουν ένα 
ορισμένο εισόδημα από τη γεωργία, παρά να 
πλουτίζουν ξανά ταξιδεύοντας ή επενδύοντας 
στο εξωτερικό. Αλλά πώς έγινε αυτή η πτώση; Τα 
στοιχεία που συνεισέφεραν σ' αυτήν είναι 
αρκετά οι σφοδρότατες ταξικές συγκρούσεις 
σης κοινοτικές πόλεις, οι χρεοκοπίες από 
αφερεγγυότητα των δωροληπτών χρεωστών 
(χρεοκοπία των Μπάρντι και των Περούτζι), η 
απουσία ενός μεγάλου κράτους που να 
προστατεύει τους πολίτες του από το 
εξωτερικό..., δηλαδή η βασική αιτία είναι η ίδια η 
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Το γεγονός που δεν έχει ακόμα μελητηθεί όσο θα 
πρεπε επαρκώς είναι το ακόλουθο: πως η μέση και η 

μικρή γαιοκτησία δεν βρίσκεται στα χέρια των καλλιερ-
γητών αγροτών, αλλά στα χέρια των αστών που μένουν 
σε πολίχνες και κωμοπόλεις και πως η γη αυτή δίνεται 
με το πρωτόγονο μισακάρικο σύστημα (δηλαδή ενοικία-
ση με πληρωμή σε είδος και υπηρεσίες) ή με εμφύτευ-
ση. ' Ετσι υπάρχει ένας τεράστιος όγκος (σε σχέση με 
το ακαθάριστο εισόδημα) μικρομεσαίας αστικής τάξης 
«συνταξιούχων» και «εισοδηματιών», που έχουν δημι-
ουργήσει σε ορισμένη οικονομική φιλολογία αντάξια του 
Candide(8) αυτή την τερατώδικη μορφή του αποκαλού-
μενου «παραγωγού αποταμίευσης», δηλαδή ενός παθη-
τικού οικονομικά στρώματος πληθυσμού που από την 
πρωτόγονη εργασία ενός καθορισμένου αριθμού αγρο-
τών βγάζει όχι μονάχα τα δικά του μέσα συντήρησης, 
αλλά καταφέρνει και να αποταμιεύει: τρόπος συσσώρευ-
σης κεφάλαιου από τους πιο τερατώδικους και νοσηρούς, 
γιατί βασίζεται στην άδικη τοκογλυφική εκμετάλλευση 
αγροτών που κρατιούνται στα όρια του υποσιτισμού και 
γιατί έχει τεράστιο κόστος. Αφού σε ελάχιστο αποταμι-
ευόμενο κεφάλαιο αντιστοιχεί μια ανήκουστη δαπάνη 
όπως είναι αυτή που απαιτείται για να διατηρείται συχνά 
ένα ψηλό βιοτικό επίπεδο μιας τόσης μάζας απόλυτων 
παρασίτων. (Το ιστορικό φαινόμενο από το οποίο δια-
μορφώθηκε στην ιταλική χερσόνησο κατά κύματα μετά 
την πτώση των Μεσαιωνικών Κοινοτήτων και την παρακ-
μή του πνεύματος της καπιταλιστικής πρωτοβουλίας της 
αστικής τάξης των πόλεων, μια τέτοια ανώμαλη κατά-
σταση, καθοριστική της ιστορικής στασιμότητας, ονομά-
στηκε από τον ιστορικό Νικολό Ροντολίνο «επιστροφή 
στη Γη» και παρουσιάστηκε μάλιστα σαν ένδειξη ευερ-
γετικής εθνικής προόδου... Τόσο οι φράσεις μπορούν να 
στομώνουν το κριτικό πνεύμα!)(θ). 

Μια άλλη πηγή απόλυτου παρασιτισμού στάθηκε πά-
ντα η κρατική διοίκηση. Ο Ρενάτο Σπαβέντα υπολόγισε 
πως στην Ιταλία το ένα δέκατο του πληθυσμού (4 εκα-
τομ. κάτοικοι) ζουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
Συμβαίνει και σήμερα σχετικά νέοι άνθρωποι (σαράντα 
πάνω-κάτω χρόνων) με άριστη υγεία, στην πλήρη άνθιση 
των φυσικών και πνευματικών τους δυνάμεων, ύστερα 
από 25 χρόνια κρατικής υπηρεσίας, να μην αφιερώνο-
νται πια σε καμιά παραγωγική δραστηριότητα, αλλά να 
ζουν με μεγαλύτερες ή μικρότερες συντάξεις, ενώ 

διάρθρωση του κοινοτικού κράτους που δεν 
μπόρεσε να αναπτυχθεί σε μεγάλο εδαφικά 
κράτος. Από τότε ρίζωσε στην Ιταλία το 
οπισθοδρομικό πνεύμα που πιστεύει πως 
μοναδικά σίγουρος πλούτος είναι η γαιοκτησία 
θα πρέπει να μελετηθεί αυτή η φάση, στην οποία 
οι έμποροι έγιναν γαιοκτήμονες και να ιδωθεί 
ποιοι ήταν οι σύμφυτοι κίνδυνοι στις συναλλαγές 
και στο τραπεζικό εμπόριο». (Γκράμσι, Ec 719). 

(10) Ο γερουσιαστής Ανκόνα κατάγγειλε την τάση 
για ασυλλόγιστες δαπάνες από μέρους του 
ιταλικού πληθυσμού, εκφράζοντας έτσι έναν 
προσανατολισμό που ευνοούσε μια παραπέρα 
πτώση του βιοτικού επιπέδου. Στη θέση αυτή 
αντιτάχθηκε ο Μουσσολίνι 

(11) «Διανομή της ανθρώπινης εργατικής 
δύναμης και της κατανάλωσης. Μπορούμε να 
παρατηρήσουμε πως αυξάνονται πάντα όλο και 
περισσότερο οι καταναλωτικές δυνάμεις σε 
σχέση με τις παραγωγικές. Ο οικονομικά 
παθητικός και παρασιτικός πληθυσμός. Αλλά η 
έννοια του "παρασιτικού" πρέπει να ξεκαθαριστεί 
Μπορεί να συμβαίνει μια πραγματικά παρασιτική 
λειτουργία να αποδείχνεται αναγκαία με βάση 
τους υπάρχοντες όρους: αυτό κάνει ακόμα πιο 
σοβαρό αυτό τον παρασιτισμό. Ακριβώς όταν ένας 
τέτοιος παρασιτισμός είναι "αναγκαίος" το 
σύστημα που δημιουργεί τέτοιες "αναγκαιότητες" 
είναι αυτοκαταδικασμένο. Αλλά δεν αυξάνονται 
μονάχα αριθμητικά οι καθαροί καταναλωτές, 
αυξάνεται επίσης και το βιοτικό τους επίπεδο, 
δηλαδή αυξάνεται το αναλογικό μερίδιο των 
αγαθών που καταναλώνουν (ή καταστρέφουν). Αν 
μελετήσουμε το ζήτημα περισσότερο θα πρέπει 
να φτάσουμε στο συμπέρασμα πως το ιδανικό 
κάθε μέλους της ιθύνουσας τάξης είναι να 
δημιουργεί τους όρους μέσα στους οποίους οι 
απόγονοι τους να μπορούν να ζουν χωρίς να 
δουλεύουν, με την πρόσοδο: πώς είναι δυνατό να 
είναι υγιής μια κοινωνία όταν εργάζονται για να 
είναι σε θέση να μην εργάζονται πια; Αφού αυτό 
το ιδανικό είναι αδύνατο και μη υγιές, σημαίνει 
πως ολόκληρος ο οργανισμός είναι 
αρρωστημένος και στρεβλωμένος. Μια κοινωνία 
που λέει δουλεύετε για να δημιουργείτε 
παράσιτα, για να ζήσει με τη λεγόμενη 
παρωχημένη εργασία (που είναι μεταφορά για να 
υποδείχνει την παρούσα εργασία των άλλων), στην 
πραγματικότητα αυτοκαταστρέφεται». 
(Γκράμσι Ec 1343) 

«Το γεγονός πως η "βιομηχανική κοινωνία" δεν 
αποτελείται μονάχα από "εργαζόμενους" και 
"εργοδότες" αλλά και από σουλατσαδόρους 
"μετόχους" (κερδοσκόπους) τινάζει όλο το 
συλλογισμό του Ανιέλλι: αν το τεχνικό προτσές 
επιτρέπει ένα ευρύτερο περιθώριο κέρδους, αυτό 
δεν θα κατανεμηθεί ορθολογικά αλλά "πάντα" μη 
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ένας εργάτης μπορεί να έχει ασφάλιση μονάχα μετά τα 
65 του χρόνια και για τον αγρότη να μην υπάρχει κανέ-
να όριο ηλικίας για τη δουλειά (γΓ αυτό ένας μέσος 
Ιταλός μένει κατάπληκτος όταν ακούει να λένε πως 
ένας πολυεκατομμυριούχος Αμερικάνος συνεχίζει να 
είναι ενεργός μέχρι την τελευταία μέρα της συνειδητής 
ζωής του). Αν σε μια οικογένεια ένας παπάς γίνεται 
εφημέριος, ξαφνικά η «χειρωνακτική εργασία» γίνεται 
«ντροπή» για ολόκληρο το σόι του. Το πολύ-πολύ μπο-
ρούν να ασχοληθούν με το εμπόριο. 

Η σύνθεση του ιταλικού πληθυσμού είχε γίνει ήδη 
«αρρωστημένη» από την μακροχρόνια μετανάστευση και 
απ* την σπάνια απασχόληση των γυναικών σε παραγωγι-
κές εργασίες για νέα είδη. Η σχέση ανάμεσα στον «δυνά-
μει» ενεργό πληθυσμό και στον παθητικό είναι μια από 
τις χειρότερες στην Ευρώπη (βλ. τις σχετικές μελέτες 
του καθηγητή Μορτάρα, π.χ. στις Οικονομικές Προοπτι-
κές του 1922). Είναι ακόμα χειρότερη αν υπολογιστούν: 
1) Οι ενδημικές ασθένειες (ελονοσία κλπ) που μειώ-
νουν τον ατομικό μέσο όρο της δυναμικότητας της ερ-
γατικής δύναμης. 2) Ο χρόνιος υποσιτισμός πολλών κα-
τώτερων αγροτικών στρωμάτων (όπως προκύπτει από τις 
μελέτες του καθηγητή Μάριο Καμίς που δημοσιεύτηκαν 
στην «Riforma Sociale» του 1926, στις οποίες οι εθνι-
κοί μέσοι όροι θα πρέπει να αναλυθούν κατά ταξικό μέ-
σο όρο: αν ο εθνικός μέσος όρος φτάνει μόλις το επί-
πεδο που καθορίζει η επιστήμη σαν απαραίτητο, μπορού-
με να συμπεράνουμε τον χρόνιο υποσιτισμό ενός όχι 
αδιάφορου στρώματος του πληθυσμού. Στη συζήτηση 
στη Γερουσία για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού 
του έτους 1929-30, ο νορέβολε Μουσσολίνι επιβεβαίω-
σε πως σε ορισμένες περιοχές, για ολόκληρες περιό-
δους, ο πληθυσμός ζει με χόρτα μονάχα: βλ. Κοινοβου-
λευτικά Πρακτικά της συνόδου και το λόγο του γερου-
σιαστή Ούγκο Ανκόνα που οι αντιδραστικές του φιλοδοξίες 
αποκρούστηκαν από τον αρχηγό της κυβέρνησης)00*. 3) 
Η υπάρχουσα ενδημική ανεργία σε ορισμένες αγροτικές 
περιοχές και που δεν απεικονίζεται στις επίσημες 
έρευνες. 4) Η μάζα του απόλυτα παρασιτικού πληθυ-
σμού που είναι σημαντικότατη και που για την εξυπηρέ-
τησή της απαιτείται η εργασία μιας άλλης σημαντικής 
έμμεσα παρασιτικής μάζας, και της «μισο-παρασιτικής» 
που είναι τέτοια γιατί πολλαπλασιάζει με ανώμαλο και 

ορθολογικά στους μετόχους και στους συγγενείς. 
Ούτε και σήμερα μπορούμε να πούμε πως 
υπάρχουν "υγιείς επιχειρήσεις". Όλες οι 
επιχειρήσεις έχουν γίνει μη υγιείς και αυτό δεν 
λέγεται από ηθικολογικούς λόγους και λόγους 
πολεμικής, αλλά αντικειμενικά. Το ίδιο το 
"μεγαλείο" του μετοχικού εμπορίου δημιούργησε 
την αρρώστια η μάζα των κομιστών μετοχών είναι 
τόσο μεγάλη που συμμορφώνεται με τους 
νόμους της "τρέλας" (πανικός κλπ που έχει τους 
δικούς του ειδικούς τεχνικούς όρους στο 
"boom", στην "έφοδο" κλπ) και η κερδοσκοπία 
έχει γίνει μια τεχνική αναγκαιότητα, 
σημαντικότερη από τη δουλειά των μηχανικών και 
των εργατών». (Γκράμσι Ec 793). 

(12) «Το θεώρημα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί 
χρήσιμα για να κάνει σαφέστερη μια πρόδηλη 
σχηματικότητα πολλών συλλογισμών που 
σχετίζονται με την επιστήμη της οργάνωσης 
(μελέτη του διοικητικού μηχανισμού, της 
δημογραφικής σύνθεσης κλπ) και επίσης με τη 
γενική πολιτική (ανάλυση καταστάσεων, 
συσχετισμοί δυνάμεων, πρόβλημα διανοουμένων 
κλπ). ' Ομως θα πρέπει να μην ξεχνιέται πως η 
προσφυγή στο θεώρημα των καθορισμένων 
αναλογιών έχει μια σχηματική και μεταφορική 
αξία, δηλαδή δεν μπορεί να εφαρμόζεται 
μηχανικά, αφού στα ανθρώπινα σύνολα το 
ποιοτικό στοιχείο (ή η τεχνική και πνευματική 
ικανότητα των ατομικών συστατικών τους) έχει 
μια δεσπόζουσα λειτουργία, ενώ δεν μπορεί να 
μετρηθεί μαθηματικά. ΓΓ αυτό μπορούμε να 
πούμε πως κάθε ανθρώπινο σύνολο έχει την 
ιδιαίτερη βέλτιστη αρχή του των καθορισμένων 
αναλογιών. Ειδικά η επιστήμη της οργάνωσης 
μπορεί να προσφεύγει καρποφόρα στο θεώρημα 
αυτό και τούτο φαίνεται ξεκάθαρα στο στρατό. 
Αλλά κάθε κοινωνική μορφή έχει το δικό της τύπο 
στρατού και κάθε τύπος στρατού έχει τη δική του 
αρχή των καθορισμένων αναλογιών που όμως 
μεταβάλλεται για τα διάφορα όπλα και 
ειδικότητες. Υπάρχει μια καθορισμένη σχέση 
ανάμεσα σε στρατιώτες, βαθμοφόρους, 
υπαξιωματικούς, κατώτερους αξιωματικούς, 
ανώτερους αξιωματικούς, επιτελεία, γενικά 
επιτελεία κλπ. Υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στα 
διάφορα όπλα και τις ειδικότητες ανάμεσά τους. 
Κάθε μεταβολή σε ένα καθορισμένο τμήμα 
προσδιορίζει την ανάγκη μιας νέας ισορροπίας με 
το όλο κλπ. Το θεώρημα μπορεί να εφαρμοστεί 
πολιτικά στα κόμματα, τα συνδικάτα, στα 
εργοστάσια και θα φανεί πως κάθε κοινωνική 
ομάδα έχει ένα δικό της νόμο καθορισμένων 
αναλογιών, που μεταβάλλεται ανάλογα με το 
πολιτιστικό επίπεδο, την πνευματική ανεξαρτησία, 
το πνεύμα πρωτοβουλίας και την αίσθηση της 
υπευθυνότητας και της πειθαρχίας των πιο 
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μη υγιή τρόπο τις εξαρτημένες οικονομικές δραστηριό-
τητες όπως το εμπόριο και η μεσολάβηση γενικά(11). 

Η κατάσταση αυτή δεν υπάρχει μονάχα στην Ιταλία Σε 
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό υπάρχει σε όλες τις 
χώρες της γηραιάς Ευρώπης και σε ακόμα χειρότερη 
μορφή υπάρχει στην Ινδία και στην Κίνα, πράγμα που 
εξηγεί τη στασιμότητα της ιστορίας στις χώρες αυτές 
και την πολιτικο-στρατιωτική τους αδυναμία (Στην εξέ-
ταση αυτού του προβλήματος δεν είναι υπό συζήτηση η 
μορφή της οικονομικο-κοινωνικής οργάνωσης, αλλά η 
ορθολογικότητα των αναλογιών ανάμεσα στους διάφο-
ρους τομείς του πληθυσμού στο υπάρχον κοινωνικό σύ-
στημα: κάθε σύστημα έχει έναν νόμο καθορισμένων 
αναλογιών02) στη δημογραφική σύνθεση, τη δική του 
«βέλτιστη» ισορροπία, και ανισορροπίες που, δεν αλφα-
διάζονται με κατάλληλη νομοθεσία, και μπορούν να είναι 
αυτές καθαυτές καταστροφικές, γιατί αποξηραίνουν τις 
πηγές της εθνικής οικονομικής ζωής, ξεχωριστά από κά-
θε άλλο στοιχείο διάλυσης). 

Η Αμερική δεν διαθέτει μεγάλες «ιστορικές και πολι-
τιστικές παραδόσεις», αλλά ούτε βαραίνει πάνω της αυ-
τός ο μολυβένιος μανδύας: αυτός είναι ένας από τους 
κυριότερους λόγους —σημαντικότερος βέβαια από 
εκείνον του λεγόμενου εθνικού πλούτου— της φοβε-
ρής συσσώρευσης κεφαλαίου παρά το ανώτερο βιοτικό 
επίπεδο στις λαϊκές τάξεις από εκείνο των ευρωπαϊκών 
χωρών. Η μη ύπαρξη αυτών των παρασιτικών κολλωδών 
προσχώσεων που αποτέθηκαν από τις περασμένες ιστο-
ρικές φάσεις, επέτρεψε μια υγιή βάση στη βιομηχανία 
και ειδικά στο εμπόριο και επιτρέπει ολοένα και περισσό-
τερο την αναγωγή της οικονομικής λειτουργίας που 
αντιπροσωπεύουν οι μεταφορές και το εμπόριο σε μια 
πραγματική δραστηριότητα υποταγμένη στην παραγωγή. 
Επιτρέπει ακόμα την απόπειρα να απορροφηθούν αυτές 
οι δραστηριότητες από την ίδια την παραγωγική δραστη-
ριότητα (βλ. τους πειραματισμούς του Φορντ και τις οι-
κονομίες που έγιναν στην επιχείρησή του με την άμεση 
διαχείριση της μεταφοράς και του εμπορίου του παραγό-
μενου εμπορεύματος, οικονομίες που επέδρασαν στο 
κόστος παραγωγής, δηλαδή επέτρεψαν καλύτερους μι-
σθούς και χαμηλότερες τιμές πώλησης). Αφού υπήρχαν 
αυτοί οι προκαταρκτικοί όροι, που είχαν ήδη ορθολογι-
κοποιηθεί από την ιστορική εξέλιξη, ήταν σχετικά εύκο-

καθυστερη μένων και περιφερειακών του μελών. 

0 νόμος των καθορισμένων αναλογιών 
συνοψίζεται από τον Πανταλεόνι με τον τρόπο 
αυτό στις Αρχές της καθαρής οικονομίας: "Τα 
σώματα συνδυάζονται χημικά μονάχα σε 
καθορισμένες αναλογίες και κάθε ποσότητα ενός 
στοιχείου που ξεπερνάει την ποσότητα που 
απαιτείται για ένα συνδυασμό με άλλα στοιχεία 
που παρουσιάζεται σε καθορισμένες ποσότητες, 
παραμένει ε λ ε ύ θ ε ρ η . Αν η ποσότητα ενός 
στοιχείου είναι ελλειμματική σε σχέση με την 
ποσότητα των άλλων παρόντων στοιχείων, ο 
συνδυασμός δεν γίνεται παρά μονάχα στο βαθμό 
στον οποίο είναι επαρκής η ποσότητα του 
στοιχείου που είναι παρούσα σε μικρότερες 
ποσότητες από τα άλλα", θα μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε μεταφορικά αυτό το νόμο για 
να καταλάβουμε πως ένα "κίνημα" ή τάση 
απόψεων, γίνεται κόμμα, δηλαδή επαρκής 
πολιτική δύναμη από την άποψη της άσκησης της 
"κυβερνητικής εξουσίας" ακριβώς στο βαθμό που 
διαθέτει (έχει αναδείξει εσωτερικά) ηγέτες σε 
διάφορες βαθμίδες και στο βαθμό που οι ηγέτες 
αυτοί έχουν αποκτήσει καθορισμένες ικανότητες. 
0 ιστορικός "αυτοματισμός" αυτών των 
προϋποθέσεων (η ύπαρξη ορισμένων 
αντικειμενικών όρων) ισχυροποιείται πολιτικά από 
ικανά κόμματα και ανθρώπους: η απουσία τους ή 
η αδυναμία τους (ποσοτικά) κάνει στείρο τον ίδιο 
τον "αυτοματισμό" (που όμως δεν είναι 
αυτοματισμός): αφηρημένα υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις, αλλά οι συνέπειες δεν 
πραγματώνονται γιατί απουσιάζει ο ανθρώπινος 
παράγοντας. ΓΓ αυτό μπορούμε να πούμε πως τα 
κόμματα έχουν καθήκον να αναδείχνουν ικανούς 
ηγέτες και η λειτουργία τους μέσα στις μάζες 
είναι να επιλέγουν, να αναπτύσσουν, να 
πολλαπλασιάζουν τους αναγκαίους ηγέτες γιατί 
μια καθορισμένη κοινωνική ομάδα (που είναι μια 
"σταθερή" ποσότητα στο βαθμό που μπορεί να 
επισημανθεί πόσα είναι τα συστατικό κάθε 
κοινωνικής ομάδας) αρθρώνεται και από 
θορυβώδικο χάος γίνεται οργανικά 
προετοιμασμένος πολιτικός στρατός. 'Οταν σε 
διαδοχικές επιλογές της ίδιας κλίμακας ή 
διαφορετικής κλίμακας (π.χ. στη Γερμανία πριν 
από τον Χίτλερ: εκλογές για την προεδρία της 
Δημοκρατίας, για το Ράιχσταγκ, για τις Δίαιτες των 
κρατιδίων, για τα δημοτικά και κοινοτικά 
συμβούλια και μέχρι προς τα κάτω για 
εργοστασιακές επιτροπές) ένα κόμμα 
παρουσιάζει διακυμάνσεις στη μάζα των 
ψηφοφόρων του, από ανώτατα σε κατώτατα όρια 
που εμφανίζονται παράξενες και αυθαίρετες, από 
αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε πως τα 
στελέχη του είναι αδύναμα ποσοτικά και ποιοτικά 
ή ποσοτικά κι όχι ποιοτικά (σχετικά) ή ποιοτικά κι 
όχι ποσοτικά ' Ενα κόμμα που έχει πολλές 
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λο να ορθολογικοποιηθεί η παραγωγή και η εργασία, 
συνδυάζοντας επιδέξια τη βία (καταστροφή του εργατι-
κού συνδικαλισμού σε εδαφική βάση) με την πειθώ 
(υψηλοί μισθοί, διάφορα κοινωνικά οφέλη, επιδεξιότατη 
ιδεολογική και πολιτική προπαγάνδα) πέτυχαν να διαπο-
τίσουν όλη τη ζωή της χώρας στην παραγωγή. Η ηγεμο-
νία γεννιέται από το εργοστάσιο και για να ασκηθεί δεν 
χρειάζεται παρά μονάχα μια μικρή ποσότητα επαγγελμα-
τικών διαμεσολαβητών της πολιτικής και της ιδεολογίας. 

Το φαινόμενο των «μαζών» που εντυπωσίασε τόσο 
τον Ρομιέ ( \ δεν είναι παρά η μορφή αυτού του τύπου 
ορθολογικοποιημένης κοινωνίας, στην οποία η «δομή» 
κυριαρχεί πιο άμεσα στις υπερδομές που κι αυτές 
έχουν «ορθολογοποιηθεί» (απλουστευθεί και μειωθεί 
αριθμητικά). 

Το Ρόταρυ Κλαμπ και η Μασονία (το Ρόταρυ είναι μια 
μασονία χωρίς τους μικροαστούς και δίχως τη μικροα-
στική νοοτροπία). Η Αμερική έχει το Ρόταρυ και το 
YMCA(14), η Ευρώπη έχει τη Μασονία και τους Ιησουί-
τες. Απόπειρες εισαγωγής της YMCA στην Ιταλία. Βοή-
θεια που δόθηκε από την ιταλική βιομηχανία σ' αυτές 
τις προσπάθειες (χρηματοδότηση του Ανιέλλι και βίαιη 
αντίδραοη των καθολικών). Απόπειρες του Ανιέλλι να 
απορροφήσει την ομάδα του «Ordine Nuovo» που 
υποστήριξε μια δική της μορφή «αμερικανισμού» απο-
δεκτή από την εργατική μάζα( ). 

Στην Αμερική η ορθολογικοποίηση προσδιόρισε την 
ανάγκη επεξεργασίας ενός νέου ανθρώπινου τύπου 
σύμφωνα με το νέο τύπο εργασίας και παραγωγικού 
προτσές: Αυτή η επεξεργασία μέχρι τώρα βρίσκεται 
στην αρχική φάση και γι' αυτό (επιφανειακά) είναι ει-
δυλλιακή. Πρόκειται ακόμα για τη φάση της ψυχικο-φυ-
σικής προσαρμογής στη νέα βιομηχανική δομή, που επι-
διώκεται μέσα από υψηλούς μισθούς. Ακόμα δεν έχει 
διαμορφωθεί (πριν από την κρίση του 1929), παρά μονά-
χα σποραδικά, ίσως, κάποια «υπερδομική» άνθηση, δη-
λαδή δεν έχει ακόμα τεθεί το θεμελιακό πρόβλημα της 
ηγεμονίας. Η πάλη γίνεται με όπλα παρμένα από το πα-
λιό ευρωπαϊκό και ακόμα μπασταρδεμένο οπλοστάσιο, 
επομένως είναι ακόμα «αναχρονιστικά» σε σχέση με την 
εξέλιξη των «πραγμάτων». Η πάλη που ξετυλίγεται στην 
Αμερική (που περιγράφεται από τον Φιλίπ) γίνεται ακόμα 

ψήφους σης τοπικές εκλογές και λιγότερες σης 
εκλογές μεγαλύτερης πολιτικής σημασίας, 
υστερεί ποιοτικά βέβαια στην κεντρική του 
ηγεσία διαθέτει πολλά κατώτερα στελέχη ή 
τουλάχιστον έναν επαρκή αριθμό απ' αυτά, αλλά 
δεν διαθέτει ένα επαρκές γενικό επιτελείο για τη 
χώρα και για τη θέση της στον κόσμο κλπ. Μια 
τέτοιου είδους ανάλυση γίνεται σε άλλες 
παραγράφους». (Γκράμσι, Q 9 Ec 1132-33). 

(13) Romier, Qui sera le M a i t r e , Europe ou 
A m e r i q u e , Hachette, Παρίσι 1927. 

(14) Young Men's Christian Association 
[Χριστιανική Αδελφότητα Νέων (XAN)]. 
Προτεσταντικής προέλευσης, ιδρύθηκε το 1845 
στο Λονδίνο με θρησκευτικούς στόχους, και κάτω 
από την ώθηση των εξαρτήσεων που γεννούσε η 
επέκταση της εκβιομηχάνισης και των πόλεων 
διεύρυνε τη σφαίρα των δραστηριοτήτων της 
προσπαθώντας να παρεμβαίνει σε όλες τις 
πλευρές της κοινωνικής ζωής. Η YMCA 
επεκτάθηκε από την Αγγλία στην Ευρώπη και 
στην Κεντρική Αμερική και γι* αυτό άλλαξε τον 
χαρακτήρα της: ενώ στην Ευρώπη η κύρια 
δραστηριότητά της ήταν στον πνευματικό τομέα, 
στην Αμερική η κύρια πλευρά της ήταν η 
δημιουργία κοινωνικών ιδρυμάτων, λεσχών για 
νέους, οργανισμών συμπαράστασης, 
γυμναστηρίων, κολυμβητηρίων, σχολών, 
κατασκηνώσεων κλπ. 

(15) Σχετικά με τις απόπειρες αυτές, που ήταν η 
πρόταση που έκανε ο Ανιέλλι μετά τη λήξη της 
κατάληψης των εργοστασίων (Σεπτέμβρης 1920) 
να μετατραπεί η Φίατ σε συνεταιρισμό, ο Γκράμσι 
αναφέρεται στο «Μερικά θέματα του 
προβλήματος ί ο υ Νότου» (1926). Σχετικά με τον 
«αμερικανισμό» του «Ordine Nuovo»: «Στην 
κριτική έκθεση για τα γεγονότα που συνέβηκαν 
μετά τον πόλεμο και τις συστατικές (οργανικές) 
απόπειρες για έξοδο από την κατάσταση 
αναταραχής και διασποράς δυνάμεων, δείχτηκε 
πως το κίνημα για την αξιοποίηση του 
εργοστασίου σε αντίθεση (ή καλύτερα αυτόνομα) 
με (από) την αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση 
αντιστοιχεί απόλυτα με την ανάλυση του 
εργοστασιακού συστήματος που γίνεται στον 
πρώτο τόμο της Κριτικής της Πολιτικής 
Οικονομίας. ' Ενας όλο και πιο τελειοποιημένος 
καταμερισμός εργασίας ανάγει αντικειμενικά τη 
θέση του εργάτη στο εργοστάσιο σε όλο και πιο 
"αναλυτικές" κινήσεις, έτσι από το άτομο 
εξαφανίζεται η περιπλοκότητα του κοινού έργου, 
και στην ίδια τη συνείδησή του η δική του 
συμβολή εξευτελίζεται μέχρι που να θεωρεί πως 
μπορεί να αντικατασταθεί σε κάθε στιγμή. 
Ταυτόχρονα η συνδυασμένη και καλά 
οργανωμένη εργασία δίνει μια μεγαλύτερη 
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για την ιδιοκτησία της τέχνης, ενάντια στη «βιομηχανική 
ελευθερία», δηλαδή παρόμοια με εκείνη που ξετυλίχθη-
κε στην Ευρώπη στον 18ο αιώνα, σε άλλες βέβαια συν-
θήκες: το αμερικάνικο εργατικό συνδικάτο είναι περισσό-
τερο η συντεχνιακή έκφραση της ιδιοκτησίας των ειδι-
κευμένων επαγγελματιών παρά άλλο πράγμα και επομέ-
νως το ξετίναγμά του που απαιτούν οι βιομήχανοι έχει 
μια «προοδευτική» πλευρά. Η απουσία της ευρωπαϊκής 
ιστορικής φάσης που και στο οικονομικό πεδίο σημαδο-
τείται από τη Γαλλική Επανάσταση, άφησε τις αμερικάνι-
κες λαϊκές μάζες σε ακατέργαστη κατάσταση: σ' αυτό 
προστίθεται η απουσία εθνικής ομοιογένειας, το φυλε-
τικο-πολιτιστικό μίγμα, το πρόβλημα των μαύρων. 

Στην Ιταλία είχαμε ένα ξεκίνημα φορντικής φανφάρας 
(έξαρση των μεγάλων πόλεων, ρυθμιστικά σχέδια για το 
μείζον Μιλάνο κλπ, τη διαβεβαίωση πως ο καπιταλισμός 
βρίσκεται ακόμα στις απαρχές του και πως πρέπει να 
ετοιμαστούν μεγαλειώδικα σχέδια ανάπτυξης: σχετικά 
μ' αυτό πρέπει να δούμε στη «Riforma Sociale» κάποιο 
άρθρο του Σκιάβι) και μετά είχαμε τη μεταστροφή στον 
αγροτισμό και στη διαφωτιστική κατάπτωση της πόλης, 
την έξαρση της βιοτεχνίας και του ειδυλλιακού πατρι-
αρχισμού, τους υπαινιγμούς για την «ιδιοκτησία της 
επαγγελματικής ειδίκευσης» και για μια πάλη ενάντια 
στη βιομηχανική ελευθερία. Όμως, παρά το γεγονός 
πως η εξέλιξη είναι αργή και γεμάτη από κατανοητές 
προφυλάξεις, δεν μπορούμε να πούμε πως το συντηρη-
τικό κομμάτι, το κομμάτι που αντιπροσωπεύει την παλιά 
ευρωπαϊκή κουλτούρα με όλα της τα παρασιτικά κατά-
λοιπα, βρίσκεται χωρίς ανταγωνιστές (απ* αυτή την 
άποψη είναι ενδιαφέρουσα η τάση που αντιπροσωπεύε-
ται από το «Nuovi Studi», την «Critica Fascista» και 
από το πνευματικό κέντρο συντεχνιακών μελετών που 
έχει συγκροτηθεί στο Πανεπιστήμιο της Πίζα). 

Το βιβλίο του Ντε Μαν αποτελεί —με τον τρόπο 
του— μια έκφραση αυτών των προβλημάτων που συντα-
ράσσουν το γερασμένο ευρωπαϊκό σκελετό, μια έκφρα-
ση δίχως μεγαλείο και δίχως προσχώρηση σε καμιά από 
τις μείζονες ιστορικές δυνάμεις που περικλείνει ο κό-
σμος™. 

"κοινωνική" παραγωγικότητα και το σύνολο της 
γνώσης και της πείρας των μαστόρων του 
εργοστασίου αντικρύζεται σαν ένας "συλλογικός 
εργάτης". Αυτές είναι οι προϋποθέσεις του 
εργοστασιακού κινήματος που επιχείρησε να 
κάνει "υποκειμενικό" αυτό που είναι δοσμένο 
"αντικειμενικά". Στην περίπτωση αυτή τι σημαίνει 
αντικειμενικό; Για τον ξεχωριστό εργάτη 
"αντικειμενικό" είναι η συνάντηση των 
απαιτήσεων της τεχνικής προόδου με τα 
συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης. Αλλά αυτή η 
συνάντηση, αυτή η ενότητα ανάμεσα στην τεχνική 
ανάπτυξη και τα συμφέροντα των κυρίαρχων 
τάξεων είναι μονάχα μια ιστορική φάση της 
βιομηχανικής ανάπτυξης, που πρέπει να 
αντικρύζεται σαν μεταβατική. Ο δεσμός μπορεί να 
διαλυθεί Η τεχνική απαίτηση μπορεί να εννοηθεί 
συγκεκριμένα διαχωρισμένη από τα συμφέροντα 
των κυρίαρχων τάξεων, όχι μονάχα αυτό, αλλά 
ενωμένη με τα συμφέροντα των ακόμα 
κατώτερων τάξεων. Το ότι ένα τέτοιο "σχίσμα" και 
μια νέα σύνθεση έχουν ωριμάσει ιστορικά 
αποδείχθηκε αναντίρρητα από το ίδιο το γεγονός 
πως ένα τέτοιο προτσές κατανοήθηκε από την 
κατώτερη τάξη, που ακριβώς για το λόγο αυτό 
έδειξε πως δεν είναι πια κατώτερη, αφού έδειξε 
πως αποσκοπεί να βγει από την εξαρτημένη θέση 
της. Ο "συλλογικός εργάτης" κατάλαβε πως είναι 
τέτοιος και όχι μονάχα σε κάθε μεμονωμένο 
εργοστάσιο, αλλά σε ευρύτερες σφαίρες του 
εθνικού και διεθνούς καταμερισμού εργασίας που 
αυτή η αποχτημένη συνείδηση προσδίδει μια 
εξωτερική εκδήλωση, πολιτική, ακριβώς στους 
οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν το 
εργοστάσιο σαν παραγωγό πραγματικών 
αντικειμένων κι όχι κέρδους. 
(Γκράμσι, Q 9 Ec 1137-38). 

(16) Σχετικά με το βιβλίο του Η. De Man, «Η 
υπέρβαση του μαρξισμού» (1929) ο Γκράμσι 
σημειώνει: «Στην πραγματικότητα παραμένει ένα 
σχολαστικό παράδειγμα της βελγικής 
εργατίστικης γραφειοκρατίας: σ* αυτόν όλα είναι 
σχολαστικά, ακόμα και ο ενθουσιασμός». 
(Ec 1590). 
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3 Μερικές πλευρές του σεξουαλικού προβλήμα-
τος. Δαιμονισμός του σεξουαλικού προβλήματος 
και κίνδυνοι από έναν τέτοιο δαιμονισμό. 'Ολοι οι 

«σχεδιοποιητές» βάζουν στην πρώτη γραμμή το σεξουα-
λικό πρόβλημα και το λύνουν «αφελέστατα». Πρέπει να 
φανεί πως στις «ουτοπίες» το σεξουαλικό πρόβλημα κα-
τέχει πάρα πολύ μεγάλη θέση, συχνά κυριαρχική (η πα-
ρατήρηση του Κρότσε πως οι λύσεις του Καμπανέλλα 
στην Πολιτεία του Ήλιου δεν μπορούν να εξηγηθούν 
με τις σεξουαλικές ανάγκες των Καλαβρέζων αγροτών 
είναι ακατάλληλη). Τα σεξουαλικά ένστικτα είναι αυτα 
που έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη καταπίεση από μέ-
ρους της σε εξέλιξη κοινωνίας. Οι «ρυθμίσεις» τους, με 
τις αντιθέσεις που δημιουργούν και με τις διαστροφές 
που τους αποδίδονται, φαίνονται πιο «αφύσικες» κι 
επομένως είναι συχνότερες στο πεδίο αυτό οι επικλή-
σεις στη «φύση». Ακόμα και η «ψυχαναλυτική» φιλολο-
γία είναι ένας τρόπος κριτικής της ρύθμισης των σε-
ξουαλικών ενστίκτων με «φωτισμένη» συχνά μορφή, με 
τη δημιουργία ενός νέου μύθου, του «άγριου», στη σε-
ξουαλική βάση (περιλαμβανομένων των σχέσεων ανάμε-
σα σε γονείς και παιδιά/17). 

Απόσταση στο πεδίο αυτό ανάμεσα στην πόλη και το 
χωριό, αλλά όχι με την ειδυλλιακή έννοια για το χωριό, 
όπου συμβαίνουν τα πιο τερατώδικα και πολυάριθμα σε-
ξουαλικά εγκλήματα, όπου είναι πολύ διαδομένες η 
κτηνοβασία και η παιδεραστία. Στην κοινοβουλευτική 
έρευνα για το Νότο του 1911, αναφερέται πως στην 
Αμβρούζια και τη Μπασιλικάτα (όπου είναι μεγαλύτερος 

(17) «0 πιο υγιής και άμεσα αποδεκτός πυρήνας 
που φροϋδισμού είναι η απαίτηση της μελέτης 
των παθολογικών αντίχτυπων που έχει κάθε 
οικοδόμηση "συλλογικού ανθρώπου", κάθε 
"κοινωνικού κομφορμισμού", κάθε επίπεδου 
πολιτισμού, ειδικά ο εκείνες τις τάξεις που 
"φανατικά" ανύψωσαν το νέο ανθρώπινο τύπο σε 
μια "θρησκεία", μια μυστική κλπ. Πρέπει να ιδωθεί 
αν ο φροϋδισμός αναγκαστικά δεν θα πρεπε να 
περικλείνει τη φιλελεύθερη περίοδο, που ακριβώς 
χαρακτηρίζονταν από μια μεγαλύτερη 
υπευθυνότητα (και η έννοια της τέτοιας 
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ο θρησκευτικός φανατισμός και ο πατριαρχισμός και μι-
κρότερη η επίδραση των αντιλήψεων των πόλεων, τόσο 
μικρότερη που στα χρόνια 1919-20 σύμφωνα με τον Σερ-
πιέρι δεν υπήρξε καμιά αγροτική κινητοποίηση) υπήρχε 
αιμομιξία στο 30% των οικογενειών και δεν φαίνεται πως 
αλλάζει η κατάσταση μέχρι τα τελευταία χρόνια. 

Η σεξουαλικότητα σαν αναπαραγωγική λειτουργία και 
σαν «σπορ»: Το «αισθητικό» ιδανικό της γυναίκας κυ-
μαίνεται ανάμεσα στην αντίληψη της «γελάδας» και του 
«παιχνιδιάρικου» όντος. Αλλά η σεξουαλικότητα δεν 
έχει γίνει «σπορ» μονάχα στην πόλη. Οι λαϊκές παροιμί-
ες «ο άντρας είναι ο κυνηγός, η γυναίκα ο πειρασμός», 
«όποιος δεν έχει να κάνει τίποτα καλύτερο πηγαίνει με 
τη γυναίκα στο κρεβάτι» κλπ, δείχνουν τη διάδοση της 
σπορτιστικής αντίληψης και στο χωριό και στις σεξουα-
λικές σχέσεις ανάμεσα στα στοιχεία της ίδιας τάξης. 

Η οικονομική λειτουργία της αναπαραγωγής: δεν απο-
τελεί μονάχα ένα γενικό γεγονός, που ενδιαφέρει την 
κοινωνία στο σύνολο της, για την οποία είναι αναγκαία 
μια ορισμένη αναλογία ανάμεσα στις διάφορες ηλικίες 
για παραγωγικούς σκοπούς και για τη συντήρηση του 
παθητικού μέρους του πληθυσμού (παθητικό κανονικά, 
από την ηλικία, την ανημποριά κλπ), αλλά επίσης αποτε-
λεί κι ένα «μοριακό» γεγονός, εσωτερικό στα μικρότερα 
οικονομικά μεγέθη όπως η οικογένεια. Η έκφραση «στή-
ριγμα στα γηρατειά» δείχνει την ενστικτώδικη συνείδηση 
της οικονομικής ανάγκης που υπάρχει για μια ορισμένη 
σχέση ανάμεσα σε νέους και γέρους σε όλη την κοινω-
νική περιοχή. Το θέαμα του πως κακομεταχειρίζονται 
στα χωριά τους γέρους και γριές δίχως παιδιά, σπρώχνει 
τα ζευγάρια να επιθυμούν απογόνους (η παροιμία «μια 
μάνα ανατρέφει εκατό γυιους και εκατό γυιοι δεν συ-
ντηρούν μια μάνα» δείχνει μια άλλη πλευρά του προβλή-
ματος): οι γέροι χωρίς παιδιά, των λαϊκών τάξεων, αντι-
μετωπίζονται όπως οι «μπάσταρδοι». 

Οι πρόοδοι στην υγιεινή, που ανέβασαν το μέσο όρο 
της ανθρώπινης ζωής, θέτουν πάντα όλο και περισσότε-
ρο το σεξουαλικό πρόβλημα σαν μια θεμελιακή αυτή 
καθαυτή πλευρά του υπαρκτού οικονομικού προβλήμα-
τος, πλευρά τέτοια που θέτει με τη σειρά της περίπλο-
κα προβλήματα τύπου «υπερδομής». Η αύξηση του μέ-
σου όρου ζωής στη Γαλλία, με την ελάχιστη γεννητικό-

υπευθυνότητας) των επιλεγμένων ομάδων στην 
οικοδόμηση των απολυταρχικών, αυθόρμητων, 
απελευθερωτικών "θρησκειών" κλπ. 'Ενας 
επιστρατευμένος στρατιώτης δεν θα νιώσει για 
τους δυνατούς σκοτωμούς που γίνονται στον 
πόλεμο τον ίδιο βαθμό τύψεων που νιώθει ένας 
εθελοντής κλπ (θα πει μου έδιναν διαταγές, δεν 
μπορούσα να κάνω διαφορετικά κλπ). Το ίδιο 
μπορούμε να πούμε για τις διάφορες τάξεις: οι 
κατώτερες τάξεις έχουν λιγότερες "τύψεις", γιατί 
εκείνο που κάνουν δεν τις αφορά παρά μονάχα με 
την πλατιά έννοια κλπ. ΓΓ αυτό ο φροϋδισμός 
είναι περισσότερο μια "επιστήμη" που έχει 
εφαρμογή στις ανώτερες τάξεις και θα 
μπορούσαμε να πούμε παραφράζοντας τον 
Μπουρζέ (ή ένα επίγραμμα του Μπουρζέ) πως το 
"ασυνείδητο" αρχίζει μονάχα μετά από κάμποσες 
δεκάδες χιλιάδες λίρες εισόδημα Ακόμα η 
θρησκεία αποτελεί πολύ μικρότερη αιτία τύψεων 
για τις λαϊκές τάξεις, που ίσως δεν είναι πολύ 
αμέτοχες στην πεποίθηση πως εν πάση 
περιπτώσει και ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για 
τις αμαρτίες των πλουσίων. Τίθεται το πρόβλημα 
αν είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένας 
"κομφορμισμός", ένας συλλογικός άνθρωπος 
δίχως να εξαπολυθεί ένας ορισμένος βαθμός 
φανατισμού, δίχως να δημιουργηθούν "ταμπού", 
κριτικά με λίγα λόγια σαν συνείδηση της 
ελεύθερα αποδεκτής ανάγκης γιατί 
αναγνωρίζεται "πραχτικά" σαν τέτοια με έναν 
υπολογισμό κατάλληλων μέσων και σκοπών κλπ». 
(Γκράμσι, Q15, σημείωση με τίτλο «0 Φρόυντ και 
ο συλλογικός άνθρωπος», Ec 1833-34). 
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τητα και με τις ανάγκες λειτουργίας ενός πολύ πλούσι-
ου και περίπλοκου παραγωγικού μηχανισμού, έχει θέσει 
σήμερα προβλήματα που συνδέονται με το εθνικό πρό-
βλημα: οι παλιές γενιές έρχονται σε μια όλο και πιο 
ανώμαλη σχέση με τις νέες γενιές της ίδιας εθνικής 
κουλτούρας και οι εργαζόμενες μάζες διογκώνονται 
από ξένα μεταναστευτικά στοιχεία που τροποποιούν τη 
βάση: πραγματοποιείται ήδη, όπως στην Αμερική, ένας 
ορισμένος καταμερισμός εργασίας (ειδικευμένες δου-
λειές για τους γηγενείς, εκτός από τις λειτουργίες διεύ-
θυνσης και οργάνωσης. Ανειδίκευτες δουλειές για τους 
μετανάστες). 

Μια παρόμοια σχέση, αλλά με σημαντικές αντιοικονο-
μικές συνέπειες, τίθεται σε μια ολόκληρη σειρά κρατών 
ανάμεσα στις βιομηχανικές πόλεις με χαμηλή γεννητικό-
τητα και στην γενετικά πληθωρική ύπαιθρο: η ζωή στη 
βιομηχανία απαιτεί μια γενική μαθητεία, ένα προτσές 
φυσικο-ψυχικής προσαρμογής σε καθορισμένους όρους 
εργασίας, διατροφής, κατοικίας, συνηθειών κλπ που δεν 
είναι κάτι το έμφυτο, το «φυσικό», αλλά πρέπει να απο-
χτηθεί, ενώ οι αποχτημένοι χαρακτήρες στην πόλη με-
ταβιβάζονται από κληρονομικότητα ή απορροφούνται 
στην ανάπτυξη της παιδικής ηλικίας ή στην εφηβεία 
Έτσι η χαμηλή γεννητικότητα στις πόλεις απαιτεί μια 
συνεχή και σημαντική δαπάνη για τη μαθητεία των αδιά-
κοπα νεοφερμένων στις πόλεις και φέρνει αυτή καθαυ-
τή μια αδιάκοπη μεταβολή στην κοινωνικο-πολιτική σύν-
θεση της πόλης, θέτοντας αδιάκοπα σε νέες βάσεις το 
πρόβλημα της ηγεμονίας. 

Το πιο σημαντικό ηθικο-πολιτικό πρόβλημα, που συν-
δέεται με το σεξουαλικό πρόβλημα, είναι εκείνο της δι-
αμόρφωσης μιας νέας γυναικείας προσωπικότητας: δεν 
αρκεί η γυναίκα να αποχτήσει μονάχα μια πραγματική 
ανεξαρτησία απέναντι στον άντρα, αλλά και ένα νέο τρό-
πο αντιμετώπισης του ίδιου του εαυτού της και του μέ-
ρους της στις σεξουαλικές σχέσεις. Αν δεν συμβεί αυ-
τό, το σεξουαλικό πρόβλημα θα παραμείνει πλούσιο σε 
αρρωστημένους χαρακτήρες και θα χρειαστεί να είμα-
στε προσεχτικοί σε κάθε νομοθετική καινοτομία. Κάθε 
κρίση μονόπλευρου εξαναγκασμού στο σεξουαλικό πε-
δίο φέρνει μέσα της μια «ρομαντική» αποχαλίνωση, που 
μπορεί να επιδεινωθεί με την κατάργηση της νόμιμης 
και οργανωμένης πορνείας. Όλα αυτά τα στοιχεία περι-
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πλέκουν και καθιστούν δυσκολότατη κάθε ρύθμιση του 
σεξουαλικού γεγονότος και κάθε απόπειρα να δημιουρ-
γηθεί μια νέα σεξουαλική ηθική που να είναι σύμφωνη 
με τις νέες μεθόδους παραγωγής και εργασίας. Εξάλ-
λου είναι απαραίτητο να προωθηθεί μια τέτοια ρύθμιση 
και να δημιουργηθεί μια νέα ηθική. Είναι αποκαλυπτικό 
πως οι βιομήχανοι (ειδικά ο Φορντ) ενδιαφέρονται για 
τις σεξουαλικές σχέσεις του προσωπικού τους και γενι-
κά για τη γενική οργάνωση των οικογενειών τους. Το 
φαινόμενο «πουριτανισμού» που απόχτησε αυτό το εν-
διαφέρον (όπως στην περίπτωση της ποτοαπαγόρευσης) 
δεν πρέπει να ερμηνευτεί λαθεμένα. Η αλήθεια είναι 
πως δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο νέος τύπος ανθρώπου 
που απαιτεί η ορθολογικοποίηση της παραγωγής και της 
εργασίας, όσο δεν ρυθμίζεται ανάλογα το σεξουαλικό 
ένστικτο, έως ότου δεν ορθολογικοποιηθεί κι αυτό. 
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4 Μερικές διαβεβαιώσεις σχετικά με τα ζήτημα 
της Stracittà και ταυ Strapaesef*). Αποσπάσματα 
σχετικά στη «Fiera Litteraria» στις 15 Γενάρη 1928 

του Τζιοβάνι Παπίνι: «Η πόλη δεν δημιουργεί, αλλά κατα-
ναλώνει. Όπως στην πόλη υπάρχει το εμπόριο όπου 
συρρέουν τα αγαθά που αποσπώνται από τα χωράφια και 
τα ορυχεία, έτσι προστρέχουν εκεί οι πιο φρέσκες ψυ-
χές της επαρχίας και οι ιδέες των μεγάλων ερημιτών. Η 
πόλη μοιάζει σαν μια μεγάλη φωτιά που φωτίζει γιατί 
καίει αυτό που δημιουργήθηκε μακριά απ' αυτήν και 
συχνά ενάντια σ' αυτήν. Όλες οι πολιτείες είναι στεί-
ρες. Εκεί γεννιούνται αναλογικά λίγοι Υιοί και σχεδόν 
ποτέ Πνεύμα. Στις πολιτείες απολαμβάνουν, αλλά δεν 
δημιουργούν, αγαπιούνται αλλά δεν γεννούν, καταναλώ-
νουν αλλά δεν παράγουν». (Εκτός από πολλές «απόλυ-
τες» ηλιθιότητες απομένει να δούμε πώς θα αποχτήσει 
αύριο ο Παπίνι το «σχετικό» πρότυπο της πολιτείας μη 
πολιτείας, της πόλης Κόμπλεντς των καταναλωτών της 
γεωργικής προσόδου και των οίκων ανοχής). 

Στο ίδιο τεύχος της «Fiera Letteraria» διαβάζουμε 
αυτό το κομμάτι: «Ο δικός μας ηλιοψημένος strapae-
sano παρουσιάζεται με αυτά τα χαρακτηριστικά: αποφα-
σιστική αποστροφή σε κάθε μορφή πολιτισμού που δεν 
προσφέρεται στο δικό μας πολιτισμό ή που χαλάει — 
αφού δεν μπορεί να χωνευτεί— τα κλασικά χαρίσματα 
των Ιταλών. Μετά: υπεράσπιση με τη γενική έννοια του 
χωριού, που είναι για να μιλήσουμε ελεύθερα, η φυσική 
και ενύπαρκτη σχέση ανάμεσα στο άτομο και τη γη του. 
Τέλος, έξαρση των εγχώριων χαρακτηριστικών, σε κάθε 

(*) stracittà: όνομα μιας ιταλικής λογοτεχνικής 
τάσης των αρχών του αιώνα που επιθυμεί να 
δώσει στη λογοτεχνία έναν έντονο 
κοσμοπολιτισμό. 

strapaese: όνομα μιας ιταλικής λογοτεχνικής 
τάσης των αρχών του αιώνα που επιθυμεί να 
δώσει στη λογοτεχνία ένα χαραχτήρα τυπικά 
εθνικό, τοπικό. Αναφέρεται για κάθε τύπο 
κουλτούρας με ηθελημένο και έντονο τοπικισμό 
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πεδίο δραστηριότητας της ζωής και επομένως: καθολικό 
θεμέλιο, θρησκευτική αίσθηση του κόσμου, θεμελιακή 
απλότητα και εγκράτεια, ένταξη στην πραγματικότητα, 
κυριαρχία της φαντασίας, ισορροπία ανάμεσα στην ύλη 
και το πνεύμα». (Σημείωση: πώς θα υπήρχε η σημερινή 
Ιταλία, το ιταλικό έθνος, δίχως τη διαμόρφωση και την 
ανάπτυξη των πόλεων και δίχως τη συρροή του ενοποι-
ητή πολίτη; Strapaesanismo στο παρελθόν σήμαινε 
επαρχιωτισμό — όπως σήμαινε και λαϊκή αποσύνθεση 
και ξένη κυριαρχία. Και ο ίδιος ο καθολικισμός θα ανα-
πτύσσονταν αν ο Πάπας, αντί να κατοικεί στη Ρώμη, είχε 
τη διαμονή του στο Σκαρικαλάζινο); 

Και αυτή η κρίση του Φραντσέσκο Μεριάνο (δημοσιεύ-
τηκε στο «Assalto» της Μπολώνια): «Στο φιλοσοφικό 
πεδίο πιστεύω πως υπάρχει μια αληθινή και καθαρή 
αντίθεση: παλιά, με ηλικία πάνω από εκατό χρόνια και πά-
ντα ντυμένη με νέες όψεις, αντίθεση ανάμεσα στον βο-
λονταρισμό, τον πραγματισμό, τον ακτιβισμό, που συνα-
ντιούνται στην Stracittà και τον διαφωτισμό, τον ορθο-
λογισμό, τον ιστορικισμό που συναντιούνται στο Stra-
paese». (Έτσι οι αθάνατες αρχές θα κατέφευγαν στο 
Strapaese). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονίσουμε 
πως η «φιλολογική» πολεμική ανάμεσα στο Strapaese 
και στην Stracittà δεν αποτελεί τίποτε άλλο από τη σα-
πουνόφουσκα της πολεμικής ανάμεσα στον παρύσιτικό 
συντηρητισμό και τις ανανεωτικές τάσεις της ιταλικής 
κοινωνίας. 

Στη «Stampa» της 4ης Μάη του 1922 ο Μίνο Μακκά-
ρι γράφει: «Όταν το Strapaese εναντιώνεται στις εκ-
συγχρονικές εισαγωγές, η αντίθεσή του αποσκοπεί στο 
να διασώσει το δικαίωμα της επιλογής του στο να παρε-
μποδίζει τις νοσηρές επαφές να μπερδεύονται με αυ-
τές που μπορούν να είναι ευεργετικές, και τη διαφθορά 
της ακεραιότητας της φύσης και του χαρακτήρα που 
προσιδιάζει στον ιταλικό πολιτισμό, πεμπτουσία στους 
αιώνες, και που σήμερα λαχταράει(Ι) μια ενοποιητική σύν-
θεση». (Πολιτισμός «πεμπτουσιοποιημένος», αλλά όχι 
«συνθετοποιημένος» και «ενοποιημένος»!!). 
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50 Εουτζένιο Τζιοβανέττι έγραψε στον «Pègaso» 
του Μάρτη 1929, ένα άρθρο για τον Φρ. Ταίηλορ 
και τον αμερικανισμό, στο οποίο γράφει: «Η φιλο-

λογική, αφηρημένη ενέργεια, θρεμμένη από μια ρητορι-
κή που όλα τα γενικεύει, σήμερα δεν είναι πια σε θέση 
να καταλάβει την τεχνική ενέργεια, που πάντα πιο εξα-
τομικευμένη και οξεία, αποτελεί πρωταρχικότατο ιστό 
της ατομικής βούλησης και της εξειδικευμένης εκπαί-
δευσης. Η ενεργητική φιλολογία βρίσκεται ακόμα στον 
αφηνιασμένο Προμηθέα της, εικόνα πολύ βολική. Ο ήρω-
ας του τεχνικού πολιτισμού δεν είναι ένας μανιακός: εί-
ναι ένας σιωπηλός που ξέρει να φέρνει στους ουρανούς 
τη σιδερένια του αλυσσίδα. Δεν είναι ένας αμαθής που 
ακροβατεί: είναι ένας ερευνητής με την πιο ωραία κλα-
σική έννοια, γιατί studium σημαίνει "άποψη", ενώ ο τε-
χνικός και μηχανιστικός πολιτισμός, όπως θέλετε πέστε 
τον, επεξεργάζεται σιωπηλά αυτό τον τύπο του οξυδερ-
κή ήρωα, η φιλολογική λατρεία της ενέργειας δεν δημι-
ουργεί παρά έναν αγχώδικο τύπο που ονειροβατεί». 

Είναι σημαντικό το πως δεν επιχειρείται να εφαρμο-
στεί στον αμερικανισμό η διατυπωσούλα του Τζεντίλε 
για τη «φιλοσοφία που δεν εκτίθεται σε διατυπώσεις αλ-
λά επιβεβαιώνεται στη δράση». Αυτό είναι εποικοδομη-
τικό και σημαντικό, γιατί αν η διατύπωση έχει μιαν αξία, 
μπορεί να τη διεκδικήσει ακριβώς ο αμερικανισμός. 
Αντίθετα, όταν γίνεται λόγος για αμερικανισμό, βρίσκουν 
πως είναι «μηχανιστικός», χοντροκομμένος, ωμός, δη-
λαδή «καθαρή δράση» και που εναντιώνεται στην παρά-
δοση κλπ. Αλλά η παράδοση αυτή κλπ, γιατί δεν λαμβά-
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νεται σαν φιλοσοφική βάση, όπως (η) φιλοσοφία που 
εκτίθεται σε διατυπώσεις αυτών των κινημάτων, για τα 
οποία αντίθετα η «φιλοσοφία επιβεβαιώνεται τη δράση»; 
Η αντίθεση αυτή μπορεί να εξηγήσει πολλά πράγματα: 
για παράδειγμα τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματική 
δράση που αλλάζει και τον άνθρωπο και την εξωτερική 
πραγματικότητα (δηλαδή τον πραγματικό πολιτισμό) και 
τέτοια είναι ο αμερικανισμός, και στον τιποτένιο μονο-
μαχισμό που αυτοανακηρύσσεται δράση και αλλάζει μο-
νάχα λεξιλόγιο κι όχι τα πράγματα, την εξωτερική χειρο-
νομία κι όχι τον εσωτερικό άνθρωπο. Η πρώτη δημιουρ-
γεί ένα μέλλον που είναι ενύπαρκτο στην αντικειμενική 
του δραστηριότητα και για το οποίο προτιμούν να σω-
παίνουν. Ο δεύτερος δημιουργεί μονάχα τελειοποιημέ-
να ανδρείκελα, κομμένα σ' ένα ρητορικά προσχεδιασμέ-
νο φιγουρίνι, και που θα καταρρεύσουν μόλις κοπούν τα 
εξωτερικά νήματα που τους δίνουν μια επίφαση κίνησης 
και ζωής(18). 

(18) «Κάθε κράτος έχει "δυο" φιλοσοφίες: αυτή 
που εκτίθεται με διατυπώσεις και που είναι μια 
απλή κυβερνητική τέχνη και εκείνη που 
επιβεβαιώνεται με τη δράση και που είναι η 
πραγματική φιλοσοφία, δηλαδή η ιστορία. Το 
πρόβλημα συνίσταται σε ποιο βαθμό συμπίπτουν ή 
αποκλίνουν οι δυο φιλοσοφίες. Η τζεντιλιανή 
φόρμουλα στην πραγματικότητα δεν είναι παρά το 
σοφιστικό καμουφλάρισμα της "πολιτικής 
φιλοσοφίας" που είναι πιο γνωστή με το όνομα 
του οππορτουνισμού και του εμπειρισμού». 
(Γκράμσι, Q1 Ec 88). 
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6 Χρηματιστική αυτάρκεια της βιομηχανίας. Ένα 

αξιοσημείωτο άρθρο του Κάρλο Πάνι. Σχετικά με 
μια απόπειρα καθαρής θεωρίας του κορπορατιβι-

σμού (στη «Riforma Sociale» Σεπτέμβρη - Οχτώβρη 
1929) εξετάζει το βιβλίο του Ν. Μάσσιμο Φόβελ «Οικο-
νομία και κορπορατιβισμός» (Φερράρα SATE, 1929) κι 
αναφέρεται σε ένα άλλο κείμενο του ίδιου του Φόβελ 
Πρόσοδος και μισθός στο Συντεχνιακό Κράτος (Ρώμη 
1928), αλλά δεν αντιλαμβάνεται ή δεν δείχνει καθαρά 
πως ο Φόβελ στα κείμενά του εννοεί τον «κορπορατιβι-
σμό» σαν την προϋπόθεση για την εισαγωγή στην Ιταλία 
των πιο προχωρημένων αμερικανικών συστημάτων στον 
τρόπο παραγωγής και εργασίας. 

Θα ήταν ενδιαφέρον να βλέπαμε αν ο Φόβελ γράφει 
όσα γράφει «βγάζοντάς τα από το μυαλό του» ή αν έχει 
πίσω του (πρακτικά συγκεκριμένα και όχι μονάχα «γενι-
κά») καθορισμένες οικονομικές δυνάμεις που τον υπο-
στηρίζουν και τον προωθούν. Ο Φόβελ δεν υπήρξε ποτέ 
ένας καθαρός «επιστήμονας» που έκφραζε ορισμένες 
τάξεις έτσι όπως οι διανοούμενοι —ακόμα και οι «κα-
θαροί»— πάντα εκφράζουν. Από πολλές απόψεις 
εντάσσεται στη στοά του τύπου Τσικόττι, Νάλντι, Μπά-
τσι, Πρετσιόζι( * κλπ, αλλά είναι πιο περίπλοκος λόγω 
της αναντίρρητης πνευματικής του αξίας. Ο Φόβελ πά-
ντα αποσκοπούσε να γίνει ένας μεγάλος πολιτικός ηγέ-
της και δεν το πέτυχε γιατί του λείπουν ορισμένα βασι-
κά χαρίσματα: η δύναμη της άμεσης θέλησης για ένα 
μονάχα σκοπό και η (μη) πνευματική ευμεταβλητότητα, 
τύπου Μισσιρόλι. Ακόμα πολύ συχνά και αρκετά φανερά 

(19) 0 Γκράμσι αναφέρεται σ' ένα πολιτικό-
πνευματικό προσωπικό, διαθέσιμο πολιτικά και σε 
ορισμένες περιπτώσεις όχι και πολύ καθαρό, που 
αποτελούσε μια σημαντική ένδειξη για τις 
εσωτερικές μετατοπίσεις στην κυρίαρχη ομάδα 
στην περίοδο ανάμεσα στη διακυβέρνηση από τον 
Τζιολίττι και στα πρώτα χρόνια της φασιστικής 
διακυβέρνησης. 
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συνδέθηκε πάρα πολύ με ύποπτα μικροσυμφέροντα. Ξε-
κίνησε σαν «νεαρός ριζοσπάστης» πριν από τον πόλεμο: 
θέλησε να ανανεώσει, δίνοντάς του ένα πιο συγκεκριμέ-
νο και σύγχρονο περιεχόμενο, το παραδοσιακό δημο-
κρατικό κίνημα, ερωτοτροπώντας κάπως με τους ρε-
πουμπλικάνους, ειδικά με φεντεραλιστές και τοπικιστές 
(«Critica Politica» του Ολιβιέρο Τσουκκαρίνι). Στη διάρ-
κεια του πολέμου ήταν ουδετερόφιλος τζιολιττιστής. Το 
1919 εντάχθηκε στο Σοσιαλιστικό Κόμμα στη Μπολώνια 
αλλά δεν έγραψε ποτέ στο «Avanti!» Πριν από την ανα-
κωχή πετάγεται μερικές φορές στο Τορίνο. Οι Τορινέζοι 
βιομήχανοι αγόρασαν την παλιά και κακόφημη «Gazzet-
ta di Torino» για να την μετατρέψουν και να την κά-
νουν ένα άμεσο όργανο τους. Ο Φόβελ φιλοδοξούσε να 
γίνει ο διευθυντής του νέου συνδυασμού και σίγουρα 
είχε αποχτήσει επαφές με τους βιομηχανικούς κύ-
κλους. 'Ομως σαν διευθυντής επιλέχτηκε ο Τομάζο 
Μπορέλλι, «νεαρός φιλελεύθερος» τον οποίο γρήγορα 
διαδέχθηκε ο Ίταλο Μινούννι της «Idea Nazionale» 
(αλλά η «Gazzetta di Torino» και κάτω από το όνομα 
«Paese» και παρά τα ποσά που σκορπίστηκαν για να 
αναπτυχθεί, δεν φτούρισε και οι υποστηριχτές της την 
έκλεισαν). «Περίεργο» γράμμα του Φόβελ το Ί919: 
έγραφε πως «νιώθει το καθήκον» να συνεργαστεί στη 
βδομαδιάτικη «Ordine Nuovo». Στην απάντησή του κα-
θορίστηκαν τα όρια μιας δυνατής συνεργασίας του και 
ύστερα απ* αυτό η «φωνή του καθήκοντος» αιφνιδίως 
σιώπησε. Ο Φόβελ προστέθηκε στη συμμορία των Πασ-
σίλι, Μαρτέλλι, Γκαρντένγκι που είχαν κάνει τον «Lavo-
ratore» της Τεργέστης ένα αρκετά κερδοφόρο κέντρο 
επιχειρήσεων και που θα έπρεπε να είχε επαφές με 
τους βιομηχανικούς κύκλους του Τορίνο: απόπειρα του 
Πασσίλι να μεταφέρει το «Ordine Nuovo» στην Τεργέ-
στη με επικερδή «εμπορικά» διαχείριση (βλέπε την ημε-
ρομηνία, τη συνεισφορά 100 λιρών που έκανε ο Πασσίλι 
που ήρθε στο Τορίνο για να μας μιλήσει άμεσα), ερώτη-
μα αν ένας «τζέντλεμαν» μπορούσε να συνεργαστεί 
στον «Lavoratore». Το 1921 στα γραφεία του «Lavora-
tore» βρέθηκαν χαρτιά που ανήκαν στον Φόβελ και τον 
Γκαρντένγκι, από τα οποία έβγαινε πως τα δυο φιλαρά-
κια παίζανε στο χρηματιστήριο με αξίες υφαντουργείων 
στη διάρκεια της απεργίας που καθοδηγούσαν οι συνδι-
καλιστές του Νικόλα Βέκκι(20) και κατεύθυναν την εφη-
μερίδα ανάλογα με το συμφέρον του παιχνιδιού τους. 

(20) 0 Νικόλα Βέκκι αντιπροσώπευε στην ιταλική 
Συνδικαλισπκή Ένωση το αναρχοσυνδικαλιστικό 
ρεύμα που ευνοούσε την προσέγγιση με τους 
κομμουνιστές και την ΚΑ 

(21) «I probemi del lavoro» ήταν η επιθεώρηση 
που διεύθυνε ο Ρινάλντο Ριγκόλα και ο 
Λουντοβίκο Ντ' Αρσγκόνα που άρχισε να βγαίνει 
το 1927. Η πρώην καθοδηγητική ομάδα της CGL, 
ρεφορμιστικής κατεύθυνσης, είχε συγκροτήσει 
στο Μιλάνο μια εθνική εταιρία για τη μελέτη των 
προβλημάτων της εργασίας με στόχο να δώσει 
στη δημοσιότητα μια έκθεση «κριτική αλλά 
εποικοδομητική» για τη φασιστική συνδικαλιστική 
εμπειρία Τα βασικά σημεία του συνδικαλιστικού 
κανονισμού του 1926 (μονοπώλιο εκπροσώπησης, 
νομική προσωπικότητα, συλλογικές συμβάσεις) 
αποτελούσαν τα στοιχεία συναίνεσης ανάμεσα σ' 
αυτό το προσωπικό σοσιαλιστικής προέλευσης και 
στο φασισμό. 

(22) Οι θέσεις της «συντεχνιακής ιδιοκτησίας» 
που συνεπάγονταν μια ριζοσπαστικοποίηση των 
στοιχείων που εμπεριέχονταν στη συντεχνιακή 
υπόθεση (υπέρβαση ταξικών συγκρούσεων σε μια 
τάξη πέρα από τον καπιταλισμό) διατυπώθηκε από 
τον Σπίριτο στην έκθεση που έκανε στο 2ο 
Συνέδριο συνδικαλιστικών και συντεχνιακών 
Μελετών σης 5-8 Μάη 1932 στη Φερράρα 
«Ο κορπορατιβισμός βγαίνοντας από μια ταξική 
αντίθεση και από την αναγκαιότητα άμεσης 
επίλυσης της σύγκρουσης, δεν μπόρεσε να 
εκπληρώσει παρά μονάχα το πρώτο βήμα που η 
σημασία του και η αξία του μπορεί να 
κατανοηθούν μονάχα στο φως της περαιτέρω 
εξέλιξης. Για την ώρα ο κορπορατιβιομός δεν 
είναι ολοκληρωμένος: δίπλα του β ρ ί σ κ ε τ α ι ο 
συνδικαλισμός.ΙοΰΐΌ σημαίνει πως η ταξική 
διάκριση δεν ξεπεράστηκε ολοκληρωτικά, και πως 
αντίθετα, με τη νομική αναγνώριση των 
συνδικάτων, νομιμοποιήθηκε ένα όριο που είναι 
το ύστατο υπόλειμμα μιας χιλιόχρονης 
παράδοσης, της αρχαίας κάστας και των Τριών 
Τάξεων του 18ου αιώνα Στην πραγματικότητα η 
διάκριση του δότη εργασίας και του εργαζόμενου 
θα εξαλειφθεί και ήδη σήμερα δημιουργούνται 
αδιάκοπα δυσκολίες για να καθοριστεί ο ένας και 
ο άλλος, και να βρεθεί ο δότης εργασίας που δεν 
εργάζεται και ο εργαζόμενος που είτε μέσα από 
τη μικρή αποταμίευση ή σαν απλός καταναλωτής 
δεν δίνει εργασία Η διαδικασία συγχώνευσης και 
η βαθμιαία εξάλειψη των τελευταίων ταξίσηκων 
φαινομένων θα πρέπει να είναι το μελλοντικό 
καθήκον του κορπορατιβισμού που ο' ένα πρώτο 
διάστημα —για να βάλει τάξη και να καθορίσει τις 
αρμοδιότητες— σχηματοποίησε αρκετά, 
επαναφέροντας τη διάκριση ακόμα και ο' εκείνες 
τις οικονομικές μορφές —όπως π.χ. τον 
συνεταιρισμό— σης οποίες το κεφάλαιο και η 
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Μετά το Λιβόρνο ο Φόβελ δεν έκανε τίποτα για να μιλά-
νε γι" αυτόν για ένα διάστημα. Επανεμφανίστηκε το 
1925 σαν συνεργάτης του «Avanti!» των Νέννι και 
Γκαρντένγκι και εξαπέλυσε μια καμπάνια που ευνοούσε 
την υποδούλωση της ιταλικής βιομηχανίας στο αμερικά-
νικο κεφάλαιο, καμπάνια που αμέσως την εκμεταλλεύ-
τηκε (αλλά θα έπρεπε να είχε υπάρξει προκαταρκτική 
συμφωνία) η «Gazzetta del Popolo» που συνδέονταν με 
τον μηχανικό Πόντι του SIP. Το '25-'26 ο Φόβελ συ-
νεργάστηκε πολλές φορές με την «Voce Repubblica-
na». Σήμερα (1929) υποστηρίζει τον κορπορατιβισμό σαν 
προϋπόθεση για μια ιταλική μορφή εξαμερικανισμού, 
συνεργάζεται στην «Corriere Padano» της Φερράρα, 
στο «Nuovi Studi», στο «Nuovi Problemi», στο «Pro-
blemi del Lavoro»(21) και διδάσκει (φαίνεται) στο Πανε-
πιστήμιο της Φερράρα. 

Αυτό που έχει σημασία στις θέσεις του Φόβελ —όπως 
συνοπτικά τις παρουσιάζει ο Πάνι— είναι η αντίληψή 
του για την συντεχνία σαν έναν αυτόνομο βιομηχανικό-
παραγωγικό συνασπισμό που προορίζεται να λύσει με 
σύγχρονο και έντονα καπιταλιστικό τρόπο το πρόβλημα 
της περαιτέρω ανάπτυξης του ιταλικού οικονομικού μη-
χανισμού ενάντια στα μισοφεουδαρχικά και παρασιτικά 
στοιχεία της κοινωνίας που σφετερίζονται ένα πολύ με-
γάλο μέρος της υπεραξίας, ενάντια στους λεγόμενους 
«παραγωγούς αποταμίευσης». Η παραγωγή της αποταμί-
ευσης θα πρέπει να γίνει μια εσωτερική λειτουργία (κα-
λύτερα αγορά) του ίδιου του παραγωγικού συνασπισμού, 
μέσα από μια ανάπτυξη της παραγωγής με μειωνόμενο 
κόστος που θα επιτρέψει, εκτός από μια μεγαλύτερη μά-
ζα υπεραξίας, μεγαλύτερους μισθούς με συνέπεια μια 
ικανότερη εσωτερική αγορά, για μια ορισμένη εργατική 
αποταμίευση και ψηλότερα κέρδη. Έτσι θα πρέπει να 
έχουμε έναν πιο επιταχυνόμενο ρυθμό συσσώρευσης 
κεφαλαίου μέσα στην ίδια την επιχείρηση και όχι με τη 
μεσολάβηση των «παραγωγών αποταμίευσης» που στην 
πραγματικότητα γίνονται καταβροχθιστές υπεραξίας. Στο 
βιομηχανικό-παραγωγικό συνασπισμό το τεχνικό στοι-
χείο —διεύθυνση και εργάτες— θα πρέπει να πλεονε-
κτεί σε σχέση με το «καπιταλιστικό» —με την πιο «μι-
κροπρεπή» έννοια του όρου— στοιχείο, δηλαδή η συμ-
μαχία ανάμεσα στους καπετάνιους της βιομηχανίας και 
τους μικροαστούς αποταμιευτές πρέπει να αντικατα-

εργασία αλληλοδιεισδύουν. Μια συντεχνιακή τάξη 
που είναι θεμελιωμένη στον συνδικαλισμό και 
έχει δηλαδή καθιερώσει τον ταξίστικο δυαδισμό, 
έχει αναγκαστικά σαν κυριότερο χαρακτηριστικό 
της τη συμφιλίωση. Βέβαια κανένας δεν είναι 
τόσο αψελής για να πιστεύει πως ο 
κορπορατιβισμός ανάγεται σε μια λειτουργία 
ουμφιλιωτή κριτή, και πως θα έφτανε να σκεφτεί 
τη δραστηριότητα του Εθνικού Συντεχνιακού 
Συμβουλίου για να αντιληφθεί τη θετική και 
εποικοδομητική αξία της νέας τάξης. Αλλά είναι 
επίσης αλήθεια πως το πρωταρχικό και κύριο 
πρόβλημα παραμένει παρόλα αυτά εκείνο της 
υπεράσπισης των συνδικαλιστικών συμφερόντων 
και της σύνθεσης ή προπαρασκευής των 
συναντήσεων κορυφής. Στο πρώτο του βήμα η 
κυρίαρχη απασχόληση είναι και έπρεπε να είναι η 
εξάλειψη των αντιθέσεων: Το κυριολεισικά πιο 
εποικοδομητικό έργο μπορεί να αρχίσει μονάχα 
ο' ένα δεύτερο χρονικό διάστημα όταν η τάξη θα 
είναι εξασφαλισμένη. Αλλά σ' αυτό τον τελευταίο 
στόχο πρέπει να προσέξουμε από τώρα για να 
εξηγήσουμε συνειδητά τις αντινομίες που δεν 
έχουν λυθεί μέχρι τώρα Έτσι εξηγείται πως ο 
κορπορατιβισμός βαθιά προσηλωμένος στο ταξικό 
πρόβλημα παραμένει ακόμα στο περιθώριο του 
προβλήματος της επιχείρησης. Επιχείρηση και 
συντεχνία ζουν μέχρι τώρα σε δυο ξεχωριστούς 
κόσμους και η μοναδική σχέση με την οποία η 
ανώνυμη κοινωνία συνδέεται με τη συντεχνιακή 
τάξη είναι εκείνη με την οποία διακρίνονται οι 
δότες εργασίας και οι εργαζόμενοι. Το 
παραγωγικό γεγονός της επιχείρησης δεν 
ενδιαφέρει τον κορπορατιβισμό και δεν 
ενδιαφέρει επομένως μέσα από τη συντεχνιακή 
τάξη τη δραστηριότητα του κράτους το οποίο 
παραμένει ξένο προς την επιχείρηση και 
παρεμβαίνει μονάχα με άλλους δρόμους και 
συχνά καθυστερημένα Επιχείρηση, συνδικάτο, 
συντεχνία κράτος: τέσσερις όροι που δεν 
έχουν ακόμα βρει ένα οργανωμένο κέντρο. 
Ποιο θα είναι το μέλλον; Με δεδομένους τους 
όρους του προβλήματος, έτσι όπως εκτέθηκαν 
από μας, η λογική λύση φαίνεται να είναι αυτή της 
συντεχνιακής ιδιοκτησίας και των ενταγμένων 
μετόχων στη συντεχνία. Είναι μια λύση που στα 
χαρτιά τουλάχιστον λύνει την αντινομία που 
αναφέραμε, ενώνει το κεφάλαιο και την εργασία 
εξαλείφει το δυαδικό σύστημα συγχωνεύει την 
επιχείρηση με τη συντεχνία και τέλος επιτρέπει 
μια πραγματική συνταύτιση της ατομικής 
οικονομικής ζωής με την κρατική. Αν στην 
πραγματικότητα φανταζόμαστε τη μετατροπή 
μιας μεγάλης ανώνυμης εταιρίας σε συντεχνία, θα 
βλέπαμε αμέσως τη ριζική μετατροπή όλων των 
οικονομικών σχέσεων και τη δυνατότητα να 
φτάσουμε σ' ένα αληθινά αρμονικό σύστημα. Το 
κεφάλαιο περνάει από τους μετόχους στους 
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σταθεί από ένα συνασπισμό όλων των άμεσα αποτελε-
σματικών για την παραγωγή στοιχείων που είναι τα μόνα 
ικανά να συγκεντρωθούν στο Συνδικάτο και επομένως 
να συγκροτήσουν την Παραγωγική Συντεχνία (Εξ ου η 
ακραία συνέπεια, που έβγαλε ο Σπίριτο της Συντεχνια-
κής ιδιοκτησίας(22). Ο Πάνι αντιπαραθέτει στον Φόβελ 
πως η πραγματεία του δεν αποτελεί μια νέα πολιτική οι-
κονομία αλλά μονάχα μια νέα οικονομική πολιτική, 
αντίρρηση τυπική, που μπορεί να έχει μια σημασία για 
ορισμένα κέντρα, αλλά που δεν θίγει το κυριότερο ζή-
τημα. Οι άλλες αντιρρήσεις, συγκεκριμένα δεν είναι τί-
ποτε άλλο από διαπιστώσεις για ορισμένες καθυστερημέ-
νες πλευρές του ιταλικού περιβάλλοντος σε σχέση με 
μια παρόμοια «οργανωτική» εξέλιξη του οικονομικού 
μηχανισμού. Οι πλέον αδύνατες πλευρές του Φόβελ 
συνίστανται στο ότι αποκρύβει την οικονομική λειτουρ-
γία που είχε πάντα το κράτος στην Ιταλία εξαιτίας της 
δυσπιστίας των αποταμιευτών προς τους βιομήχανους 
και στο ότι αποκρύβει το γεγονός πως η συντεχνιακή 
κατεύθυνση δεν έχει την πηγή της στις απαιτήσεις μιας 
εξέλιξης των τεχνικών όρων της βιομηχανίας και πολύ 
περισσότερο στην απαίτηση μιας νέας οικονομικής πο-
λιτικής, αλλά στις απαιτήσεις μιας οικονομικής αστυνό-
μευσης, οι οποίες απαιτήσεις επιδεινώθηκαν μετά την 
κρίση του 1929 και που σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Στην πραγματικότητα οι Ιταλοί μαστόροι, ούτε σαν άτο-
μα, ούτε σαν συνδικάτα, ούτε ενεργητικά, ούτε παθητι-
κά, εναντιώθηκαν ποτέ στις καινοτομίες που επιχειρή-
θηκαν για μια μείωση του κόστους, στην ορθολογικο-
ποίηση της εργασίας, στην εισαγωγή πιο τελειοποιημέ-
νων αυτοματισμών και πιο τελειοποιημένων οργανωτικών 
τεχνικών στο σύνολο των επιχειρήσεων. Το αντίθετο. 
Αυτό συνέβηκε στην Αμερική και προσδιόρισε τη μισο-
διάλυση των ελεύθερων συνδικάτων και την αντικατά-
στασή τους με ένα σύστημα απομονωμένων (ανάμεσά 
τους) εργατικών οργανώσεων κατά επιχείρηση. Στην Ιτα-
λία αντίθετα, κάθε —ακόμα και πολύ μικρή και δειλή— 
απόπειρα να γίνει το εργοστάσιο κέντρο συνδικαλιστικής 
οργάνωσης (ας θυμηθούμε το ζήτημα των κατεπιστευ-
ματοδόχων επιχειρήσεων(23) καταπολεμήθηκε και εξα-
λείφθηκε αποφασιστικά. Μια προσεχτική ανάλυση της 
ιταλικής ιστορίας πριν από το 1922 και μετά το 1926, 
που δεν αφήνεται να θαμπωθεί από την εξωτερική μα-
σκαράτα, θα πρέπει να φτάσει στο αντικειμενικό συμπέ-

εργαζόμενους, που γίνονται ιδιοκτήτες της 
συντεχνίας για το μερίδιο που τους ανήκει σε 
αντιστοιχία με τις ιδιαίτερες ιεραρχικές βαθμίδες. 
Το οποίο σημαίνει πως τα μέλη της συντεχνίας δε 
νιώθουν πιεσμένοι, όπως στο συνδικάτο, από μια 
ανάγκη άμυνας αφού βρίσκονται στο 
περιθώριο της οικονομικής ζωής και 
υπερβάλλουν στον πολιτικαντισμό, αλλά είναι 
ενώμενοι με το δεσμό της συνιδιοκτησίας, μέσα 
από τον οποίο η συντεχνία αποκτάει τη 
συγκεκριμένη ουσία του οργανισμού και την 
πλήρη συνείδηση του δικού της οικονομικο-
πολιτικού καθήκοντος. 0 καπιταλιστής δεν είναι 
πια απομονωμένος και δεν αγνοεί πώς διοικείται η 
δική του επιχείρηση, αλλά τη διοικεί ο ίδιος 
συμπίπτοντας με τη μορφή του εργαζόμενου: και 
ο εργαζόμενος από την πλευρά του ενδιαφέρεται 
άμεσα για την απόδοση της εργασίας του έτσι 
που να αυξάνει το εισόδημα από το κεφάλαιό του. 
Η μορφή του εργοδότη σε συνέχεια, δεν 
παρουσιάζεται πια στο περιθώριο του κεφάλαιου 
και της εργασίας, αλλά περνάει στην ίδια 
ταυτότητα όρων κι επομένως στο ίδιο επίπεδο με 
τα άλλα μέρη, στην κορυφή της συντεχνιακής 
ιεραρχίας. Τέλος, το κράτος δεν χρειάζεται πια να 
ελέγχει και να παρεμβαίνει από τα έξω, είναι 
πάντα παρόν από το ίδιο το γεγονός πως η 
συντεχνία είναι ένα όργανό του* και είναι ένα 
όργανο που εμβολιάζεται στον οργανισμό μέσω 
του Εθνικού Συντεχνιακού Συμβουλίου. Το 
κράτος δεν παρεμβαίνει πια σαν συμφιλιωτής 
κριτής ή δεν παρουσιάζεται σαν επιχείρηση 
διάσωσης, αλλά είναι η ίδια η πραγματικότητα της 
συντεχνίας ιδωμένη στο συνολικό εθνικό 
σύστημα». 

Να πως σχολιάζει ο Γκράμσι τον Σπίριτο και την 
«συντεχνιακή ιδιοκτησία»: «Ακόμα και ο Σπίριτο 
μπορεί να ενταχθεί ανάμεσα στους θεωρητικούς 
(περισσότερο ή λιγότερο συνειδητούς, αφού στα 
κείμενά του, ειδικά στην "Critica Fascista" 
εμφανίζει την κύρια φροντίδα του "να δοθεί κάτι 
για να μη χαθούν όλα": και σχετικά μ' αυτό να 
δούμε ένα άρθρο που γράφτηκε μετά το 
Συντεχνιακό Συνέδριο της Φερράρα και την 
έκθεση για τις θέσεις της "συντεχνιακής 
ιδιοκτησίας") της "παθητικής επανάστασης ή 
επανάσταση-παλινόρθωση" κι όχι όπως θα 
ισχυρίζονταν, ανάμεσα στους "εξτρεμιστές" μιας 
οποιασδήποτε ιδανικής ή πραγματικής 
διαλεκτικής. Αν αυτό που πρέπει να αποδοθεί 
στον Κρότσε είναι πως θέλει να εμφανίζεται 
διαφορετικός απ' αυτό που είναι πραγματικά, το 
ίδιο πρέπει να ειπωθεί και για τον Σπίριτο και την 
ομάδα του. Ουσιαστικά και οι δυο στάσεις 
ταυτίζονται Πρόκειται για δυσσιαμαίους 
αδελφούς που φιλονικούν γιατί είναι πολύ 
ενωμένοι». (Γκράμσι, Ec 1791-92). 

56 



ρασμα πως ακριβώς οι εργάτες στάθηκαν οι φορείς των 
νέων και των πιο σύγχρονων βιομηχανικών απαιτήσεων 
και με τον τρόπο τους το επιβεβαίωσαν θαρραλέα Επί-
σης μπορούμε να πούμε πως μερικοί βιομήχανοι κατά-
λαβαν αυτό το κίνημα και επιχείρησαν να το ιδιοποιη-
θούν (έτσι πρέπει να εξηγηθεί η απόπειρα που έκανε ο 
Ανιέλλι να απορροφήσει το «Ordine Nuovo» και τη 
σχολή του στο συγκρότημα Φίατ και να συγκροτήσει 
έτσι μια σχολή εργατών και τεχνικών ειδικευμένων για 
μια βιομηχανική αναδιάρθρωση και για εργασία με «ορ-
θολογικοποιημένα» συστήματα. Η YMCA επιχείρησε να 
ανοίξει μαθήματα αφηρημένου «αμερικανισμού», αλλά 
παρόλα τα μεγάλα χρηματικά ποσά που ξόδεψε, τα μαθή-
ματα απέτυχαν). 

' Εξω από όλα αυτά, παρουσιάζεται μια άλλη σειρά ζη-
τημάτων: το συντεχνιακό κίνημα υπάρχει και για ορισμέ-
νες πλευρές οι νομικές διευθετήσεις που ήδη έγιναν 
δημιούργησαν τους τυπικούς όρους έτσι που η τεχνικο-
οικονομική εξέλιξη να μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 
μεγάλη κλίμακα, γιατί οι εργάτες δεν μπορούν να ενα-
ντιωθούν σ' αυτήν και ούτε μπορούν να παλέψουν για 
να γίνουν αυτοί οι σημαιοφόροι της. Η συντεχνιακή ορ-
γάνωση μπορεί να γίνει η μορφή αυτής της εξέλιξης 
αλλά υπάρχει το ερώτημα: θα δούμε μια από αυτές τις 
«πανουργίες της θείας πρόνοιας» του Βίκο που τα φέρ-
νουν έτσι τα πράγματα ώστε οι άνθρωποι χωρίς να έχουν 
την πρόθεση και χωρίς να το θέλουν συμμορφώνονται 
με τις ιστορικές επιταγές; Για την ώρα είμαστε υποχρε-
ωμένοι να αμφιβάλλουμε. Το αρνητικό στοιχείο της «οι-
κονομικής αστυνόμευσης» έχει μέχρι τώρα υπερισχύσει 
πάνω στο θετικό στοιχείο της απαίτησης μιας νέας οι-
κονομικής πολιτικής που θα ανανεώσει, εκσυγχρονίζο-
ντάς την, την οικονομικο-κοινωνική διάρθρωση του 
έθνους, αν και μέσα στα πλαίσια του παλιού βιομηχανι-
σμού. Η δυνατή νομική μορφή είναι ένας από τους 
όρους αλλά όχι ο μοναδικός κι ούτε ο πιο σημαντικός 
όρος: είναι μονάχα ο σημαντικότερος από τους άμε-
σους όρους. Ο εξαμερικανισμός απαιτεί ένα δεδομένο 
περιβάλλον, μια δεδομένη κοινωνική διάρθρωση (ή την 
αποφασιστική θέληση για να δημιουργηθεί) και έναν 
ορισμένο τύπο κράτους. Το κράτος είναι το φιλελεύθε-
ρο κράτος. ' Οχι με την έννοια του δασμολογικού φιλε-
λευθερισμού ή της πραγματικής πολιτικής ελευθερίας, 

(23) Το Σύμφωνο του Παλάτσο Βιντόνι (Οχτώβρης 
1925) αναγνώριζε στα φασιστικά συνδικάτα το 
μονοπώλιο της αντιπροσώπευσης της 
ενδιαφερόμενης κατηγορίας. Σε αντάλλαγμα 
αυτής της θεσμικής αναγνώρισης του φασιστικού 
συνδικάτου δίνονταν η συναίνεση για την 
κατάργηση των εσωτερικών επιτροπών (επιτροπών 
επιχειρήσεων), που αποτελούσαν ιστορική μορφή 
του εργατικού κινήματος της Ιταλίας και μοναδική 
μορφή οργανωμένης παρουσίας στο εσωτερικό 
της παραγωγικής διαδικασίας. Οι 
κατεπιστευματοδόχοι σαν εκπρόσωποι των 
φασιστικών συνδικάτων, συνέχισαν να υπάρχουν 
σε ορισμένες βιομηχανικές επιχειρήσεις με 
αρκετές δυσκολίες εξ αιτίας της δηλωμένης 
ισχυρότητας των βιομήχανων που τους απόλυαν 
από τη στιγμή που ασκούσαν τη συνδικαλιστική 
τους υποχρέωση, δηλ. όταν καταγγέλναν τη μη 
εκπλήρωση των συμβάσεων. 

Το ζήτημα περιπλέχθηκε από το γεγονός πως η 
εχθρότητα των βιομήχανων δεν στρέφονταν 
μονάχα σ' αυτούς αλλά και ενάντια στην ίδια τη 
συνδικαλιστική οργάνωση. Οι όροι του Συμφώνου 
του Παλάτσο Βιντόνι τονίζουν ιδιαίτερα τον 
εδαφικό χαρακτήρα του συνδικάτου. Σ ' αυτό 
συνέβαλε η κομμουνιστική νίκη στις εκλογές για 
τις Εσωτερικές Επιτροπές στη Φίατ το 1924 και η 
συμπεριφορά του Ανιέλλι στην αναταραχή του 
1925 που έδωσε το έναυσμα για τη φασιστική 
καμπάνια για την κατάργηση των Εσωτερικών 
Επιτροπών. 

Η σύγκρουση σε συνέχεια για τη νομική 
αναγνώριση και την υπεράσπιση των 
κατεπιστευματοδόχων των εργοστασίων 
ανοίχτηκε από το «Lavoro Fascista», όργανο της 
Συνομοσπονδίας των βιομηχανικών εργατών, τον 
Αύγουστο του 1929 και πήρε τέλος τον 
Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου με μια καθαρή ήττα 
Η κεντρική συνδικαλιστική ηγεσία που 
συνεδρίασε με την παρουσία του Μουσσολίνι 
απόρριψε την αρχή των κατεπιστευματοδόχων 
των εργοστασίων. 
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αλλά με την πιο θεμελιακή έννοια της ελεύθερης πρω-
τοβουλίας και του οικονομικού ατομικισμού που φτάνει 
με τα δικά του μέσα, σαν «κοινωνία των πολιτών», από 
την ίδια την ιστορική του ανάπτυξη, στο καθεστώς της 
βιομηχανικής συγκέντρωσης και του μονοπώλιου. Η 
εξαφάνιση του μισοφεουδαρχικού τύπου του προσόδού-
χου είναι στην Ιταλία ένας από τους σπουδαιότερους 
όρους για τη βιομηχανική εξέλιξη (και εν μέρει η ίδια η 
εξέλιξη) και όχι μια συνέπεια. Η οικονομικο-χρηματιστι-
κή πολιτική του κράτους είναι το όργανο αυτής της 
εξαφάνισης: απόσβεση του δημόσιου χρέους, ονομαστι-
κότητα των τίτλων, μεγαλύτερο βάρος της άμεσης φο-
ρολογίας σε σχέση με την έμμεση φορολογία στη δια-
μόρφωση των εσόδων του προϋπολογισμού. Δεν φαίνε-
ται να είναι αυτή ή ότι πάει να γίνει τέτοια η κατεύθυν-
ση της χρηματιστικής πολιτικής. Αντίθετα. Το κράτος 
δημιουργεί νέους προσοδούχους, δηλαδή προωθεί τις 
παλιές μορφές παρασιτικής αποταμίευσης και αποβλέ-
πει στη δημιουργία κλειστών κοινωνικών πλαισίων. Στην 
πραγματικότητα, μέχρι τώρα, η συντεχνιακή κατεύθυνση 
λειτούργησε για να υποστηρίξει επικίνδυνες για τις με-
σαίες τάξεις θέσεις κι όχι για να τις εξαλείψει και γίνε-
ται πάντα όλο και περισσότερο απ' τα κατεστημένα 
συμφέροντα που πηγάζουν από την παλιά βάση, μια μη-
χανή συντήρησης αυτού που υπάρχει κι όχι ένα προω-
θητικό ελατήριο. Γιατί; Γιατί η συντεχνιακή κατεύθυνση 
βρίσκεται επίσης σε εξάρτηση με την ανεργία: εξασφα-
λίζει στους απασχολούμενους ένα ορισμένο βιοτικό 
επίπεδο που αν αποδεσμεύονταν ο ανταγωνισμός θα 
κατέρρεε και αυτό προκαλώντας σοβαρές κοινωνικές 
αναστατώσεις. Και δημιουργεί απασχολήσεις νέου τύ-
που, οργανωτικού και όχι παραγωγικού, για τους ανέρ-
γους των μεσαίων τάξεων. Παραμένει πάντα μια διέξο-
δος: η συντεχνιακή κατεύθυνση, που γεννήθηκε σε 
εξάρτηση με μια τέτοια λεπτή κατάσταση της οποίας 
πρέπει να διατηρηθεί η γενική ισορροπία με κάθε τρό-
πο, ώστε να αποτραπεί μια τεράστια καταστροφή, θα 
μπορούσε να προχωρήσει με πάρα πολύ αργά βήματα, 
σχεδόν ανεπαίσθητα, που θα τροποποιήσουν την κοινω-
νική διάρθρωση δίχως αιφνίδια τραντάγματα: όσο καλύ-
τερα και πιο στέρεα φασκιώνεται το μωρό τόσο καλύτε-
ρα αναπτύσσεται. Κι ακριβώς γι' αυτό έχει σημασία να 
φανεί αν ο Φόβελ είναι η φωνή του εαυτού του ή ο εκ-
πρόσωπος οικονομικών δυνάμεων που αναζητούν με ό-
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ποιο κόστος το δρόμο τους. Σε κάθε περίπτωση το προ-
τσές θα είναι μακροχρόνιο και θα συναντήσει δυσκολίες 
αφού στο μεταξύ μπορούν να συγκροτηθούν νέα συμφέ-
ροντα και να εναντιωθούν σκληρά στην ανάπτυξή του μέ-
χρι που να το καταπνίξουν. 
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7 0 Μίνα Μακκάρι και α αμερικανισμός. Από το ξε-
φάντωμα της Stracittà του Μίνο Μακκάρι (Φλωρεν-
τία, Vallechi, 1928): 

Για ένα γυαλιστερό κρεμαστάρι / Το χωριό σου μην 
χαρίσεις / Ο μουσαφίρης είναι λαθρέμπορος / Να του 
δώσεις σημασία δεν αξίζει / Αν ήσουνα ειδικός ή καπά-
τσος / Κάθε γιοματάρι που αξίζει μην το βγάλεις: / Αυ-
τός που κερδίζει είναι πάντα ο άλλος / Η πραμάτεια 
σου κοστίζει έναν κόσμο / Αξίζει απ' τον παπά το ρέ-
ψιμο παραπάνω / Η Αμερική και η καυχησιά της / Πίσω 
κι απ' τον τελευταίο Ιταλιάνο / Βρίσκεται αιώνων ιστο-
ρία / (...) Ταμπαρίνο και τσάρλεστον / Σε κάνουν να κά-
νεις γκάφες και τρέλες / Ω! Ιταλιάνε μπες στο χορό και 
πήδα / Γύρνα να φας ραβιόλια / Ιταλιάνε γύρνα στη γη 
σου / Μην εμπιστεύεσαι στις μόδες της Γαλλίας / Φτά-
νει το ψωμί και το κρεμμύδι / Και θα χορταίνεις την 
κοιλιά σου. 

Ο Μακκάρι όμως έφυγε και πήγε κι έγινε αρχισυντά-
κτης της «Stampa» του Τορίνο για να τρώει ψωμί και 
κρεμμύδι στο κέντρο του πιο βιομηχανικού stracittati-
no. 
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8 Ποσότητα και ποιότητα. Στον κόσμο της παραγω-
γής δεν σημαίνει τίποτε άλλο από «καλές τιμές» 
και «ψηλές τιμές», δηλαδή ικανοποίηση ή όχι στοι-

χειώδικων αναγκών των λαϊκών τάξεων και τάση για ανέ-
βασμα ή πτώση του βιοτικού τους επιπέδου: όλα τα άλλα 
δεν είναι τίποτε άλλο από συνέχειες ιδεολογικού μυθι-
στορήματος που την πρώτη του συνέχεια έχει γράψει ο 
Γκουλιέλμο Φερρέρο. Σ ' ένα έθνος-επιχείρηση που δι-
αθέτει πάρα πολλά εργατικά χέρια και λίγες πρώτες 
ύλες (πράγμα συζητήσιμο, γιατί κάθε έθνος-επιχείρηση 
«δημιουργεί» τις δικές του πρώτες ύλες) το σύνθημα: 
«ποιότητα!» σημαίνει μονάχα τη θέληση για χρησιμοποί-
ηση πολλής δουλειάς σε λίγο υλικό, τελειοποίηση του 
προϊόντος στο έπακρο, δηλαδή τη θέληση να εξειδικευ-
τούμε σε μια αγορά ειδών πολυτελείας. Αλλά αυτό είναι 
δυνατόν για ένα ολόκληρο έθνος τόσο πολυάνθρωπο; 

' Οπου υπάρχει πολύ πρώτη ύλη είναι δυνατές οι δυο 
κατευθύνσεις, ποιοτική και ποσοτική, ενώ δεν είναι 
αντίστοιχα δυνατές για τις λεγόμενες φτωχές χώρες. Η 
ποσοτική παραγωγή μπορεί να είναι και ποιοτική, δηλαδή 
να ανταγωνίζεται την καθαρά ποιοτική βιομηχανία, ανά-
μεσα σ' εκείνα τα τμήματα της τάξης που καταναλώνει 
«διακεκριμένα» προϊόντα, που δεν είναι παραδοσιακή γι-
ατί είναι νέας διαμόρφωσης. Αυτές οι σημειώσεις είναι 
έγκυρες αν αποδεχτούμε το κριτήριο της «ποιότητας» 
έτσι όπως τοποθετείται συνήθως και που δεν είναι ορ-
θολογικό κριτήριο: στην πραγματικότητα μπορούμε να 
μιλάμε για «ποιότητα» μονάχα για τα ατομικά έργα τέ-
χνης που δεν αναπαράγονται, γιατί καθετί που αναπαρά-

(24) «Όλη η οικονομική δραστηριότητα μιας 
χώρας μπορεί να κριθεί μονάχα σε σχέση με τη 
διεθνή αγορά, "υπάρχει" και αξιολογείται στο 
βαθμό που είναι ενταγμένη σε μια διεθνή 
ενότητα Από δω απορρέει η σημασία της αρχής 
των συγκριτικών κόστων και η σταθερότητα της 
κλασικής οικονομίας απέναντι στις 
βερμπαλιστικές κριτικές των θεωρητικών κάθε 
νέας μορφής μερκαντιλισμού (προστατευτισμός, 
άμεση οικονομία κορπορατιβισμός κλπ). Δεν 
υπάρχει ένα καθαρά εθνικό "ισοζύγιο" της 
οικονομίας, ούτε στο σύνολό του και ούτε για μια 
ιδιαίτερη δραστηριότητα. Όλο το εθνικό 
οικονομικό σύμπλεγμα προβάλλεται στο 
πλεόνασμα που εξάγεται σε αντάλλαγμα μιας 
αντίστοιχης εισαγωγής, και αν στο εθνικό 
οικονομικό σύμπλεγμα ένα οποιοδήποτε 
εμπόρευμα ή υπηρεσία κοστίζει πολύ, είναι γιατί 
παράγεται αντιοικονομικά κι αυτή η ζημιά 
αντανακλάται στο πλεόνασμα που εξάγεται και 
γίνεται ένα "δώρο" που κάνει η χώρα στο 
εξωτερικό ή το λιγότερο (αφού δεν μπορούμε να 
μιλάμε πάντα για "δώρο") μια καθαρή ζημιά της 
χώρας, σε σχέση με το εξωτερικό, στην 
αξιολόγηση του σχετικού και απόλυτου 
αναστήματός της στο διεθνή οικονομικό κόσμο. 
Αν το σιτάρι σε μια χώρα παράγεται με ακριβή 
τιμή, τα βιομηχανικά είδη που εξάγει και που 
παράγουν εργαζόμενοι που τρέφονται μ' αυτό το 
σιτάρι, περικλείνουν συμπυκνωμένη μια 
μεγαλύτερη ποσότητα εθνικής εργασίας, μια 
μεγαλύτερη ποσότητα θυσιών απ* αυτήν που 
περικλείνουν τα ίδια ξένα είδη. Να εργαζόμαστε 
για το "εξωτερικό" σημαίνει πως θυσιαζόμαστε: 
οι θυσίες γίνονται για το εξωτερικό κι όχι για τη 
δική μας χώρα. Οι τάξεις που στο εσωτερικό 
επωφελούνται από τις θυσίες αυτές, δεν είναι το 
"έθνος", αλλά αντιπροσωπεύουν μια 
εκμετάλλευση που ασκούν "ξένοι" στις 
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γεται εντάσσεται στο βασίλειο της «ποσότητας» και μπο-
ρεί να κατασκευάζεται σε σειρές. 

Ακόμα μπορούμε να παρατηρήσουμε: αν ένα έθνος 
εξειδικευτεί στην «ποιοτική» παραγωγή, ποια βιομηχανία 
θα προμηθεύει τα είδη κατανάλωσης για τις φτωχές τά-
ξεις; Θα προωθηθεί μια κατάσταση διεθνή καταμερισμού 
εργασίας; Δεν έχουμε να κάνουμε με τίποτε άλλο από 
μια φόρμουλα σπουδαγμένων χαρμοφάηδων και πολιτι-
κών που η δημαγωγία τους συνίσταται στο να χτίζουν 
πύργους στον άνεμο. Η ποιότητα θα 'πρεπε να προσδί-
δεται στους ανθρώπους κι όχι στα πράγματα: και η αν-
θρώπινη ποιότητα αναπτύσσεται και εκλεπτύνεται στο βα-
θμό που ο άνθρωπος ικανοποιεί ένα μεγαλύτερο αριθμό 
αναγκών και επομένως καθίσταται ανεξάρτητος. Η ακρι-
βή τιμή του ψωμιού οφείλεται στο γεγονός πως θέλουν 
να διατηρούν δεμένη σε μια καθορισμένη δραστηριότη-
τα μια μεγάλη ποσότητα ανθρώπων, πράγμα που οδηγεί 
στον υποσιτισμό. Η πολιτική της ποιότητας προσδιορίζει 
σχεδόν πάντα το αντίθετό της: μια αποκλεισμένη ποσό-
τητα^. 

πραγματικά εθνικές δυνάμεις κλπ». 
(Γκράμσι, Ec 1115-16). 
«Σε ορισμένες χώρες του καθυστερημένου 
καπιταλισμού και οικονομικής σύνθεσης όπου 
εξισορροπούνται η μεγάλη σύγχρονη βιομηχανία 
η βιοτεχνία, η μικρομεσαία γεωργική 
εκμετάλλευση και η μεγάλη γαιοκτησία οι 
εργατικές και εγροτικές μάζες δεν θεωρούνται 
σαν μια "αγορά". Για τη βιομηχανία η αγορά 
βρίσκεται στο εξωτερικό και στις 
καθυστερημένες χώρες του εξωτερικού, όπου 
είναι πιο δυνατή η πολιτική διείσδυση με τη 
δημιουργία αποικιών και ζωνών επιρροής. Η 
βιομηχανία, με εσωτερικό προστατευτισμό και με 
χαμηλούς μισθούς, αποχτάει αγορές στο 
εξωτερικό με ένα πραγματικό και μόνιμο 
ντάμπιγκ. Χώρες όπου υπάρχει εθνικισμός, αλλά 
όχι μια "εθνική-λαϊκή" υπόσταση, όπου δηλαδή οι 
μεγάλες λαϊκές μάζες θεωρούνται όπως τα ζώα 
Η μονιμότητα τόσων βιομηχανιών βιοτεχνικού 
χαρακτήρα σε ορισμένες χώρες δεν συνδέεται 
ακριβώς με το γεγονός πως οι μεγάλες αγροτικές 
μάζες δεν θεωρούνται μια αγορά για τη μεγάλη 
βιομηχανία που κύρια διαθέτει μια εξωτερική 
αγορά; Και η αποκαλούμενη αναγέννηση ή 
υπεράσπιση της βιοτεχνίας δεν εκφράζει ακριβώς 
τη θέληση της διατήρησης αυτής της κατάστασης 
σε βάρος των φτωχότερων αγροτών για τους 
οποίους αποκλείεται κάθε πρόοδος»; 
(Γκράμσι, Ec 799-800). 
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9 Από βιβλιοκρισία του Α. Ντε Πιέτρι Τονέλλι 
που δημοσιεύτηκε στη «Rivista di politica econo-
mica» (Φλεβάρης 1930) του βιβλίου του Άντονυ 

Μ. Λουντοβίτσι «Woman. A vindication» (2η έκδ. 1929, 
Λονδίνο): «Όταν τα πράγματα πάνε άσχημα στην κοινω-
νική διάρθρωση ενός έθνους, για την εξήγηση της πα-
ρακμής των θεμελιακών ικανοτήτων των ανθρώπων του 
—υποστηρίζει ο Λουντοβίτσι— δυο διακριτές τάσεις γί-
νονται πάντα αντιληπτές: η πρώτη είναι εκείνη που ερμη-
νεύει αλλαγές, που απλά και καθαρά είναι σημάδια της 
παρακμής και της καταστροφής των παλιών και υγιών (!) 
θεσμών, σαν ενδείξεις προόδου. Η δεύτερη, οφειλόμε-
νη στη δικαιολογημένη απώλεια εμπιστοσύνης στην ιθύ-
νουσα τάξη, να δημιουργεί στον καθένα, που διαθέτει ή 
όχι την κατάλληλη ποιότητα, τη σιγουριά πως είναι ο εν-
δεδειγμένος για να κάνει μια προσπάθεια να διορθώσει 
τα πράγματα». (Η μετάφραση είναι έκδηλα αβέβαιη και 
ανακριβής). Ο συγγραφέας θεωρεί τον φεμινισμό μια 
έκφραση αυτής της δεύτερης τάσης και ζητάει μια ανα-
γέννηση του «μασκιλισμού». 

Πέρα από κάθε άλλη σχετική διαπίστωση που το αβέ-
βαιο κείμενο του Ντε Πιέτρι Τονέλλι δυσκολεύει να κά-
νουμε, πρέπει να δειχτεί η αντιφεμινιστική και «μασκιλι-
στική» τάση. Πρέπει να μελετηθεί η πηγή της αγγλοσα-
ξωνικής νομοθεσίας, της τόσο ευνοϊκής για τις γυναί-
κες σε μια σειρά «αισθηματικές» ή ψευτοαισθηματικές 
συγκρούσεις. Πρόκειται για μια απόπειρα ρύθμισης του 
σεξουαλικού προβλήματος, να θεωρηθεί μια σοβαρή 
υπόθεση, αλλά δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί ο σκο-
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πός της: Διευκόλυνε αρρωστημένες εκτροπές, «φεμινι-
στικές» με τη χειρότερη έννοια και δημιούργησε στη 
γυναίκα (των ανωτέρων τάξεων) μια παράδοξη κοινωνική 
θέση. 
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«Ζωικότητα» και βιομηχανισμός. Η ιστορία 
του βιομηχανισμού ήταν πάντα (και γίνεται και 
σήμερα σε μια πιο εντεινόμενη και αυστηρή 

μορφή) μια συνεχής πάλη ενάντια στο «ζωώδες» στοι-
χείο του ανθρώπου, ένα αδιάκοπο συχνά οδυνηρό και αι-
ματηρό προτσές υποταγής των ενστίκτων (φυσικών, δη-
λαδή ζωώδικων και πρωτόγονων) σε νέες, πιο περίπλο-
κες και άκαμπτες νόρμες και συνήθειες τάξης, ακρίβει-
ας, προσήλωσης, που κάνουν δυνατές τις όλο και πιο 
περίπλοκες μορφές συλλογικής ζωής, που αποτελούν 
την αναγκαία συνέπεια της ανάπτυξης του βιομηχανι-
σμού(25). Η πάλη αυτή επιβάλλεται από τα έξω και τα μέ-
χρι τώρα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, παρά τη με-
γάλη άμεση πραχτική τους αξία, είναι καθαρά μηχανικά 
κατά μεγάλο μέρος, δεν έγιναν μια «δεύτερη φύση». 
Αλλά κάθε νέος τρόπος ζωής, στην περίοδο που επι-
βάλλεται η πάλη ενάντια στον παλιό, δεν ήταν πάντοτε 
για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα το αποτέλεσμα μιας 
μηχανικής συμπίεσης; Αλλά τα ένστικτα που σήμερα πρέ-
πει να υπερνικηθούν επειδή θεωρούνται ακόμα πολύ 
«ζωώδικα», στην πραγματικότητα αποτέλεσαν μια σημα-
ντική πρόοδο σε σχέση με τα προηγούμενα, ακόμα πιο 
πρωτόγονα ένστικτα: ποιος θα μπορούσε να περιγράψει 
το «κόστος» σε ανθρώπινες ζωές και σε οδυνηρές υπο-
ταγές των ενστίκτων, του περάσματος από τη νομαδική 
ζωή στην εγκαταστημένη και γεωργική ζωή; Σ ' αυτές 
εντάσσονται οι πρώτες μορφές δουλοπαροικίας και των 
συντεχνιών. Μέχρι τώρα όλες οι μεταβολές στον τρόπο 
ύπαρξης και ζωής συντελέστηκαν με κτηνώδικο εξανα-
γκασμό, δηλαδή μέσω της κυριαρχίας μιας κοινωνικής 

(25) «Πρέπει να μελετηθεί η θέση του καθηγητή 
Λούκατς απέναντι στη φιλοσοφία της πράξης. 
Φαίνεται πως ο Λούκατς υποστηρίζει πως 
μπορούμε να μιλάμε για διαλεκτική μονάχα για 
την ιστορία των ανθρώπων και όχι για την ιστορία 
της φύσης. Μπορεί να έχει άδικο και μπορεί να 
έχει δίκιο. Αν ο ισχυρισμός του προϋποθέτει έναν 
δυαδισμό ανάμεσα στη φύση και στον άνθρωπο 
έχει άδικο γιατί πέφτει σε μια αντίληψη για τη 
φύση που προσιδιάζει στη θρησκεία και στην 
ελληνο-χρισπανική φιλοσοφία και επίσης στον 
ιδεαλισμό που πραγματικά δεν πέτυχε να 
ενοποιήσει και να βάλει σε σχέση τον άνθρωπο 
και τη φύση παρά μονάχα φραστικά. Αλλά αν η 
ανθρώπινη ιστορία αντικρυστεί και σαν ιστορία της 
φύσης (μέσα και από την ιστορία της επιστήμης) 
πώς μπορεί η διαλεκτική να αποσπαστεί από τη 
φύση; ' Ισως ο Λούκατς από αντίδραση στις 
παράδοξες θεωρίες του Λαϊκού Ε γ χ ε ι ρ ι δ ί ο υ 
(Μπουχάριν) έπεσε στο αντίθετο λάθος, σε μια 
μορφή ιδεαλισμού. Είναι βέβαιο πως στον 
' Ενγκελς (Αντι-Ντύριγκ) βρίσκονται πολλά 
ανοίγματα που μπορούν να οδηγήσουν στις 
παρεκκλίσεις του Ε γ χ ε ι ρ ι δ ί ο υ . Ξεχνιέται πως ο 
' Ενγκελς παρά το ότι δούλεψε για μεγάλο 
διάστημα άφησε λειψό υλικό για το έργο που 
είχε υποσχεθεί, να αποδείξει τους διαλεκτικούς 
κοσμικούς νόμους, και υπερβάλλουμε 
επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα σκέψης ανάμεσα 
στους δυο θεμελιωτές της φιλοσοφίας της 
πράξης». (Γκράμσι, Ec 1449). 
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ομάδας πάνω σε όλες τις παραγωγικές δυνάμεις της 
κοινωνίας: η επιλογή ή η «εκπαίδευση» του προσαρμοζό-
μενου σε νέους τύπους πολιτισμού ανθρώπου, δηλαδή 
σε νέες μορφές παραγωγής και εργασίας, πραγματοποιή-
θηκε με τη χρησιμοποίηση ανήκουστης αγριότητας, με 
το πέταγμα στην κόλαση του ταξικού περιθωρίου των 
αδύναμων και των ανυποτάκτων ή με την ολοσχερή εξά-
λειψή τους. Σε κάθε έλευση νέων τύπων πολιτισμού, ή 
στην πορεία του προτσές ανάπτυξης, υπήρξαν κρίσεις. 
Αλλά ποιοι εμπλέκονταν σ' αυτές τις κρίσεις; Όχι οι 
εργαζόμενες μάζες, αλλά οι μεσαίες τάξεις και ένα μέ-
ρος της ίδιας της κυρίαρχης τάξης, που ένιωθαν κι αυ-
τές την εξαναγκαστική πίεση, που αναγκαστικά ασκού-
νταν σε ολόκληρο το κοινωνικό πεδίο. Οι κρίσεις του 
λιμπερτινισμού υπήρξαν πολλές: κάθε ιστορική εποχή 
είχε τη δική της. ' Οταν η εξαναγκαστική πίεση ασκείται 
σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο (και αυτό συνέβηκε 
ειδικά μετά την πτώση της δουλείας και την έλευση του 
χριστιανισμού) αναπτύσσονται πουριτανικές ιδεολογίες 
που δίνουν την εξωτερική μορφή της πειθούς και της 
συναίνεσης στην ενύπαρκτη χρησιμοποίηση της βίας: 
αλλά όταν το αποτέλεσμα επιτευχθεί, τουλάχιστον σ' 
έναν ορισμένο βαθμό, η πίεση κομματιάζεται (ιστορικά 
αυτή η ρήξη πραγματοποιείται με πάρα πολλούς διαφο-
ρετικούς τρόπους, όπως είναι φυσικό, γιατί η πίεση 
έπαιρνε πάντα πρωτότυπες, συχνά προσωπικές μορφές. 
Ταυτίστηκε μ* ένα θρησκευτικό κίνημα, δημιούργησε 
έναν κατάλληλο μηχανισμό που προσωποποιήθηκε σε 
καθορισμένα στρώματα ή κάστες, πήρε το όνομα του 
Κρόμγουελ ή του Λουδοβίκου 15ου κλπ) και τότε επέρ-
χεται η κρίση του λιμπερτινισμού (η γαλλική κρίση μετά 
το θάνατο του Λουδοβίκου 15ου π.χ. δεν μπορεί να συ-
γκριθεί με την αμερικανική κρίση μετά την άνοδο στην 
εξουσία του Ρούζβελτ, ούτε η ποτοαπαγόρευση μπορεί 
να παραβληθεί με τις προηγούμενες εποχές, με τα 
επακόλουθά της των γκαγκστερισμών κλπ) που όμως 
δεν θίγει παρά μονάχα επιφανειακά τις εργαζόμενες μά-
ζες ή τις θίγει έμμεσα αφού διαφθείρει τις γυναίκες 
τους: οι μάζες αυτές είτε είχαν ή απόχτησαν ήδη τις 
συνήθειες και τα έθιμα που είναι αναγκαία για τα νέα 
συστήματα ζωής και εργασίας, είτε συνεχίζουν να νιώ-
θουν την εξαναγκαστική πίεση από τις στοιχειώδικες 
ανάγκες της ύπαρξής τους (και η αντίθεση στην ποτοα-
παγόρευση δεν ήταν υπόθεση των εργατών, και η δια-

(26) «Η άποψη της σύγχρονης κρίσης που 
καταγγέλλεται σαν "κύμα υλισμού" συνδέεται με 
αυτό που ονομάζεται "κρίση αυθεντίας". Αν η 
κυρίαρχη τάξη έχασε τη συναίνεση, δηλαδή δεν 
είναι πια "διευθυντική" αλλά αποκλειστικά 
"κυρίαρχη", κάτοχος της καθαρής 
καταναγκαστικής δύναμης, αυτό σημαίνει πως οι 
μεγάλες μάζες αποσπάστηκαν από τις 
παραδοσιακές ιδεολογίες, δεν πιστεύουν πλέον 
σ' αυτό που πίστευαν πριν κλπ. Η κρίση 
συνίσταται ακριβώς στο γεγονός πως πεθαίνει το 
παλιό και το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί: σ' αυτό 
το μεσοδιάστημα εμφανίζονται τα πιο ποικίλα 
νοσηρά φαινόμενα Στην παράγραφο αυτή πρέπει 
να προστεθούν μερικές παρατηρήσεις που έχουν 
γίνει σχετικά με το λεγόμενο "ζήτημα των νέων" 
που προσδιορίστηκε από την "κρίση αυθεντίας" 
των παλιών ιθυνουσών γενιών και από τη μηχανική 
παρεμπόδιση που τίθεται σ' εκείνον που θα 
μπορούσε να παίξει ηγετικό ρόλο και να 
εκπληρώσει την αποστολή του. Το πρόβλημα είναι 
αυτό: μια τόσο σοβαρή ρήξη ανάμεσα στις λαϊκές 
μάζες και σης κυρίαρχες ιδεολογίες όπως αυτή 
που εμφανίστηκε μεταπολεμικά, μπορεί να 
"θεραπευτεί" με καθαρή άσκηση βίας που 
παρεμποδίζει ης νέες ιδεολογίες να επιβληθούν; 
Το μεσοδιάστημα κατά το οποίο παρεμποδίζεται η 
ιστορικά κανονική λύση της κρίσης, θα αποβεί 
αναγκασπκά υπέρ μιας παλινόρθωσης του παλιού; 
Με δεδομένο τον χαρακτήρα των ιδεολογιών, 
αυτό πρέπει να αποκλειστεί, αλλά όχι με την 
απόλυτη έννοια Στο μεταξύ η φυσική κατάπτωση 
θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε ένα διαδομένο 
σκεπτικισμό και θα γεννήσει έναν νέο 
"συνδυασμό" που σ' αυτόν π.χ. ο καθολικισμός θα 
γίνει ακόμα πιο σκέτος ιησουϊησμός κλπ. Ακόμα 
απ' αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε πως 
διαμορφώνονται ευνοϊκότεροι όροι για μια 
πρωτόγνωρη επέκταση του ιστορικού υλισμού. Η 
ίδια η αρχική φτώχεια που ο ιστορικός υλισμός 
δεν μπορούσε να μην έχει σαν διαδομένη μαζικά 
θεωρία, θα τον κάνει πιο επεκτατικό, ο θάνατος 
των παλιών ιδεολογιών εκδηλώνεται σαν 
σκεπτικισμός προς όλες ης θεωρίες και τις 
γενικές φόρμουλες και ης εφαρμογές στο 
καθαρό οικονομικό γεγονός (κέρδος κλπ) και 
στην πολιτική που δεν είναι μονάχα μη ρεαλιστική 
στην πραγμαηκότητα (όπως πάντα) αλλά και 
κυνική στην άμεση εκδήλωσή της (...). Όμως 
αυτή η αναγωγή στην οικονομία και στην πολιτική 
σημαίνει ακριβώς αναγωγή των πιο ανυψωμένων 
υπερδομών σ' αυτές που είναι πιο 
προσκολλημένες στη δομή, δηλαδή δυνατότητα 
(και αναγκαιότητα) διαμόρφωσης ενός νέου 
πολιτισμού». (Γκράμσι, Q 3 Ec 311-12). 
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φθορά που έφεραν το λαθρεμπόριο και ο γκαγκστερι-
σμός διαδόθηκε στις ανώτερες τάξεις). 

Στη μεταπολεμική περίοδο υπήρξε μια κρίση ηθών 
πρωτάκουστης έκτασης και βάθους, αλλά εκδηλώθηκε 
ενάντια σε μια μορφή εξαναγκασμού που δεν επιβλήθη-
κε για να δημιουργήσει συνήθειες σύμφωνες με μια νέα 
μορφή εργασίας, αλλά από την ανάγκη που αντικρού-
στηκε σαν μεταβατική, της πολεμικής ζωής και της ζω-
ής των χαρακωμάτων. Η πίεση αυτή καταπίεσε ειδικά τα 
σεξουαλικά ένστικτα και τα φυσιολογικά σε μεγάλες μά-
ζες νέων και η κρίση που ξέσπασε τη στιγμή της επι-
στροφής στην κανονική ζωή έγινε ακόμα βιαιότερη από 
την εξόντωση τόσων αρσενικών και από μια μόνιμη ανι-
σορροπία στην αριθμητική σχέση ανάμεσα στα άτομα 
των δυο φύλων. Οι θεσμοί που συνδέονταν με τη σε-
ξουαλική ζωή δέχτηκαν ένα ισχυρό τράνταγμα και στο 
σεξουαλικό πρόβλημα αναπτύχθηκαν νέες μορφές φω-
τισμένης ουτοπίας. Η κρίση στάθηκε (και συνεχίζεται 
ακόμα) πιο βίαιη από το γεγονός πως έθιξε όλα τα 
στρώματα του πληθυσμού και συγκρούστηκε με την 
αναγκαιότητα νέων μεθόδων εργασίας που όμως στο 
μεταξύ επιβάλονταν (ταιηλορισμός και ορθολογικοποίη-
ση γενικά)( β). Αυτές οι νέες μέθοδες απαιτούν μια άκα-
μπτη πειθαρχία των σεξουαλικών ενστίκτων (του νευρι-
κού συστήματος), δηλαδή μια ισχυροποίηση της «οικογέ-
νειας» με την πλατιά έννοια (κι όχι αυτή ή εκείνη τη 
μορφή του οικογενειακού συστήματος) και τη ρύθμιση 
και σταθερότητα των σεξουαλικών σχέσεων. 

Πρέπει να επιμείνουμε στο γεγονός πως στο σεξουα-
λικό πεδίο ο μεγαλύτερος ιδεολογικός παράγοντας δια-
φθοράς και «οπισθοδρομικότητας» είναι η δήθεν φωτι-
σμένη και ελευθεριακή αντίληψη που προσιδιάζει στις 
τάξεις που δεν συνδέονται στενά με την παραγωγική 
εργασία και από τις τάξεις αυτές μεταδίδεται και στις 
εργαζόμενες τάξεις. Το στοιχείο αυτό γίνεται σοβαρό-
τερο αν σ' ένα κράτος οι εργαζόμενες μάζες δεν υφί-
στανται πια την εξαναγκαστική πίεση μιας ανώτερης τά-
ξης, αν τα νέα ήθη και οι ψυχολογικές συνήθειες που 
συνδέονται με νέες μέθοδες παραγωγής και εργασίας, 
θα πρέπει να αποχτιούνται μέσω της αμοιβαίας πειθούς 
ή της ατομικά προτεινόμενης και αποδεχόμενης πεποί-
θησης^7^ Μπορεί να δημιουργηθεί μια κατάσταση με δι-
πλό βάθος, μια εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στη 

(27) «Πώς πρέπει να εννοούμε την πειθαρχία αν 
μ' αυτή τη λέξη καθορίζουμε μια μόνιμη 
αδιάκοπη σχέση ανάμεσα σε κυβέρνηση και 
κυβερνώμενους που πραγματώνει μια συλλογική 
θέληση; Όχι βέβαια σαν παθητική κπι 
δουλεπρεπή αποδοχή διαταγών, σαν μηχανική 
εκτέλεση μιας οδηγίας (αυτό θα είναι αναγκαίο σε 
καθορισμένες περιστάσεις, όπως π.χ. μέσα σε μια 
αποφασιστική και σε εξέλιξη δράση) αλλά σαν 
συνειδητή και σαφή αφομοίωση της ντιρεχτίβας 
που πρέπει να πραγματοποιηθεί Όμως η 
πειθαρχία δεν ακυρώνει την προσωπικότητα με 
οργανική έννοια, αλλά περιορίζει μονάχα την 
ανεύθυνη αυθαιρεσία και παρορμητικότητα για να 
μη μιλήσουμε για την μωρή ματαιοδοξία της 
επίδειξης (...). Το πρόβλημα της "προσωπικότητας 
της ελευθερίας" τίθεται όχι από το γεγονός της 
πειθαρχίας, αλλά από "την προέλευση της 
εξουσίας που διατάζει την πειθαρχία". Αν η 
προέλευση αυτή είναι "δημοκρατική", αν δηλαδή 
η εξουσία είναι μια εξειδικευμένη τεχνική 
λειτουργία κι όχι μια "διαιτησία" ή μια εξωτερική 
επιβολή, η πειθαρχία είναι ένα αναγκαίο στοιχείο 
δημοκρατικής τάξης, ελευθερίας. Εξειδικευμένη 
τεχνική λειτουργία είναι όταν η εξουσία ασκείται 
σε μια κοινωνικά (ή εθνικά) ομοιογενή ομάδα* 
όταν ασκείται από μια ομάδα πάνω σε μια άλλη 
ομάδα. Η πειθαρχία θα είναι αυτόνομη και 
ελεύθερη για την πρώτη αλλά όχι για τη 
δεύτερη». (Γκράμσι Ec 1706-707). 

«Από τη στιγμή που υπάρχει ένας νέος τύπος 
Κράτους, γεννιέται (...) το πρόβλημα ενός νέου 
πολιτισμού κι επομένως η αναγκαιότητα 
επεξεργασίας πιο γενικών εννοιών, πιο 
εξελεπτυσμένων και αποφασιστικών όπλων. Να 
που ο Λαμπριόλα πρέπει να ξαναμπεί σε 
κυκλοφορία και ο τρόπος που τοποθετεί το 
φιλοσοφικό πρόβλημα πρέπει να γίνει 
κυριαρχικός». (Γκράμσι, Ec 309). 

«Όταν ο "εξαρτημένος" γίνεται ηγέτης και 
υπεύθυνος της οικονομικής δραστηριότητας των 
μαζών και ο επικείμενος κίνδυνος του 
μηχανικισμού προβάλλει σε ένα ορισμένο σημείο, 
τότε επέρχεται μια αναθεώρηση όλου του τρόπου 
σκέψης γιατί συντελέστηκε μια μεταβολή στον 
κοινωνικό τρόπο ύπαρξης. Τα όρια και η κυριαρχία 
της "δύναμης των πραγμάτων" περιορίζονται 
Γιατί; Γιατί ουσιαστικά, αν ο εξαρτημένος ήταν 
χθες ένα πράγμα, σήμερα δεν είναι πια ένα 
πράγμα αλλά ένα ιστορικό πρόσωπο, ένας 
πρωταγωνιστής, αν χθες ήταν ανεύθυνος γιατί 
"αντιστέκονταν" σε μια ξένη θέληση, σήμερα 
νιώθει να είναι υπεύθυνος γιατί δεν είναι πια 
αντιστεκόμενος αλλά ένας αναγκαστικά ενεργός 
και παρεμβαλλόμενος συντελεστής». 
(Γκράμσι Ec 1388). 
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«φραοτική» ιδεολογία που αναγνωρίζει τις νέες ανα-
γκαιότητες και την πραγματική «ζωώδικη» πραχτική που 
παρεμποδίζει τα φυσικά σώματα να αποχτήσουν πραγμα-
τικά τις νέες συνήθειες. Στην περίπτωση αυτή διαμορ-
φώνεται αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε ολοκληρω-
τική κατάσταση κοινωνικής υποκρισίας. Γιατί ολοκληρω-
τική; Στις άλλες καταστάσεις τα λαϊκά στρώματα είναι 
αναγκασμένα να τηρούν την «αρετή». Αυτός που την 
κηρύσσει δεν την τηρεί, παρά τη φραστική εξύμνησή 
της, επομένως η υποκρισία είναι υποκρισία στρωμάτων 
και όχι ολική. Αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει βέβαια και 
θα οδηγήσει σε μια κρίση λιμπερτινισμού, αλλά όταν πια 
οι μάζες θα έχουν αφομοιώσει την «αρετή» σε μόνιμες 
—ή σχεδόν— συνήθειες, δηλαδή, με πάντα μικρότερες 
διακυμάνσεις. Στην αντίθετη περίπτωση στην οποία δεν 
υπάρχει εξαναγκαστική πίεση μιας ανώτερης τάξης, η 
«αρετή» επιβεβαιώνεται γενικά, αλλά δεν τηρείται ούτε 
από πεποίθηση ούτε από εξαναγκασμό και κατά συνέ-
πεια δεν θα έχουμε την απόχτηση των αναγκαίων ψυχο-
φυσικών τάσεων για τις νέες μεθόδους εργασίας. Η 
κρίση μπορεί να γίνει «διαρκής», δηλαδή με καταστρο-
φική προοπτική, αφού μονάχα ο εξαναγκασμός θα μπο-
ρεί να την προσδιορίσει, ένας εξαναγκασμός νέου τύ-
που, στο βαθμό που ασκείται από την ελίτ μιας τάξης πά-
νω στη δική της τάξη, που δεν μπορεί να είναι παρά 
ένας αυτοκαταναγκασμός, δηλαδή μια αυτοπειθαρχία. (Ο 
Αλφιέρι που δένεται στο κάθισμα). Σε κάθε περίπτωση, 
αυτό που μπορεί να εναντιωθεί σ' αυτή τη λειτουργία 
των ελίτ είναι η δήθεν φωτισμένη και ελευθεριακή νοο-
τροπία στη σφαίρα των σεξουαλικών σχέσεων. Η πάλη 
ενάντια σ' αυτή την αντίληψη σημαίνει ακριβώς τη δη-
μιουργία των αναγκαίων ελίτ για το ιστορικό καθήκον ή 
τουλάχιστον την ανάπτυξή τους ώστε οι λειτουργίες 
τους να εκτείνονται σε όλες τις σφαίρες της ανθρώπι-
νης δραστηριότητας. 
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Ορθολογικοποίηση της παραγωγής και της 
εργασίας. Η τάση του Λεόνε Νταβίντοβιτςπ 

συνδέονταν στενά με αυτή τη σειρά προβλη-
μάτων, πράγμα που δεν θεωρώ πως φωτίστηκε καλά. Το 
βασικό του περιεχόμενο απ' αυτή την άποψη, συνίσταται 
στην «πολύ» αποφασιστική (επομένως μη ορθολογικο-
ποιημένη) θέληση να δίνει την υπεροχή, σ' όλη την εθνι-
κή ζωή, στη βιομηχανία και στις βιομηχανικές μεθόδους, 
στην επιτάχυνση με εξωτερικά καταναγκαστικά μέσα 
της πειθαρχίας και της τάξης στην παραγωγή, στην προ-
σαρμογή των συνηθειών στις ανάγκες της εργασίας(28). 
Με δοσμένη τη γενική τοποθέτηση όλων των προβλημά-
των που συνδέονται με την τάση, αυτή θα έπρεπε να 
καταλήγει αναγκαστικά σε μια μορφή βοναπαρτισμού, 
και γΓ αυτό η αναπότρεπτη ανάγκη να καταπολεμηθεί. 
Οι ανησυχίες του ήταν σωστές, αλλά οι πραχτικές λύ-
σεις ήταν βαθιά λαθεμένες: σ' αυτή τη μη ισορροπία 
θεωρίας και πράξης, ήταν σύμφυτος ο κίνδυνος, που 
κατά τα άλλα είχε ήδη εκδηλωθεί προηγούμενα, το 
1921. Η αρχή του εξαναγκασμού, άμεσου ή έμμεσου 
στη διάταξη της παραγωγής και της εργασίας είναι σω-
στή (βλ. το λόγο που εκφώνησε ενάντια στον Μαρτόφ 
και που βρίσκεται στον τόμο για την Τρομοκρατία, αλλά 
η μορφή που πήρε ήταν λαθεμένη: το στρατιωτικό μο-
ντέλο έγινε μια ολέθρια πρόληψη και οι στρατιές εργα-
σίας απότυχαν. Ενδιαφέρον του Λεόνε Νταβίντοβιτς για 
τον αμερικανισμό. Τα άρθρα του, οι μελέτες του για το 
«byt» και σχετικά με τη λογοτεχνία, αυτές οι δραστηριό-
τητες συνδέονταν ανάμεσά τους περισσότερο από όσο 
μπορούσε να φαίνεται, αφού οι νέες μέθοδες εργασίας 

(*) Τρότσκυ. 

(28) Πρόκειται για την έκθεση που έκανε ο 
Τρότσκυ στο 3ο Πανρωσικό Συνέδριο των 
Συνδικάτων για την αναδιοργάνωση της 
παραγωγής στη Σοβιετική Ένωση. «Η ιστορία μας 
οδήγησε σε όλη τη γραμμή στο θεμελιακό μας 
πρόβλημα στην οργάνωση της εργασίας σε νέες 
κοινωνικές βάσεις. Η οργάνωση της εργασίας έχει 
σαν ουσία της την οργάνωση της νέας κοινωνίας: 
κάθε ιστορική κοινωνική μορφή έχει στα θεμέλιά 
της μια μορφή οργάνωσης της εργασίας. Ενώ στις 
προηγούμενες κοινωνικές μορφές η οργάνωση 
της εργασίας ήταν η οργάνωση της εργασίας 
προς το συμφέρον μιας μειοψηφίας που 
οργανώνει τον κρατικό της μηχανισμό για την 
καταπίεση της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
εργατών, εμείς επιχειρούμε για πρώτη φορά στην 
παγκόσμια ιστορία να οργανώσουμε την εργασία 
προς το συμφέρον της ίδιας της πλειοψηφίας των 
εργαζόμενων. ' Ομως αυτό δεν αποκλείει το 
στοιχείο του καταναγκασμού σε όλες του τις 
μορφές και στις πιο ήπιες και σης πιο αυστηρές. 
Το στοιχείο του κρατικού καταναγκασμού όχι 
μόνο δεν εξαφανίζεται από τον ιστορικό στίβο, 
αλλά αντίθετα θα έχει για μια σημαντική περίοδο, 
μια μεγάλη σημασία (...). Το κλειδί της 
οικονομικής οργάνωσης είναι η εργατική δύναμη 
(εξειδικευμένη, εκπαιδευμένη σε στοιχειώδικο 
επίπεδο, ημιεκπαιδευμένη, ανεκπαίδευτη ή 
ανειδίκευτη). Για να βρεθούν οι κατάλληλες 
μέθοδες για την ακριβή καταγραφή, την 
κινητοποίηση, την κατανομή και την παραγωγική 
χρησιμοποίηση αυτής της εργατικής δύναμης, 
πρέπει να λύσουμε πραχτικά το πρόβλημα της 
οικονομικής οικοδόμησης. Η δυσκολία αυτού του 
γιγάντιου προβλήματος, που για τη λύση του 
απαιτείται μια ολόκληρη εποχή, αυξάνεται από το 
γεγονός πως οφείλουμε να οικοδομήσουμε την 
εργασία σε σοσιαλιστικά θεμέλια σε συνθήκες 
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είναι αξεδιάλυτα συνδεδεμένες μ' έναν καθορισμένο 
τρόπο ζωής, σκέψης και αντίληψης της ζωής: όμως δεν 
μπορεί να υπάρξουν επιτυχίες στο ένα πεδίο δίχως να 
επιτευχθούν απτά αποτελέσματα στο άλλο. 

Στην Αμερική η ορθολογικοποίηση της εργασίας και η 
ποτοαπαγόρευση είναι αναμφίβολα συνδεμένες: οι έρευ-
νες των βιομήχανων για την ατομική ζωή των εργατών, 
οι υπηρεσίες επιθεώρησης που δημιουργήθηκαν από ο-
ρισμένες επιχειρήσεις για να ελέγχουν την «ηθική» των 
εργατών είναι αναγκαιότητες της νέας μεθόδου εργασί-
ας. Όποιος θα περιγελούσε αυτές τις πρωτοβουλίες 
(ακόμα κι αν χρεωκοπούσαν) και θα έβλεπε σ' αυτές 
μονάχα μια υποκριτική εκδήλωση «πουριτανισμού», θα 
παραιτούνταν από κάθε δυνατότητα να καταλάβει τη 
σημασία και την αντικειμενική εμβέλεια του αμερικανι-
κού φαινομένου, που αποτελεί επίσης τη μεγαλύτερη 
συλλογική προσπάθεια που έγινε μέχρι τώρα για να δη-
μιουργηθεί, με πρωτόγνωρη ταχύτητα και με μια συνεί-
δηση σκοπών άγνωστη στη μέχρι τώρα ιστορία, ένας νέ-
ος τύπος εργάτη και ανθρώπου. Η έκφραση «συνείδηση 
σκοπών» μπορεί να φανεί το λιγότερο πνευματώδης σ' 
αυτόν που θα θυμάται τη φράση του Ταίηλορ για τον 
«εκπαιδευμένο γορίλλα»(;\ Πραγματικά ο Ταίηλορ έκ-
φρασε με ωμό κυνισμό το σκοπό της αμερικανικής κοι-
νωνίας: να αναπτύξει στον εργάτη —στον ανώτατο δυ-
νατό βαθμό— μηχανικές και αυτοματοποιημένες κινή-
σεις, να συντρίψει τον παλιό ψυχο-φυσικό δεσμό της 
ειδικευμένης επαγγελματικής εργασίας που απαιτούσε 
μια ορισμένη ενεργητική συμμετοχή της διάνοιας, της 
φαντασίας, της πρωτοβουλίας του εργάτη και να αναγά-
γει τις παραγωγικές δραστηριότητες στη φυσική, μηχα-
νική πλευρά μονάχα Αλλά στην πραγματικότητα δεν πρό-
κειται για πρωτότυπες καινοτομίες: πρόκειται μονάχα 
για την πιο πρόσφατη φάση ενός μακρόχρονου προτσές 
που ξεκίνησε με τη γέννηση αυτού του ίδιου του βιο-
μηχανισμού, φάση που είναι μονάχα πιο εντατική από τις 
προηγούμενες και εκδηλώνεται με πιο ωμές μορφές, 
αλλά που κι αυτή θα ξεπεραστεί με τη δημιουργία ενός 
νέου ψυχο-φυσικού δεσμού διαφορετικού τύπου από 
τους προηγούμενους και αναμφισβήτητα ενός ανώτε-
ρου τύπου. Αναπόδραστα θα υπάρξει μια επιλογή με 
εξαναγκασμό κι ένα μέρος της παλιάς εργατικής τάξης 
θα εξαλειφθεί ανελέητα από τον κόσμο της εργασίας 

μιας χωρίς προηγούμενο φτώχεια και αθλιότητας. 
Μια και ο τεχνικός μας εξοπλισμός δεν 
χρησιμοποιείται, αφού είναι δεδομένες οι 
καταστροφές του σιδηροδρομικού δικτύου και 
δεν μπορούμε να υπολογίζουμε σε εισαγωγές 
μηχανών από το εξωτερικό σε αξιόλογο αριθμό 
στο άμεσο μέλλον, το πρόβλημα της εργατικής 
δύναμης παίρνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία Από 
πρώτη ματιά φαίνεται να μη διαθέτουμε άφθονη 
εργατική δύναμη. Αλλά πώς μπορούμε να 
φτάσουμε σ' αυτήν; Πώς μπορούμε να τη 
χρησιμοποιήσουμε; Πώς πρέπει να την 
οργανώσουμε από την άποψη της παραγωγής; (...). 
0 μοναδικός τρόπος για να αποχτήσουμε την 
απαραίτητη για τα οικονομικά μας προβλήματα 
εργατική δύναμη είναι η καθιέρωση της 
υποχρεωτικής εργασίας. (...). Η μοναδική λύση 
στις οικονομικές δυσκολίες που να είναι σωστή 
από θεωρητική και πραχτική άποψη, είναι να 
βλέπουμε τον πληθυσμό ολόκληρης της χώρας 
σαν την πηγή της απαραίτητης εργατικής 
δύναμης —μια πηγή σχεδόν ανεξάντλητη— και να 
εφαρμόσουμε την καταγραφή, την κινητοποίηση 
και τη χρησιμοποίησή της (...). Αν η οργάνωση της 
νέας κοινωνίας μπορεί να αναχθεί βασικά στην 
αναδιοργάνωση της εργασίας, η οργάνωση της 
εργασίας σημαίνει την ακριβή εφαρμογή της 
γενικής χρησιμοποίησης της εργασίας. Το 
πρόβλημα αυτό δεν αντιστοιχεί σχεδόν καθόλου 
σε απλά μέτρα διοικητικού χαρακτήρα. Αφορά τα 
ίδια τα θεμέλια της οικονομικής ζωής και της 
κοινωνικής διάρθρωσης. Έρχεται σε σύγκρουση 
με τις μεγαλύτερες συνήθειες και 
προκαταλήψεις. Η καθιέρωση της υποχρεωτικής 
εργασίας προϋποθέτει από το ένα μέρος μια 
κολοσσιαία υποχρεωτική διαπαιδαγώγηση και από 
το άλλο μέρος τη μεγαλύτερη προσοχή στην 
εφαρμογή του πραχτικού σχέδιου που θα 
υιοθετηθεί (...). Αλλά ταυτόχρονα είναι απαραίτητο 
να αντιληφθούμε μια για πάντα πως η ίδια η αρχή 
της υποχρεωτικής εργασίας αντικαθιστά την αρχή 
της ελεύθερης εργασίας με ριζικό και μόνιμο 
τρόπο, όπως η κοινωνικοποίηση των μέσων 
παραγωγής αντικαθιστά την καπιταλιστική 
ιδιοκτησία. Η καθιέρωση της υποχρεωτικής 
εργασίας είναι αδιανόητη χωρίς την εφαρμογή σ' 
ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό μεθόδων 
στρατιωτικοποίησης της εργασίας». 
(Τρότσκυ, Τρομοκρατία και κομμουνισμός, 1920, 
σ. 143) (ιταλεκδ. 1446). 

«Ο Αμπράμοβιτς επιφανειακά εγκρίνει το έργο 
μας της ρύθμισης της κατανομής της εργατικής 
δύναμης, για να αποχτάμε τον αναγκαίο αριθμό 
εργατών για τα μεγαλύτερα εργοστάσιά μας, και 
προτείνει μέσα γΓ αυτό όπως η αύξηση των 
μισθών, πριμ κλπ. Αυτά μονάχα προτείνει. Αλλά αν 
τοποθετούσαμε έτσι το πρόβλημα οποιοσδήποτε 
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και ίσως από τον κόσμο απλά. 
Από την άποψη αυτή θα πρέπει να μελετηθούν οι 

«πουριτανικές» πρωτοβουλίες των αμερικανών βιομηχά-
νων τύπου Φορντ. Είναι βέβαιο πως αυτοί δεν νοιάζο-
νται για την «ανθρωπιά», την «πνευματικότητα» του ερ-
γάτη που τσακίζεται άμεσα. Αυτή η «ανθρωπιά και πνευ-
ματικότητα» δεν μπορεί να μην πραγματώνεται παρά μο-
νάχα στον κόσμο της εργασίας και της παραγωγής, στην 
παραγωγική «δημιουργία». Αυτή ήταν πολύ μεγάλη στον 
χειροτέχνη, στον «δημιουργό», όταν η προσωπικότητα 
του εργαζόμενου αντανακλούνταν ολόκληρη στο αντι-
κείμενο που δημιουργούσε, όταν ήταν ακόμα πιο ισχυ-
ρός ο δεσμός ανάμεσα στην τέχνη και την εργασία. Αλ-
λά ακριβώς ενάντια σ' αυτόν τον «ανθρωπισμό» αγωνί-
ζεται ο νέος βιομηχανισμός. Οι «πουριτανικές» πρωτο-
βουλίες αποσκοπούν μονάχα να διατηρήσουν, έξω από 
την εργασία, μια ορισμένη ψυχο-φυσική ισορροπία που 
θα αποτρέπει τη φυσιολογική κατάρρευση του στιμμέ-
νου από τη νέα μέθοδο παραγωγής εργάτη. Η ισορροπία 
αυτή δεν μπορεί παρά να είναι καθαρά εξωτερική και 
μηχανική, αλλά θα μπορούσε να γίνει εσωτερική αν αυτή 
προτείνονταν από τον ίδιο τον εργάτη και δεν επιβάλο-
νταν από τα έξω, από μια νέα κοινωνική μορφή με κα-
τάλληλα και πρωτότυπα μέσα. Τον αμερικάνο βιομήχανο 
τον απασχολεί η διατήρηση της συνέχειας στη φυσική 
αποτελεσματικότητα του εργάτη, της μυικής-νευρικής 
του αποτελεσματικότητας: το συμφέρον του απαιτεί να 
διαθέσει μια σταθερή εργατική δύναμη, ένα εναρμονι-
σμένο μόνιμα σύνολο, γιατί και το ανθρώπινο σύνολο (ο 
συλλογικός εργάτης) μιας επιχείρησης είναι μια μηχανή 
που δεν πρέπει πολύ συχνά να ξεμοντάρεται και να 
ανανεώνεται στα ξεχωριστά της εξαρτήματα γιατί θα 
υπάρχουν έτσι τεράστιες ζημιές. Ο λεγόμενος υψηλός 
μισθός αποτελεί γι* αυτό ένα στοιχείο εξαρτημένο απ' 
αυτή την αναγκαιότητα: είναι το όργανο για την επιλογή 
μιας εργατικής δύναμης προσαρμοσμένης στο σύστημα 
παραγωγής και εργασίας και για τη σταθερή της διατή-
ρηση. Αλλά ο υψηλός μισθός έχει δυο όψεις: ο εργάτης 
πρέπει να ξοδεύει «ορθολογικά» τα πιο άφθονα νομί-
σματά του για να διατηρεί, ανανεώνει και ενδεχόμενα 
για να αυξάνει τη μυική-νευρική του αποτελεσματικότη-
τα κι όχι για να την καταστρέφει ή να την φθείρει. Και 
να η πάλη ενάντια στο αλκοόλ, τον πιο επικίνδυνο παρά-
γοντα καταστροφής της εργατικής δύναμης, που έγινε 

εκπρόσωπος των συνδικάτων θα αντιλαμβάνονταν 
πως πρόκειται για ουτοπία Δεν μπορούμε να 
ελπίζουμε σε μια ελεύθερη συρροή εργατικής 
δύναμης απ' την αγορά, γιατί τότε το κράτος θα 
έπρεπε να διαθέτει πολλές "στρατηγικές 
εφεδρείες" (τρόφιμα σπίτια και μεταφορικά 
μέσα) και πρόκειται ακριβώς γι' αυτά τα αγαθά 
που δεν έχουμε και που τώρα μονάχα αρχίζουμε 
να παράγουμε. Δίχως μια μεταφορά σε μεγάλη 
κλίμακα της εργατικής δύναμης, οργανωμένη 
συστηματικά σύμφωνα με την οικονομική 
οργάνωση, δεν θα πραγματοποιήσουμε τίποτα (...). 
Φυσικά, είναι φανερό πως το κράτος με το 
σύστημα των πριμ, προσφέρει στους καλύτερους 
εργάτες καλύτερους όρους ζωής. Αλλά αυτό όχι 
μονάχα δεν αποκλείει, αλλά αντίθετα προϋποθέτει 
πως το κράτος και τα συνδικάτα —δίχως τα οποία 
το σοβιετικό κράτος δεν θα μπορέσει να 
ανοικοδομήσει τη βιομηχανία— θα δώσουν νέα 
δικαιώματα στον εργάτη. 0 εργάτης δεν μπορεί 
να βρίσκεται σε αντίθεση με το κράτος των 
Σοβιέτ, πρέπει να εκτελεί όλες του τις διαταγές, 
γιατί αυτό είναι το κράτος του». 
(Στο ίδιο, σ. 177-78). 

«Το πρόβλημα της χρησιμοποίησης του στρατού 
για παραγωγικούς σκοπούς που έχει πάρει 
τεράστια σημασία και από θεωρητική άποψη, το 
αντιμετωπίζουμε πραχτικά, αλλά όχι στη βιάση 
θεωρητικών σκέψεων. Σε ορισμένες περιοχές της 
Σοβιετικής Ρωσίας υπάρχουν δεδομένες 
συνθήκες που απ* αυτές σημαντικές 
στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμένουν 
ελεύθερες για μια ακαθόριστη περίοδο. Η 
μεταφορά τους σε άλλα ενεργά μέτωπα, ειδικά 
στη διάρκεια του χειμώνα είναι πολύ δύσκολη από 
την αταξία που υπάρχει στις στρατιωτικές 
μεταφορές. Αυτό συμβαίνει π.χ. με την Τρίτη 
Στρατιή που σταθμεύει στην περιοχή των 
Ουραλίων. Οι εργάτες που κυριαρχούν σ' αυτή τη 
στρατιά, κατανοώντας πως δεν μπορούν να 
αποστρατευτούν, υποκίνησαν αυτοί οι ίδιοι το 
πρόβλημα της μετατροπής σε στρατό εργασίας. 
Αυτοί οι ίδιοι έστειλαν στο κέντρο ένα σχέδιο 
διατάγματος κάπως επεξεργασμένο». 
(Στο ίδιο, σ. 161). 

«Όταν ο μενσεβίκος Μπουτζόφ λέει πως στην 
έκθεσή μου εξαφανίστηκε σχεδόν ολοκληρωτικά 
το συνδικαλιστικό κίνημα λέει ένα πράγμα ο' ένα 
βαθμό αληθινό. Τα συνδικάτα όπως αυτός τα 
εννοεί —επομένως συνδικάτα παλιού τύπου— 
έχουν στην πραγματικότητα εξαφανιστεί Αλλά η 
οργάνωση της βιομηχανικής παραγωγής, στους 
όρους της Σοβιετικής Ρωσίας, αντιμετωπίζει πολύ 
πιο σημαντικούς στόχους. Ποιους στόχους; 
Φυσικά όχι τους στόχους μιας πάλης ενάντια στο 
κράτος, στο όνομα των συμφερόντων της 
εργασίας. Αλλά στόχους οικοδόμησης, πλάι με το 
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λειτουργία του κράτους. Μπορεί και άλλοι «πουριτανι-
κοί» αγώνες να γίνουν λειτουργίες του κράτους, αν η 
ιδιωτική πρωτοβουλία των βιομηχάνων αποδειχτεί ανε-
παρκής ή ξεσπάσει μια πολύ βαθιά και εκτεταμένη κρί-
ση ηθικής στις εργαζόμενες μάζες, πράγμα που μπορεί 
να συμβεί σαν συνέπεια μιας παρατεταμένης και εκτε-
ταμένης ανεργίας. Με το πρόβλημα του αλκοόλ συνδέ-
εται και το άλλο, το σεξουαλικό πρόβλημα: η κατάχρηση 
και η αταξία των σεξουαλικών λειτουργιών είναι μετά 
τον αλκοολισμό ο πιο επικίνδυνος εχθρός της νευρικής 
ενεργητικότητας και αποτελεί κοινή παρατήρηση πως η 
«μανιακή» εργασία προκαλεί αλκοολική ή σεξουαλική 
εκτροπή. Οι απόπειρες που έκανε ο Φορντ για να πα-
ρεμβαίνει με ένα σώμα επιθεωρητών στην ιδιωτική ζωή 
των εργατών του και να ελέγχει πώς ξοδεύουν το μισθό 
τους και πώς ζουν, αποτελούν μια ένδειξη πως αυτές οι 
«ιδιωτικές» ή λανθάνουσες ακόμα πρωτοβουλίες μπο-
ρούν να γίνουν σε ένα ορισμένο σημείο κρατική ιδεολο-
γία, που εμβολιαζόμενη στον παραδοσιακό πουριτανισμό 
παρουσιάζεται έτσι σαν μια αναγέννηση της ηθικής των 
σκαπανέων, του «αληθινού» αμερικανισμού κλπ( Το 
πιο αξιοσημείωτο στοιχείο του αμερικανικού φαινομέ-
νου σε σχέση μ' αυτές τις εκδηλώσεις είναι η απόστα-
ση που έχει διαμορφωθεί και που θα επιτείνεται όλο και 
περισσότερο, ανάμεσα στην ηθική - συνήθειες των ερ-
γαζομένων και σ' εκείνη των ανώτερων στρωμάτων του 
πληθυσμού. Η ποτοαπαγόρευση έχει ήδη δώσει ένα πα-
ράδειγμα αυτής της απόστασης. Ποιος κατανάλωνε το 
αλκοόλ που εισαγόταν λαθραία στις ΗΠΑ; Το αλκοόλ εί-
χε γίνει ένα εμπόρευμα υπερπολυτελείας και ούτε με-
γαλύτεροι μισθοί μπορούσαν να επιτρέψουν την κατανά-
λωση σε μεγάλα στρώματα εργαζόμενων μαζών: όποιος 
εργάζεται με μισθό, με ένα σταθερό ωράριο, δεν διαθέ-
τει χρόνο για να τον αφιερώνει στην αναζήτηση αλκοόλ, 
δεν έχει χρόνο για να τον αφιερώνει στο σπορ της παρά-
βασης των νόμων. Η ίδια παρατήρηση μπορεί να γίνει 
και για την σεξουαλικότητα. Το «κυνήγι της γυναίκας» 
απαιτεί «πολύ ελεύθερο χρόνο». Στον εργάτη νέου τύ-
που επαναλαμβάνεται με άλλη μορφή αυτό που συμβαί-
νει στα χωριά με τους αγρότες. Η σχετική στερεότητα 
των αγροτικών σεξουαλικών ενώσεων συνδέεται στενά 
με το σύστημα εργασίας στην ύπαιθρο. Ο αγρότης που 
γυρίζει στο σπίτι το βράδυ ύστερα από μια μεγάλη κου-
ραστική ημέρα θέλει το «Venerem Faci lem Parabile-

κράτος, της σοσιαλιστικής οικονομίας. Αυτή η 
μορφή συνδικάτου βρίσκεται στις αρχές μιας 
νέας οργάνωσης, διαφορετικής από τα 
παραδοσιακά συνδικάτα κι επίσης και από τις 
επαναστατικές βιομηχανικές οργανώσεις στην 
αστική κοινωνία ακριβώς γιατί η κυριαρχία του 
προλεταριάτου είναι διαφορετική από την 
κυριαρχία της αστικής τάξης. Το παραγωγικό 
συνδικάτο της εργατικής τάξης δεν έχει πια τα 
ίδια προβλήματα τις ίδιες μεθόδους, την ίδια 
πειθαρχία του συνδικάτου που αγωνίζονταν για τη 
χειραφέτηση της εργατικής τάξης. Οι μενσεβίκοι 
εναντιώνονται σ' αυτό. Αυτό είναι κατανοητό γιατί 
στην πραγματικότητα εναντιώνονται στην 
προλεταριακή διχτατορία Όλο το πρόβλημα 
ανάγεται σ' αυτό. Οι καουτσκικοί είναι αντίθετοι 
στη διχτατορία του προλεταριάτου και γΓ αυτό 
είναι αντίθετοι σε όλες τις συνέπειες που 
απορρέουν απ' αυτήν. 0 οικονομικός 
καταναγκασμός και ο πολιτικός καταναγκασμός 
αποτελούν και οι δυο εκφράσεις της διχτατορίας 
της εργατικής τάξης σε δυο στενά συνδεμένα 
πεδία 0 Αμπράμοβιτς μας απόδειξε πως κάτω 
από το σοσιαλισμό δεν θα υπάρχει κανένας 
καταναγκασμός, πως η αρχή του καταναγκασμού 
αντιφάσκει με τη στάση στην εργασία, από την 
έλξη της εργασίας κλπ. Όλα αυτά είναι 
αναμφισβήτητα Αλλά αυτή η αναμφισβήτητη 
αλήθεια πρέπει να διευρυνθεί Στο σοσιαλισμό 
δεν θα υπάρχει κανένας μηχανισμός 
καταναγκασμού, δηλαδή το κράτος. Αυτό θα 
διαλυθεί ολοκληρωτικά μέσα σε μια κομμούνα 
παραγωγής και κατανάλωσης. Παρόλα αυτά όμως, 
ο δρόμος προς το σοσιαλισμό για μια περίοδο 
οδηγεί σε μια εντατικοποίηση των αρχών του 
κράτους. Εσείς κι εγώ ζούμε ακριβώς ο' αυτή την 
περίοδο». (Στο ίδιο, σ. 179). 

(29) «Ο συγγραφέας υποστηρίζει σαν γενική αρχή 
(και προτίθεται να δώσει πιο πέρα παραδείγματα 
που θα αποδείξουν τους ισχυρισμούς του) πως σε 
όλες σχεδόν τις μηχανικές δραστηριότητες, οι 
επιστημονικές γνώσεις στη βάση κάθε ατομικής 
πράξης είναι τόσο πολλές και ευρύτατες που και 
το πιο προσαρμοσμένο για να πραγματοποιεί την 
εργασία άτομο, είναι ανίκανο να τις κατακτήσει 
ολοκληρωτικά, δίχως την καθοδήγηση και τη 
βοήθεια των συναδέλφων του και των ανωτέρων 
του. Και τούτο είτε από έλλειψη μόρφωσης, είτε 
από ανεπαρκή πνευματική ικανότητα. Αφού η 
εργασία μπορεί να εκτελείται σύμφωνα με 
επιστημονικούς κανόνες, είναι απαραίτητο να 
πραγματοποιηθεί ανάμεσα στη διεύθυνση και την 
εργατική δύναμη, μια κατανομή ευθυνών πολύ πιο 
σταθερή απ' αυτή που ισχύει σε όλες τις 
συνηθισμένες οργανωτικές μορφές. Οι 
διευθυντές που έχουν το καθήκον να αναπτύξουν 
αυτή την επιστήμη, οφείλουν επίσης να 
κατευθύνουν και να βοηθούν εκείνον που 
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mque» του Οράτιου: αυτός δεν έχει την ικανότητα να 
στριφογυρίζει γύρω από γυναίκες που συναντάει. Αγαπά-
ει την κυρά του, που είναι σίγουρη, σταθερή, που δεν 
θα του κάνει νάζια και δεν θα χρειάζεται να προσποιη-
θεί την κωμωδία της αποπλάνησης και του βιασμού για 
να την αποκτήσει. Έτσι εμφανίζεται μηχανοποιημένη η 
σεξουαλική λειτουργία, αλλά στην πραγματικότητα ανα-
φαίνεται μια νέα μορφή σεξουαλικής ένωσης, δίχως τα 
«εκτυφλωτικά» χρώματα του ρομαντικού ψευδοχρυσού 
που προσιδιάζει στον μικροαστό και στον αργόσχολο 
μποέμ. ' Ετσι είναι ξεκάθαρο πως ο νέος βιομηχανισμός 
θέλει τη μονογαμία, θέλει ο άντρας-εργάτης να μη σπα-
ταλάει τη νευρική του ενέργεια στην άτακτη και ερεθι-
στική αναζήτηση της ευκαιριακής σεξουαλικής ικανο-
ποίησης: ο εργάτης που πάει στη δουλειά ύστερα από 
μια νύχτα «κραιπάλης» δεν είναι καλός εργάτης, η παθι-
ασμένη έξαρση δεν μπορεί να ταιριάζει με τις χρονομε-
τρούμενες κινήσεις των παραγωγικών χειρισμών που 
συνδέονται με τις πιο τέλειους αυτοματισμούς. Αυτό το 
σύμπλεγμα άμεσων και έμμεσων πιέσεων και εξαναγκα-
σμών που ασκούνται στη μάζα θα φέρει αναμφισβήτητα 
αποτελέσματα και θα αναδειχθεί μια νέα μορφή σεξου-
αλικής ένωσης που η μονογαμία και η σχετική σταθερό-
τητα μαζί θα πρέπει να είναι το χαρακτηριστικό και θε-
μελιακό της γνώρισμα. Θα είχε ενδιαφέρον να γνωρίζα-
με στατιστικά αποτελέσματα για τα φαινόμενα αποκλί-
σεων από τις σεξουαλικές συνήθειες που επίσημα προ-
παγανδίζονται στις ΗΠΑ, που να αναλύονται κατά κοινω-
νική ομάδα: θα φαίνονταν γενικά ncoc τα διαζύγια είναι 
ιδιαίτερα πολλά στις ανώτερες τάξεις(δ1). 

Αυτή η ηθική απόσταση ανάμεσα στις εργαζόμενες 
μάζες και σε όλο και περισσότερα στοιχεία των ιθυνου-
σών τάξεων, στις ΗΠΑ, φαίνεται να είναι ένα από τα πιο 
ενδιαφέροντα και πιο πλούσια σε συνέπειες φαινόμενα. 
Πριν λίγο ακόμα ο αμερικάνικος λαός ήταν ένας λαός 
εργαζομένων: η «φιλόπονη κλίση» δεν ήταν ένα γνώρι-
σμα σύμφυτο μονάχα με την εργατική τάξη, αλλά ήταν 
μια ειδική ιδιότητα και των ιθυνουσών τάξεων. Το γεγο-
νός πως ένας δισεκατομμυριούχος συνέχιζε να είναι 
πραχτικά ενεργός μέχρι που η αρρώστια ή τα γηρατειά 
τον εξανάγκαζαν σε ανάπαυση και πως η δραστηριότητά 
του τον απασχολούσε πάρα πολλές ώρες στην ημέρα 
του: ιδού ένα τυπικά αμερικάνικο φαινόμενο και να η 

εργάζεται στο να εφαρμόζει τις οδηγίες και 
οφείλουν να αναλάβουν ένα πολύ πιο σημαντικό 
μέρος της ευθύνης που κανονικά αναλαμβάνει η 
διεύθυνση». 
(Ταίηλορ, Η επιστημονική οργάνωση εργασίας, 
σ. 159). 

(30) «Η έννοια-πολίτης αξιωματούχος του 
κράτους του Σπίριτο προέρχεται άμεσα από την 
έλλειψη διαίρεσης ανάμεσα στην πολιτική 
κοινωνία και την κοινωνία των πολιτών, ανάμεσα 
στην πολιτική ηγεμονία και την πολιτική κρατική 
διακυβέρνηση, επομένως από μια αντι-ιστορική 
και μη ιστορική αντίληψη του κράτους που 
εμπεριέχεται στις αντιλήψεις του Σπίριτο παρά 
τους ισχυρισμούς του για το αντίθετο και τις 
φωνακλάδικες πολεμικές του. Ο Σπίριτο δεν 
θέλει να αναγνωρίσει το γεγονός ότι κάθε μορφή 
ιδιοκτησίας είναι συνδεδεμένη με το κράτος, 
ακόμα και οι κλασικοί οικονομολόγοι θεωρούσαν 
πως το κράτος παρεμβαίνει σε κάθε στιγμή της 
οικονομικής ζωής και πως αποτελεί ένα συνεχή 
ιστό των περασμάτων της ιδιοχτησίας. 
Συγκεκριμένα, η αντίληψη του Σπίριτο 
αντιπροσωπεύει μια επιστροφή στον καθαρό 
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ι σ μ ό , που προσάπτει στους αντιπάλους 
του. Έχει ενδιαφέρον η υπογράμμιση πως σ' 
αυτή την αντίληψη περικλείνεται ο 
"αμερικανισμός", γιατί η Αμερική δεν έχει ακόμα 
ξεπεράσει την οικονομικο-συντεχνιακή φάση που 
πέρασαν οι Ευρωπαίοι του Μεσαίωνα δηλαδή δεν 
έχει ακόμα δημιουργήσει μια κοσμοαντίληψη και 
μια ομάδα μεγάλων διανοούμενων που να 
κατευθύνουν το λαό στο περιβάλλον της 
κοινωνίας των πολιτών: με την έννοια αυτή είναι 
αλήθεια πως η Αμερική βρίσκεται κάτω από την 
ευρωπαϊκή ιστορία. [Το ζήτημα αυτό της κρατικής 
μορφής (φάσης), των ΗΠΑ είναι πολύ περίπλοκο, 
αλλά ο πυρήνας του ζητήματος νομίζω ότι είναι 
αυτός]». (Γκράμσι, Ec 692). 

«Ο Γκ. Μποργκέζε στο Παράξενο Ιντερμέτζο 
("Corriere della sera", 15/3/1932) διαιρεί τον 
πληθυσμό των ΗΠΑ σε τέσσερα στρώματα στη 
χρηματιστική τάξη, στην πολιτική τάξη, στη 
Διανόηση και στον Κοινό Άνθρωπο. Η Διανόηση 
είναι πολύ μικρή στο έπακρο σε σχέση με τις 
πρώτες δυο. Μερικές δεκάδες χιλιάδες, που είναι 
συγκεντρωμένοι ειδικά στην Ανατολή, και 
ανάμεσά τους μερικές χιλιάδες συγγραφείς. "Ας 
μη βγουν συμπεράσματα απ' τους αριθμούς. 
Πνευματικά οι διανοούμενοι αυτοί είναι ανάμεσα 
στους πιο καταρτισμένους του κόσμου. Ένας 
απ' αυτούς θεωρεί πως πρέπει να συγκριθεί αυτή 
η διανόηση με αυτό που ήταν η Εγκυκλοπαίδεια 
στη Γαλλία του 18ου αιώνα Για την ώρα —σε 
όποιον δεν αρέσει να υπερβάλλουν τα 
γεγονότα— η διανόηση αυτή είναι εξοργισμένη, 
εμφανίζεται σαν ένα μυαλό χωρίς μέλη, σαν μια 
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πιο εκπληκτική αμερικανιάδα για τον μέσο Ευρωπαίο. 
Προηγούμενα υπογραμμίστηκε πως αυτή η διαφορά ανά-
μεσα σε Αμερικάνους και Ευρωπαίους οφείλεται στην 
έλλειψη «παράδοσης» στις ΗΠΑ, στο βαθμό που παρά-
δοση σημαίνει επίσης παθητικό υπόλειμμα όλων των 
κοινωνικών μορφών που έδυσαν ιστορικά: αντίθετα στις 
ΗΠΑ είναι πρόσφατη η «παράδοση» των σκαπανέων, δη-
λαδή της ισχυρής ατομικότητας στην οποία η «φιλόπονη 
κλίση» είχε φθάσει στη μεγαλύτερη ένταση και ορμή, σε 
ανθρώπους που άμεσα κι όχι μέσω ενός στρατού δού-
λων ή δουλοπάροικων, έρχονταν σε ενεργητική επαφή 
με τις φυσικές δυνάμεις για να τις κυριαρχήσουν και να 
τις εκμεταλλευτούν νικηφόρα. Αυτά τα παθητικά υπο-
λείμματα που αντιστέκονται στην Ευρώπη στον αμερικα-
νισμό, «αντιπροσωπεύουν την ποιότητα κλπ», γιατί αντι-
λαμβάνονται ενστικτώδικα πως οι νέες μορφές παραγω-
γής και εργασίας θα τα σαρώσουν αδυσώπητα. 

Αλλά αν είναι αλήθεια πως στην Ευρώπη με τον τρόπο 
αυτό, η παλιατσαρία που δεν έχει ακόμα ενταφιαστεί θα 
εξαλειφθεί οριστικά, τι αρχίζει να συμβαίνει στην ίδια 
την Αμερική; Η ηθική απόσταση που μιλήσαμε γι* αυτήν, 
δείχνει πως δημιουργούνται όλο και ευρύτερα περιθώ-
ρια κοινωνικής παθητικότητας. Οι γυναίκες στο φαινό-
μενο αυτό έχουν μια κυρίαρχη λειτουργία. Ο άντρας-βι-
ομήχανος εξακολουθεί να δουλεύει ακόμα κι αν είναι 
δισεκατομμυριούχος, αλλά η γυναίκα του και οι κόρες 
του γίνονται όλο και πιο «θηλαστικά του λούσου». Οι δι-
αγωνισμοί ομορφιάς, οι διαγωνισμοί για κινηματογραφικό 
προσωπικό (ας θυμηθούμε τις 30.000 Ιταλίδες νέες που 
το 1926 στείλανε τη φωτογραφία τους με μαγιό στη 
Fox), το θέατρο κλπ, επιλέγοντας την παγκόσμια γυναι-
κεία ομορφιά και βγάζοντάς την στον πλειστηριασμό, 
υποκινούν μια νοοτροπία πορνείας, και το «τσιτσίδωμα» 
γίνεται νόμιμα από τις ανώτερες τάξεις. Οι γυναίκες, 
ξεκούραστες, ταξιδεύουν, διασχίζουν αδιάκοπα τον 
ωκεανό για να 'ρθουν στην Ευρώπη, ξεφεύγουν από την 
πάτρια ποτοαπαγόρευση και σκαρώνουν εποχιακούς «γά-
μους» (ας θυμηθούμε πως αφαιρέθηκε στους πλοιάρ-
χους των επιβατηγών από τις ΗΠΑ η εξουσία να επικυ-
ρώνουν γάμους στο πλοίο, γιατί πολλά ζευγάρια πα-
ντρεύονταν φεύγοντας από την Ευρώπη και χώριζαν 
πριν αποβιβαστούν στην Αμερική): η πραγματική πορνεία 
εξαπλώνεται, μετά βίας μασκαρεμένη από εύθραυστες 

ψυχή που τις λείπει η ενεργοποιός δυναμική: η 
επίδρασή της στα δημόσια πράγματα είναι σχεδόν 
μηδαμινή". Παρατηρεί πως μετά την κρίση, η 
χρηματιστική τάξη που πριν πατρονάριζε την 
πολιτική τάξη, στους τελευταίους αυτούς μήνες 
"βοηθιέται" απ' αυτήν, ουσιαστικά βρίσκεται κάτω 
από τον έλεγχό της. "Το Κογκρέσο συντρέχει την 
Τράπεζα και το Χρηματιστήριο. Το Καπιτώλιο της 
Ουάσιγκτον κηδεμονεύει την Γουόλ Στρητ. Αυτά 
υπονομεύουν την παλιά ισορροπία του 
αμερικάνικου κράτους δίχως να έχει 
δημιουργηθεί μια νέα τάξη". Αφού στην 
πραγματικότητα η χρηματισπκή τάξη και η 
πολιτική τάξη στην Αμερική είναι το ίδιο πράγμα, 
οι δυο πλευρές του ίδιου πράγματος, το γεγονός 
αυτό θα σήμαινε μονάχα πως συνέβηκε μια 
καθαρή και αληθινή διαφοροποίηση, δηλαδή πως 
η οικονομικο-συντεχνιακή φάση της 
αμερικάνικης ιστορίας βρίσκεται σε κρίση και πάει 
να περάσει σε μια νέα φάση: θα φανεί καθαρά αν 
εκδηλωθεί μια κρίση στα ιστορικά κόμματα 
(ρεπουμπλικανικό και δημοκρατικό) και 
δημιουργηθεί κάποιο νέο ισχυρό κόμμα που να 
οργανώνει μόνιμα τη μάζα του Κοινού Ανθρώπου. 
Υπήρχαν ήδη τα σπέρματα μια τέτοιας εξέλιξης 
(Προοδευτικό Κόμμα), αλλά η οικονομικο-
συντεχνιακή δομή αντιδράει μέχρι τώρα 
αποτελεσματικά ενάντια σ' αυτό. Η παρατήρηση 
πως η αμερικάνικη διανόηση έχει μια ιστορική 
θέση όπως εκείνη της γαλλικής Εγκυκλοπαίδειας 
του 18ου αιώνα είναι οξύτατη και μπορεί να 
αναπτυχθεί». (Γκράμσι, Ec 993). 

(31) «Το ότι στην Αμερική υπάρχει ένα ρεαλιστικό 
λογοτεχνικό ρεύμα που άρχισε να κριτικάρει τα 
ήθη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός: 
σημαίνει πως επεκτείνεται η αυτοκριτική, πως 
γεννιέται δηλαδή ένας νέος αμερικάνικος 
πολιτισμός που έχει συνείδηση της δύναμης και 
της αδυναμίας του: οι διανοούμενοι αποσπούνται 
από τις κυρίαρχες τάξεις για να ενωθούν όλο και 
πιο στενά, για να γίνουν ένα αληθινό 
εποικοδόμημα κι όχι μονάχα ένα μη οργανικό και 
συγκεχυμένο στοιχείο της συντεχνιακής δομής». 

(Γκράμσι, Ec 633-34). 
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νομικές τυπικότητες. 

Αυτά τα φαινόμενα που προσιδιάζουν στις ανώτερες 
τάξεις καθιστούν δυσκολότερο τον εξαναγκασμό στις 
εργαζόμενες μάζες για να συμμορφώνονται με τις ανά-
γκες της νέας βιομηχανίας. Τελικά προσδιορίζουν μια 
ψυχολογική ρήξη και επιταχύνουν την αποκρυστάλλωση 
και τον κορεσμό των κοινωνικών ομάδων, καθιστώντας 
πρόδηλο το μετασχηματισμό τους σε κάστες όπως συνέ-
βηκε στην Ευρώπη. 
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J Λ Ταιηλορισμός και μηχανοποίηση της έργα-
I J σίας. Σχετικά με την απόσταση που προσδιορί-
I Lem ζεται από τον ταιηλορισμό ανάμεσα στη χειρω-

νακτική εργασία και στο «ανθρώπινο περιεχόμενο» της 
εργασίας, θα μπορούσαν να γίνουν χρήσιμες παρατηρή-
σεις για το παρελθόν, και ακριβώς σχετικά με εκείνα τα 
επαγγέλματα που θεωρούνταν σαν τα πιο «πνευματικά», 
δηλαδή τα επαγγέλματα που συνδέονταν με την αναπα-
ραγωγή κειμένων για δημοσιοποίηση ή άλλη μορφή διά-
δοσης και μεταβίβασης: οι αντιγραφείς πριν από την 
εφεύρεση της τυπογραφίας, οι στοιχειοθέτες, οι λινοτύ-
πες, οι στενογράφοι, οι δακτυλογράφοι. Αν σκεφτούμε, 
βλέπουμε πως στα επαγγέλματα αυτά, η διαδικασία προ-
σαρμογής στη μηχανοποίηση είναι δυσκολότερη από ότι 
σε άλλα. Γιατί; Γιατί είναι δύσκολο να επιτευχθεί η μέγι-
στη επαγγελματική ειδίκευση, που απαιτεί από τον εργά-
τη να «ξεχνάει» ή να μην σκέφτεται το πνευματικό πε-
ριεχόμενο του κειμένου που αναπαράγει, για να προση-
λώνει την προσοχή του μονάχα ή στην καλλιγραφική 
μορφή του ξεχωριστού γράμματος αν αντιγράφει, ή για 
να διαλύσει τις φράσεις σε «αφηρημένες» λέξεις κι αυ-
τές σε γράμματα-στοιχεία και γρήγορα να διαλέξει τα 
μολυβένια κομμάτια στις κάσες, για να διαλύσει όχι πια 
μονάχα τις ξεχωριστές λέξεις, αλλά ομάδες λέξεων στο 
πλαίσιο ενός λόγου, μηχανικά συγκεντρωμένες σε στε-
νογραφική συντομογραφία για να επιτύχει την ταχύτητα 
στη δακτυλογράφηση κλπ. Το ενδιαφέρον του εργάτη 
για το πνευματικό περιεχόμενο του κειμένου μετριέται 
με τα λάθη του, δηλαδή με μια επαγγελματική υστέρη-
ση: η ειδίκευσή του μετριέται ακριβώς με την πνευματι-
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κή του αδιαφορία, δηλαδή με τη «μηχανοποίησή» του. Ο 
μεσαιωνικός αντιγραφέας που ενδιαφερόταν για το κεί-
μενο, άλλαζε την ορθογραφία, τη μορφολογία, τη σύντα-
ξη του κειμένου που αναπαρήγε, παρέλειπε ολόκληρες 
περιόδους που δεν καταλάβαινε με τη μικρή του μόρ-
φωση, η ροή των σκέψεων που υποκινούσε σ' αυτόν το 
ενδιαφέρον για το κείμενο τον έκανε να παρεμβάλλει 
σχόλια και προοίμια. Αν η διάλεκτός του ή η γλώσσα του 
ήταν διαφορετικές από εκείνες του κειμένου, έμπαζε 
αποχρώσεις αλλόγλωσσες. ' Ηταν ένας κακός αντιγραφέ-
ας γιατί στην πραγματικότητα «ξανάκανε» το κείμενο. Η 
βραδύτητα της μεσαιωνικής γραφικής τέχνης εξηγεί 
πολλές απ' αυτές τις ελλείψεις: υπήρχε πολύς χρόνος 
για σκέψη και επομένως η «μηχανοποίηση» ήταν δυ-
σκολότερη. Ο τυπογράφος πρέπει να είναι ταχύτατος, 
πρέπει να κρατάει σε αδιάκοπη κίνηση τα χέρια και τα 
μάτια και αυτό καθιστά ευκολότερη τη μηχανοποίησή 
του. Αλλά αν το καλοσκεφτούμε, η προσπάθεια που πρέ-
πει να κάνουν αυτοί οι εργάτες για να απομονωθούν 
από το πνευματικό περιεχόμενο του κειμένου, συχνά 
πολύ συναρπαστικό (και τότε δουλεύουν λιγότερο και 
άσχημα), στη γραφική του συμβολοποίηση και να συγκε-
ντρώνονται μονάχα ο' αυτήν, αποτελεί τη μεγαλύτερη 
προσπάθεια που απαιτείται από ένα επάγγελμα. Παρόλο 
που αυτό συμβαίνει δεν σκοτώνει πνευματικά τον άν-
θρωπο. ' Οταν η διαδικασία προσαρμογής έχει συντελε-
στεί, αποδείχνεται πως στην πραγματικότητα αντί να 
μουμιοποιηθεί το μυαλό του εργάτη φτάνει σε μια κατά-
σταση ολοκληρωτικής ελευθερίας, παραμένοντας ολο-
κληρωτικά μηχανοποιημένες μονάχα οι φυσικές κινή-
σεις. Η μνήμη του επαγγέλματος αναγμένη σε απλές 
επαναλαμβανόμενες κινήσεις με εντατικό ρυθμό, «φω-
λιάζει» στην οργάνωση των μυών και των νεύρων που 
αφήνουν το μυαλό ελεύθερο και καθαρό για άλλες απα-
σχολήσεις. Όπως βαδίζουμε χωρίς να χρειάζεται να 
σκεφτόμαστε όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να κι-
νούνται συγχρονισμένα όλα τα μέρη του σώματος, μ' 
αυτό τον καθορισμένο τρόπο που είναι αναγκαίος για να 
βαδίζουμε, έτσι συνέβηκε και εξακολουθεί να συμβαίνει 
στη βιομηχανία για τις βασικές κινήσεις του επαγγέλμα-
τος. Περπατάμε αυτόματα και ταυτόχρονα σκεφτόμαστε 
ότι θέλουμε. Οι αμερικάνοι βιομήχανοι κατάλαβαν πάρα 
πολύ καλά αυτή τη σύμφυτη με τις νέες βιομηχανικές 
μεθόδους διαλεκτική. Κατάλαβαν πως ο «εκπαιδευμέ-
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νος γορίλλας» είναι μια φράση, πως ο εργάτης «δυστυ-
χώς» παραμένει άνθρωπος και ίσως αυτός στη διάρκεια 
της δουλειάς, περισσότερο ή λιγότερο έχει πολύ μεγα-
λύτερες δυνατότητες να σκέφτεται, τουλάχιστον όταν 
έχει ξεπεράσει την κρίση προσαρμογής και δεν έχει 
απορριφθεί: και όχι μονάχα σκέφτεται, αλλά το γεγονός 
πως έχει άμεσες ικανοποιήσεις από τη δουλειά και πως 
καταλαβαίνει πως θέλουν να τον μετατρέψουν σε έναν 
εκπαιδευμένο γορίλλα, τον οδηγεί σε μια πολύ λίγο 
κομφορμιστική πορεία σκέψεων. Πως μια τέτοια ανησυ-
χία υπάρχει στους βιομηχάνους φαίνεται από μια σειρά 
μέτρα και «εκπαιδευτικές» πρωτοβουλίες που, μπορούν 
να δειχθούν στα βιβλία του Φορντ και στο έργο του Φι-
λίπ. 
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Οι υψηλοί μισθοί Είναι φυσικό να θεωρήσου-
με πως οι λεγόμενοι υψηλοί μισθοί αποτελούν 
μια μεταβατική μορφή αναδιανομής. Η υιοθέ-

τηση νέων μεθόδων παραγωγής και εργασίας δεν μπορεί 
να συντελεστεί μονάχα μέσα από τον κοινωνικό εξανα-
γκασμό^: αυτή είναι μια «προκατάληψη» πολύ διαδο-
μένη στην Ευρώπη (και ειδικά στην Ιαπωνία), όπου δεν 
μπορεί να καθυστερήσει η εμφάνιση σοβαρών συνεπει-
ών για τη φυσική και ψυχική υγεία των εργατών, «προ-
κατάληψη» που εξάλλου έχει μια βάση μονάχα στη με-
ταπολεμική ενδημική ανεργία. Αν η κατάσταση ήταν 
«ομαλή», ο απαραίτητος για την επίτευξη του αποτελέ-
σματος καταπιεστικός μηχανισμός θα κόστιζε περισσό-
τερο από τους υψηλούς μισθούς. Επομένως ο εξανα-
γκασμός πρέπει να συνδυάζεται σοφά με την πειθώ και 
τη συναίνεση και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τις 
μορφές που προσιδιάζουν στη δοσμένη κοινωνία με μια 
μεγάλη αναδιανομή που να επιτρέπει ένα καθορισμένο 
βιοτικό επίπεδο τέτοιο που να επιτρέπει τη συντήρηση 
και την επανενσωμάτωση των δυνάμεων που φθείρονται 
από ένα νέο τύπο κούρασης. Αλλά από τη στιγμή που οι 
νέες μέθοδες εργασίας και παραγωγής θα γενικευτούν 
και διαδοθούν, από τη στιγμή που ο νέος τύπος εργάτη 
θα δημιουργηθεί γενικά και ο μηχανισμός της υλικής 
παραγωγής θα τελειοποιηθεί ακόμα περισσότερο, ο 
υπέρμετρος τζίρος αυτόματα θα περιοριστεί από μια 
εκτεταμένη ανεργία και οι υψηλοί μισθοί θα εξαλει-
φθούν. Στην πραγματικότητα η αμερικάνικη βιομηχανία 
και οι υψηλοί μισθοί εκμεταλλεύονται ακόμα ένα δοσμέ-
νο μονοπώλιο με την πρωτοβουλία των νέων μεθόδων. 

(32) «Το σημερινό ενδιαφέρον για συγγραφείς 
όπως ο Σπίριτο, απορρέει περισσότερο από την 
προσέγγιση με ορισμένους συγγραφείς της 
σχολής της κλασικής οικονομίας όπως ο 
Εϊνάουντι. Το άρθρο του Εϊνάουντι για την κρίση, 
αλλά ειδικά εκείνα που δημοσιεύτηκαν στην 
"Riforma Sociale" του Γενάρη-Φλεβάρη 1932 
είναι συχνά εξυπνάδες ξέκουτη. 0 Εϊνάουντι 
αντιγράφει αποσπάσματα από οικονομολόγους 
γραμμένα έναν αιώνα πριν και δεν αντιλαμβάνεται 
πως η "αγορά" έχει αλλάξει και πως, πολύ 
περισσότερο, δεν υπάρχουν τα "υποθέτοντας 
ότι". Η παγκόσμια παραγωγή αναπτύχθηκε σε 
τέτοια κλίμακα και η αγορά έγινε τόσο περίπλοκη 
έτσι που ορισμένοι συλλογισμοί φαίνονται 
κυριολεκτικά παιδιαρίσματα. Μήπως στα χρόνια 
αυτά δεν γεννήθηκαν νέες βιομηχανίες; Αρκεί να 
αναφέρουμε τις βιομηχανίες τεχνητού μεταξιού 
και αλουμινίου. Αυτό που Atei ο Εϊνάουντι είναι 
γενικά σωστό, γιατί σημαίνει πως οι κρίσεις του 
παρελθόντος ξεπεράστηκαν: 1) διευρύνοντας τον 
παγκόσμιο κύκλο της καπιταλιστικής παραγωγής* 
2) ανεβάζοντας το βιοτικό επίπεδο καθορισμένων 
στρωμάτων του πληθυσμού ή σχετικά όλου του 
πληθυσμού. Αλλά ο Εϊνάουντι δεν καταλαβαίνει 
πως όλο και περισσότερο η οικονομική ζωή 
περιστρέφεται σε μια μαζική παραγωγή σε σειρά 
και είναι αυτή που'βρίσκεται σε κρίση: είναι 
αδύνατο να ελεγχθεί η κρίση ακριβώς από το 
πλάτος και το βάθος της, που έφτασαν σε τέτοιο 
βαθμό ώστε η ποσότητα έγινε ποιότητα, δηλαδή 
οργανική κρίση και όχι συγκυριακή κρίση. Ο 
Εϊνάουντι κάνει σκέψεις κατάλληλες για τις 
συγκυριακές κρίσεις γιατί θέλει να αρνηθεί πως 
υπάρχει οργανική κρίση* αλλά έχουμε; να κάνουμε 
με μια "άμεσα πολιτική" κι όχι με μια 
επιστημονική ανάλυση· πρόκειται για τη "θέληση 
για πίστη", για την "θεραπεία των ψυχών" που 
ασκείται ακόμα με παιδιάστικο και κωμικό τρόπο». 
(Γκράμσι, Ec 1077-78). 
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Στα μονοπωλιακά κέρδη αντιστοιχούν μονοπωλιακοί μι-
σθοί. Αλλά το μονοπώλιο αναγκαστικά πρώτα θα περιορι-
στεί και μετά θα εξαλειφθεί από τη διάδοση των νέων 
μεθόδων είτε στο εσωτερικό των ΗΠΑ είτε στο εξωτε-
ρικό (βλ. το ιαπωνικό φαινόμενο των χαμηλών τιμών των 
εμπορευμάτων) και με τα μεγάλα κέρδη θα εξαλειφθούν 
και οι υψηλοί μισθοί. Εξάλλου πρέπει να σημειωθεί πως 
οι υψηλοί μισθοί συνδέονται αναγκαστικά με μια εργατι-
κή αριστοκρατία και δεν δίνονται σε όλους τους αμερι-
κάνους εργάτες. 

Ολόκληρη η φορντική ιδεολογία των υψηλών μισθών 
είναι ένα φαινόμενο που απόρρευσε από μια αντικειμε-
νική αναγκαιότητα της σύγχρονης βιομηχανίας που έχει 
φτάσει σ' έναν καθορισμένο βαθμό ανάπτυξης και δεν 
είναι ένα πρωταρχικό φαινόμενο (αυτό όμως δεν απαλ-
λάσσει από τη μελέτη της σημασίας και των επιπτώσεων 
που η ιδεολογία μπορεί να έχει για λογαριασμό της). 
Όμως τι σημαίνει «υψηλός μισθός»; Ο μισθός που 
πληρώνει ο Φορντ είναι υψηλός μονάχα σε σχέση με το 
μέσο όρο των αμερικανικών μισθών ή είναι υψηλός σαν 
τιμή της εργατικής δύναμης που οι απασχολούμενοι 
από τον Φορντ καταναλώνουν στην παραγωγή και με 
μεθόδους εργασίας Φορντ; Δεν φαίνεται να έχει γίνει 
μια τέτοια έρευνα συστηματικά, αλλά αυτή μονάχα θα 
μπορούσε να δώσει οριστική απάντηση. Η έρευνα είναι 
δύσκολη, αλλά οι ίδιες οι αιτίες της δυσκολίας αποτε-
λούν μια έμμεση απάντηση. Η απάντηση είναι δύσκολη 
γιατί η εργατική δύναμη της Φορντ είναι ασταθής και 
γι' αυτό δεν είναι δυνατό να επισημανθεί ένας μέσος 
όρος «λογικής» θνησιμότητας ανάμεσα στους εργάτες 
της Φορντ που να αντιπαρατεθεί με το μέσο όρο των 
άλλων βιομηχανιών. Αλλά γιατί αυτή η αστάθεια; Πώς 
μπορεί ένας εργάτης να προτιμήσει έναν «χαμηλότερο» 
μισθό από εκείνον που πληρώνει ο Φορντ; Δεν σημαίνει 
αυτό πως οι λεγόμενοι «υψηλοί μισθοί» είναι λιγότερο 
κατάλληλοι να αναπληρώσουν την εργατική δύναμη που 
καταναλώνεται, απ' όσο το κάνουν οι χαμηλότεροι μι-
σθοί άλλων επιχειρήσεων; Η αστάθεια της εργατικής δύ-
ναμης αποδείχνει πως οι κανονικοί όροι ανταγωνισμού 
ανάμεσα στους εργάτες (διαφορά μισθού) δεν ενεργούν 
σ' ότι αφορά τη βιομηχανία Φορντ παρά μονάχα σε ορι-
σμένα όρια: δεν επενεργεί το διαφορετικό επίπεδο ανά-
μεσα στους μέσους όρους μισθού και δεν επενεργεί η 
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πίεση του εφεδρικού στρατού των ανέργων. Τούτο ση-
μαίνει πως στη βιομηχανία Φορντ πρέπει να αναζητηθεί 
κάποιο νέο στοιχείο, που αποτελεί την πραγματική πηγή 
και των «υψηλών μισθών» και των άλλων φαινομένων 
που αναφέρθηκαν (αστάθεια κλπ). Αυτό το στοιχείο δεν 
μπορεί να αναζητηθεί παρά μονάχα σε τούτο: η βιομη-
χανία Φορντ απαιτεί μια διάκριση, μια εξειδίκευση από 
τους εργάτες της που άλλες βιομηχανίες για την ώρα 
δεν απαιτούν, μια νέου τύπου ειδίκευση, μια μορφή κα-
τανάλωσης της εργατικής δύναμης και μια ποσότητα δύ-
ναμης που καταναλώνεται στον ίδιο μέσο χρόνο που εί-
ναι πιο καταθλιπτικός και πιο εξαντλητικός από ότι αλ-
λού και που ο μισθός δεν φτάνει να τις αντισταθμίσει 
και να τις αποκαταστήσει στους δοσμένους όρους της 
υπάρχουσας κοινωνίας(33). Αφού τέθηκαν οι λόγοι, πα-
ρουσιάζεται το εξής πρόβλημα: Ο τύπος της βιομηχανί-
ας και της οργάνωσης της εργασίας και της παραγωγής 
του Φορντ είναι «ορθολογικός», μπορεί και πρέπει να 
γενικευτεί ή αντίθετα πρόκειται για ένα νοσηρό φαινό-
μενο που πρέπει να καταπολεμηθεί με τη συνδικαλιστι-
κή δύναμη και με τη νομοθεσία* I Είναι δηλαδή δυνατό, 
με την υλική και ηθική πίεση της κοινωνίας και του κρά-
τους, να οδηγηθούν οι εργάτες σαν μάζα να υποστούν 
όλη τη διαδικασία του ψυχοφυσικού μετασχηματισμού 
έτσι που ο μέσος τύπος του εργάτη Φορντ να γίνει ο 
μέσος τύπος του σύγχρονου εργάτη ή αυτό είναι αδύ-
νατο γιατί θα οδηγούσε στον φυσικό εκφυλισμό και στην 
επιδείνωση της ράτσας, καταστρέφοντας κάθε εργατική 
δύναμη. Νομίζω πως μπορούμε να απαντήσουμε πως η 
μέθοδος Φορντ είναι «ορθολογική», δηλαδή πρέπει να 
γενικευτεί, αλλά γι" αυτό είναι αναγκαίο ένα μακρόχρο-
νο προτσές που στην πορεία του θα συντελεστεί μια 
αλλαγή των ατομικών συνηθειών και ικανοτήτων, πράγμα 
που δεν μπορεί να συμβεί μονάχα με τον εξαναγκα-
σμό», αλλά μονάχα με μια εξισορρόπηση ανάμεσα στον ε-
ξαναγκασμό (αυτοπειθαρχία) και στην πειθώ, με τη μορ-
φή ακόμα και των υψηλών μισθών, δηλαδή με τη δυνατό-
τητα καλύτερου βιοτικού επιπέδου ή ίσως ακριβέστερα, 
με τη δυνατότητα επίτευξης επιπέδου ζωής κατάλληλου 
για τους νέους τρόπους παραγωγής και εργασίας, που 
απαιτούν μια ιδιαίτερη δαπάνη μυϊκής και νευρικής 
ενέργειας. Σε περιορισμένο —αλλά όχι όμως ασήμαντο 
— βαθμό παρόμοια φαινόμενα μ* αυτό που προσδιορί-
στηκαν σε μεγάλη κλίμακα από τον φορντισμό, φανερώ-

(33) Σχετικά με τη διαφορετική μορφή και το 
διαφορετικό ρόλο της σχέσης υψηλοί μισθοί -
μονοπώλιο ο Γκράμσι αναφέρεται με μια άλλη 
σημείωση για μια εμπειρία κατάκτησης της 
ειδικευμένης εργατικής δύναμης από μέρους της 
Φίατ. 
«Το μονοπώλιο διαρκεί για πολύ καιρό και 
εξαιτίας των υψηλών μισθών που αυτές οι 
προοδευτικές βιομηχανίες "οφείλουν" να δίνουν, 
αν θέλουν να διαμορφώσουν μια επιλεγμένη 
εργατική δύναμη και αν θέλουν να συγκρατήσουν 
από τους ανταγωνιστές τους πιο πρόσφορους 
από ψυχικο-τεχνική άποψη εργάτες στις νέες 
μορφές παραγωγής και εργασίας (να θυμήσουμε 
το παρόμοιο περιστατικό με τον γερουσιαστή 
Ανιέλλι που για να απορροφήσει στη Φίατ άλλες 
αυτοκινητιστικές βιομηχανίες, μπλοκάρησε όλους 
τους εργάτες της αγοράς με υψηλούς μισθούς. 
' Ετσι τα εργοστάσια που βρέθηκαν χωρίς να 
μπορούν να δουλέψουν τα εξειδικευμένα 
τμήματά τους στην παραγωγή φτερών, 
προσπάθησαν να αντισταθούν επιχειρώντας να 
κατασκευάσουν φτερά με κόντρα-πλακέ, αλλά η 
καινοτομία απέτυχε κι έπρεπε να 
συνθηκολογήσουν)». (Γκράμσι, Ec 1312-13). 

(34) «Αφού ο νόμος αυτός είναι η αντιθετική 
μορφή ενός άλλου νόμου, του νόμου της 
σχετικής υπεραξίας που προσδιορίζει τη μοριακή 
επέκταση του εργοστασιακού συστήματος κι 
επομένως την ίδια την ανάπτυξη του 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, δεν έχουμε να 
κάνουμε λοιπόν με τέτοιες αντενέργουσες 
δυνάμεις όπως εκείνες της συνηθισμένης 
οικονομικής υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή η 
αντενεργούσα δύναμη που μελετήθηκε οργανικά, 
δημιουργεί το έδαφος για ένα άλλο οργανικό 
νόμο, το νόμο της πτώσης. Η σημασία του "κατά 
τάση" εμφανίζεται να είναι πραγματικού 
"ιστορικού" χαρακτήρα και όχι μεθοδολογική. 
Ακριβώς ο όρος χρησιμεύει να υποδείχνει αυτό 
το διαλεκτικό προτσές μέσα από το οποίο αυτή η 
προοδευτική μοριακή ώθηση οδηγεί σ* ένα κατά 
τάση καταστροφικό αποτέλεσμα στο σύνολο της 
κοινωνίας, αποτέλεσμα από το οποίο ξεκινούν 
άλλες ξεχωριστές προοδευτικές ωθήσεις σ' ένα 
προτσές αδιάκοπου ξεπεράσματος, που όμως δεν 
μπορεί να προβλεφθεί πως θα είναι απεριόριστο 
ακόμα κι αν αποσυντίθεται σ' έναν πολύ μεγάλο 
αριθμό ενδιάμεσων φάσεων διαφορετικού βαθμού 
και σημασίας. Για τον ίδιο λόγο δεν είναι 
ολοκληρωτικά ακριβές να λέγεται, όπως κάνει ο 
Κρότσε στον πρόλογο της δεύτερης έκδοσης του 
βιβλίου του, πως ο νόμος σχετικά με την πτώση 
του ποσοστού του κέρδους αν καθορίζονταν 
επακριβώς όπως πίστευε ο δημιουργός του "θα 
οδηγούσε ούτε λίγο ούτε πολύ στο αυτόματο και 
επικείμενο τέλος της καπιταλιστικής κοινωνίας". 
Τίποτα το αυτόματο και πολύ περισσότερο 
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θηκαν και φανερώνονται σε ορισμένους βιομηχανικούς 
κλάδους ή σε ορισμένα μη «φορντοποιημένα» εργοστά-
σια. Η διαμόρφωση μιας οργανωμένης και αρθρωμένης 
εργατικής δύναμης στο εργοστάσιο ή μιας εξειδικευμέ-
νης εργατικής δύναμης, δεν αποτελούσε ποτέ απλή υπό-
θεση: από τη στιγμή που έχει διαμορφωθεί η εργατική 
δύναμη ή η εξειδικευμένη δύναμη, τα μέλη της ή ένα 
μέρος απ' αυτά, καταλήγουν καμιά φορά να επωφελού-
νται από ένα μονοπωλιακό μισθό. Αλλά δεν συμβαίνει 
μονάχα αυτό, σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της 
παραγωγής απολύονται. Θα ήταν αντιοικονομικό αν αφή-
νονταν να διασπαρούν τα στοιχεία ενός οργανικού όλου 
που διαμορφώθηκε επίπονα, γιατί θα ήταν σχεδόν αδύ-
νατο να ανακτηθεί συνολικά, ενώ η ανασύστασή του με 
νέα τυχαία στοιχεία θα κόστιζε όχι αμελητέες προσπά-
θειες και έξοδα. Τούτο αποτελεί ένα όριο στο νόμο του 
ανταγωνισμού που προσδιορίζεται από τον εφεδρικό 
στρατό και την ανεργία και τα όρια αυτά είναι πάντα πη-
γή διαμόρφωσης προνομιακής αριστοκρατίας. Αφού πο-
τέ δεν λειτούργησε και δεν λειτουργεί ένας νόμος από-
λυτης ισοδυναμίας των συστημάτων και των μεθόδων 
παραγωγής και εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις ενός 
καθορισμένου βιομηχανικού κλάδου, συνάγεται πως κά-
θε επιχείρηση σ' ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, 
είναι «μοναδική» και διαμορφώνει μια εργατική δύναμη 
με μια ειδίκευση που προσιδιάζει στην ιδιαίτερη επιχεί-
ρηση: μικρά «μυστικά» κατασκευής και εργασίας, «κόλ-
πα» που φαίνονται αυτά καθαυτά αμελητέα, αλλά που 
επαναλαμβανόμενα άπειρες φορές μπορούν να έχουν 
μια τεράστια οικονομική σημασία Μια ιδιαίτερη περί-
πτωση μπορεί να μελετηθεί στην οργάνωση εργασίας 
των λιμανιών, ειδικά εκεί όπου υπάρχει ανισορροπία ανά-
μεσα στη φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων 
και όπου υπάρχουν εποχιακές αποφράξεις στην εργασία 
και νεκρές εποχές. Είναι αναγκαίο να υπάρχει μια εργα-
τική δύναμη που να είναι πάντα διαθέσιμη (να μην βρί-
σκεται μακριά από τη θέση της εργασίας) για ένα μίνι-
μουμ εποχιακής εργασίας ή άλλου είδους, κι επομένως 
έχουμε τη διαμόρφωση κλειστών καταλόγων με υψη-
λούς μισθούς και άλλα προνόμια, σε αντιπαράθεση με 
τη μάζα των «προσωρινών» κλπ. Το ίδιο εμφανίζεται και 
στη γεωργία, στη σχέση ανάμεσα σε μόνιμους κολλή-
γους και μεροκαματιάρηδες και σε πολλές βιομηχανίες 
όπου υπάρχουν «νεκρές εποχές», από λόγους σύμφυ-

επικείμένο. Το συμπέρασμα αυτό του Κρότσε 
οφείλεται στο λάθος να εξετάζεται ο νόμος της 
πτώσης του ποσοστού του κέρδους ξεκομένα 
από το προτσές μέσα στο οποίο νοήθηκε και 
απομονώνοΐτάς τον, όχι για επιστημονικούς 
λόγους για μια καλύτερη έκθεση, αλλά σαν να 
είναι έγκυρος "απόλυτα" κι,όχι αντίθετα σαν 
διαλεκτικός όρος ενός ευρύτερου οργανικού 
προτσές». (Γκράμσι, Ec 1283). 

82 



τους με την ίδια τη βιομηχανία, όπως ο ιματισμός ή από 
ελαττωματική οργάνωση του χοντρικού εμπορίου που κά-
νει τις αγορές του σύμφωνα με τους ιδιαίτερους κύ-
κλους του, οι οποίοι δεν εμπλέκονται με τον παραγωγι-
κό κύκλο κλπ. 
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Μετοχές, ομολογίες, κρατικοί τίτλοι. Ποια 
ριζική μεταβολή θα φέρει στον προσανατολι-
σμό της μικρής και μεσαίας αποταμίευσης η 

σημερινή οικονομική κρίση, αν αυτή όπως φαίνεται πι-
θανό, παραταθεί για κάμποσο καιρό ακόμα; Θα μπορού-
σαμε να παρατηρήσουμε πως η πτώση της αγοράς με-
τοχών προσδιόρισε μια άμετρη μετατόπιση πλούτου και 
ένα φαινόμενο «ταυτόχρονης» απαλλοτρίωσης της απο-
ταμίευσης ευρύτατων μαζών του πληθυσμού, σχεδόν 
παντού, αλλά ειδικά στην Αμερική(35): έτσι τα νοσηρά 
προτσές που αναπτύχθηκαν εξαιτίας του πληθωρισμού 
στο πρώτο μεταπολεμικά διάστημα, ξαναγεννήθηκαν σε 
μια σειρά χώρες, και αναπτύχθηκαν σε χώρες που στην 
προηγούμενη περίοδο δεν είχαν γνωρίσει τον πληθωρι-
σμό. 

Το σύστημα που η ιταλική κυβέρνηση δυνάμωσε στα 
χρόνια αυτά (συνεχίζοντας μια παράδοση που προϋπήρ-
χε, έστω και σε μικρότερη κλίμακα) εμφανίζεται το πλέ-
ον ορθολογικό και οργανικό, τουλάχιστον για μια ομάδα 
χωρών, αλλά ποιες συνέπειες θα μπορούσε να έχει; Δια-
φορά ανάμεσα σε κοινές μετοχές και σε προνομιακές 
μετοχές· ανάμεσα στις μετοχές γενικά και στις ομολο-
γίες· ανάμεσα στις μετοχές και στις ομολογίες της 
ελεύθερης αγοράς και στις κρατικές ομολογίες και 
στους κρατικούς τίτλους(36). Η μάζα των αποταμιευτών 
προσπαθεί να ξεφορτωθεί ολοκληρωτικά τις μετοχές κά-
θε είδους, που ξεφτιλίστηκαν με πρωτόγνωρο τρόπο, 
προτιμάει τις ομολογίες από τις μετοχές, αλλά προτιμά-
ει τους κρατικούς τίτλους από κάθε άλλη μορφή επέν-

(35) «Οι παρατηρήσεις πάνω στην αμερικάνικη 
κρίση του 1929 φανέρωσαν τα παρακάτω: Την 
ύπαρξη φαινομένων αποχαλινωμένης 
κερδοσκοπίας από τα οποία παρασύρθηκαν ακόμα 
και οι "υγιείς" επιχειρήσεις, πράγμα που μας 
επιτρέπει να πούμε πως δεν υπάρχουν πια 
"υγιείς" επιχειρήσεις. Μπορούμε όμως να 
μεταχειριστούμε την έκφραση "υγιής" 
συνοδεύοντάς την με μια ιστορική αναφορά: "με 
την έννοια του κάποτε", δηλαδή όταν υπήρχαν 
ορισμένοι γενικοί όροι και επέτρεπαν ορισμένα 
γενικά φαινόμενα όχι μονάχα με τη σχετική 
έννοια αλλά με την απόλυτη έννοια». 
(Γκράμσι Ec 1348-49). 

«Η μελέτη των γεγονότων που έχουν πάρει το 
όνομα κρίση και που παρατάθηκαν με 
καταστροφική μορφή από το 1929 μέχρι σήμερα 
θα πρέπει να γίνει αντικείμενο ιδιαίτερης 
προσοχής. 1) Πρέπει να καταπολεμηθεί 
οποιοσδήποτε θελήσει να δώσει στα γεγονότα 
αυτά έναν μοναδικό ορισμό ή, πράγμα που είναι 
το ίδιο, να βρει μια μοναδική αιτία ή προέλευση. 
Πρόκειται για ένα προτσές, που έχει πολλές 
εκδηλώσεις και στο οποίο περιπλέκονται αιτίες 
και αποτελέσματα και διασταυρώνονται. Η 
απλούστευση σημαίνει διαστρέβλωση και 
παραποίηση. Επομένως: περίπλοκο προτσές, όπως 
και σε πολλά άλλα φαινόμενα κι όχι μοναδικό 
"γεγονός" που επαναλαμβάνεται με διάφορες 
μορφές από μια αιτία και από μια μοναδική πηγή. 
2) Πότε άρχισε η κρίση; Η ερώτηση συνδέεται με 
το πρώτο σημείο. Επειδή πρόκειται για μια 
εξέλιξη κι όχι για ένα συμβάν, το ερώτημα γίνεται 
σημαντικό. Μπορούμε να πούμε πως για την 
κρίση σαν τέτοια δεν υπάρχει μια δεδομένη 
ημερομηνία αλλά μονάχα ορισμένες πιο 
παταγώδικες "εκδηλώσεις" που ταυτίζονται 
εσφαλμένα ή μεροληπτικά με την κρίση. 
(...) Σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο υπάρχει 
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δύσης. Μπορούμε να πούμε πως η μάζα των αποταμιευ-
τών θέλει να σπάσει κάθε άμεσο δεσμό με το σύνολο 
του συστήματος του ιδιωτικού καπιταλισμού, αλλά δεν 
αρνείται την εμπιστοσύνη της στο κράτος: θέλει να συμ-
μετέχει στην οικονομική δραστηριότητα αλλά μέσα από 
το κράτος, που εγγυάται έναν μέτριο αλλά σίγουρο τό-
κο. ' Ετσι λοιπόν, το κράτος αποκτά μια πρωταρχική λει-
τουργία στο καπιταλιστικό σύστημα σαν επιχείρηση (κρα-
τικό χόλντιγκ) που συγκεντρώνει την αποταμίευση για να 
τη βάλει στη διάθεση της βιομηχανίας και της ιδιωτικής 
δραστηριότητας, σαν μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθε-
σμος επενδυτής (ιταλική δημιουργία διάφορων ιδρυμά-
των, της Credito Mobiliare, της βιομηχανικής ανασυ-
γκρότησης κλπ, μετασχηματισμός της Banca Commer-
ciale, σταθεροποίηση των ταμιευτηρίων, δημιουργία νέ-
ων μορφών ταχυδρομικών ταμιευτηρίων κλπ) Αλλά, απ' 
τη στιγμή που πήρε αυτή τη λειτουργία, από αναπόδρα-
στη οικονομική αναγκαιότητα, μπορεί το κράτος να αδι-
αφορήσει για την οργάνωση της παραγωγής και της 
ανταλλαγής; Θα την αφήσει, όπως πριν, στην πρωτοβου-
λία του ανταγωνισμού και στην ατομική πρωτοβουλία(37); 
Αν συμβεί αυτό, η δυσπιστία που χτυπάει σήμερα την 
ιδιωτική βιομηχανία και το ιδιωτικό εμπόριο, θα συμπαρα-
σύρει και το κράτος. Η διαμόρφωση μιας κατάστασης 
που θα εξανάγκαζε το κράτος να υποτιμήσει τους τίτ-
λους του (με τον πληθωρισμό ή με άλλη μορφή) όπως 
υποτιμούνται οι ιδιωτικές μετοχές, θα γινόταν κατα-
στροφική για το σύνολο της οικονομικής - κοινωνικής 
οργάνωσης. Έτσι το κράτος οδηγείται αναγκαστικά να 
παρεμβαίνει για να ελέχει αν η διαχείριση των επενδύ-
σεων που πραγματοποιούνται με τη μεσολάβησή του γί-
νεται σωστά και έτσι καταλαβαίνουμε μια πλευρά τουλά-
χιστον των θεωρητικών συζητήσεων για το συντεχνιακό 
καθεστώς. Αλλά ο καθαρός έλεγχος δεν επαρκεί. Στην 
πραγματικότητα δεν πρόκειται για τη συντήρηση του 
παραγωγικού μηχανισμού όπως είναι σε μια δοσμένη 
στιγμή. Πρόκειται για την αναδιοργάνωσή του ώστε να 
αναπτυχθεί παράλληλα με την αύξηση του πληθυσμού 
και των συλλογικών αναγκών. Ακριβώς σ' αυτή την ανα-
γκαία ανάπτυξη υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος για 
την ατομική πρωτοβουλία και θα πρέπει να είναι μεγαλύ-
τερη η κρατική παρέμβαση που κι αυτή δεν είναι απαλ-
λαγμένη από κινδύνους, κάθε άλλο. (Αναφερθήκαμε στα 
στοιχεία αυτά σαν τα πιο βασικά και οργανικά στοιχεία. 

κρίση με απόπειρες υπερνίκησης της που συχνά 
έχουν επιτυχία σ' αυτή ή την άλλη χώρα, τίποτα 
περισσότερο. Για ορισμένους (και ίσως δεν έχουν 
άδικο) ο ίδιος ο πόλεμος είναι μια εκδήλωση της 
κρίσης, αν όχι η πρώτη εκδήλωσή της. Ακριβώς ο 
πόλεμος ήταν η πολιτική και οικονομική απάντηση 
των υπεύθυνων (αυτό αποδείχνει πως είναι 
δύσκολο στην πράξη να διαχωρίζεται η 
οικονομική κρίση από την πολιτική κρίση, την 
ιδεολογική κρίση κλπ, αν και αυτό είναι δυνατό 
επιστημονικά, δηλαδή με μια αφαιρετική 
επεξεργασία). 3) Η κρίση έχει την πηγή της στις 
τεχνικές σχέσεις, δηλαδή στις θέσεις των 
αντίστοιχων τάξεων ή σε άλλα περιστατικά; 
Νομοθεσίες, αναταραχές κλπ; Βέβαια φαίνεται 
δυνατή η απόδειξη πως η κρίση έχει "τεχνική" 
προέλευση, δηλαδή στις αντίστοιχες σχέσεις των 
τάξεων, αλλά και οι πρώτες εκδηλώσεις ή 
προβλέψεις προκάλεσαν συγκρούεις διαφόρων 
ειδών και νομοθετικές παρεμβάσεις που 
αποκάλυψαν ακόμα περισσότερο την ίδια την 
κρίση, αλλά δεν την προσδιόρισαν ή δυνάμωσαν 
ορισμένους παράγοντές της. Αυτά τα τρία σημεία: 
1) πως η κρίση είναι ένα περίπλοκο προτσές* 2) 
πως ξεκίνησε το λιγότερο με τον πόλεμο, αν δεν 
αποτέλεσε αυτός την πρώτη της εκδήλωση- 3) 
πως η κρίση έχει εσωτερική προέλευση στους 
τρόπους παραγωγής και επομένως ανταλλαγής κι 
όχι σε πολιτικά ή νομικά περιστατικά* αυτά τα τρία 
σημεία πρέπει να φωτιστούν με ακρίβεια». 
(Γκράμσι, Ec 1755-56). 

(36) Οι μετοχές είναι ρ τίτλος που τεκμηριώνει το 
αναλογικό μερίδιο συμμετοχής, σχετικά με τον 
κάτοχό της, στο κεφάλαιο της εταιρίας και στον 
τίτλο είναι ενσωματωμένο το σύνολο των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και μεταφέρονται 
μαζί με τη μετοχή. Υπάρχουν διάφορες 
κατηγορίες μετοχών που παρεμβαίνουν στον 
χαρακτηρισμό των σχέσεων ανάμεσα στους 
κατόχους μετοχών και στο σύνολο της εταιρίας, 
α) Προνομιούχες μετοχές (που γι* αυτές μιλάει ο 
Γκράμσι στο κείμενο). Είναι αυτές που αποδίδουν 
στους κατόχους τους μια προτίμηση στη διανομή 
των κερδών και της περιουσίας σε περίπτωση 
διάλυσης, β) Μετοχές με πολλές ψήφους, που 
παραχωρούν στους κατόχους πάνω από μία ψήφο 
για κάθε μετοχή. Μετοχές με περιορισμένη ψήφο, 
όταν παραχωρούν το δικαίωμα ψήφου σε 
καθορισμένες περιστάσεις (π.χ. στις έκτακτες 
συνελεύσεις), γ) Μετοχές κάρπωσης, είναι αυτές 
που επιτρέπουν στους εταίρους σε περίπτωση 
μείρσης του κεφάλαιου να παίρνουν την απόδοση 
του αναλογικού μεριδίου του κεφάλαιου που 
αντιστοιχεί στην μετοχή. 

Οι ομολογίες είναι πιστωτικοί τίτλοι που μπορεί 
να εκδίδει μια εταιρία σε περίπτωση ανάγκης για 
κεφάλαια, που η καθεμιά αντιστοιχεί σ' ένα τμήμα 
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Αλλά κι άλλα στοιχεία οδηγούν στην κρατική παρέμβαση 
ή τη δικαιολογούν θεωρητικά: η επιδείνωση των τελω-
νειακών καθεστώτων και των τάσεων για αυτάρκεια, τα 
πριμ, το ντάμπιγκ, η διάσωση μεγάλων επιχειρήσεων που 
βρίσκονται σε χρεωκοπία ή κινδυνεύουν, δηλαδή όπως 
έχει ειπωθεί, «η εθνικοποίηση των βιομηχανικών ζημιών 
και ελλειμμάτων» κλπ). 

Αν το κράτος είχε την πρόθεση να επιβάλλει μια οι-
κονομική κατεύθυνση που μ' αυτήν η παραγωγή απο-
ταμίευσης από «λειτουργία» μιας παρασιτικής τάξης γι-
νόταν λειτουργία του ίδιου του παραγωγικού οργανι-
σμού, οι υποθετικές αυτές εξελίξεις θα ήταν προοδευ-
τικές, θα μπορούσαν να ενταχθούν σ' ένα μεγάλο 
σχέδιο ολοκληρωμένης ορθολογικοποίησης: γι* αυτό θα 
απαιτούνταν να προωθηθεί μια αγροτική μεταρρύθμιση 
(με την κατάργηση της γαιοπροσόδου σαν πρόσοδο μιας 
μη εργαζόμενης τάξης και την ενσωμάτωσή της στον 
παραγωγικό οργανισμό, όπως και σαν συλλογική αποτα-
μίευση ώστε να αφιερωθεί στην ανοικοδόμηση και σε πε-
ραιτέρω προόδους) και σε μια βιομηχανική μεταρρύθμι-
ση για να επαναφέρει όλα τα εισοδήματα στις τεχνικο-βι-
ομηχανικές λειτουργικές αναγκαιότητες κι όχι πια σε νο-
μικές συνέπειες του καθαρού δίκαιου της ιδιοκτησίας. 

Απ' αυτό το σύνολο απαιτήσεων, όχι πάντα ομολογη-
μένων, γεννήθηκε η ιστορική δικαιολόγηση των λεγόμε-
νων συντεχνιακών τάσεων που εκδηλώνονται κυριαρχικά 
με την έξαρση του κράτους γενικά, που αντικρύζεται 
σαν κάτι το απόλυτο, και με την δυσπιστία και την απο-
στροφή προς τις παραδοσιακές μορφές του καπιταλι-
σμού. Απ* αυτά προκύπτει πως θεωρητικά το κράτος εμ-
φανίζεται να έχει την κοινωνικο-πολιτική του βάση στους 
«απλούς ανθρώπους» και τους διανοούμενους, αλλά 
στην πραγματικότητα η διάρθρωσή του παραμένει πλου-
τοκρατική και καθιστά αδύνατη τη διάρρηξη των δεσμών 
με το μεγάλο χρηματιστικό κεφάλαιο: εξάλλου το ίδιο το 
κράτος έγινε ο μεγαλύτερος πλουτοκρατικός οργανι-
σμός, το χόλντιγκ της μεγάλης αποταμιευτικής μάζας 
των μικροκεφαλαιούχων. (Το ιησουήτικο κράτος της Πα-
ραγουάης θα μπορούσε να αναφέρεται αποδοτικά σαν 
μοντέλο πολλών σύγχρονων τάσεων)(38). 

Το ότι μπορεί να υπάρχει ένα κράτος που να στηρίζε-
ται πολιτικά στην πλουτοκρατία και στους μικροαστούς 

του συνολικού ποσού που ζητιέται Η διαφορά με 
τις μετοχές είναι καθαρή: οι μετοχές δίνουν στον 
κάτοχο ένα δικαίωμα συμμετοχής στην εταιρία, 
ενώ οι ομολογίες δίνουν ένα πιστωτικό δικαίωμα. 
Ανάμεσα σ' αυτές τις δύο μορφές συγκέντρωσης 
κεφαλαίων από τις μεγάλες σύγχρονες 
βιομηχανικές επιχειρήσεις υπάρχουν ενδιάμεσες 
μορφές που γεννιούνται απο την αμοιβαία τους 
διείσδυση: οι ομολογίες μπορούν να 
μετατρέπονται μετά από μια ορισμένη περίοδο σε 
μετοχές. Ομολογίες με ένα μίνιμουμ εγγυημένο 
τόκο που μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τα 
εταιρικά κέρδη κλπ. 

Οι κρατικοί τίτλοι είναι εργαλεία που μέσα απ' 
αυτά συγκεντρώνονται τα απαραίτητα κεφάλαια 
για καθορισμένους σκοπούς. Αν πρόκειται για 
λανσάρισμα βραχυπρόθεσμων δανείων και 
επομένως εξοφλήσιμων υπάρχει η καθορισμένη 
κατάσταση του «κυμαινόμενου χρέους» και οι 
κρατικοί τίτλοι που μέσω αυτών λανσάρεται το 
δάνειο ονομάζονται έντοκα γραμμάτια του 
Δημοσίου. Τέτοια έντοκα γραμμάτια μπορούν να 
είναι κοινά ή έκτακτα: τα πρώτα αντιπροσωπεύουν 
καθαρότερα το κυμαινόμενο χρέος (π.χ. 
αποβλέπουν στην στιγμιαία κάλυψη ταμειακών 
αναγκών), τα δεύτερα προσδιορίζουν μια 
ενδιάμεση θέση ανάμεσα στο κυμαινόμενο και το 
σταθεροποιημένο χρέος. Πιο καθαρή είναι η 
διαίρεση σε σχέση με τη διάρκεια του δανείου: τα 
συνηθισμένα είναι έντοκα γραμμάτια που 
εξοφλούνται μέσα σ' ένα χρόνο, τα έκτακτα σε 
μια μεγαλύτερη περίοδο. Όταν τα χρέη ή τα 
δάνεια σχετίζονται με μια πολύ μεγαλύτερη 
περίοδο ή δεν έχουν λήξη τότε έχουμε την 
κατάσταση που προσδιορίζεται από το 
«σταθεροποιημένο χρέος» με την έννοια πως 
τέτοια χρέη εντάσσονται στα δημόσια οικονομικά 
και οι τόκοι αποτελούν μέρος των τακτικών 
εξόδων του προϋπολογισμού. Οι πιστωτικοί τίτλοι 
σε σχέση με το σταθεροποιημένο χρέος 
ονομάζονται χρεώγραφα Το σταθεροποιημένο 
μπορεί να είναι εξαγοράσιμο (υπάρχει υποχρέωση 
εξόφλησης σε καθορισμένο χρόνο) ή μη 
εξαγοράσιμο (συμβόλαιο χωρίς τέτοια 
υποχρέωση, αλλά μονάχα με εκείνη της 
αντιστοιχίας με τους τόκους). Οι μορφές 
εξόφλησης στην περίπτωση του εξαγοράσιμου 
σταθεροποιημένου είναι διάφορες: χρεώγραφα 
εξαγοράσιμο με καθορισμένο χρόνο, βαθμιαία 
αποσβέσιμα 

(37) Προσδιορίζεται με σαφήνεια η καπιταλιστική 
απάντηση στην κρίση: αύξηση του ρόλου του 
κράτους σαν βασικού καναλιού της 
καπιταλιστικής συσσώρευσης. Οι αλλαγές έγιναν 
τα χρόνια αυτά με την κατάρρευση σημαντικών 
τραπεζικών ιδρυμάτων (Banca Commerciale) και 
με την κρατική παρέμβαση (συγκρότηση IRI και 
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ταυτόχρονα, δεν είναι καθόλου αντιφατικό, όπως το 
αποδείχνει μια παραδειγματική χώρα, η Γαλλία, όπου 
ακριβώς θα ήταν ακατανόητη η κυριαρχία του χρηματι-
στικού κεφάλαιου χωρίς την πολιτική βάση μιας δημο-
κρατίας μικροαστών και αγροτών. Η Γαλλία όμως, για 
περίπλοκους λόγους, διαθέτει ακόμα μια αρκετά υγιή 
κοινωνική σύνθεση, γιατί διαθέτει μια πλατιά βάση μι-
κρομεσαίας ιδιοκτησίας καλλιεργητών. Αντίθετα, σε άλ-
λες χώρες, οι αποταμιευτές είναι αποσπασμένοι από τον 
κόσμο της παραγωγής και της εργασίας. Εκεί η αποτα-
μίευση «κοινωνικά» είναι πανάκριβη, γιατί πετυχαίνεται 
με ένα πολύ χαμηλό βιοτικό επίπεδο για τους βιομηχα-
νικούς εργάτες και ειδικά τους εργάτες γης. Κι αν η 
νέα πιστωτική οργάνωση σταθεροποιήσει αυτή την κατά-
σταση, στην πραγματικότητα θα υπάρξει επιδείνωση: αν 
η παρασιτική αποταμίευση, χάρη στις κρατικές εγγυή-
σεις, δεν υποχρεώνονταν πλέον να εξυπηρετήσει τις 
γενικές ροές του κανονικού εμπορίου, η παρασιτική 
γαιοκτησία θα ενισχύονταν από το ένα μέρος και από 
το άλλο μέρος οι βιομηχανικές ομολογίες —με νόμιμο 
μέρισμα— ασφαλώς θα βάραιναν την εργασία με ακόμα 
πιο συντριπτικό τρόπο. 

IMI), ένα στοιχείο χαρακτηριστικό της 
καπιταλιστικής συσσώρευσης στην Ιταλία δηλαδή 
η σχέση τράπεζα-βιομηχανία που συνόδευσε τη 
διαμόρφωση μιας σύγχρονης βιομηχανικής βάσης 
στη χώρα. 

«Ακριβές νόημα των τριών πρωτοβουλιών που 
τόσο έχουν συζητηθεί 1) ομολογιακά κονσόρτσια* 
2) Ιταλικό ίδρυμα κινητών αξιών* 3) εξουσία του 
κράτους να απαγορεύει τη δημιουργία νέων 
βιομηχανιών και επέκταση αυτών που υπάρχουν 
(δηλαδή ανάγκη κρατικής άδειας για τη 
βιομηχανική πρωτοβουλία που δίνεται μια 
δεδομένη η μ έ ρ ή · 4) ινστιτούτο βιομηχανικής 
ανοικοδόμησης (διαιρεμένο σε δύο νομικά 
αυτόνομα τμήματα: α) τμήμα βιομηχανικής 
χρηματοδότησης β) τμήμα βιομηχανικής 
αποστράτευσης). Χρειάζεται για κάθε ίδρυμα να 
υπάρχει η ακριβής "ιστορία" των νομικών φάσεων 
απ' όπου πέρασε και η επισήμανση των άμεσων 
αιτιών που προκάλεσαν την ίδρυσή του. Για τις 
γενικές προοπτικές αυτών των ιδρυμάτων πρέπει 
να παρθεί υπόψη κύρια η ιδιαίτερη λειτουργία 
που άσκησε το ιταλικό κράτος σε κάθε χρονική 
στιγμή της οικονομίας συμπληρώνοντας την 
απουσία της λεγόμενης ατομικής πρωτοβουλίας ή 
τη δυσπιστία των αποταμιευτών. Το οικονομικό 
ερώτημα θα μπορούσε να είναι αυτό: αν τέτοια 
ιδρύματα δεν αντιπροσωπεύουν μια βαρύτατη 
δαπάνη σε σχέση μ' αυτήν που οι λειτουργίες 
τους θα ασκούνταν από την ατομική πρωτοβουλία. 
Φαίνεται σαν ένα ψευτοπρόβλημα και δεν είναι: 
βέβαια όσο λείπει ο ιδιωτικός παράγοντας μιας 
ορισμένης λειτουργίας και αυτή είναι αναγκαία 
για να ανανεωθεί η εθνική ζωή, είναι προτιμότερο 
να την αναλαμβάνει το κράτος. Αλλά πρέπει να το 
πούμε ανοιχτά, δηλαδή να πούμε πως δεν 
πρόκειται για την πραγματοποίηση μιας 
πραγματικής προόδου, αλλά για την διαπίστωση 
μιας καθυστέρησης, της οποίας επιθυμούν το 
ξεπέρασμα "με κάθε τρόπο" και που γι' αυτήν θα 
πληρωθεί ο λογαριασμός. Δεν είναι καθόλου 
αλήθεια πως ο λογαριασμός θα πληρωθεί μια για 
πάντα: ο λογαριασμός που πληρώνεται σήμερα 
δεν θα αποτρέψει την πληρωμή ενός άλλου 
λογαριασμού όταν από την εθνικοποίηση που 
γίνεται για την υπερνίκηση μιας ορισμένης 
καθυστέρησης, περάσουμε στην εθνικοποίηση 
σαν οργανική και αναγκαία ιστορική φάση για την 
ανάπτυξη της οικονομίας προς μια 
προγραμματισμένη οικοδόμηση. Η παρούσα φάση 
είναι εκείνη που αντιστοιχεί, με μια ορισμένη 
έννοια στις φωτισμένες μοναρχίες του 18ου 
αιώνα Σαν στοιχεία σύγχρονα διαθέτει την 
εξωτερική και μηχανική ορολογία που παίρνεται 
από άλλες χώρες όπου η φάση αυτή είναι 
πραγματικά σύγχρονη και προοδευτική». 
(Γκράμσι, Ec 1749-50). 
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(38) Η συγκρότηση του Ιησουήτικου κράτους της 
Παραγουάης είναι ένα κεφάλαιο της 
αποικιοποίησης του Νέου Κόσμου και μια 
απόπειρα μιας διαφορετικής σχέσης με τους 
ιθαγενείς από τη σχέση της καθαρής ληστείας. 
Στην ανάπτυξη ιεραποστολικών κρατών 
συνέβαλαν διάφορα στοιχεία: το κήρυγμα του Λας 
Κάζας που μέχρι το θάνατο του κατάγγελνε το 
ισπανικό αποικιακό σύστημα σαν ασυμφιλίωτο με 
τη χριστιανική διδασκαλία και που υποστήριζε πως 
χρειάζεται μια ειρηνική κατάκτηση που να 
στηρίζεται στο Ευαγγέλιο. Ο μύθος που έρχονταν 
από τον Τζοακίνο ντα Φιόρε για μια μοναχική ζωή 
στο Νέο Κόσμο. Η εμπειρία του Βάσκο ντε 
Κουϊρόγκα που θεμελίωσε κοντά στην Πόλη του 
Μεξικού ένα πρότυπο ινδιάνικο χωριό, που 
ονομάστηκε Σάντα Φε, όπου επιχείρησε να 
πραγματοποιήσει το ιδανικό της Ουτοπίας του 
Μόρο. 
Η συγκρότηση του Ιησουήτικου κράτους της 
Παραγουάης συνδέεται με τη συγκρότηση το 
1604 της Ιησουήτικης επαρχίας της Παραγουάης 
και με την υποστήριξη των τοπικών αρχών 
(κυβερνήτης Χερνάντο ντε Άριας Σααβέντρα) για 
την ανάπτυξη αυτών των ιεραποστολικών 
πρωτοβουλιών: οι ιησουήτικες αποικίες έφτασαν 
να περικλείουν 100.000 ινδιάνους που αλλιώτικα 
θα ήταν εκτεθειμένοι στις επιδρομές των 
δουλεμπόρων. 

«Μου φαίνεται πως το σύνολο όλων αυτών των 
τάσεων θα πρέπει να μας κάνει να δούμε το 
οικονομικό καθολικό κίνημα της 
Αντιμεταρρύθμισης, που είχε την πραχτική του 
έκφραση στο Ιησουήτικο κράτος της 
Παραγουάης. Όλες οι οργανικές τάσεις του 
σύγχρονου κρατικού καπιταλισμού θα πρέπει να 
αναχθούν σ' αυτό τον Ιησουήτικο πειραματισμό. 
Μεταπολεμικά υπήρξε ένα διανοουμενίστικο και 
ορθολογιστικό κίνημα που αντιστοιχεί στην άνθιση 
των ουτοπιών της Αντιμεταρρύθμισης: αυτό το 
κίνημα συνδέεται με τον παλιό προστατευτισμό 
αλλά διαφοροποιείται απ' αυτόν και τον 
ξεπερνάει, καταλήγοντας σε τόσες απόπειρες 
"οργανικών" οικονομιών και οργανικών κρατών, 
θα μπορούσε να έχει εφαρμογή σ' αυτό η κρίση 
του Κρότσε για το κράτος της Παραγουάης: πως 
πρόκειται δηλαδή για έναν τρόπο μιας συνετής 
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης στις νέες 
συνθήκες, που καθιστούν αδύνατη (τουλάχιστον 
σε όλη την ερμηνεία και επέκτασή της) τη 
φιλελεύθερη οικονομική πολιτική». 
(Γκράμσι, Q 7, Ec 920). 



Αμερικάνικος και ευρωπαϊκός πολιτισμός. Σε 
μια συνέντευξη με τον Κορράντο Αλβάρο («L' 
Italia Letteraria», 14 Απρίλη 1929), Ο Λουίτζι 

Πιραντέλλο υποστήριξε: «Ο αμερικανισμός μας κατακλύ-
ζει. Πιστεύω πως ένας φάρος πολιτισμού έχει ανάψει 
εκεί πέρα». «Το χρήμα που τρέχει στον κόσμο είναι αμε-
ρικάνικο (;!) και πίσω από το χρήμα (!) τρέχει ο τρόπος 
ζωής και η κουλτούρα (αυτό ισχύει μονάχα για τον αφρό 
της κοινωνίας και αυτός ο κοσμοπολίτικος αφρός φαίνε-
ται πως για τον Πιραντέλλο και μαζί του για πολλούς άλ-
λους, αποτελεί όλο τον «κόσμο»). Έχει μια κουλτούρα η 
Αμερική; (θα έπρεπε να πει: έχει μια ενιαία και συγκε-
ντρωμένη κουλτούρα, δηλαδή η Αμερική είναι ένα έθνος 
γαλλικού, γερμανικού ή αγγλικού τύπου); Έχει βιβλία και 
ήθη. Τα ήθη είναι η νέα της λογοτεχνία, αυτή που εισχω-
ρεί μέσα από τις πιο φυλαγμένες και οχυρωμένες πόρ-
τες. Στο Βερολίνο δεν έχετε την αίσθηση της απόστασης 
ανάμεσα στην παλιά και τη νέα Ευρώπη γιατί η ίδια δομή 
της πολιτείας δεν προσφέρει αντιστάσεις (σήμερα ο Πι-
ραντέλλο δεν θα μπορούσε να πει το ίδιο, κι επομένως 
πρέπει να καταλάβουμε πως αναφέρεται στο Βερολίνο 
των νυχτερινών κέντρων). Στο Παρίσι, όπου υπάρχει μια 
ιστορική και καλλιτεχνική δομή, όπου οι μαρτυρίες ενός 
αυτόχθονου πολιτισμού είναι παρούσες, ο αμερικανισμός 
σκούζει όπως τα φτιασίδια στο γερασμένο πρόσωπο μιας 
κοσμικής κυρίας». 

Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αν στην Αμερική υπάρχει 
ένας νέος πολιτισμός, μια νέα κουλτούρα, ή ακόμα και αν 
η Αμερική βρίσκεται στη θέση του «φάρου» και αν όλα 

(39) «Η τεχνική απαίτηση μπορεί να νοηθεί 
συγκεκριμένα διαχωρισμένη από τα συμφέροντα 
της κυρίαρχης τάξης, αλλά και ενωμένη με τα 
συμφέροντα των κατώτερων τάξεων». 
(Γκράμσι, Ec 1138). 

«...Επεξεργαζόμενοι κριτικά την πνευματική 
δραστηριότητα που υπάρχει στον καθένα σ' έναν 
ορισμένο βαθμό ανάπτυξης, τροποποιώντας τη 
σχέση της με την μυική-νευρική προσπάθεια 
προς μια νέα ισορροπία και πετυχαίνοντας να 
γίνει η ίδια μυϊκή - νευρική προσπάθεια, που 
αποτελεί στοιχείο μιας γενικής πραχτικής 
δραστηριότητας η οποία ανανεώνει αδιάκοπα τον 
φυσικό και κοινωνικό κόσμο, το θεμέλιο μιας 
νέας και ολοκληρωμένης κοσμοαντίληψης... 0 
τρόπος ύπαρξης του νέου διανοούμενου δεν 
μπορεί να συνιστάται στην ευφράδεια., αλλά στην 
ενεργητική ανάμιξη στην πραχτική ζωή, σαν 
οικοδόμος, οργανωτής, "αδιάκοπα στην εργασία 
της πειθούς" —αν και δεν είναι πραγματικός 
ρήτορας— είναι ανωτέρος από το αφηρημένο 
μαθηματικό πνεύμα... Από την τεχνική-εργασία 
φτάνει στην τεχνική-επιστήμη και στην ιστορική 
ουμανιστική αντίληψη που χωρίς αυτήν θα 
παρέμενε "ειδικός" και δεν θα γινόταν "ηγέτης" 
(ειδικός + πολιτικός)». (Γκράμσι, Ec 1552). 

(40) «Μια συσχέτιση ανάμεσα στις δύο χώρες 
(Αγγλία-Γερμανία) σ' ότι αφορά τη συμπεριφορά 
τους απέναντι στην κρίση του 1929. Από την 
ανάλυση αυτή θα έπρεπε να προκύψει η 
πραγματική διάρθρωση της μιας και της άλλης και 
η αντίστοιχη λειτουργική θέση στο παγκόσμιο 
οικονομικό σύνολο, στοιχείο της διάρθρωσης που 
συνήθως δεν μελετιέται προσεχτικά. Η ανάλυση 
μπορεί να ξεκινήσει με το φαινόμενο της 
ανεργίας. Οι μάζες των ανέργων στην Αγγλία και 
τη Γερμανία έχουν την ίδια σημασία; Το θεώρημα 
των "καθορισμένων αναλογιών" στον εσωτερικό 
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αυτά έχουν εισβάλει ή θα εισβάλουν στην Ευρώπη: αν το 
πρόβλημα θα έπρεπε να τεθεί έτσι, η απάντηση θα ήταν 
εύκολη: όχι, δεν υπάρχει κλπ και μάλιστα στην Αμερική 
δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να αναμασούν την παλιά 
ευρωπαϊκή κουλτούρα. Το πρόβλημα είναι αυτό: αν η 
Αμερική με το αδυσώπητο βάρος της οικονομικής της 
παραγωγής (κι επομένως έμμεσα) θα εξαναγκάσει ή εξα-
ναγκάζει την Ευρώπη σε μια μεταβολή των πολύ απαρ-
χαιωμένων κοινωνικο-οικονομικών της βάσεων, που θα 
συνέβαινε έτσι κι αλλιώς αλλά με αργό ρυθμό, και που 
τώρα παρουσιάζεται άμεσα σαν ένας αντίχτυπος της αμε-
ρικάνικης «υπεροχής». Αν δηλαδή έχουμε να κάνουμε με 
έναν μετασχηματισμό των υλικών βάσεων του ευρωπαϊ-
κού πολιτισμού, που σε παρατεταμένη πορεία (και όχι πο-
λύ παρατεταμένη, γιατί στην παρούσα περίοδο όλα γίνο-
νται ταχύτερα απ' ότι στις περασμένες περιόδους) θα 
οδηγήσει στην ανατροπή της υπάρχουσας μορφής του 
πολιτισμού και στην αναγκαστική γέννηση ενός νέου πο-
λιτισμού^. 

Τα στοιχεία της «νέας κουλτούρας» και του «νέου τρό-
που ζωής» που διαδίδονται σήμερα κάτω από την αμερι-
κάνικη ετικέττα, αποτελούν μόλις τις πρώτες ψηλαφητές 
απόπειρες, που οφείλονται όχι σε μια «τάξη» που γεννή-
θηκε από μια νέα βάση —που ακόμα δεν έχει διαμορφω-
θεί— αλλά από την επιφανειακή και πηθικίζουσα πρωτο-
βουλία στοιχείων που άρχισαν να αισθάνονται κοινωνικά 
παραγκωνισμένα στο να επενεργούν (ακόμα πιο κατα-
στροφικά και διαλυτικά) στη σχηματιζόμενη νέα βάση. 
Εκείνο που σήμερα ονομάζεται «αμερικανισμός» είναι 
κατά μεγάλο μέρος η προληπτική κριτική παλιών στρωμά-
των που θα εκδιωχθούν από τη νέα σε διαμόρφωση τάξη 
και που έχουν ήδη καταληφθεί από ένα κύμα κοινωνικού 
πανικού, διάλυσης και απελπισίας. Είναι ακόμα μια από-
πειρα ασυνείδητης αντίδρασης εκείνου που είναι ανίσχυ-
ρου να οικοδομήσει και που προβάλλει τις αρνητικές 
πλευρές της εξέλιξης. Δεν μπορούμε να προσδοκούμε 
την αναδιάρθρωση από «καταδικασμένες» από τη νέα τά-
ξη κοινωνικές ομάδες, αλλά απ' αυτές που δημιουργούν 
με επιβολή και με τις δικές τους οδύνες, τις υλικές βά-
σεις αυτής της νέας τάξης: αυτές «οφείλουν» να βρουν 
το σύστημα της «αυθεντικής» ζωής και όχι αμερικάνικης 
μάρκας, για να γίνει «ελευθερία» εκείνο που σήμερα εί-
ναι «αναγκαιότητα». 

καταμερισμό εργασίας παρουσιάζεται με τον ίδιο 
τρόπο και σης δύο χώρες; Μπορούμε να πούμε 
πως η αγγλική ανεργία κατώτερη αριθμητικά από 
τη γερμανική ανεργία υποδείχνει πως ο 
συντελεστής "οργανική κρίση" είναι μεγαλύτερος 
στην Αγγλία απ' ότι στη Γερμανία όπου αντίθετα 
ο συντελεστής "κυκλική κρίση" είναι 
σημαντικότερος. Επομένως στην υπόθεση μιας 
"κυκλικής" ανάκαμψης, η απορρόφηση της 
ανεργίας θα είναι ευκολότερη στη Γερμανία απ* 
ότι στην Αγγλία. Από ποιο στοιχείο της 
διάρθρωσης εξαρτιέται αυτή η διαφορά: από τη 
μεγαλύτερη σημασία που έχει στην Αγγλία το 
εμπόριο απέναντι στη βιομηχανική παραγωγή, 
επομένως από την ύπαρξη στην Αγγλία μιας 
μάζας "προλεταρίων" που συνδέονται με την 
εμπορική λειτουργία που είναι ανώτερη από 
εκείνη της Γερμανίας, όπου αντίθετα η 
βιομηχανική μάζα είναι μεγαλύτερη. Σύνθεση του 
ενεργού πληθυσμού και κατανομή του στις 
διάφορες δραστηριότητες. Πολλοί έμποροι 
(τραπεζίτες, χρηματιστές, αντιπρόσωποι κλπ) 
προσδιορίζουν μια μεγάλη χρησιμοποίηση 
προσωπικού για τις καθημερινές υπηρεσίες κλπ. 
Πλουσιότερη και ισχυρότερη αριστοκρατία απ' ότι 
στη Γερμανία Μεγαλύτερη η ποσότητα "τυπικών 
παρασίτων", δηλαδή κοινωνικών στοιχείων που 
δεν χρησιμοποιούνται στην άμεση παραγωγή, 
αλλά στη διανομή και στις υπηρεσίες 
(προσωπικές) των κατεχουσών τάξεων». 
(Γκράμσι, Ec 1131-32). 

(41) «Στη μελέτη μιας δομής πρέπει να 
διακρίνονται τα οργανικά κινήματα (σχετικά 
μόνιμα) από τα κινήματα που μπορούν να 
ονομάζονται συγκυριακά (και παρουσιάζονται σαν 
ευκαιριακά, άμεσα σχεδόν τυχαία). Τα συγκυριακά 
φαινόμενα εξαρτιούνται κι αυτά βέβαια από 
οργανικά κινήματα, αλλά η σημασία τους δεν είναι 
μεγάλης ιστορικής εμβέλειας: σχετίζονται με μια 
ψιλικατζίδικη πολιτική κριτική, από μέρα σε μέρα 
που εμπλέκει τις μικρές ηγετικές ομάδες και τις 
άμεσες υπεύθυνες προσωπικότητες της 
εξουσίας. Τα οργανικά φαινόμενα έχουν να 
κάνουν με την ιστορική-κοινωνική κριτική που 
εμπλέκει τα μεγάλα σύνολα πέρα από τα άμεσα 
υπεύθυνα άτομα και από το ηγετικό προσωπικό. 
Στη μελέτη μιας ιστορικής περιόδου εμφανίζεται 
η μεγάλη σημασία αυτής της διάκρισης. Καμιά 
φορά εκδηλώνεται μια κρίση που παρατείνεται για 
δεκαετίες. Αυτή η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια 
σημαίνει πως στη δομή αποκαλύφθηκαν (έφτασαν 
στην ωριμότητα) αθεράπευτες αντιθέσεις και πως 
οι πολιτικές δυνάμεις που ενεργούν θετικά για τη 
διατήρηση και υπεράσπιση της ίδιας της δομής 
πασχίζουν να την εξυγιάνουν μέσα σε ορισμένα 
όρια και να υπερνικήσουν την κρίση. Αυτές οι 
αδιάκοπες και επίμονες προσπάθειες (αφού καμιά 
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Το κριτήριο αυτό —που τόσο οι πνευματικές και ηθι-
κές αντιδράσεις στη σταθεροποίηση μιας νέας παραγωγι-
κής μεθόδου, όσο και οι επιφανειακές υμνολογίες του 
αμερικανισμού, οφείλονται στα υπολείμματα των παλιών 
στρωμάτων που είναι σε διάλυση κι όχι στις ομάδες που 
είναι προορισμένες να συνδεθούν με μια περαιτέρω ανά-
πτυξη των νέων μεθόδων— είναι εξαιρετικά σημαντικό 
και εξηγεί πως ορισμένα υπεύθυνα στοιχεία της σύγχρο-
νης πολιτικής, που στηρίζουν την τύχη τους στην οργά-
νωση του συνόλου των ενδιάμεσων στρωμάτων δεν θέ-
λουν να πάρουν θέση αλλά στέκονται «θεωρητικά» ουδέ-
τερα, λύνοντας τα πραχτικά προβλήματα με την παραδο-
σιακή μέθοδο του εμπειρισμού και του καιροσκοπισμού 
(βλ. τις διάφορες ερμηνείες που δόθηκαν για τον αγροτι-
σμό, από τον Σπίριτο που θέλει να «πολεοποιήσει» το 
χωριό, στους άλλους που παίζουν τον αυλό του Πάνα). 

Το ότι δεν πρόκειται στην περίπτωση του αμερικανι-
σμού —εννοούμενου όχι μονάχα σαν ζωή στα νυχτερινά 
κέντρα αλλά και σαν ιδεολογία της Λέσχης Ρόταρυ— για 
έναν νέο τύπο πολιτισμού, φαίνεται από το ότι δεν αλλά-
ζει αυτό τίποτα στο χαρακτήρα και τις σχέσεις των βασι-
κών ομάδων: πρόκειται για μια οργανική προέκταση και 
μια εντατικοποίηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού που έχει 
αποχτήσει μονάχα μια νέα επιδερμίδα στο αμερικάνικο 
κλίμα. Η παρατήρηση του Πιραντέλλο πως η αντίθεση που 
συναντάει ο αμερικανισμός στο Παρίσι (αλλά στο Κρέζο;) 
και η άμεση υποδοχή που θα συναντήσει στο Βερολίνο, 
αποδεικνύει σε κάθε περίπτωση τη διαφορά βαθμού και 
όχι φύσης του αμερικανισμού με τον «ευρωπαϊσμό»(40). 
Στο Βερολίνο οι μεσαίες τάξεις είχαν ήδη καταστραφεί 
από τον πόλεμο και τον πληθωρισμό και η βερολινέζικη 
βιομηχανία στο σύνολο της έχει πολύ διαφορετικό χαρα-
κτήρα από την παρισινή βιομηχανία: οι γαλλικές μεσαίες 
τάξεις δεν δέχτηκαν τις ευκαιριακές κρίσεις όπως ο γερ-
μανικός πληθωρισμός, ούτε την οργανική κρίση του '29 
με τον ίδιο επιταχυνόμενο ρυθμό που την δέχτηκε η 
Γερμανία. Γι* αυτό είναι αλήθεια πως στο Παρίσι ο αμερι-
κανισμός εμφανίζεται σαν ένα φτιασίδι, μια επιφανειακή 
ξένη μόδα(41). 

κοινωνική μορφή δεν θα ομολογήσει ποτέ πως 
ξεπεράστηκε) διαμορφώνουν το έδαφος του 
"ευκαιριακού" πάνω στο οποίο οργανώνονται οι 
ανταγωνιστικές δυνάμεις που προσπαθούν να 
αποδείξουν (απόδειξη που σε τελευταία ανάλυση 
πετυχαίνει μονάχα και είναι "αληθινή", αν γίνει 
πραγματικότητα, αν οι ανταγωνιστικές δυνάμεις 
θριαμβεύσουν, μα που άμεσα αναπτύσσεται μέσα 
από μια σειρά ιδεολογικών, θρησκευτικών, 
φιλοσοφικών, πολιτικών, νομικών πολεμικών κλπ, 
που η συγκεκριμένη τους αξία αξιολογείται στο 
βαθμό που πετυχαίνουν να είναι πειστικές και να 
μετακινήσουν την προϋπάρχουσα διάταξη των 
κοινωνικών δυνάμεων) πως υπάρχουν πια οι 
αναγκαίοι και επαρκείς όροι ώστε καθορισμένα 
καθήκοντα που έχουν τεθεί μπορούν, και 
επομένως πρέπει, να λυθούν ιστορικά (πρέπει, 
γιατί κάθε μη πραγματοποίηση ιστορικού 
καθήκοντος αυξάνει την αναγκαία αναταραχή και 
προετοιμάζει σοβαρότερες καταστροφές)». 
(Γκράμσι, Ec 1579-80). 

«Το λάθος στο οποίο πέφτουμε συχνά στις 
ιστορικο-πολιτικές αναλύσεις συνίσταται στο ότι 
δεν καταφέρνουμε να βρούμε τη σωστή σχέση 
ανάμεσα σ' αυτό που είναι οργανικό και ο αυτό 
που είναι ευκαιριακό: έτσι καταλήγουμε ή στο να 
εκθέτουμε σαν άμεσα ενεργούσες, αιτίες που 
αντίθετα είναι έμμεσα ενεργούσες ή στο να 
υποστηρίζουμε πως οι άμεσες αιτίες είναι οι 
μοναδικές επαρκείς αιτίες. Στη μια περίπτωση 
έχουμε την υπερβολή του "οικονομισμού" ή του 
σχολαστικού δογματισμού, στην άλλη την 
υπερβολή του "ιδεολογισμού". Στη μια περίπτωση 
υπερτιμούνται οι μηχανικές αιτίες. Στην άλλη 
τονίζεται το βολονταρίστικο και ατομικό στοιχείο. 
(Η διάκριση ανάμεσα σε οργανικά "κινήματα" και 
γεγονότα και σε "συγκυριακά" ή ευκαιριακά 
κινήματα και γεγονότα, πρέπει να εφαρμόζεται σε 
όλους τους τύπους καταστάσεων, όχι μονάχα σ' 
αυτές που εκδηλώνεται μια οπισθοδρομική 
εξέλιξη ή οξεία κρίση, αλλά και σ' εκείνες που 
υπάρχει μια προοδευτική εξέλιξη ή ευημερία και 
σ' εκείνες που παρατηρείται μια στασιμότητα των 
παραγωγικών δυνάμεων). Ο διαλεκτικός δεσμός 
ανάμεσα σης δυο τάξεις κινημάτων, επομένως 
και της αναζήτησης, δύσκολα μπορεί να 
προσδιοριστεί επακριβώς· και αν το λάθος είναι 
βαρύ στην ιστοριογραφία γίνεται ακόμα βαρύτερο 
στην πολιτική τέχνη όταν δεν έχουμε να κάνουμε 
με την οικοδόμηση της ιστορίας του 
παρελθόντος αλλά με την οικοδόμηση της 
σημερινής και μελλοντικής ιστορίας: Οι επιθυμίες 
μας και τα άμεσα ή τα χειρότερα πάθη μας 
αποτελούν την αιτία του λάθους, όσο 
αντικαθιστούν την αντικειμενική και αμερόληπτη 
ανάλυση και αυτό συντελείται όχι σαν συνειδητό 
"μέσο" για να κεντριστεί η δράση, αλλά σαν 
αυτοπαγίδευση. Το φίδι και στην περίπτωση αυτή 

91 



δαγκώνει τον τσαρλατανο ή μάλλον ο δημιουργός 
είναι το πρώτο θύμα της δημαγωγίας του». 
(Γκράμσι, Ec 1580-81). 



Διάφορα. Θυμήθηκα ορισμένα βιβλία του Γκου-
λιέλμο Φερρέρο για την Αμερική: πόσες κοινο-
τυπίες της δεκάρας του Φερρέρο έχουν μπει 

στην κυκλοφορία και εξακολουθούν να αγοράζονται χω-
ρίς να θυμίζουν το πληθωρικό χρήμα και το νομισματο-
κοπείο; (Ποσότητα κόντρα στην ποιότητα, για παράδει-
γμα, έχει φερρεριανή προέλευση που όμως ίσως είναι ο 
πνευματικός πατέρας όλης της ηλίθιας ιδεολογίας της 
επιστροφής στη χειροτεχνία κλπ. Το βιβλίο του Φερρέ-
ρο Ανάμεσα σε δυο κόσμους πρέπει να το ξανακοιτάμε 
όπως τη Βίβλο για μια σειρά από τις πιο τετριμμένες και 
χυδαίες κοινοτυπίες). 

Για τον αμερικανισμό να κοιταχτεί το άρθρο Η Αμερική 
στη γαλλική λογοτεχνία του 1927, του Ετιέν Φουρνόλ στη 
«Nuova Antologia» της 1ης Απρίλη 1928. Βολικό σαν 
καταγραφή των πιο πελώριων κοινοτυπιών σχετικά με το 
ζήτημα. Μιλάει για το βιβλίο του Ζήγκφριντ και για εκείνο 
του Ρομιέ (Qui sera le maitre?), αναφέρεται σ' ένα βι-
βλίο του Αντρέα Ταρντιέ (Devant Γ obstacle: Γ Amerique 
et nous, Παρίσι, Emil Paul ed.) και για δυο βιβλία του 
Λυκ Ντυρταίν, ένα μυθιστόρημα Το ξεπερασμένο Χόλυ-
γουντ και μια συλλογή από νουβέλες, Τεσσαρακοστός 
όροφος, και τα δυο έχουν εκδοθεί από την N.R.F. και 
φαίνονται ενδιαφέροντα. 

Σχετικά με τον καθηγητή Ζήγκφριντ πρέπει να υπο-
γραμμιστεί αυτή του η αντίφαση: στη σ. 350 του βιβλίου 
του Οι ΗΠΑ σήμερα αναγνωρίζει στην αμερικάνικη ζωή 
«την όψη μιας πραγματικά (!) κολλεκτιβίστικης κοινωνίας, 
ηθελημένη από τους εκλεκτούς και αποδεκτή εύθυμα 
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(sic) από το πλήθος», αλλά ο Ζήγκφριντ γράφει σε συνέ-
χεια στον πρόλογο του βιβλίου του Φιλίπ για το αμερικά-
νικο εργατικό κίνημα και το εγκωμιάζει, παρά το γεγονός 
πως δεν αποδείχνεται σ' αυτό ακριβώς αυτή η «ευθυμία» 
και πως στην Αμερική δεν υπάρχει ταξική πάλη, αλλά στο 
βιβλίο αντίθετα αποδείχνεται η ύπαρξη της πιο ξέφρενης 
και άγριας πάλης του ενός μέρους ενάντια στο άλλο. Η 
ίδια αντιπαραβολή θα μπορούσε να γίνει ανάμεσα στο βι-
βλίο του Ρομιέ και σ' εκείνο του Φιλίπ. Είναι αποκαλυ-
πτικό πως γίνεται εύκολα αποδεκτό στην Ευρώπη (και δι-
αδίδεται πολύ επιδέξια) ο αγιογραφικός πίνακας μιας 
Αμερικής χωρίς εσωτερικούς αγώνες (τώρα ο κόμπος 
έφτασε στο χτένι) κλπ κλπ. Έτσι ταυτόχρονα καταπολε-
μιέται ο αμερικανισμός σαν ανατροπέας της σε στασιμό-
τητα ευρωπαϊκής κοινωνίας, αλλά και παρουσιάζεται η 
Αμερική σαν παράδειγμα κοινωνικής ομοιογένειας για 
προπαγανδιστική χρήση και σαν ιδεολογική προϋπόθεση 
έκτακτων νόμων. 
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Το κείμενο αυτό του Γκράμσι σχετίζεται με την κρίση του 1929 
και τις αναδιαρθρωτικές, κατά συνέπεια, διεργασίες που συντελού-
νταν και στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Βρισκόμαστε σε μια στιγμή 
που υπάρχουν πολλές ομοιότητες με κείνη. Κρίση με πολλά ίδια 
χαρακτηριστικά αλλά και πολλές διαφορές. 

Η μεγάλη σημασία αυτών των σημειώσεων προβάλει από δυο σει-
ρές ζητημάτων: πρώτα από τον πλούτο και τον περιεκτικό τρόπο με 
τον οποίο ο Γκράμσι συλλαμβάνει μια σημαντική διαδικασία που συ-
ντελείται εκείνη τη «στιγμή» και παρεμβαίνει σε μια πολεμική που 
είχε ανοίξει τότε στα πλαίσια του κομμουνιστικού κινήματος· και 
δεύτερον από το γόνιμο κέντρισμα του προβληματισμού που προ-
καλούν οι αναπόφευκτες συγκρίσεις της τωρινής παγκόσμιας κρί-
σης μ' αυτήν που απασχολεί τον Γκράμσι. Από αυτές τις δυο σει-
ρές ζητημάτων θα μπορούσαν να προκύψουν δυο λογιών στόχοι: 
Από τη μια ο εμπλουτισμός των οριζόντων του προβληματισμού και 
η απόχτηση μιας σφαιρικότερης αντίληψης για τις συντελούμενες 
αναδιαρθρώσεις και από την άλλη η συνολική τοποθέτηση απέναντι 
στην τωρινή κρίση. Να που μέσα στη γενική ιδεολογική λιτότητα 
που ζούμε η επιστροφή σε τεφτέρια της δεκαετίας του 30 μπορεί 
να προσφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη αυτών των δύο στόχων. 

εκδόσεις Α/συνέχεια 


